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 دانشگاه صنعتی شریف

 تهران خودگردانپردیس 

 

پردیس خوودرردان تهوران بوا مشت وام و مزواد  یور       مبلغ شهریه و مشوق های آن برای دانشجویان مقطع کارشناسی تعیین به منظور  شیوه نامهاین 
 تنظیم شده است:

 

 تعاریف و اختصارات: 1ماده
های تح یلی و متشکل ا  دو بتش ثابت و متغیر است که برابر ضوابط م وب و در قبال برخورداری ا  خدمام آمو شی ا   سهمی ا  هزینه شهریه:

 شود.  دانشجو دریافت می

 شود. بتشی ا  شهریه است که تعیین میزان و نحوه دریافت آن فارغ ا  واحدهای درسی انتتابی دانشجو انجام می شهریه ثابت:

 شود. بتشی ا  شهریه است که میزان آن بر اساس ضوابط م وب، با توجه به نوع و تعداد واحدهای انتتابی تعیین و دریافت می هریه متغیر:ش

 رردد.  بتشی ا  شهریه می باشد که قبل ا  انتتاب واحد اخذ می شهریه علی الحساب:

 ه در سایر دانشگاه ها که به تأیید دانشگاه صنعتی شریف رسیده باشد.شهریه مربوط به واحدهای رذرانده شد شهریه تطبیق واحد درسی:

 

 : شهریه مقطع کارشناسی 2ماده
های پردیس و شاخص تورم  متناسب با افزایش هزینه الحساب، علی صورم به... و غذا، بیمه خوابگاه، هزینه احتساب بدون تح یلی سال هر شهریه

شهریه قطعی دانشجویان  ی پردیس در چهارچوب م وبام هیأم امناء تعیین می رردد.دشورای راهبر ساالنه با پیشنهاد رئیس پردیس و ت ویب

 :باشد می جدول  یر شرح به 98-99ورودی سال تح یلی 

 شهریه ثابت
 شهریه متغیر

 واحد کارآمو ی و درس صزر واحدی هر واحد درس عملی )کارراه، آ مایشگاه و پروژه( هر واحد درس نظری

62.732.079 4.182.139 6.273.207 2.091.069 
 * کلیه مبالغ به ریال می باشد.

و نیوز در اواسوط نیمسوال     )جهت ثبت نوام و اخوذ واحودهای درسوی(    قبل ا  شروع نیمسالشهریه دانشجویان در هر نیمسال تح یلی طی دو نوبت، : 1تبصره
عودم اطوالع   مطابق اطالعیه های پردیس )اینترنتی، پیامکی و اعالمیوه قابول رویوت( اخوذ موی روردد و        های پایان نیمسال( )تا پیش ا  شروع امتحانتح یلی 

 باشد. دانشجو نافی مسئولیت های وی نمی
 بعد ا  لحاظ نمودن واحدهای اخذ شده در ثبت نام و ترمیم محاسبه می شود. ،نیمسال ایلشهریه قطعی دانشجو در او: 2تبصره
 .اضطراری واحدها در طول نیمسال تح یلی شهریه واحدهای حذف شده عودم نمی شوددر صورم حذف : 3تبصره
آخور و   به منظور تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر تح یلی شهریه دانشجویان ممتا  علمی، نزرام برتر پذیرفته شوده آ موون سراسوری، نیمسوال     :4تبصره

 درج مشروحه  یر تعیین رردیده است.فر ندان اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی شریف طبق مواد من
 ال م االجرا می باشد. 9الی  5اخذ شهریه م وب این ماده برای کلیه دانشجویان ورودی فاقد امتیا ام مواد  :5تبصره
بوا  و شاخص توورم اعالموی بانور مرکوزی      متناسب با برای هر سال تح یلیثابت می باشد و شهریه متغیر  تح یل کل دورهشهریه ثابت در  :6تبصره

 .ریرد و مبنای محاسبه قرار میشده تعیین ت ویب هیأم امنا 
 

  شهریه جهت اخذتصمیم گیری محاسبه و : فرآیند  3ماده
بایسوت درخواسوت خوود را بوه صوورم کتبوی و در        می شیوه نامهمندرج در این مشوق ا  مواد ا  یکی در صورم برخورداری پذیرفته شدران : 1تبصره

 د.نبه دفتر پردیس ارائه نمایجهت بررسی مهلت مقرر 
باشوند، بورای ایون     شویوه ناموه  واجد شرایط مندرج این  ستدلفقط به دانشجویانی تعلق می ریرد که به استناد مدارک م مشوقشهریه های  :2تبصره

 ال م را ارائه نماید. امباید مستند نامهشیوه استزاده ا  این منظور متقاضی جهت 
با پیشنهاد رئیس پردیس و با موافقوت معاونوت آمو شوی و تح ویالم تکمیلوی دانشوگاه و مسوتند بور         مطروحه شیوه نامه اده ا  زاستمجو   :3تبصره

 رردد. م وبام شورای راهبردی پردیس صادر می
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مانده به عنوان جریمه تأخیر بوه بودهی دانشوجو    % مبلغ باقی10پایان همان نیمسال معادل در صورم عدم تسویه کامل شهریه هر نیمسال تا : 4تبصره
 افزوده خواهد شد.

دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابوت موی باشود در غیور ایون صوورم دانشوجویانی کوه          ،صورم اخذ مرخ ی تح یلی و یا ایام تعلیقدر : 5تبصره
 باشند. نام شده می هلت ترمیم را دارند، مشمول پرداخت کل شهریه نیمسال و واحدهای ثبتدرخواست حذف نیمسال یا حذف واحد پس ا  م

 

 شهریه شده به عنوان  تعیین 9الی  5بهره مندی از مواد  ضوابط: 4ماده
   رردد.به عنوان شهریه دانشجو ثبت می مواد یاد شده یکی ا  موارد تعیین شده متقاضی  و درخواست با توجه به شرایط :1تبصره
الحسواب شوهریه در  موان مقورر     لوی شرط ال م برای برخورداری ا  شرایط تعیین شده برای شهریه عدم وجود بدهی قبلی و پرداخت مبلوغ ع  :2تبصره
 باشد. می

 نیمسال می باشد. 8برای واجدان شرایط ا  مواد مذکور بهره مندی سقف مجا   :3تبصره
موواد یواد   ر هر نیمسالی ا  دوره تح یلی خود مشروط شوند در نیمسال بعدی مشمول اسوتزاده ا  مزواد   در صورتی که دانشجویان مشمول د :4تبصره

 نتواهند بود. شیوه نامهشده این 
 

 : شهریه دانشجویان ممتاز علمی5ماده
و سوال ورود و بوه شورط حوداک ر     تح یلی به دانشجویان دارای باالترین معدل تح یلی به تزکیر کد رشوته  و پیشرفت به منظور ایجاد انگیزه بیشتر 

بوه  بوه شورح جودول  یور      98-99در سال تح ویلی   ، شهریه تعیین شدهدوره رو انهبا ایشان در معادل درصد با متوسط سه نزر برتر  10اختالف معدل
 رردد. می محاسبه و متغیر عنوان شهریه ثابت

شهریه ثابت  عنوان
 )ریال(

 )ریال(شهریه متغیر 

 هر واحد درس نظری
هر واحد درس عملی 

 )کارراه، آ مایشگاه و پروژه(

 واحد کارآمو ی و 

 درس صزر واحدی

 0 رتبه اول

 15.683.020 رتبه دوم 2.091.069 6.273.207 4.182.139

 31.366.040 رتبه سوم

واحود درس پایوه و تت  وی در آن     12یاد شده به تزکیر نیمسال ورودی و بر اساس معدل نیمسال، مشروط بور اخوذ حوداقل     شهریه های: 1تبصره
 یابد. نیمسال بر شهریه ثابت تت یص می

احد پایه و تت  وی  و 12های برتر در هر نیمسال )برای دانشجویان پردیس و رو انه(، رذراندن حداقل شرط ال م برای قرار ررفتن میان رتبه: 2تبصره
 .در آن نیمسال است

های اول تا سوم یر رشته و ورودی ال م است نمرام نهایی دانشجویان ثبت رردد. لذا در صورم توأخیر در اعوالم نمورام امتحوان      برای احرا  رتبه: 3تبصره
 بستانکاری به حساب آنان ثبت خواهد رردید.دانشجویان ذینزع به صورم  شهریه تعیین شدهدانشجویان پس ا  مشتص رردیدن دانشجویان ممتا ، 

 

 آزمون سراسری ه: شهریه نفرات برتر پذیرفته شد6ماده
بوه   98-99در سال تح یلی  اخذ شهریه ،به منظور جذب نتبگان علمی و تشویق پذیرفته شدران ممتا  آ مون سراسری برای ثبت نام در این پردیس

 :صورم می پذیردشرح جدول  یر در طول تح یل 
 

شهریه ثابت  عنوان
 )ریال(

 )ریال(شهریه متغیر 

 هر واحد درس نظری
هر واحد درس عملی 

 )کارراه، آ مایشگاه و پروژه(

 واحد کارآمو ی و 

 درس صزر واحدی

 1.045.535 3.136.604 2.091.070 0 500رتبه کشوری  یر 

 1.568.302 4.704.905 3.136.604 31.366.040 1000تا  500رتبه کشوری 
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 : نیمسال آخر7ماده
مبلغ ارر تعداد دروس باقیمانده جهت فارغ التح یلی در نیمسال آخر فقط یر درس و یا تمدید پروژه باشد شهریه متغیر واحد درسی و 

 ثابت اخذ خواهد شد. ریال به عنوان شهریه 31.366.040
شهریه ثابت  ریال به عنوان 31.366.040مبلغ ارر دانشجو در هر نیمسال صرفاً اقدام به تمدید پروژه نماید، شهریه متغیر واحد درسی صزر و : 1تبصره 

 اخذ خواهد شد. ریال 62.732.079 معادل مبلغاخذ خواهد شد و در صورتی که تمدید پروژه بیش ا  یر نوبت باشد، شهریه ثابت 
 

 ( دردانشگاه دیگرCRواحد گذرانده شده ): شهریه 8ماده
بیش  تطبیق داده شدهشوند، چنانچه دروس وارد می CRبه صورم  پس ا  تأیید در کارنامهو  ا  دانشجویانی که تعدادی واحد در دانشگاه دیگر رذرانده

واحدهای پذیرفته شده دریافت خواهد شد. چنانچه دروس تطبیق % ا  شهریه متغیر 50عالوه واحد باشد مبالغی بر مبنای یر ترم شهریه ثابت به 12ا  
 رردد و دانشجو ا  پرداخت شهریه ثابت معاف خواهد بود.واحد باشد فقط شهریه متغیر واحدهای پذیرفته شده اخذ می 12داده شده کمتر ا  

 ، شهریه تطبیق واحدهای درسی را پرداخت نماید.دانشجو موظف است به محض ثبت نمرام واحدهای تطبیقی در کارنامه و اعالم آن :1تبصره

 

 فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی شریف شهریه: 9ماده
فر ندان اساتید دانشگاه صنعتی شریف )رسمی آ مایشی، رسمی قطعی یا با نشسته( و هیأم علموی پیموانی و کارمنودان رسومی یوا قوراردادی       شهریه 

 .به شرح جدول  یر می باشد 98-99در سال تح یلی ه کار در دانشگاه صنعتی شریف( سال سابق 5دانشگاه )با بیش ا  
 

شهریه ثابت 
 )ریال(

 )ریال(شهریه متغیر 

 هر واحد درس نظری
 هر واحد درس عملی

 )کارراه، آ مایشگاه و پروژه(

 واحد کارآمو ی و

 درس صزر واحدی

31.366.040 2.091.070 3.136.604 1.045.535 

 

 : دانشجویان شاهد و ایثارگر10ماده
 88دهشرایط ال م جهت اخذ تتزیف شهریه دانشجویان شاهد و ای اررر بر اساس م وبام و ضوابط و ارم علوم تحقیقام و فنّاوری و مطابق بنود ،، موا  

بوه دانشوجو   هوت ثبوت در سوامانه موالی     ج در قالب بُون قانون برنامه ششم تعیین شده و مبلغ قابل تتزیف توسط بنیاد شهید و امور ای اررران تأمین و 
 شود. تحویل داده می

 
 خواهد بود. 98-99ن ورودی ا  سال تح یلی شهریه دانشجویی دانشجویا تعیینمالک  تب ره 20ماده و  10در  شیوه نامهاین 
 
 
 
 
 


