
نوبت دوم و میهمان به تفکیک مقطع و رشته تحصیلی در سال های ،مقطع کارشناسیلیست شهریه دانشجویان 

 ورودی مختلف

 

 دانشگاه خوارزمی مدیریت آموزشی

 گروه مقطع سال ورود ردیف
شهریه 

 ثابت

 شهریه متغیر
 توضیحات

 اصلی،تخصصی،اختیاری،الزامی پایه عمومی
 آزمایشگاهی

 پروژه
 

 ساعت3 ساعت2

 کارشناسی 5831الی  5831 1
  111/411 111/531 111/541 111/551 111/31 111/51 111/011 علوم انسانی

 111/411 111/531 111/541 111/551 111/31 111/51 111/111/5 فنی و علوم پایه

 کارشناسی 5835سال  2
  111/451 111/710 111/555 111/518 111/31 011/04 111/311 علوم انسانی

 111/451 111/710 111/555 111/518 111/31 011/04 111/511/5 فنی و علوم پایه

 
 گروه مقطع سال ورود

شهریه 

 ثابت
 پروژه عملی،آزمایشگاهی اصلی،تخصصی،اختیاری،الزامی پایه عمومی

 

 کارشناسی  5837سال  1
  111/511 111/511 111/711 111/501 111/551 111/111/5 علوم انسانی

 111/511 111/531 111/811 111/531 111/551 111/011/5 فنی و علوم پایه

 کارشناسی  5838سال  2
  111/357 111/530 111/857 111/757 111/580 111/301/5 علوم انسانی

 111/357 111/771 111/801 111/771 111/580 111/571/7 فنی و علوم پایه

 کارشناسی  5834سال  3
  111/301 111/771 111/801 111/711 111/551 111/711/7 علوم انسانی

 111/301 111/701 111/411 111/701 111/551 111/111/7 فنی و علوم پایه

 کارشناسی 5831سال  4
  111/501/5 111/141 111/411 111/815 111/533 111/011/7 علوم انسانی

 111/501/5 111/543 111/141 111/874 111/533 111/151/8 فنی و علوم پایه

 کارشناسی  5835سال  5
  111/111/5 111/311 111/011 111/111 111/811 111/111/4 علوم انسانی

 111/011/5 111/311 111/311 111/511 111/811 111/511/4 فنی و علوم پایه
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 دانشگاه خوارزمی مدیریت آموزشی

  

 :کارشناسیضوابط دانشجویان 

 قوانین و جریمه )برابر صورتجلسه های مصوب هیات امنا دانشگاه(:

چنانچه درس  31درصد نسبت به مبلغ سال قبل افزایش می یابدمثال : دانشجوی ورودی 51شهریه متغیردر اولین سال شروع به تحصیل ثابت می ماند اما از سال دوم به بعدهرساله به میزان  -

% افزایش 51( انتخاب نماید با احتساب 35-37نچه این درس را درسال دوم تحصیلی خود )ریال پرداخت نماید . چنا 111/51انتخاب نماید باید مبلغ  31-35( را درسال تحصیلی 5تربیت بدنی )

 شود.ریال پرداخت  111/03% افزایش باید مبلغ 71( انتخاب نماید با توجه به 37-38ریال پرداخت نماید و اگر درسال سوم تحصیلی خود ) 111/05باید مبلغ 

 بوده و تغییرنخواهد کردـ شهریه ثابت تا پایان تحصیالت ثابت   

 دانشگاه می باشد. نای و انتقال شروطی ، میهمان ، میهمان دائم، م اتباعروش فوق جهت محاسبه شهریه دانشجویان  - 

 شـاغـل کارکنان برخورداری با 53/1/5800 مورخ ه 53384 ت 77538    شماره  قانون چهارم برنامه توسعه بـا عنایـت بـه مصـوبـه هـیـات محترم وزیران نامه  43به استناد ماده  -

  و دردانشگـاهها

 :شد زیرموافقت شرحزش عالی و فرزندان آنان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ازتخفیف شهریه به  آمو مراکز   

 % تخفیف برخوردارشوند.11کارکنان دانشگاه خوارزمی و فرزندان آنها از  ـ 

 شوند.می  % تخفیف برخوردار71به وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری از  وابسته آموزش عالیدانشگاهها ومراکز سایر  ـ  

کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه به آنان اجازه ادامه تحصیل بدهد می بایست   که مشروط می شوند درصورتی که  یروزانه ا قانون تشکیل هیات امناء دانشجویان 0ـ به استناد بندو ماده    

 )مبنای پرداخت شهریه آنان سال ورودی دانشجو می باشد(فوق الذکرشهریه پرداخت کنند.  حاتوضیت و فوق جدولشـرح   بـه
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 دانشگاه خوارزمی مدیریت آموزشی

می شود ثبت نام رسمی ، منصرف ازتحصیل شدند ، کل شهریه عودت داده  زمان ـ مقررگردید دانشجویان مشمول شهریه که ثبت نام کرده اند ، چنانچه حداکثرتا یک هفته بعد از  3 

 بازپـرداخـت مبلغی هیچ رسمی نام ازثبت گذشـتـه هفته دو از بعد منصرفـیـن به ود فقط شهریه متغیرعودت داده می شـود شون ومنصرف باشد گذشته نام ثبت ازمهلت هفته دوواگرحداکثرتا 

 .گـردد نمی

 باید زیر درموارد 5837و   5835 تحصیلی سال ورودی رایگان تحصیل مشمول دانشجویان – عالیشورای عالی برنامه ریزی آموزش   3/1/35مورخ 317ـ طبق آئین نامه آموزشی مصوب جلسه 3 

 :  کنند پرداخت شهریه

 انتخاب می شوند.درنیمسال های بعدی مجدداً حذف شده درس یا درسهایی که افتاده و ـ الف     

 حذف نیمسال )درصورتی که مرخصی استحقاقی را استفاده کرده باشد( ـ ب      

 .  کند پرداخت تعرفه مطابق را مربوط های هزینه باید کند اقدامچنانچه دانشجویی بعد ازسپری شدن مهلت حذف درس اجازه یافت نسبت به حذف درس  ـ ج      

 واحد مجدد میبایست شهریه تعیین شده را پرداخت کند .تبصره : دانشجو هنگام انتخاب  

 111/111ماه دیرکرد  5ماه جهت تسویه حساب فرصت خواهند داشت و بعد از آن به ازای هر  5و بعد از آن فارغ التحصیل می شوند،حداکثر  5834کلیه دانشجویانی که از مهرماه سال  -

 ریال جریمه خواهند شد.

به بعد مشمول پرداخت شهریه  3ترم مجاز به ادامه تحصیل می باشند،در صورت موافقت کمیسیون بررسی موارد خاص،از ترم  3و بعد از آن تا  5838ورودی سال دانشجویان دوره روزانه  -

 با تعرفه شبانه سال ورودی خود می باشند.

 ،مشمول پرداخت شهریه آن درس می باشند.نمایند و مجدد اخذ کنندیا حذف  درسی را افتادهکه در صورتی  5837و  5835دانشجویان دوره روزانه ورودی سال  -

د از مهلت مقرر برای انتخاب واحد دانشجویانی که در مهلت مقرر طبق تقویم شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی جهت انتخاب واحد مراجعه نکنند در صورتی که در طول یک هفته بع -

 .جریمه می باشندپرداخت ملزم به مایند،به میزان یک سوم شهریه ثابت نوبت دوم سال ورودی خود نمراجعه ن

 و بعد از آن، که برای ثبت نام از هفته سوم به بعد مراجعه می نمایند معادل شهریه ثابت هم ورودی خود باید جریمه پرداخت کنند. 5831پذیرفته شدگان ورودی سال  -

در صورتی که کد قبولی این دانشگاه را آورده باشند با انتقال آنان در دوره روزانه موافقت می شود،در غیر الی به این دانشگاه که در سایر دانشگاه ها روزانه هستند،دانشجویان متقاضی انتق -

 اینصورت با تعرفه شبانه سال ورود موافقت می گردد.
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 دانشگاه خوارزمی مدیریت آموزشی

میزان مدت دوره تحصیلی که مشغول به تحصیل بوده اند تعهدات آموزش رایگان را خریداری و وجوه آن را به حساب دولت  دانشجویان اخراجی و انصرافی دوره روزانه ملزم می باشند به -

 واریز نمایند.

 ام تعهد می باشد.منوط به ارائه مستندات انج ،صدور هرگونه نامه و یا گواهی،پرداخت هزینه باشند به جایچنانچه دانشجویان اخراجی و انصرافی مایل به انجام تعهدات  -

        ریال 111/811اص: هر مورد طرح در کمیسیون بررسی موارد خارائه درخواست دانشجویان برای هزینه  -

 

 دانشجویان مهمان:

شهریه متغیر نوبت دوم سال در خواست مهمانی است.در صورتی که درخواست مهمان به صورت یک ترم باشد  برابر 1/5دریافت شهریه از دانشجویان مهمان به صورت تکدرس معادل  -

 عیناً اخذ می گردد. هم شهریه ثابت

 دریافت شهریه از دانشجویان مهمان بر اساس سال مهمانی در این دانشگاه می باشد. -

 بررسی درخواست مهمانی و انتقال ریال برای  111/111دریافت مبلغ  -

 

 :قوانین شهریه اتباع

 شهریه نوبت دوم را پرداخت نمایند.% 31اگر از طریق کنکور پذیرفته شده باشند باید معادل ، 5837سال پایان دانشجویان اتباع تا  -

 برابر شهریه نوبت دوم را پرداخت نمایند. 1/5،اگر بدون کنکور پذیرفته شده باشند باید معادل  5837دانشجویان اتباع تا پایان سال  -

 % شهریه نوبت دوم را پرداخت نمایند.31اگر از طریق کنکور پذیرفته شده باشند باید معادل  ،5834تا پایان سال  5838دانشجویان اتباع از سال  -

 % شهریه نوبت دوم را پرداخت نمایند.511عادل اگر بدون کنکور پذیرفته شده باشند باید م ،5834تا پایان سال  5838دانشجویان اتباع از سال  -

 % شهریه نوبت دوم را پرداخت نمایند.31باید معادل  5831کلیه دانشجویان اتباع از سال  دانشگاه و تائید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، 71/7/5831برابرمصوبه هیات امناء مورخ  -


