آیین نامه شهریه
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیرانتفاعی رایانه ای تهران
این آیین نامه در اجرای بخشنامه جدید وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری می باشد واز نیمسال اول سال تحصیلی  95-94الزم االجرا می باشد
و جایگزین آیین نامه های قبلی دانشگاهها وموسسات آموزشی غیر دولتی-غیرانتفاعی می باشد.
ماده  )1موسسه مجاز است در ابتدای هر نیمسال برای نامنویسی از پذیرفته شدگان ودانشجویان،مبتنی بر ضوابط ومقررات مصوب ودر ازای
ارائه خدمات آموزشی وکمک آموزشی نسبت به دریافت شهریه اقدام کند.
ماده )2دریافت اسناد تعهد آور از قبیل چک وسفته به عنوان تضمین پرداخت شهریه بالمانع است.
ماده )3دانشجوی مهمان در طول دوره مهمانی موظف است نسبت به پرداخت شهریه ثابت به موسسه مبدا وشهریه متغییر به موسسه
مقصد اقدام کند.
تبصره :دانشجویان مهمانی که بیش از  8واحد اخذ نمایند ،مشمول پرداخت شهریه ثابت و متغییر ترم جاری می باشند.
ماده )4دانشجوی انتقالی یا دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی اعم از ثابت ومتغییر (تا سقف
16واحد نظری)را به موسسه مبدا پرداخت کند.
تبصره – چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نامنویسی وقبل از شروع کالسها(بعد از شروع ترم) انصراف خود را به موسسه اعالم
نماید.شهریه پرداختی آن نیمسال به عنوان هزینه انصراف محسوب می شود.
ماده  )5در صورت استفاده از مرخصی تحصیلی دانشجو موظف است شهریه ثابت آن نیمسال را پرداخت کند.
ماده  )6شهریه دوره تابستانی 50درصد شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی به اضافه شهریه متغییر تعداد واحدهای انتخابی دانشجو است.
ماده  )7چنانچه تعدادواحدهای درسی باقیمانده دانشجو در ترم آخر اعم از پروژه یا کارآموزی حداقل 6واحد باشد دانشجو موظف است
نسبت به پرداخت شهریه ثابت بطورکامل و شهریه متغییر دروس آن ترم اقدام کند.
تبصره  -دریافت شهریه واحد پروژه در طول دوره تحصیل دانشجو تنها برای یکبار مجاز است.
ماده )8دریافت هرگونه وجهی اضافه بر شهریه نیمسال تحصیلی از دانشجویی که برابر مقررات اخراج می شود ،مجاز نیست.
ماده )9در صورت درخواست دانشجو مبنی بر معادل سازی سوابق تحصیلی،وی مکلف است به ازای هریک واحد قابل قبول5 ،درصد شهریه
متغییر درس آن نیمسال را به موسسه پرداخت نماید.
ماده)10در صورتی که حذف کلیه دروس نیمسال تحصیلی،قبل از زمان حذف واضافه همان نیمسال باشد،شهریه متغییر دروس حسب
درخواست دانشجو ذخیره می شود اما شهریه ثابت غیر قابل برگشت است.
ماده )11در صورت حذف اضطراری درس شهریه متغییر آن درس مسترد نمی گردد.
ماده )12سنوات اضافی :در صورتیکه مدت تحصیل دانشجو با کسب مجوز از مراجع ذیربط بیش از سنوات مجاز ادامه یابد ،دانشجو در
نیمسال های اضافی موظف به پرداخت نصف شهریه ثابت است.
تبصره -شهریه دانشجو درصورت اتمام سقف سنوات تحصیلی مجاز مطابق با تعرفهسال تحصیلی جاری محاسبه خواهد شد.

