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دانشگاه علوم پزشكي تهران

  ب  دانشگاهبين الملل  پرديس

 

 

  مقدمه

  

بره عنروان يكري از     نظامنامه شهريه هاي آموزشي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهرران 

ين آموزشي دانشرگاه  اسناد مترقي اين واحد دانشگاهي در سنوات فعاليت خود، توسط شوراي مع

براي اجرا در تمامي واحدهاي تابعه پررديس برين الملرل ابر        41/6/4931تصويب و در تاريخ 

 گرديد.

ساماندهي و قانونمندسازي نظرام پرداخرت   اكنون بالغ بر دو سال است كه با اجراي اين نظامنامه، 

ميسرر   ريه هراي سراهنه  شهريه هاي آموزشي مبتني بر شهريه هاي ثابت، شهريه هاي متغير و شره 

گرديده است. با عملياتي شدن اين نظام نامه در فرايندهاي مالي و آموزشري و همننرين برازبيني    

 سازي بهينه مجدد محتواي اين سند به موازات بررسي شرايط ويژه آموزشي دانشجويان و با هدف

م آن تهيره و  وسر ، نسرهه  چالشهاي موجود نظام پرداخت شهريه هاي آموزشي پرديس بين الملرل 

به منظور رعايت عدالت اجتماعي در مقابل خدمت گيرندگان از يك سو و پيشگيري از مشابه قبل 

هريك از اين شرايط به  ،بروز زيان هاي احتمالي بواسطه عدم موازنه درآمد و هزينه از سوي ديگر

نظامنامره  نسرهه از  طور مجزا بررسي و شهريه هاي آموزشي آن به طور ويرژه و مسرتقل در ايرن    

 مي گردد. تكميل
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  ت  دانشگاهبين الملل  پرديس

 فهرست مطالب

 شماره صفحه عنوان 

 ب مقدمه

 4 بخش اول: اصول كلي نظام پرداخت شهريه هاي آموزشي پرديس بين الملل 

 9 بخش دوم: شهريه آموزشي دانشجويان با شرايط خاص

 9 ( شهريه آموزشي مرخصي تحصيلي2-4

 9 (شهريه آموزشي انصراف از تحصيل2-2

 9 ( قبل از شروع اولين نيمسال تحصيلي2-2-4

 9 (بعد از شروع اولين نيمسال تحصيلي2-2-2

 1 (شهريه آموزشي دانشجوي اخراجي2-9

 1 (شهريه آموزشي زمان انتظار براي ادامه تحصيل2-1

 1 (شهريه آموزشي اخذ واحد كمتر از سقف مجاز تعداد واحدهاي درسي در يك نيمسال تحصيلي2-5

با تعداد دانشجوي كمتر از ظرفيت  يتحصيل يآموزشي ك س هاي درسي خارج از برنامه طبيع (شهريه2-6

 5 هاي استاندارد

 5 (شهريه آموزشي دانشجوي تعليقي2-7

 5 ق داده شدهيدروس تطب(شهريه آموزشي 2-8

 6 بخش سوم: شهريه آموزشي نيمسال تابستاني

 6 )دروس معرفي به استاد(بخش چهارم: شهريه آموزشي واحدهاي درسي فشرده

 6 بخش پنجم: شهريه آموزشي دانشجويان انتقالي

 6 (دانشجوي انتقالي به پرديس)دانشگاه مبدأ=ساير دانشگاه هاي كشور و دانشگاه مقصد=پرديس بين الملل(5-4

 6 هاي كشور((دانشجوي انتقالي از پرديس)دانشگاه مبدأ=پرديس بين الملل و دانشگاه مقصد= ساير دانشگاه 5-2

 7 بخش ششم: شهريه آموزشي دانشجويان ميهمان

(دانشجوي ميهمان در پرديس)دانشگاه مبدأ=ساير دانشگاه هاي كشور و دانشگاه مقصد=پرديس بين 6-4

 7 الملل(

 7 (شهريه آموزشي با انتهاب واحد تك درس ميهمان6-4-4    

 7 پرديس براي يك نيمسال تحصيلي (شهريه آموزشي براي دانشجويان ميهمان در6-4-2    

(دانشجوي ميهمان از پرديس)دانشگاه مبدأ=پرديس بين الملل و دانشگاه مقصد= ساير دانشگاه هاي 6-2

 7 كشور(

 7 (شهريه آموزشي براي ميهمان شدن در يك نيمسال تحصيلي)به طور كامل(6-2-4   

به موازات اخذ واحدهاي درسي ديگر در  (شهريه آموزشي چند عنوان درسي به صورت ميهمان6-2-2   

 7 پرديس بين الملل
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  ث  دانشگاهبين الملل  پرديس

 8  بخش هفتم: شهريه آموزشي پايان نامه هاي دانشجويي

 8 ( شهريه آموزشي اخذ واحد پايان نامه براي اولين بار7-4

اخذ بيش از يك بار  -( تمديد واحد پايان نامه در نيمسال هاي بعدي )تمديد واحدهاي پايان نامه7-2

 8 واحدهاي پايان نامه(

( تمديد واحد پايان نامه در نيمسال هاي بعدي به موازات اخذ واحدهاي درسي ديگر )اخذ بيش از يك 7-9

 8 بار واحدهاي پايان نامه به همراه اخذ ساير واحدهاي درسي(

و  يقاتيتحق ياپروژه ه يگرانت ها آموزشي و ه يشهر التيتسه ،بخش هشتم: شهريه آموزشي دانشجويان ممتاز

 3 پژوهشي پرديس بين الملل

 3 الف(دانشجويان ممتاز

 3 (مقطع دكتراي حرفه اي)عمومي(8-4

 3 (دانشجوي ممتاز در هر نيمسال تحصيلي8-4-4      

 3 (دانشجوي ممتاز در پايان دوره هاي آموزشي8-4-2      

 41 ي در بين دانشجويان سراسر كشور(دانشجوي ممتاز نتايج آزمون هاي دوره اي سراسر8-4-9      

 41 (دانشجوي ممتاز مقطع كارشناسي ارشد8-2

 44 آموزشي در زمان ورود داوطلبين تحصيل در پرديس بين الملل هي ت شهريتسهب(

 44 يسيان توانمند در زبان انگليدانشجو يه آموزشيشهرج(

 44 نشجو)غير متأهل( در پرديس بين المللد(تهفيف شهريه هاي آموزشي خانواده هاي داراي دو فرزند دا

 42 بخش نهم: دانشجويان بورسيه تحصيلي

 49 بخش دهم: ترسيم فرايند مالي وصول و ثبت شهريه هاي آموزشي

 49 اصول كلي فرايندهاي مالي وصول و ثبت شهريه هاي آموزشي

 49 متعهدين فرايند مالي شهريه هاي آموزشي دانشگاه 

 49 ي ثبت نام دانشجويان جديد الورود(فرايند مال41-4

 41 (فرايند مالي ثبت نام دانشجويان در حال تحصيل41-2

 41 (برنامه زمان بندي پرداخت شهريه آموزشي41-2-4

 41 ( نظام ترمي واحدي41-2-4-4      

 41 ساهنه)در هر نيمسال تحصيلي(نظام پرداخت شهريه آموزشي  (41-2-4-2      

 45 يآموزش يه هايشهر يكيپرداخت الكترون( نحوه 41-9

 45 ( نحوه استرداد مبالغ بستانكاري دانشجويان در حال تحصيل و فار  التحصي ن41-1
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 4  دانشگاهبين الملل  پرديس

 بخش اول: اصول كلي نظام پرداخت شهريه هاي آموزشي پرديس بين الملل
  

.

نظام پرداخت شهريه آموزشي 

در قالب نرخنامه هاي ساهنه

.

تعريف تقويم استاندارد برنامه آموزشي:

.

خاص)خارج از تقويم استاندارد برنامره آموزشري(  تبيين شرايط 

.

شهريه ثابت آموزشي

.

. :4 تبصره -

 :2 تبصره -

.

ر آموزشي:شهريه متغي

.

 :9 تبصره -

.
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 2  دانشگاهبين الملل  پرديس

 

در صورت پيروي مجدد  :1 تبصره -

نرخنامه هاي  دانشجو از تقويم استاندارد برنامه آموزشي

 ساهنه

 :5 تبصره -

 

 

 :6 تبصره -
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 9  دانشگاهبين الملل  پرديس

 بخش دوم: شهريه آموزشي دانشجويان با شرايط خاص

 مرخصي تحصيلي يه آموزشيشهر (2-4

 

 :7 تبصره -

 

 

 انصراف از تحصيل يه آموزشي(شهر2-2

 ( قبل از شروع اولين نيمسال تحصيلي2-2-4

 

 

 :8 تبصره -

 

 اولين نيمسال تحصيليبعد از شروع (2-2-2

 :3 تبصره -

 :41 تبصره -

 :44 تبصره -



دانشگاه علوم پزشكي تهران

 1  دانشگاهبين الملل  پرديس

 دانشجوي اخراجي يه آموزشيشهر (2-9

 :42 تبصره -

 

 زمان انتظار براي ادامه تحصيل يه آموزشيشهر (2-1

 سقف مجاز تعداد واحدهاي درسي در يك نيمسال تحصيلياخذ واحد كمتر از  يه آموزشيشهر (2-5

 



دانشگاه علوم پزشكي تهران

 5  دانشگاهبين الملل  پرديس

ت ير كمترر از ظرف  يبا تعداد دانشجو يتحصيل يخارج از برنامه طبيع درسي يك س ها يه آموزشيشهر (2-6

  استاندارد يها

 

 يه كر س هرا  يش شهرين افزاييتعو  يبرگزار تشهيص و استانداردتعريف ظرفيت  تيمسئولواضح است كه 

 است.س يپرد يت كمتر از حد نرمال بر عهده معاونت آموزشيبا ظرف يدرس

 شهريه آموزشي دانشجوي تعليقي (2-7

 دروس تطبيق داده شدهشهريه آموزشي ( 2-8
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 6  دانشگاهبين الملل  پرديس

 تابستاني نيمسالبخش سوم: شهريه آموزشي 

 (س معرفي به استادودر) واحدهاي درسي فشردهبخش چهارم: شهريه آموزشي 

 

 بخش پنجم: شهريه آموزشي دانشجويان انتقالي

 ن الملل(يس بيدانشگاه مقصد=پردكشور و  دانشگاه هاير يدانشگاه مبدأ=ساس)يبه پرد دانشجوي انتقالي(5-4

 كشور( دانشگاه هاير ين الملل و دانشگاه مقصد= سايس بيس)دانشگاه مبدأ=پردي(دانشجوي انتقالي از پرد5-2



دانشگاه علوم پزشكي تهران

 7  دانشگاهبين الملل  پرديس

 بخش ششم: شهريه آموزشي دانشجويان ميهمان 

 ن الملل(يس بيكشور و دانشگاه مقصد=پرد دانشگاه هاير يس)دانشگاه مبدأ=سايپرد در هماني(دانشجوي م6-4

 

 :ميهمان  تك درسانتهاب واحد  با يه آموزشيشهر(6-4-4

 

 تحصيلي:مسال يك ني براي دانشجويان ميهمان در پرديس براي يه آموزشي(شهر6-4-2

 كشور( دانشگاه هاير يصد=سان الملل و دانشگاه مقيس بيس)دانشگاه مبدأ=پرديهمان از پردي(دانشجوي م6-2

)به طور كامل(: يليمسال تحصيك نيمان شدن در هيم رايب يه آموزشي(شهر6-2-4

 در  

ر در گيد يدرس يهمان به موازات اخذ واحدهايبه صورت م يچند عنوان درس يه آموزشي(شهر6-2-2

س:يپرد

 :49 تبصره -
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 8  دانشگاهبين الملل  پرديس

 : شهريه آموزشي پايان نامه هاي دانشجوييهفتمبخش 
بار: اخذ واحد پايان نامه براي اولين  يه آموزشيشهر (7-4

 :41 تبصره -

 

 :45 تبصره -

 

ك برار  ير ش از ياخرذ بر   =ان نامره ير پا يد واحردها يتمد)بعدي يمسال هايدر نواحد پايان نامه  دي( تمد7-2

(:هان ناميپا يواحدها

 :46 تبصره -

تمديد واحد پايان نامه در نيمسال هاي بعدي به موازات اخذ واحدهاي درسي ديگر )اخذ بريش از يرك   (7-9

بار واحدهاي پايان نامه به همراه اخذ ساير واحدهاي درسري(: 
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 3  دانشگاهبين الملل  پرديس

پروژه  يآموزشي و  گرانت ها هيشهر التيمتاز، تسهشهريه آموزشي دانشجويان م: شتمبخش ه

 و پژوهشي پرديس بين الملل يقاتيتحق يها
 ان ممتازيالف(دانشجو

 ي)عمومي(حرفه ا يمقطع دكترا(8-4

سال تحصيلي: نيمدر هر  هر رشته (دانشجوي ممتاز8-4-4

 

 
 ميزان تهفيف عنوان

 

  :47 تبصره -

(دانشجوي ممتاز در پايان دوره هاي آموزشي8-4-2

 پژوهشيپروژه هاي تحقيقاتي و  ينه هايت هزيحماميزان  عنوان رديف

 :درصد تهفيف قابل اعمال در شهريه هاي آموزشي4جدول شماره

 ان ممتاز در هر سال تحصيليدانشجوي
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 41  دانشگاهبين الملل  پرديس

ان سراسر كشور:ين دانشجويدر ب جامع كشوري يج آزمون هايممتاز نتا ي(دانشجو8-4-9

 

 

 فيزان تهفيم عنوان فيرد

 

 ارشد:  يمقطع كارشناسدانشجوي ممتاز (8-2

 :48 تبصره -

 :43 تبصره -
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 44  دانشگاهبين الملل  پرديس

 

 آموزشي در زمان ورود داوطلبين تحصيل در پرديس بين الملل تسهي ت شهريهب(

 :21 تبصره -

 
 :24 تبصره -

 
 :22 تبصره -

 

 

 ن انگليسي شهريه آموزشي دانشجويان توانمند در زبا(ج

 

 ميزان تهفيف نمره قابل قبول مدرك عنوان رديف

TOEFL-PBT

TOEFL-IBT

IELTS-academic

 

 سيدر پرد ر متأهل(ي)غودو فرزند دانشج يدارا يخانواده هاتهفيف شهريه هاي آموزشي (د

 بين الملل

  :29 تبصره -

 

 :21 تبصره -
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 42  دانشگاهبين الملل  پرديس

 تحصيلي يه بورسدانشجويان : نهمبخش 
Ph.D

  

 

      :25 تبصره -
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 49  دانشگاهبين الملل  پرديس

 : ترسيم فرايند مالي وصول و ثبت شهريه هاي آموزشيدهم بخش
اصول كلي فرايندهاي مالي وصول و ثبت شهريه هاي آموزشي

 

 

 دانشگاهشهريه هاي آموزشي  فرايند مالي متعهدين

 نام دانشجويان جديد الورود:فرايند مالي ثبت  (41-4

 : يچك رمزدار بانك -

 

:اخذ تعهد محضري -

 :26 تبصره -
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 41  دانشگاهبين الملل  پرديس

  ل:ي(فرايند مالي ثبت نام دانشجويان در حال تحص41-2

   

1    

    

    

    

    PhD 

 :27 تبصره -

 :يه آموزشيپرداخت شهر يبرنامه زمان بند (41-2-4

:يواحد ينظام ترم( 41-2-4-4  

 (:يليمسال تحصي)هر ننظام پرداخت شهريه آموزشي ساهنه ( 41-2-4-2

 

 :28 تبصره -

 :23 تبصره -
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 45  دانشگاهبين الملل  پرديس

 :91 تبصره -

 

 

 :94 تبصره -

 :92 تبصره -

 

 شهريه هاي آموزشي: يالكترونيكپرداخت ( نحوه 41-9

 

 ن در حال تحصيل و فار  التحصي ن:مبالغ بستانكاري دانشجويا استرداد نحوه( 41-1

 


