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دانشگاه علوم پزشكي تهران

  ت  دانشگاهبين الملل  پرديس

  مقدمه

  

بهه عوهوان يكهي از     شهريه هاي آموزشي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران نظام نامه

راي معين آموزشي دانشهگاه  اسواد مترقي اين واحد دانشگاهي در سووات فعاليت خود، توسط شو

براي اجرا در تمامي واحدهاي تابعه پهرديس بهين الملهل ابه        41/6/4931تصويب و در تاريخ 

 گرديد.

ساماندهي و قانونمودسازي نظام پرداخهت  ، نظام نامهسال است كه با اجراي اين  سهاكوون بالغ بر 

ميسهر   ير و شههريه ههاي سها نه   شهريه هاي آموزشي مبتوي بر شهريه هاي ثابت، شهريه هاي متغ

گرديده است. با عملياتي شدن اين نظام نامه در فرايودهاي مالي و آموزشهي و همنوهين بهازبيوي    

 رفه   مجدد محتواي اين سود به موازات بررسي شرايط ويههه آموزشهي دانشهجويان و بها ههد      

وم آن سه ، نسههه  نظام پرداخت شهريه هاي آموزشي پرديس بين المللو ارتقاء چالشهاي موجود 

به موظور رعايت عدالت اجتماعي در مقابل خهدمت گيرنهدگان از يهو سهو و     تهيه و مشابه قبل 

هريهو از   ،پيشگيري از بروز زيان هاي احتمالي بواسطه عدم موازنه درآمد و هزيوه از سوي ديگر

نسهه از  اين شرايط به طور مجزا بررسي و شهريه هاي آموزشي آن به طور ويهه و مستقل در اين

 ده است.يگرد تكميل نظام نامه

 



دانشگاه علوم پزشكي تهران

  ث  دانشگاهبين الملل  پرديس

 فهرست مطالب

 شماره صفحه عنوان 

  مقدمه

 4 اصول كلي نظام پرداخت شهريه هاي آموزشي پرديس بين المللو  ياصل فيتعاربخش اول:  

 9 بخش دوم: شهريه آموزشي دانشجويان با شرايط خاص

 9 ( شهريه آموزشي مرخصي تحصيلي2-4

 9 ي انصرا  از تحصيل(شهريه آموزش2-2

 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 نيمسال تحصيلي(شهريه آموزشي اخذ واحد كمتر از سقف مجاز تعداد واحدهاي درسي در يو 2-5

شهريه آموزشي ك س هاي درسي خارج از تقويم استاندارد برنامه آموزشي با تعداد دانشجوي كمتر از  (2-6

 5 ظرفيت 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 هارم: شهريه آموزشي واحدهاي درسي فشرده)دروس معرفي به استاد(بخش چ

 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 ن الملل و دانشگاه مقصد= ساير دانشگاه هاي كشور((دانشجوي انتقالي از پرديس)دانشگاه مبدأ=پرديس بي5-2

 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 تو درس ميهمان6-4-4    

 7 شهريه آموزشي براي دانشجويان ميهمان در پرديس براي يو نيمسال تحصيلي(6-4-2    

(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 يو نيمسال تحصيلي)به طور كامل(6-2-4   

آموزشي چود عووان درسي به صورت ميهمان به موازات اخذ واحدهاي درسي ديگر در  (شهريه6-2-2   

 7 پرديس بين الملل



دانشگاه علوم پزشكي تهران

  ج  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 يو بار  -احدهاي پايان نامه( تمديد واحد پايان نامه در نيمسال هاي بعدي )تمديد و7-2

 8 واحدهاي پايان نامه(

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

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

 3 آموزشيه يشهر التيتسه و بخش هشتم: شهريه آموزشي دانشجويان ممتاز

 3 الف(دانشجويان ممتاز

 3 (مقط  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 سراسر كشور(دانشجوي ممتاز نتايج آزمون هاي دوره اي سراسري در بين دانشجويان 8-4-9      

 41 (دانشجوي ممتاز مقط  كارشواسي ارشد8-2

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

 44 يسيان توانمود در زبان انگليدانشجو يه آموزشيشهرج(

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

 42 بخش نهم: دانشجويان بورسيه تحصيلي

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

 49 اصول كلي فرايودهاي مالي وصول و ثبت شهريه هاي آموزشي

 49 متعهدين فرايود مالي شهريه هاي آموزشي دانشگاه 

 49 جديد الورود (فرايود مالي ثبت نام دانشجويان41-4

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

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

 41 ( نظام ترمي واحدي41-2-4-4      

 41 (يليمسال تحصيسا نه)در هر ننظام پرداخت شهريه آموزشي  (41-2-4-2      

 45 يآموزش يه هايهرش يكيپرداخت الكترون( نحوه 41-9

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



دانشگاه علوم پزشكي تهران

  ح  دانشگاهبين الملل  پرديس



دانشگاه علوم پزشكي تهران

 4  دانشگاهبين الملل  پرديس

 اصول كلي نظام پرداخت شهريه هاي آموزشي پرديس بين المللو  يف اصليتعاربخش اول: 
 ي:ف اصليتعار 

تهران يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك

تهران: ين الملل دانشگاه علوم پزشكيس بيپرد

تقويم استاندارد برنامه آموزشي:

.

 :اصول كلي نظام پرداخت شهريه هاي آموزشي پرديس بين الملل

 

.

نظام پرداخت شهريه آموزشي 

هاي سا نه نرخ نامهدر قالب 

.

:يه آموزشيشهر



دانشگاه علوم پزشكي تهران

 2  دانشگاهبين الملل  پرديس

سا نه يه آموزشيشهر

تبيين شرايط خاص)خارج از تقويم استاندارد برنامهه آموزشهي(  

.

شهريه ثابت آموزشي

.

. :4 تبصره -

 :2 تبصره -

.

 شهريه متغير آموزشي:

.

 :9 تبصره -

.

در صورت پيروي مجدد  :1 تبصره -

هاي  نرخ نامه ،دانشجو از تقويم استاندارد برنامه آموزشي

 سا نه

 :5 تبصره -

 

 :6 تبصره -

 

 بدهكار: يدانشجو

 

بستانكار: يدانشجو

 

ه:يتسو يدانشجو

 



دانشگاه علوم پزشكي تهران

 9  دانشگاهبين الملل  پرديس

 بخش دوم: شهريه آموزشي دانشجويان با شرايط خاص

 مرخصي تحصيلي يآموزش هيشهر (2-4

 

 :7 تبصره -

 

 انصرا  از تحصيل يه آموزشي(شهر2-2

 :8 تبصره -

 

 ( قبل از شروع اولين نيمسال تحصيلي2-2-4

 

 بعد از شروع اولين نيمسال تحصيلي(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

 اخذ واحد كمتر از سقف مجاز تعداد واحدهاي درسي در يو نيمسال تحصيلي يه آموزشيشهر (2-5

 



دانشگاه علوم پزشكي تهران

 5  دانشگاهبين الملل  پرديس

كمتهر از   يبا تعداد دانشجو يم استاندارد برنامه آموزشيتقوخارج از  يدرس يك س ها يه آموزشيشهر (2-6

  استاندارد يت هايظرف

 

 يه كه س هها  يش شهرين افزاييتعو  يبرگزار تشهيص و استانداردتعريف ظرفيت  تيمسئولضح است كه وا

 است.س يپرد يبر عهده معاونت آموزش آنت كمتر از يبا ظرف يدرس

 شهريه آموزشي دانشجوي تعليقي (2-7

 دروس تطبيق داده شدهشهريه آموزشي ( 2-8

 

 



دانشگاه علوم پزشكي تهران

 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  يدانشگاه هار يدانشگاه مبدأ=ساس)يبه پرد دانشجوي انتقالي(5-4

 كشور( ايدانشگاه هر 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 

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

 

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

 

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

 كشور( دانشگاه هاير ين الملل و دانشگاه مقصد=سايس بيپرد=س)دانشگاه مبدأيهمان از پردي(دانشجوي م6-2

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

   

گر در يد يدرس يهمان به موازات اخذ واحدهايبه صورت م يعووان درسچود  يه آموزشي(شهر6-2-2

س:يپرد

 :49 تبصره -

 



دانشگاه علوم پزشكي تهران

 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 -

 

و بهار  يه ش از ياخهذ به   =ان نامهه يه پا يد واحهدها يتمد)بعدي يال هامسيدر نواحد پايان نامه  دي( تمد7-2

(:ان نامهيپا يواحدها

 :46 تبصره -

 

وازات اخذ واحدهاي درسي ديگر )اخذ بهيش از يهو   تمديد واحد پايان نامه در نيمسال هاي بعدي به م(7-9

بار واحدهاي پايان نامه به همراه اخذ ساير واحدهاي درسهي(: 



دانشگاه علوم پزشكي تهران

 3  دانشگاهبين الملل  پرديس

 بخش هشتم: شهريه آموزشي دانشجويان ممتاز و تسهيالت شهريه آموزشي
 ازتان مميالف(دانشجو

 ي)عمومي(حرفه ا يمقط  دكترا(8-4

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

 

 
 ميزان تهفيف عووان

 

  :47 تبصره -

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

 پروژه هاي تحقيقاتي و پهوهشي يوه هايت هزيحماميزان  عووان رديف

 هفيف قابل اعمال در شهريه هاي آموزشي:درصد ت4جدول شماره

 دانشجويان ممتاز در هر سال تحصيلي



دانشگاه علوم پزشكي تهران

 41  دانشگاهبين الملل  پرديس

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

 

 

 فيزان تهفيم عووان فيرد

 

 ارشد:  يمقط  كارشواسدانشجوي ممتاز (8-2

 :48 تبصره -

 :43 تبصره -

 

 



دانشگاه علوم پزشكي تهران

 44  دانشگاهبين الملل  پرديس

 

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

 :21 تبصره -

 
 :24 تبصره -

 
 :22 تبصره -

 

 

 شهريه آموزشي دانشجويان توانمود در زبان انگليسي (ج

 

 ميزان تهفيف نمره قابل قبول مدرك عووان 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 -

 

 

 



دانشگاه علوم پزشكي تهران

 42  دانشگاهبين الملل  پرديس

 تحصيلي يه بورسدانشجويان : نهمبخش 
Ph.D

  

 

   :21 تبصره -



دانشگاه علوم پزشكي تهران

 49  دانشگاهبين الملل  پرديس

 : ترسيم فرايند مالي وصول و ثبت شهريه هاي آموزشيدهم بخش
ثبت شهريه هاي آموزشياصول كلي فرايودهاي مالي وصول و 

 

 

 دانشگاهشهريه هاي آموزشي  فرايود مالي متعهدين

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

 : يچو رمزدار بانك -

 

:اخذ تعهد محضري -

 :25 تبصره -



دانشگاه علوم پزشكي تهران

 41  دانشگاهبين الملل  پرديس

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

   

    

    

    

    

    PhD 

 :26 تبصره -

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

:يواحد ينظام ترم( 41-2-4-4  

 (:يليمسال تحصي)هر نموزشي سا نهنظام پرداخت شهريه آ ( 41-2-4-2

 

 :27 تبصره -

 :28 تبصره -



دانشگاه علوم پزشكي تهران

 45  دانشگاهبين الملل  پرديس

 :23 تبصره -

 

 

 :91 تبصره -

 :94 تبصره -

 

 شهريه هاي آموزشي: يالكترونيكپرداخت ( نحوه 41-9

 

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



دانشگاه علوم پزشكي تهران

 46  دانشگاهبين الملل  پرديس

 

 
 

 
 

 و ………………شناسنامه شماره به .…………………… فرزند ..………………… اينجانب
نشاني  .................... بهتحصيلي.................. مقطع/رشته شده رفتهيپذ ...............................شماره .... ملي كد
 ......................................................................................................................................................................................يفعل

 تعهد نيا در كه تهران يعلوم پزشک دانشگاه الملل بين پرديس ضوابط و مقررات كليه از كامل اطالع به اذعان ضمن
 آن به شده ارائه اطالعات و مدارك كليه صحت مقررات، اين كليه قبول و شود يم دهينام "سيپرد" اختصار به نامه

 در چنانچه و نمايم اررفت تعهدنامه در اين مندرج تعهدات مبناي بر كه نمايم مي تعهد و داده قرار تاييد مورد را پرديس
 از فوق تعهدات اجراي در كوتاهي و قصور يا و شده ارائه اطالعات و مدارك خالف پرديس تشخيص به بنا زمان هر

 كه نحوي هر به تحصيلي مقطع هر در اينجانب تحصيل از ممانعت ضمن دارد حق پرديس شود اعالم اينجانب سوي
  نمايد. برخورد من با بداند شايسته

 :كه نمايم مي تعهد اينجانب سيلهبدينو
 باشم. يس ميرش دانشجو در پرديه پذيشده در اطالع ينيش بيط پيه شرايواجد كل .1
 .نمايم رعايت را يبهداشت، درمان و آموزش پزشک وزارت باطضان و آموزشي مقررات و ضوابط كليه .2
 ينه هايو هز يه آموزشيو شهرباشم  يشرفت و ارتقاء به سال باالتر ميپ يط الزم برايموظف به احراز شرا .3

س و بنابر نرخ نامه يپرد يآموزش يه هاين الملل مطابق با مفاد مندرج در نظام نامه شهريمربوط به واحد ب
 ، تابعاز مقررات يو تخط يدر صورت عدم كسب نمرات قبول وم يانم پرداخت را يليهر سال تحصمصوب 

 باشم. يم ن و ضوابط موجوديقوان

 يت برنامه زمانبنديو ...( با رعا يي، خدمات دانشجويه آموزشي)از جمله شهر يليتحص ينه هايهز يتمام .4
 باشد. ينجانب ميا يس، بر عهده يپرد

 مراكز و دانشگاهها ريسا به انتقال و جابجاييا يدر صورت انصراف و  و بوده پرديس در تحصيل به متعهد .5
 د و شرط آن خواهم بود.يق يت بيعان مشمول مطلع بوده و متعهد به رياز قوان عالي آموزش

 يليتحص سال در نظر مورد تحصيلي رشته براي پرديس آن متغير و ثابتانه، يسال شهريه ميزان از اينجانب .6
 حق تعهدنامه اين موجب بهو  داشته كامل آگاهي آتي مسالهايين در مذكور هاي شهريه بودن متغير و جاري

 .نمايم مي سلب خود از پرديس طرف از اعالمي مبلغ به سبتن را مرجع هر در اعتراض و ادعا هرگونه
 يليتحص سال هر( متغير و ثابته يط خاص شهريانه و در صورت شرايسال) كامل شهريه پرداخت به متعهد .7

 باشم. يس ميپرد يبرنامه زمانبند با همزمان تحصيلي رشته برحسب
 از دفاع و ليتکم و خود تحصيلي رشته سيدر مقرر واحدهاي گذراندن صورت در صرفاً كه گردم مي متعهد .8

 هيچ مقرر، شرايط نبودن جمع صورت در و داشت خواهم را تحصيلي مدرك دريافت استحقاق نامه، پايان
 ساقط و سلب خود از را اعتراض هرگونه حق تعهدنامه اين موجب به و شد نخواهد اعطاء اينجانب به مدركي

 يادار و يمال كامل حساب هيتسو به منوط دانشنامه و يليتحص انيپا موقت يگواه صدور ضمنا. مينما يم
 .بود خواهد سيپرد با

 هيكل تواند يم سيپرد علت هر به ليتحص ترك اي اخراج انصراف، اي مذكور تعهدات انجام عدم صورت در .9
 و ولوص شرط و ديق چيه بدون دو هر از متضامنا اي و ضامن اي نجانبيا از را وارده خسارات و ها نهيهز
 .دينما افتيدر

 شماره:
 نامه تعهد تاريخ:
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                              .................... از صادره....................... شناسنامه شماره يدارا ...............................فرزند.................................... خانم/آقا

 يي...................................................................................... با ارائه مدارك شناسا.................................... يساكن به نشان
 بر مرقوم يدانشجو چنانچه كه دي، حاضر و متعهد گردمذكور يدانشجو ضامن عنوان به( يد دفتر اسناد رسميي)مورد تأ

 قيطر از دفترخانه به اعالم و فاتيتشر چگونهيه بدون دارد حق سيپرد دينما عمل فوق شرح به خود تعهدات خالف
 ومي نرخ به دانشگاه ياعالم مبلغ تا سيپرد به وارده خسارات وصول به نسبت يقضائ مراجع ريسا اي هياجرائ صدور
 .دينما اقدام نجانبيا ييدارا و اموال از االداء
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