
  دوم و ميهمان به تفكيك مقطع و رشته تحصيلي در سال هاي ورودي مختلف نوبت،مقطع كارشناسيليست شهريه دانشجويان 
 

 دانشگاه خوارزمي مديريت آموزشي

  شهريه ثابت  گروه  مقطع  سال ورود  رديف
  توضيحات  شهريه متغير

  پروژه  آزمايشگاهي  اصلي،تخصصي،اختياري،الزامي  پايه  عمومي
  

 ساعت3  ساعت2

    000/400  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/700  علوم انساني  كارشناسي  1390الي  1385  ١
  000/400  000/180  000/140  000/110  000/90  000/65  000/000/1  فني و علوم پايه

    000/460  000/207  000/161  500/103  000/90  750/74  000/805  علوم انساني  كارشناسي  1391سال   ٢
  000/460  000/207  000/161  500/103  000/90  750/74  000/150/1  فني و علوم پايه

    پروژه  عملي،آزمايشگاهي  اصلي،تخصصي،اختياري،الزامي  پايه  عمومي  شهريه ثابت  گروه  مقطع  سال ورود  

    000/650  000/150  000/250  000/170  000/110  000/500/1  علوم انساني  كارشناسي   1392سال   ١
  000/650  000/180  000/300  000/180  000/110  000/700/1  فني و علوم پايه

    500/812  500/187  500/312  500/212  500/137  000/875/1  علوم انساني  كارشناسي   1393سال   ٢
  500/812  000/225  000/375  000/225  500/137  000/125/2  فني و علوم پايه

  كارشناسي   1394سال   ٣
    000/975  500/225  000/375  000/255  000/165  000/250/2  علوم انساني

  000/975  000/270  000/450  000/270  000/165  000/550/2  فني و علوم پايه

    000/170/1  000/540  000/450  000/306  000/198  000/700/2  علوم انساني  كارشناسي  1395سال   ٤
  000/170/1  000/648  000/540  000/324  000/198  000/060/3  فني و علوم پايه

    000/500/1  000/800  000/700  000/500  000/300  000/000/4  علوم انساني  كارشناسي   1396سال   ٥
  000/700/1  000/900  000/800  000/600  000/300  000/600/4  فني و علوم پايه

    000/650/1  000/880  000/770  000/550  000/330  000/400/4  علوم انساني  كارشناسي   1397سال   ٦
  000/870/1  000/990  000/880  000/660  000/330  000/06/5  فني و علوم پايه
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  :كارشناسيدانشجويان شهريه ضوابط 

  لسه هاي مصوب هيات امنا دانشگاه:برابر صورتجاخذ شهريه قوانين و 

  .درصد نسبت به مبلغ سال قبل افزايش مي يابد10شهريه متغيردر اولين سال شروع به تحصيل ثابت مي ماند اما از سال دوم به بعدهرساله به ميزان  - 

  .ـ شهريه ثابت تا پايان تحصيالت ثابت بوده و تغييرنخواهد كرد   

  دانشگاه مي باشد. ناي و انتقال شروطي ، ميهمان ، ميهمان دائمم فوق جهت محاسبه شهريه دانشجويان روش -  

  دردانشگـاههاو شـاغـل كاركنان بابرخورداري 19/5/1377 همورخ 19834 ت 22693     شماره قانون چهارم برنامه توسعه بـا عنايـت بـه مصـوبـه هـيـات محترم وزيران نامه  49به استناد ماده - 

  :شد زيرموافقت شرحزش عالي و فرزندان آنان در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد ازتخفيف شهريه به  مراكزآمو   

  تخفيف برخوردارشوند. %50كاركنان دانشگاه خوارزمي و فرزندان آنها از  ـ 

  شوند.مي  تخفيف برخوردار %20، تحقيقات وفناوري از (سراسري)به وزارت علوم  وابسته دانشگاهها ومراكز آموزش عاليساير ـ   

حات فوق وضيتو فوق جدولتحصيل بدهد مي بايست بـه شـرح  كه مشروط مي شوند درصورتي كه كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه به آنان اجازه ادامه  يروزانه ا قانون تشكيل هيات امناء دانشجويان 7ـ به استناد بندو ماده     
  (مبناي پرداخت شهريه آنان سال ورودي دانشجو مي باشد)الذكرشهريه پرداخت كنند.

 گذشته نام ثبت مهلت از هفته دوتا  حداكثر اگر ، كل شهريه عودت داده مي شود وتحصيل شدند  ثبت نام رسمي ، منصرف از  زمان تا يك هفته بعد از  گرديد دانشجويان مشمول شهريه كه ثبت نام كرده اند ، چنانچه حداكثر ـ مقرر
  .گـردد نمي بازپـرداخـت مبلغي هيچ رسمي نام ازثبت گذشـتـه دوهفته از بعد منصرفـيـن به وعودت داده مي شـود  د فقط شهريه متغيرشون منصرف و باشد

  :  كنند پرداخت  درمواردزيربايدشهريه1392و   1391 تحصيلي سال ورودي رايگان تحصيل مشمول دانشجويان  –عاليشوراي عالي برنامه ريزي آموزش   8/5/91مورخ 802ـ طبق آئين نامه آموزشي مصوب جلسه      

  انتخاب مي شوند. درنيمسال هاي بعدي مجدداًحذف شده درس يا درسهايي كه افتاده و الفـ     

  حذف نيمسال (درصورتي كه مرخصي استحقاقي را استفاده كرده باشد) بـ      

  .  كند پرداخت عرفهت مطابقت را مربوط هاي بايدهزينه كند اقدامچنانچه دانشجويي بعد ازسپري شدن مهلت حذف درس اجازه يافت نسبت به حذف درس  جـ      



  دوم و ميهمان به تفكيك مقطع و رشته تحصيلي در سال هاي ورودي مختلف نوبت،مقطع كارشناسيليست شهريه دانشجويان 
 

 دانشگاه خوارزمي مديريت آموزشي

   

 000/500ماه ديركرد  6ماه جهت تسويه حساب فرصت خواهند داشت و بعد از آن به ازاي هر  6و بعد از آن فارغ التحصيل مي شوند،حداكثر  1394كليه دانشجوياني كه از مهرماه سال  8/2/1394برابر راي هيات امنا مورخ  - 
 ريال جريمه خواهند شد.

   به بعد مشمول پرداخت شهريه با تعرفه شبانه سال ورودي خود  9مجاز به ادامه تحصيل مي باشند،در صورت موافقت كميسيون بررسي موارد خاص،از ترم  ترم 8و بعد از آن تا  1393دانشجويان دوره روزانه ورودي سال  - 
 مي باشند.

 داخت شهريه آن درس مي باشند.مشمول پر ،يا حذف نمايند و مجدد اخذ كنند درسي را افتادهكه در صورتي  1392و  1391دانشجويان دوره روزانه ورودي سال  - 

  )20/6/96مورخ  708و به بعد جريمه اخذ مي گردد.(كميسيون  11ترم) از ترم 10در صورت عدم اتمام واحدهاي خود در سنوات مجاز( و قبل از آن، 1392و  1391دانشجويان دوره روزانه ورودي سال  - 
مايند،به ميزان يك سوم نالت تكميلي جهت انتخاب واحد مراجعه نكنند در صورتي كه در طول يك هفته بعد از مهلت مقرر براي انتخاب واحد مراجعه ندانشجوياني كه در مهلت مقرر طبق تقويم شوراي آموزشي و تحصي - 

  .جريمه مي باشندپرداخت ملزم به شهريه ثابت نوبت دوم سال ورودي خود 
 و بعد از آن، كه براي ثبت نام از هفته سوم به بعد مراجعه مي نمايند معادل شهريه ثابت هم ورودي خود بايد جريمه پرداخت كنند. 1395ورودي سال  پذيرفته شدگان - 

(مشمولين مشروط به ترم) با پرداخت شهريه 2وانند حداكثر يكسال تحصيلي(مي ت ،دانشجويان كارشناسي در صورت عدم اتمام واحد هاي درسي در مدت مجاز، 6/4/1397مورخ  712برابر مصوبه شوراي آموزشي به شماره  - 
 اخذ موافقت از نظام وظيفه) ادامه تحصيل دهند.

روزانه موافقت مي شود،در غير اينصورت با تعرفه شبانه سال ورود در صورتي كه كد قبولي اين دانشگاه را آورده باشند با انتقال آنان در دوره دانشجويان متقاضي انتقالي به اين دانشگاه كه در ساير دانشگاه ها روزانه هستند، - 
 موافقت مي گردد.

 را خريداري و وجوه آن را به حساب دولت واريز نمايند.دانشجويان اخراجي و انصرافي دوره روزانه ملزم مي باشند به ميزان مدت دوره تحصيلي كه مشغول به تحصيل بوده اند تعهدات آموزش رايگان  - 

 منوط به ارائه مستندات انجام تعهد مي باشد. ،صدور هرگونه نامه و يا گواهي،پرداخت هزينه باشند به جايچه دانشجويان اخراجي و انصرافي مايل به انجام تعهدات چنان - 

   ريال 000/300اص: هر مورد طرح در كميسيون بررسي موارد خارائه درخواست دانشجويان براي هزينه  - 

  
 

  

  
  مهمان:دانشجويان 

 عيناً اخذ مي گردد. هم شهريه متغير نوبت دوم سال در خواست مهماني است.در صورتي كه درخواست مهمان به صورت يك ترم باشد شهريه ثابت برابر 5/1دريافت شهريه از دانشجويان مهمان به صورت تكدرس معادل  - 
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 ريال دريافت نمايد. 000/500سامانه،در هريك از مقاطع تحصيلي،از دانشجويان متقاضي مبلغ خارج از  مهماني و انتقالبه دانشگاه اجازه داده شده است كه بابت بررسي در خواست برابر جلسه ششم هيات امنا،  - 
اين دانشگاه مهمان يا منتقل مي شوند طبق تعرفه شبانه سال يا نيمسالي است كه انتقال يا مهمان شده است، ميزان شهريه دانشجوياني كه از ساير دانشگاه ها به  4/9/1392شوراي آموزشي مورخ  668برابر جلسه شماره  - 

 مي باشد.

 دانشجويان شاهد و ايثارگر :

  ا اطالق مي شود.و باالتر و همسر و فرزندان آنها، آزادگان و همسر و فرزندان آنه %25دانشجويان شاهد و ايثارگر به همسر و فرزندان شهدا، جانبازان  - 

 شاهد و ايثارگر،دانشجويان شاهد و ايثارگر يك نيمسال بيشتر نسبت به ساير دانشجويان مجاز به ادامه تحصيل مي باشند.آئين نامه ستاد  15برابر تبصره الحاقي به ماده  - 

تعداد نيمسال هاي مجاز براي تحصيل (نيمسال هاي معاف از پرداخت شهريه  29/1/1395مورخ  50558/ت8246سازمان امور دانشجويان و مصوبه هيات وزيران به شماره  10/5/1397مورخ  46952/4برابر نامه شماره  - 
 نيمسال) تحصيلي مي باشد. 9مهندسي  نيمسال (براي رشته هاي فني و 8توسط دانشجو) در مقطع كارشناسي 

 دانشجوياني كه مشروط مي شوند، شهريه نيمسال مشروطي به عهده شخص دانشجو مي باشد. - 

  
  :قوانين شهريه اتباع

 شهريه نوبت دوم را پرداخت نمايند. %80اگر از طريق كنكور پذيرفته شده باشند بايد معادل ،1392سال پايان دانشجويان اتباع تا  - 

 برابر شهريه نوبت دوم را پرداخت نمايند. 5/1،اگر بدون كنكور پذيرفته شده باشند بايد معادل  1392دانشجويان اتباع تا پايان سال  - 

 شهريه نوبت دوم را پرداخت نمايند. %80،اگر از طريق كنكور پذيرفته شده باشند بايد معادل 1394تا پايان سال  1393دانشجويان اتباع از سال  - 

 شهريه نوبت دوم را پرداخت نمايند. %100،اگر بدون كنكور پذيرفته شده باشند بايد معادل 1394تا پايان سال  1393جويان اتباع از سال دانش - 

 )1395(فقط تا ورودي هاي سال شهريه نوبت دوم را پرداخت نمايند. %80بايد معادل  1395دانشجويان اتباع از سال  دانشگاه و تائيد وزارت علوم،تحقيقات و فناوري،كليه 25/2/1395برابرمصوبه هيات امناء مورخ  - 
  

  فني و مهندسيزيست،شيمي،فيزيك،زمين،رياضي، :دانشكده هاي مديريت ، اقتصاد، علوم مالي:دانشكده هاي ادبيات،حقوق،روانشناسي،تربيت بدني،هنر و معماري:دانشكده هاي شهريه اتباع
 000/375/15 000/350/14 500/812/12 )ريال-(به ازاي هرترم1396سال
 000/200/25 000/520/23 000/000/21 )ريال-(به ازاي هرترم1397سال

همچنين از متقاضيان ساير كشور ها  مي كند. تغييرنيز شهريه ها  ارز، تومان تعيين شده است و در صورت افزايش يا كاهش نرخ 4200قابل ذكر است شهريه هاي فوق بر اساس نرخ ارز مصوب بانك مركزي 
 (عراق،سوريه،لبنان و ...)ارز(دالر) دريافت مي گردد.


