
  

  

  دانشجویان دکتري پژوهش محور پرداخت شهریه دستورالعمل مالی

  1392-93سال تحصیلی 

  

شیوه نامه پذیرش و فرایند تحصیلی دانشجویان دکتري پژوهش محور،  5ماده  1هیأت رئیسه دانشگاه در اجراي تبصره     

  . یل به تصویب رسانددستور العمل مالی نحوه دریافت شهریه تحصیلی از دانشجویان مزبور را به شرح ذ

  

 800معادل 92- 93براي ورودي هاي سال تحصیلی تحصیلی دانشجویان برخوردار از بورسیه حوزه کاربرد  هزینه: 1ماده 

  :می باشد که به شرح ذیل دریافت می شودمیلیون ریال 

  

زمان انعقاد قرارداد به صورت نقدي دربه عنوان پیش پرداخت % 50معادل .1

حوزه کاربرد استاد راهنما و تأیید س از پایان اولین سال تحصیلی و ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی از سوي پ% 25معادل .2

پیش از ورود به ترم سوم تحصیلی

قبل از دفاع نهایی جامع و قبل از ارسال نتیجه تحصیلی دانشجو به حوزه کاربرد ارزیابیپس از موفقیت در % 25معادل .3

  

دانشجویان حوزه کاربرد هر ساله متناسب با شرایط اقتصادي و اجتماعی با تصویب هیأت رئیسه  هزینه تحصیلی: 1تبصره 

  .دانشگاه قابل تغییر است

می باشد که به صورت ذیل از آنها میلیون ریال  675معادل  به داخلاز خارج تحصیلی دانشجویان ایرانی انتقال  هزینه: 2ماده

  :داخذ می شو

نقدي زمان ثبت نام% 25معادل .1

پیش از ورود به ترم سوم تحصیلی% 25معادل .2

پیش از ورود به ترم پنجم تحصیلی% 25معادل .3

  قبل از دفاع نهایی از رساله% 25معادل .4

  

در  ،)تبدیل به داخل و مربیان خاص ( تحقیقات و فناوري ،براي دانشجویان بورسیه وزارت علوم هزینه تحصیلی:3ماده 

  :می باشد که به صورت ذیل دریافت می شودریال میلیون  450معادلضوابط وزارتخانه چهارچوب 

طی دوران تحصیلی و بر اساس موافقت نامه هاي مربوطه وزارت متبوعریال توسط میلیون 300معادل - 1

  توسط دانشجو در زمان ثبت نامریال میلیون  150معادل - 2

  

، ولی نحوه پرداخت این دسته از کماکان به قوت خود باقی است )91-92(یلی تحصهايسالهاي اعالمی براي رقم :4ماده 

    .دانشجویان نیز تابع این شیوه نامه است

  

و از همین تاریخ قابل اجرا مورد تصویب هیأت رئیسه قرار گرفت 1/8/1392ماده تنظیم شده و در تاریخ  4در  شیوه نامهاین 

  .است


