بسمه تعالی
راهنمای موارد مربوط به امور مالی دانشجویی  ،مرکس تحصیالت تکمیلی  -دکتری

الف) شهریه دانشجویان دکتری
شهریه:
شْریِ داًشجَیاى دًتری ّر سال عبن جذٍل شْریِ از عرین سازهاى هرًزسی داًشزهاُ یؼنزني ٍ ازِ ایزي هرًزس ااز ؽ
هیگردد.
تبصره :شْریِ ثاات ٍ هتـنر ّر سال ،اراساس هظَاِ ّنأت هحترم اهٌاء یؼنني ٍ اِ هراًس ٍ ٍاحذّا اا ؽ خَاّذ شذ.

 .2نحوه واریس شهریه:
ًلنِ داًشجَیاى اایذ هبل از اًتخاب ٍاحذ شزْریِ ثاازت خزَد پا ارداخزت یزا سنعزتن كؼزال ٍ اجزازُ اًتخزاب ٍاحزذ ازِ
داًشجَیاى دادُ شَد.
ًلنِ داًشجَیاى اؼذ از اًتخاب ٍاحذ ،هَظلٌذ از عرین سنعتن گلعتاى اظَپت ارداخزت شزْریِ اتٌترًٍنٌزی ٍ یزا اخز
شٌاسِ هبض ٍ ارداخت یَسظ دستهاّْای خَد ارداز ااًي طادپات ایراى ًعبت اِ ٍاپیس شْریِ اِ حعاب داًشهاُ اهزذام
ًوایٌذ .دپ طَپت اشٌال دپ اخ شواپُ سریال ،اایذ اِ اهَپ هاتی داًشجَیی هراجؼِ یا از عرین ًاپشٌاس هاتی ًعبت ازِ
اخ سریال اهذام ًوایٌذ .دپ ّر طَپت داًشجَ اؼذ از اًتخاب ٍاحذ ،هَظق است عبزن یوزَین داًشزهاُ ًعزبت ازِ ٍاپیزس
شْریِ خَد اهذام ًوایذ .دپ طَپت ػذم ٍاپیس شْریِ ،یرم جاپی اؼٌَاى هرخظی یحظنلی اا احتعاب دپ سٌَات ٍ شزْریِ
ثاات ارای داًشجَ هٌظَپ خَاّذ شذ.
 .3ارائه گواهی:
طذٍپ ّرگًَِ گَاّی ٍ ًاپت داًشجَیی ،هلسم اِ ًذاشتي اذّی هی ااشذ ٍ اایذ هبل از دپخَاست گَاّی  ،داًشجَ ًعبت
اِ یعَیِ حعاب اهذام ًوایذ .دپ ؿنر ایي طَپت ّنچگًَِ گَاّی ٍ یا ًاپت اِ داًشجَ دادُ ًخَاّذ شذ
ب) تسهیالت دانشجویی:
 .1تسهیالت بنیاد شهیذ ،امور جانبازان و ایثارگران و سازمان بهسیستی:

داًشجَیاى هشوَل اا هراجؼِ اِ سنعتن جاهغ داًشهاّی گلعزتاى اایزذ اع ػزات خزَد پا ٍاپد یزا اتَاًٌزذ از یعزْن ت
هراَعِ استلادُ ًوایٌذ .دپطَپییًِ سازهاى هراَعِ ااات یؼْذات خَد ًعبت اِ ارداخت شْریِ داًشجَیاًیًِ ثبت ًزام
ٍ هؼركی شذُ اًذ ،اهذام ًٌوایذ .داًشجَ هَظق است اا اٍتني ًاهِ ٍ یا اػ م اِ داًشجَ از عرین داًشهاًُ ،عبت ازِ ٍاپیزس
شْریِ خَد اهذام ًوایذ.
 .2وام دانشجویی:
داًشجَیاى هییَاًٌذ اا اپائِ یؼْذًاهِ هحضری ٍ ارٍ اًتخاب ٍاحذ خَد ٍ سزایر هزَاپد اػز م شزذُ دپ سزایت داًشزهاُ،
ًعبت اِ دپخَاست ٍام دپ اٍل ّر ًنوعال یحظنلی اهذام ًوایٌذ .دپ طَپینٌِ اػتباپ از عرین سازهاى اِ استاىّا ٍ هراًس
ٍ ٍاحذّا اػ م شَد ،داًشهاُ ًعبت اِ ثبت ٍام یا سوق اػتباپ تحاػ شذُ ،اهذام خَاّذ ًوَد.
تبصره  .1دپطَپینٌِ هبلؾ اػتباپ دادُ شذُ یخظنض ًنااذ ٍ ٍجِ آى پا طٌذٍم پكاُ ازِ حعزاب داًشزهاُ ٍاپیزس ًٌوایزذ،
هبلؾ ٍام اختظاص دادُ شذُ اِ داًشجَ ح ف ٍ داًشجَ هَظق است ًِ دپ اسرع ٍهت اس از اػ م داًشزهاًُ ،عزبت ازِ
ٍاپیس شْریِ خَد اهذام ًوایذ.
تبصره ٍ :2ام اِ داًشجَیاًنٌِ از یخلنلات شْریِ ٍ یا از یعْن ت سازهاًْا استلادُ ًردُ ااشٌذ ،یؼلن ًویگنرد.
تبصره  :3داًشجَ هَظق است اؼذ از اایاى كاپؽاتتحظنلی ًعبت اِ اخ دكترچِ اهعاط اهذام ًوَدُ ٍ اایذ اهعزاط خزَد
پا اِ هَهغ ارداخت ًوایذ.
 )3بیمه دانشجویی:
دپ شرٍع سال یحظنلی ،هبلـی اؼٌَاى انوِ داًشجَیی اِ شْریِ داًشجَیاى دپ سنعتن گلعتاى اضاكِ هنهزردد .یوزاهی
داًشجَیاى هشوَل انوِ داًشجَیی(حَادث) هی شًَذ .داًشجَیاى از زهاًی هشوَل انوِ هزی شزًَذ ًزِ شزْریِ خزَد پا
ارداخت ًردُ ااشٌذّ .ر داًشجَ اا هراجؼِ اِ سایت داًشهاُ هییَاًذ ًاپت انوِ داًشجَیی خَد پا اخ ًوایذ.

د) ارزاق دانشجویی:
دپ طَپت اپائِ اپزام از عرین طٌذٍم پكاُ ٍزاپیخاًِ ،اِ داًشجَیاى یي ٍػذُ ؿ ای گرم(ًاّاپ) اپائِ هیشَدّ .ر داًشزجَ
هَظق است جْت اخ ؿ ا ًعبت اِ اخ كنش اا ارداخت هبلؾ اػ م شذُ اهذام ًوَدُّ ٍ ،ر داًشجَ اایذ اظَپت ّلتهی
ًعبت اِ پزپٍ ٍ اخ كنش ؿ ا اهذام ًوایذ.
ه) نحوه تسویه حساب:
 .1زمان ثبت نام:
ّر داًشجَ هَظق است شْریِ ثاات خَد پا هبل از اًتخاب ٍاحذ ٍ شْریِ هتـنر پا اس از اًتخاب ٍاحذ ّزر یزرم ،عبزن
شٌاسِ هبض ٍ ارداخت ًِ از عرین سنعتن جاهغ گلعتاى طادپ هنشَد  ،ارداخت ًوایذ.
تبصره :یواهی داًشجَیاى هَظلٌذ هبل از ارگساپی اهتحاًات  ،شْریِ خَد پا ٍاپیس ٍ ًاپت آزهَى دپیاكت ًوایٌذ.
تبصره :دپ طَپت ػذم ٍاپیس شْریِ یرم ه ًَپ ،داًشجَ ًوییَاًذ دپ یرهْای اؼذ ثبت ًام ٍ اًتخاب ٍاحزذ ًوایزذ .ضزوٌا
دسترسی ًاهبردُ اِ سایت گلعتاى ًنس اذتنل اذّی هغغ هیشَد.
 .2قبل از امتحان جامع:
داًشجَیی هجاز اِ شرًت دپ اهتحاى جاهغ خَاّذ اَد ًِ یوام شْریِ یرمّای هبل خَد پا ٍاپیزس ٍ یزا آى یزاپیس یعزَیِ
حعاب ًردُ ااشذ.
 .3قبل از انتخاب واحذ رساله:
داًشجَیاًی ارای دكاع از پساتِ هؼركی هیشًَذ ًِ یواهی شْریِ خَد پا ٍاپیس ٍ یا آى یاپیس یعَیِ حعاب ًوَدُ ااشٌذ.
.4قبل از دفاع از رساله:
داًشجَیاًی ارای دكاع از پساتِ هؼركی هیشًَذ ًِ یواهی شْریِ خَد پا ٍاپیس ٍ یا آى یاپیس یعَیِ حعاب ًوَدُ ااشٌذ.
 .5زمان فارغالتحصیلی:

ارای داًشجَیاًی ًِ هذاپى هراَط اِ یخلنلات شْریٍِ ،اپیس شْریِ از عرین سازهاًْایی ًِ یعْن ت هزیدٌّزذٍ ،اپیزس
ٍام از طٌذٍم پكاُ ٍ یواهی شْریِ خَد پا ارداخت ًردُ ااشٌذ ،یعَیِ حعاب طادپ ٍ كاپؽاتتحظنل خَاٌّذ شذ.
تبصره  :1داًشهاُ كوظ ارای ٍاحذ پساتِ ،شْریِ پا یوعنظ هیًٌذ .اؼذ از اًتخاب ٍاحذ پساتِ ،شْریِ هتـنزر داًشزجَیاى
اِ سِ هعظ یوعنن ٍ داًشجَ هَظق است ،هعظ اٍل پا دپ آؿزاز اًتخزاب ٍاحزذ پسزاتِ ،هعزظ دٍم پا دپ شزرٍع
ًنوعال یحظنلی اؼذ ٍ هعظ سَم پا دپ یرم سَم ارداخت ًوایذ.
تبصره  :2داًشهاُ ؿنر از هَپد كَم ّنچگًَِ یخلنق ٍ یا یوعنظ شْریِ ًذاپد.
تبصره :3داًشجَ اؼذ از گ پاًذى ٍاحذّای اطلی یا یي یرم هجاز اسزت اهتحزاى جزاهغ پا دادُ ٍ اًتخزاب ٍاحزذ پسزاتِ
ًوایذ .داًشجَ هَظق است دپ ااتذای ّر یرم ،اِ آهَزش هراجؼِ یا ًعبت اِ ٍضؼنت اًتخاب ٍاحذ اهذام ًوایذ.

نحوه استرداد شهریه:
دپ طَپینٌِ داًشجَ عبن آیني ًاهِ ّای داًشهاُ  ،هازاد ٍاپیزسی شزْریِ داشزتِ ااشزذ اسزترداد شزْریِ دپ زهزاى كزاپؽ
اتتحظنلی  ،اس از یٌونل كرم هراَعِ ٍاپائِ هذاپى اًجام خَاّذ شذ.

