
  تحصیلی در سال هاي ورودي مختلفنوبت دوم و میهمان به تفکیک مقطع و رشته لیست شهریه دانشجویان تحصیالت تکمیلی،

 

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمی

  شهریه ثابت  گروه  مقطع  سال ورود  ردیف
  توضیحات  پیش نیاز  پایان نامه هرواحد  شهریه متغیر

  عملی  نظري
      

  دکتري  1392سال   ١
    000/800  000/000/11  000/900/4  000/900/4  000/500/20  علوم انسانی

  000/200/1  000/000/12  000/000/6  000/000/6  000/000/22  فنی و علوم پایه

٢  
  کارشناسی ارشد  1392سال 

  000/200/1  000/800  000/500/4  علوم انسانی
  000/000/2تئوري 

  000/000/3عملی 
000/150  

  

  000/800/1  000/200/1  000/000/5  فنی و علوم پایه
  000/000/2تئوري 

  000/000/3عملی 
000/150  

٣  
  1392سال 

  دانشجویان مازاد(تکمیل ظرفیت)
  کارشناسی ارشد

    000/150  000/700/2  000/400/1  000/400/1  000/500/7  انسانیعلوم 

  000/150  000/300/2  000/400/1  000/400/1  000/500/7  فنی و علوم پایه

  کارشناسی ارشد  1393سال   ٤

  000/500/1  000/000/1  000/625/5  علوم انسانی
  000/500/2تئوري 

  000/750/3عملی 
000/200  

  

  000/250/2  000/500/1  000/250/6  فنی و علوم پایه
  000/500/2تئوري 

  000/750/3عملی 
000/200  

  دکتري  1393سال   ٥
    000/000/1  000/750/13  -  000/110/6  000/620/25  علوم انسانی

  000/500/1  000/500/16  -  000/250/8  000/250/30  فنی و علوم پایه

  کارشناسی ارشد   1394سال   ٦

  000/875/1  000/250/1  000/000/7  علوم انسانی
  000/125/3تئوري 

  000/700/4عملی 
000/250  

  

  000/812/2  000/875/1  00/800/7  فنی و علوم پایه
  000/125/3تئوري 

  000/700/4عملی 
000/250  

  دکتري  1394سال   ٧
    000/250/1  000/100/17  -  000/600/7  000/000/32  علوم انسانی

  000/875/1  000/600/20  -  00/300/10  00/800/37  فنی و علوم پایه

٨  
  کارشناسی ارشد   1395سال 

  000/340/2  000/550/1  000/750/8  علوم انسانی
  000/900/3تئوري 

  000/875/5عملی 
000/300  

  

  000/500/3  000/340/2  000/750/9  فنی و علوم پایه
  000/900/3تئوري 

  000/875/5عملی 
000/300  

  دکتري  1395سال   ٩
    000/550/1  000/375/21  -  000/500/9  000/000/40  علوم انسانی

  000/340/2  000/750/25  -  000/875/12  000/250/47  فنی و علوم پایه
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  ضوابط دانشجویان تحصیالت تکمیلی:

  قوانین و جریمه (برابر صورتجلسه هاي مصوب هیات امنا دانشگاه):

  مشمول جریمه خواهند شد.(مقدار جریمه ،معادل شهریه ثابت ورودي خود است) ،و به بعد می شوند 6که ترم  ارشد کارشناسی دانشجویان مقطع ادامه تحصیل  -

 است)ازاد ریال در هر ترم م 000/000/5مشمول جریمه خواهند شد.(مقدار جریمه ، ،و به بعد می شوند 11و قبل از آن)  که ترم  89ادامه تحصیل دانشجویان مقطع دکتري(ورودي  -

  است)ریال در هر ترم مازاد  000/000/5مشمول جریمه خواهند شد.(مقدار جریمه ، ،و به بعد می شوند 10)  که ترم 92و 90،91ادامه تحصیل دانشجویان مقطع دکتري(ورودي  -

  است) در هر ترم مازاد ورودي خود نوبت دوم خواهند شد.( مقدار جریمه ،معادل شهریه ثابتو به بعد می شوند مشمول جریمه  10و بعد از آن)  که ترم  93ادامه تحصیل دانشجویان مقطع دکتري(ورودي  -

مایند،به میزان یک سوم ند از مهلت مقرر براي انتخاب واحد مراجعه ندانشجویانی که در مهلت مقرر طبق تقویم شوراي آموزشی و تحصیالت تکمیلی جهت انتخاب واحد مراجعه نکنند در صورتی که در طول یک هفته بع -

  .جریمه می باشندپرداخت ملزم به شهریه ثابت نوبت دوم سال ورودي خود 

  یمه خواهند شد.ریال جر 000/000/1ماه دیرکرد  6ماه جهت تسویه حساب فرصت خواهند داشت و بعد از آن به ازاي هر  6و بعد از آن فارغ التحصیل می شوند،حداکثر  1394کلیه دانشجویانی که از مهرماه سال  -

  پرداخت نمایند. مطابق با شهریه نوبت دوم سال ورودي خود را درترم بعدي آن درس متغیر و بعد از آن در صورتی در درسی نمره قبولی اخذ نکنند،باید شهریه 1394ورودي  ارشدکارشناسی مقطع  دانشجویان -

 ریال است. 000/000/80،  1392ریال و براي ورودي  000/000/120،  1391ي مازاد ورود کارشناسی ارشد حداکثر شهریه پرداختی براي دانشجویان -

 و بعد از آن، که براي ثبت نام از هفته سوم به بعد مراجعه می نمایند معادل شهریه ثابت هم ورودي خود باید جریمه پرداخت کنند. 1395پذیرفته شدگان ورودي سال  -

 ه تحصیل دهند. دوره روزانه مقطع ارشد که دو ترم مشروط می شوند،در صورت موافقت کمیسیون، می توانند براي ترم هاي آتی با تعرفه شهریه نوبت دوم ادام دانشجویان -

 % شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودي همان سال تعیین می گردد.80شهریه دانشجویان خارجی پذیرفته شده خارج از کنکور به میزان  -

 موافقت خواهد شد. با انتقال آنانهستند،صرفاً با عنوان دوره نوبت دوم و با پرداخت شهریه پردیس و یا نوبت دوم دانشجویان متقاضی انتقالی به این دانشگاه که در سایر دانشگاه ها روزانه  -

شهریه نوبت دوم بر عهده دانشجو یا دانشگاه  شهریه می باشند.از مبلغ پرداختی توسط سازمان امور دانشجویان تا مابه التفاوت به پرداخت بت دوم مقطع دکتري ملزمنومربیان پذیرفته شده با اعمال سهمیه تا سقف شهریه  -

 محل خدمت مربی می باشد.

 و جریمه مصوب دانشگاه هستند. ه ثابتبه بعد مشمول پرداخت شهری 10در صورتی که دانشجویان بورسیه وزارت علوم در سنوات مجاز موفق به فراغت از تحصیل نشوند از ترم  -

      و بعد از آن نتوانند فارغ التحصیل شوند،مشمول  10و بعد از آن ، دکتري ترم  6از ترم در صورتی که دانشجو در مقطع ارشد  دانشجویان پردیس در مقاطع ارشد و دکتري مطابق با جدول پیوست می باشد،شهریه  -

 معادل ورودي نوبت دوم) خواهد شد.جریمه هاي مصوب (شهریه ثابت 

 ، تمامی وجوه پرداختی به دانشگاه ، به نامبرده عودت داده می شود. که تا هفته سوم شروع ترم اقدام به انصراف نمایند دانشجوي انصرافی -

 دانشجوي انصرافی که تا هفته هفتم شروع ترم اقدام به انصراف نمایند، شهریه ثابت اخذ و شهریه متغیر به نامبرده عودت داده می شود.  -

 . عودت شهریه ثابت و متغیر امکان پذیر نمی باشدشروع ترم اقدام به انصراف نمایند،  نهمدانشجوي انصرافی که تا هفته  -

 ا خریداري و وجوه آن را به حساب دولت واریز نمایند.رافی دوره روزانه و مقاطع ارشد و دکتري ملزم می باشند به میزان مدت دوره تحصیلی که مشغول به تحصیل بوده اند تعهدات آموزش رایگان ردانشجویان اخراجی و انص -

 منوط به ارائه مستندات انجام تعهد می باشد. ،صدور هرگونه نامه و یا گواهی،پرداخت هزینه باشند به جايچنانچه دانشجویان اخراجی و انصرافی مایل به انجام تعهدات  -
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  معافیت از پرداخت جریمه سنوات:

  معاف می باشند. 6دانشجویانی که پایان نامه آنها تجربی و آزمایشگاهی می باشد(با تائید استاد راهنما و رئیس دانشکده)،از پرداخت جریمه ترم  -

  معاف می باشند. 6رزمندگان،خانواده شهدا و ایثارگران استفاده کرده اند(با تائید ستاد شاهد و ایثارگر)، از پرداخت جریمه ترم  دانشجویانی که از سهمیه -

 اشند.معاف می ب 6واحد دروس کمبود مطابق سرفصل مصوب می گذرانند، از پرداخت جریمه ترم  8دانشجویان دانشکده زمین شناسی (با تائید دانشکده) که بیش از  -

  

  دانشجویان مهمان:

 عیناً اخذ می گردد. هم شهریه متغیر نوبت دوم سال در خواست مهمانی است.در صورتی که درخواست مهمان به صورت یک ترم باشد شهریه ثابت برابر 5/1دریافت شهریه از دانشجویان مهمان به صورت تکدرس معادل  -

  ضوابط دانش آموختگان تحصیالت تکمیلی:

  دانشجویان روزانه (آموزش رایگان) جهت آزاد کردن مدرك تحصیلی خود:خرید تعهد 

  نحوه محاسبه  سال  رشته هاي

  فنی مهندسی

  2307000×+ تعداد واحد  18456000 ×تعداد نیمسال  1389

 2230575 ×+ تعداد واحد 17844600 ×تعداد نیمسال  1390

 2788350 ×+ تعداد واحد 22306000 ×تعداد نیمسال  1391

 3122750 ×+ تعداد واحد 24982000 ×تعداد نیمسال  1392

  علوم پایه

 2082625×+ تعداد واحد 16661000 ×تعداد نیمسال  1389

 2596050×+ تعداد واحد 20768400 ×تعداد نیمسال  1390

 3245125×+ تعداد واحد 25961000 ×تعداد نیمسال  1391

 3634500×+ تعداد واحد 29076000 ×تعداد نیمسال  1392

  علوم انسانی

 1967500×+ تعداد واحد 15740000 ×تعداد نیمسال  1389

 1987425×+ تعداد واحد 15899400 ×تعداد نیمسال  1390

 2484250×+ تعداد واحد 19874000 ×تعداد نیمسال  1391

 2782375×+ تعداد واحد 22259000 ×تعداد نیمسال  1392

 محاسبه می شود. 1392بر مبناي سال  تا اعالم آن، جدیدي از سوي وزارت علوم،تحقیقات و فناوري اعالم نگردیده است وو بعد از آن نرخ  1393براي سال 




