
 

 23/آ/8877  شماره:                           بسمه تعالی                                                                                                                                                              

 78/32/7231 :تاریخ             

  71/30/7031هَزخ  دانشگاه لزستانصورتجلسه شورای آموسشی 

ًحَُ »ًاهِ شَزای آهَششی داًشگاُ ٍ تس اساس آییي 3/3/1395ٍ  15/1/1395، 1/9/1394پیسٍ هصَتات هَزخ      

، ًحَُ دزیافت «6/5/1394هَزخ  86198/24/2 دزیافت شْسیِ تَسط داًشگاّْا ٍ هَسسات آهَشش عالی تِ شوازُ

 :شْسیِ اش داًشجَیاى تِ شسح ذیل تِ تصَیة زسید

 نحوه محاسبه شهزیه متغیز شهزیه ثابت شزایط دانشجو 

زٍشاًِ -اًتقالی ٍ هْواى 1 شَد.تِ داًشگاُ هقصد پسداخت هی  شَد.تِ داًشگاُ هقصد پسداخت هی   تس اساس سال ٍزٍد 

شثاًِ -اًتقالی ٍ هْواى 2 شَد.تِ داًشگاُ هثدا پسداخت هی  شَد.پسداخت هی تِ داًشگاُ هقصد   تس اساس سال ٍزٍد 

زٍشاًِ -سٌَات اضافِ 3  کل شْسیِ ثاتت 

ًاهِ()اخر ٍاحد دزسی یا ٍاحد ٍ پایاى  

 کل شْسیِ هتغیس

ًاهِ تاز اٍل یا ٍاحد دزسی()اخر پایاى  

تس اساس تعسفِ سال 

 جاری

(نامهاخذ صزفاً پایان)ًصف شْسیِ ثاتت  ِ ًدازد.ًاهِ تسای تاز دٍم شْسیاخر پایاى   

شثاًِ -سٌَات اضافِ 4  کل شْسیِ ثاتت  

ًاهِ()اخر ٍاحد دزسی یا ٍاحد ٍ پایاى  

 کل شْسیِ هتغیس

ًاهِ تاز اٍل یا ٍاحد دزسی()اخر پایاى  

تس اساس تعسفِ سال 

 جاری

(نامهاخذ صزفاً پایان)ًصف شْسیِ ثاتت  ًاهِ تسای تاز دٍم شْسیِ ًدازد.اخر پایاى   

-صسافیاخساجی، اً 5

 زٍشاًِ

 8ٍاحد )کازشٌاسی( یا  12-20تِ اشای 

ازشد(، کل شْسیِ ثاتتٍاحد )کازشٌاسی  

 تس اساس سال ٍزٍد کل شْسیِ هتغیس

-اخساجی، اًصسافی 6

 شثاًِ

 ٪5تِ اشای ّس یک اش ٍاحدّای قاتل قثَل 

 شْسیِ ثاتت آى ًیوسال

 تس اساس سال ٍزٍد کل شْسیِ هتغیس

اش گرزاًدى چٌد ًیوسال هْواًی دز داًشگاُ لسستاى، هتقاضی اًتقال دائن تِ داًشگاُ لسستاى  داًشجَیی کِ پس: 1تثصسُ

گسدد، دز صَزت کسة حد ًصاب قثَلی ّواى زشتِ دز داًشگاُ لسستاى )تا تایید هدیسیت اهَز آهَششی داًشگاُ( ٍ هی

گسدد. هِ تحصیل اش پسداخت شْسیِ هعاف هیپس اش هَافقت تا اًتقال دائن ایشاى دز قالة داًشجَی زٍشاًِ، تسای ادا

داًشجَیی کِ پس اش گرزاًدى چٌد ًیوسال هْواًی )تا پسداخت شْسیِ( دز داًشگاُ لسستاى، تا اًتقال دائن اٍ تِ : 2تثصسُ

ساشی دزٍسی کِ دز دٍزُ داًشگاُ لسستاى دز قالة دٍزُ شثاًِ ٍ تا پسداخت شْسیِ هَافقت هی گسدد، تسای هعادل

داًشجَی شثاًِ : 3تثصسُی دز داًشگاُ لسستاى گرزاًدُ است، اش پسداخت شْسیِ دزٍس هرکَز هعاف است.هْواً

ّا دز قالة داًشجَی شثاًِ )ًَتت دٍم( ٍ تا پسداخت شْسیِ تِ داًشگاُ ای کِ اش سایس داًشگاُ)ًَتت دٍم( یا زٍشاًِ

دزٍسی کِ دز داًشگاُ هثدا )غیس داًشگاُ  ساشیهعادلتسای  یاتد،لسستاى اًتقال تَام تا تغییس زشتِ یا اًتقال دائن هی

زا تِ  آى ًیوساللسستاى( گرزاًدُ است، هکلف است تِ اشای ّسیک اش ٍاحدّای قاتل قثَل، پٌج دزصد شْسیِ ثاتت 

 داًشگاُ لسستاى پسداخت کٌد.

 شجَ تٌْا تسای یک تاز هجاش است.دزیافت شْسیِ هتغیس ٍاحد پایاى ًاهِ ٍ پسٍژُ دز طَل دٍزُ تحصیلی داً: 4تثصسُ

تا قثل اش  .تاشدًوی پریساهکاى هتغیس ٍ ثاتت ّایشْسیِ استسداد شهاى حرف ٍ اضافِ )تسهین(، اتوام اش پس: 5تثصسُ

 است. پریساهکاى هتغیس شْسیِ استسداد حرف ٍ اضافِ )تسهین(،صسفاًاتوام شهاى 


