
 بسمه تعالی

 در دانشگاه لرستان تمدید سنوات تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلیهزینه نحوه اخذ 
        هیات رئیسه دانشگاه( 22/07/1397)مصوب جلسه مورخ 

در خصوص دریافت هزینه تمدید سنوات تحصیلی در  30/3/1397پیرو دستور چهاردهم از صورتجلسه هشتمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای دانشگاه مورخ      
از ابتدای نیمسال اول سال  همان ورودیدانشجویان  )ثابت و متغیر( شهریه نوبت دوممقاطع مختلف تحصیلی، شیوه اخذ هزینه بابت تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان برابر با 

 :به تصویب رسید هیات رئیسه دانشگاه 22/07/1397جلسه مورخ به شرح ذیل در  1397-98تحصیلی 
 زدهم و بعد از آننیمسال یا مقطع تحصیلی ردیف

% شهریه ثابت و متغیر100 1391و  1392ورودی سال /  كارشناسی پیوسته 1  
 

 نیمسال یازدهم و بعد از آن نیمسال دهم نیمسال نهم مقطع تحصیلی ردیف

% شهریه ثابت و متغیر50 رایگان و بعد از آن 1393ورودی سال  كارشناسی پیوسته 2 % شهریه ثابت و متغیر100   
 

 م و بعد از آننیمسال هفت منیمسال شش نیمسال پنجم مقطع تحصیلی ردیف

و متغیر ثابت % شهریه50 رایگان كارشناسی ارشد ناپیوسته 3 و متغیر ثابت % شهریه100   
 

 زدهم و بعد از آننیمسال دوا دهمیازنیمسال  همنیمسال د مقطع تحصیلی ردیف

و متغیر ثابت % شهریه50 رایگان قبل از آنو  1394ورودی سال  (Ph.Dدكتری تخصصی ) 4 و متغیر ثابت % شهریه100   
 

 نیمسال یازدهم و بعد از آن نیمسال دهم نیمسال نهم مقطع تحصیلی ردیف

% شهریه ثابت50 رایگان و بعد از آن 1395ورودی سال  (Ph.Dدكتری تخصصی ) 5 % شهریه ثابت100   
 

 از آن نیمسال نوزدهم و بعد مقطع تحصیلی ردیف

و متغیر % شهریه ثابت100 دامپزشکی عمومیدكترای  6  
 

مهمان دائم و دانشجویان  ،، مهمان موقتپردیس دانشگاهی ،نوبت دوم)شامل: پرداز یان شهریهدر طول دوره تحصیل دانشجو نامه، رساله و پروژهپایان واحد متغیر شهریهاخذ : 1تبصره
یکبار دروس مذکور را با استفاده  در طول دوره تحصیل دانشجویان روزانه که نامه، رساله و پروژهپایانهمچنین اخذ واحد  .مجاز است یکبارصرفاً برای  پرداخت شهریه( با قالب رد انتقالی

 باشد.نمی شهریه متغیرو پس از آن مشمول پرداخت  بار دومبرای  ،)با وضعیت ادامه پروژه( اندکرده از آموزش رایگان انتخاب
-تعداد هفته نسبتمربوطه به  نیمسال، دریافت شهریه ثابت دفاع نماید تا قبل از پایان نیمسال خودنامه ایاناز رساله یا پدر نیمسال غیررایگان تمدیدسنوات در صورتی که دانشجو : 2تبصره

د نیمسال دفاع کناگر دانشجو در هفته چهارم  مثالً است. شانزده هفتهکل نیمسال ) شود.های سپری شده از شروع نیمسال تا زمان دفاع محاسبه می
16

 .(نمایدرا پرداخت می ثابت شهریه از 4


