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

الف) شهریه دانشجویان دکتری
 .1شهریه:
شهریه دانشجویان دکتری (شهریه ثابت و متغیر ) هر سال طبق جدول شهریه از طریق سازمان مرکزی دانشگاه تعییی و
به ای مرکز ابالغ میگردد.
جدول شهریه دوره دکتری دانشگاه پیام نور
شهریه دانشگاه پیام نور در مقطع دکتری برای سال تحصیلی 79-79

نام
دانشگاه

شهریه متغییر برای هر واحد درسی جبرانی
گروه آزموشی

علوم انسانی
پیام نور

علوم پایه و
مهندسی صنایع

شهریه ثابت هر
نیمسال تحصیلی

22/895/421

22/895/421

عمومی

پایه (نظری)

491729111

491729111

491729111

491729111

اصلی

و

تخصصی
(نظری)

491729111

491729111

شهریه دروس متغییر
بهازای یک واحد
درسی
899339111

9/941/111

شهریه هر
واحد رساله

899339111

899339111

تذکر  : -1شهریه متغییر هر واحد رساله در صورتیکه نیاز به تحقیق میدانی  ،عملیاتی و آزمایشگاهی داشته باشد با تشخیص
کمیته علمی رشته مربوطه تا میزان  2برابر قابل افزایش می باشد .
 -2شهریه ثابت و متغیر دانشجویان مطابق مصوبات دانشگاه افزایش می یابد  .ای افزایش مشیمول ورودیهیای ترمهیای قبیل نییز
میشود .

 .2نحوه واریز شهریه:
کلیه دانشجویان باید قبل از انتخاب واحد  ،شهریه ثابت خود را واریز تا سیستم جامع گلستان فعال و اجازه انتخاب واحد
به دانشجویان داده شود.

کلیه دانشجویان بعد از انتخاب واحد ،موظفند از طریق سیستم گلستان بصورت پرداخیت شیهریه الکترونیکیی و ییا اخیذ
شناسه قبض و پرداخت توسط دستگاههای خود پرداز بانک صادرات ایران نسبت به واریز شهریه به حساب دانشگاه اقیدا
نمایند .در صورت اشکال در اخذ شماره سریال،باید به امور مالی دانشجویی مراجعه تا از طریق کارشناس مالی نسیبت بیه
اخذ سریال اقدا گردد .در هر صورت دانشجو بعد از انتخاب واحد ،موظف اسیت طبیق تقیویم دانشیگاه نسیبت بیه وارییز
شهریه خود اقدا نماید .در صورت عد واریز شهریه ،تر جاری بعنوان مرخصیی تحصییلی بیا احتسیاب در سینوات و بیا
شهریه ثابت برای دانشجو منظور خواهد شد.
 .3ارائه گواهی:
صدور هرگونه گواهی تحصیلی و کارت دانشجویی ،ملز به نداشت بدهی می باشید و بایید قبیل از درخواسیت گیواهی ،
دانشجو نسبت به واریز مانده شهریه و تسویه حساب اقدا نماید .در غیر ای صورت هیچگونهگواهیو یا کارت بیه دانشیجو
داده نخواهد شد .
ب) تسهیالت دانشجویی:
 .1تسهیالت بنیاد شهید ،امور جانبازان و ایثارگران و سازمان بهزیستی:
دانشجویان مشمول با مراجعه به سیستم جامع دانشگاهی گلسیتان بایید اطالعیات خیود را وارد تیا بتواننید از تسیهیالت
مربوطه استفاده نمایند .درصورتیکه سازمان مربوطه بابت تعهدات خود نسبت به پرداخت شهریه دانشجویانیکه ثبت نیا
و معرفی شده اند ،اقدا ننماید ،دانشجو موظف است شخصا پیگیری و نسبت به واریز شهریه خود اقدا نماید.
 .2وام دانشجویی:
دانشجویان میتوانند با تهیه تعهدنامه محضری وسایر مدارک مربوطه نسبت به ثبت نا وا از طرییق سیسیتم صیندو
رفاه دانشنجویی جهت درخواست وا در اول هر نیمسال تحصیلی اقدا نمایند .در صورتیکه اعتبیار از طرییق سیازمان بیه
استان هاو مراکز و واحدها اعال شود ،دانشگاه نسبت به ثبت وا تا سقف اعتبار لحاظ شیده در سیسیتم جیامع گلسیتان ،
اقدا خواهد نمود.
ضمنا هرگونه تغییرات در اعطای وا دانشجویی از طریق سایت مرکز تحصیالت تکمیلی به اطالع خواهد رسید .
تبصره .1درصورتیکه مبلغ اعتبار داده شده تخصیص نیابد و وجه آن را صندو رفاه به حساب دانشگاه واریز ننماید ،مبلغ
وا اختصاص داده شده به دانشجو حذف و دانشجو موظف است که در اسرع وقت پس از اعال دانشگاه ،نسیبت بیه وارییز
شهریه خود اقدا نماید.
تبصره  :2وا به دانشجویانیکه از تخفیفات شهریه و یا از تسهیالت سازمانها استفاده کرده باشند ،تعلق نمیگیرد.
تبصره :3دانشجو موظف است بعد از پایان فارغالتحصیلی نسبت به اخذ دفترچه اقساط اقدا نموده و اقساط خیود را بیه
موقع پرداخت نماید.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر  ،می توانید از دستورالعمل مربوط به وا در سایت دانشگاه پیا نیور مرکیز تحصییالت
تکمیلی در قسمت امور مالی استفاده نمایید .

 )3بیمه دانشجویی:
در شروع سال تحصیلی ،مبلغی بعنوان بیمه دانشجویی به شهریه دانشجویان در سیستم گلستان اضافه میگیردد .تمیامی
دانشجویان ،مشمول بیمه دانشجویی(حوادث) میشوند .دانشجویان از زمانی مشمول بیمه مییشیوند کیه شیهریه خیود را
پرداخت کرده باشند .هر دانشجو با مراجعه به سایت دانشگاه میتواند کارت بیمه دانشجویی خود را اخذ نماید.
ج) ارزاق دانشجویی:
در صورت ارائه ارزا از طریق صندو رفاه وزارتخانه ،به دانشجویان یک وعده غذای گر (ناهار) ارائه میشود .هر دانشیجو
موظف است جهت اخذ غذا نسبت به اخذ فیش با واریز مبلغ اعال شده اقدا نموده ،و هر دانشجو بایید بصیورت هفتگیی
نسبت به رزرو و اخذ فیش غذا اقدا نماید.
د) نحوه تسویه حساب:
 .1زمان ثبت نام:
هر دانشجو موظف است شهریه ثابت خود را قبل از انتخاب واحد و شهریه متغیر را پس از انتخاب واحد هیر تیر  ،طبیق
شناسه قبض و پرداخت که از طریق سیستم جامع گلستان صادر میشود  ،پرداخت نماید.
تبصره : 1تمامی دانشجویان موظفند قبل از برگزاری امتحانات  ،شهریه خود را واریز و کارت آزمون دریافت نمایند.
تبصره : 2در صورت عد واریز شهریه تر مذکور ،دانشجو نمیتواند در ترمهای بعد ثبت نا و انتخاب واحد نماید .ضیمنا
دسترسی نامبرده به سایت گلستان نیز بدلیل بدهی قطع میشود.
.2قبل از امتحان جامع:
دانشجویی مجاز به شرکت در امتحان جامع خواهد بود که تما شهریه تر های قبل خود را وارییز و تیا آن تیاریس تسیویه
حسابنموده باشد.
تبصره  :دانشجو بعد از گذراندن واحدهای آموزشی تا یک تر بدون پرداخت شهریه ثابت مجاز اسیت امتحیان جیامع را
داده و رساله را انتخاب واحدنماید  .درصورت عد موفقیت در امتحان جامع به ازای هرتر مازاد مشمول پرداخت شیهریه
ثابت خواهد بود .
 .3قبل از انتخاب واحد رساله:
دانشجویانی مجاز به انتخاب واحد رساله میباشند که عالوه بر واریز شهریه ثابت  ،کلیه مانده بدهی شیهریه خیود را وارییز
کرده باشند.
تبصره :1دانشگاه فقط برای واحد رساله ،شهریه متغیر را در سه تر متوالی تقسیط میکند.

بعد از انتخاب واحد رساله ،شهریه متغیر دانشجویان به سه قسط تقسییم و دانشیجو موظیف اسیت ،قسیط اول را در تیر
انتخاب واحد رساله ،قسط دو را در نیمسال تحصیلی بعد و قسط سو را حداکثر در تر سو پرداخت نماید.
تبصره :2دانشگاه غیر از مورد فو هیچگونه تخفیف و یا تقسیط شهریه ندارد.
تبصره  : 3دانشجویانی که در حال انجا کار پژوهشی ( رساله ) میباشند باید جهت ثبت نا هر تر به آموزش مراجعه و
ثبت نا نمایند .
تبصره  : 4در نیمسال تحصیلی که دانشجو در حال تکمیل رساله خود میباشد  .در صورت عد دفاع از رساله بعید از سه
تر از تاریس تایید پروپزال  ،مشمول پرداخت  % 05شهریه ثابت خواهد بود  .و در صورت تکمیل سنوات تحصیلی بیه ازای
هر نیمسال تحصیلی مازاد مشمول پرداخت  % 155شهریه ثابت خواهد بود .
.4قبل از دفاع از رساله:
دانشجویانی برای دفاع از رساله معرفی میشوند که تمامی شهریه خود را واریز و تا آن تاریس تسویه حساب نموده باشند.
.5زمان فارغالتحصیلی:
برای دانشجویانی که کلیه بدهی ( شهریه ) خود را واریز و تسیویه حسیاب کیرده باشیند ،برگیه تسیویه حسیاب صیادر و
فارغالتحصیل خواهند شد.
برای دانشجویانیکه از تسهیالت استفاده نموده اند زمانی تسویه حساب صادر میشود که :

-1
-2
-3
-4

مبلغ وا پرداختی  ،از طریق صندو رفاه دانشجویی به حساب دانشگاه واریز شده باشد .
مبلغ شهریه از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران به حساب دانشگاه واریز شده باشد .
مبلغ شهریه بورسیه که از طریق سازمان بورس برای دانشیجویان بورسییه معیی شیده اسیت  ،بیه حسیاب
دانشگاه واریز شده باشد .
کلیه مدارک مربوط بیه اسیتفاده همکیاران دانشیجو از تسیهیالت ( تخفییف ) در سیسیتم جیامع گلسیتان
( پیشخوان خدمت ) باید توسط همکاران بارگذاری و تایید شده باشد .

ه) نحوه استرداد شهریه:
در صورتیکه دانشجو طبق آیی نامه های دانشگاه  ،مازاد یا اشتباه واریزی شهریه داشته باشید اسیترداد شیهریه در زمیان
فارغ التحصیلی  ،پس از تکمیل فر مربوطه وارائه مدارک مثبته انجا خواهد شد .شهریه ثابیت دانشیجویانیکه ثبیت نیا
کرده باشند قابل استرداد نمی باشد .
امور مالی دانشگاه پیام نور مرکز تحصیالت تکمیلی دکتری

