سواالت متداول اداری و مالی
 -1چه تسهیالتی برای دانشجویانی که استطاعت پرداخت شهریه را ندارند وجود دارد؟
صندوق رفاه دانشجویان هر واحد در دانشگاه آزاد اسالمی ،وظیفه کمک به دانشجویان را جهت پرداخت شهریه دارد.
این صندوق با هدف ایجاد تسهیالت و امکانات مالی برای کمک به دانشجویان در این راستا فعالیت می نماید.
 -2شرایط استفاده از تخفیفات شهریه چگونه است؟
مطابق آیین نامه تخفیفات شهریه دانشگاه آزاد اسالمی انواع تخفیفات دانشجویی به شرح ذیل می باشد:
الف – تخفیف دو دانشجویی .
ب -تخفیف کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی.
پ -تخفیف دانشجویان ممتاز بر اساس بخشنامه.
ت -نفرات برتر آزمون سراسری.
ث -ممتاز ورزشی.
ج -قاری و حافظ کل قرآن.
چ-نفرات برتر مسابقات فرهنگی و هنری.
ح-عضو باشگاه پژوهشگران جوان.
خ-عضو انجمن های علمی ودارای عناوین علمی.
د -مبتال به بیماری های خاص.
 -3شرایط شهریه دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران چگونه است؟
د ر حال حاضر بر اساس بخشنامه های صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران ،دانشجویان دارای سهمیه شاهد و
جانبازان باالی  ، %52به میزان  011درصد از پرداخت شهریه معاف می باشند.
 -4شرایط شهریه دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی چگونه است؟
دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی ،می بایست شهریه خود را به طور کامل پرداخت نمایند و سپس با ارائه
نامه ای از سوی سازمان بهزیستی شهرستان خود به امورمالی واحد دانشگاهی و تایید شهریه پرداختی توسط
امورمالی نسبت به اخذ و یا واریز آن به حساب واحد توسط سازمان بهزیستی اقدام نمایند .بدیهی است این مبلغ در
حساب بستانکاری دانشجوی مربوطه ثبت گردیده و در نیمسال بعدی لحاظ خواهد گردید.
 -5تعداد نیمسال های مجاز تحصیلی در کارشناسی چند نیمسال است؟
از منظر مقررات و ضوابط مالی ،مقطع کارشناسی پیوسته دارای حداکثر  05نیمسال یا  6سال تحصیلی مجاز می
باشد.

 -6تعداد نیمسال های مجاز تحصیلی در کارشناسی ارشد چند نیمسال است؟
از منظر مقررات و ضوابط مالی ،مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دارای حداکثر  2نیمسال یا  5/2سال تحصیلی مجاز
می باشد ( .شهریه ثابت ترم  6و مابعد با نرخ شهریه ثابت ورودیهای جدید محاسبه می گردد)
 -7شرایط تخفیف شهریه برای دانشجویان ممتاز چگونه است؟
دانشجویان ممتاز ورودی هر رشته و در هر سال تحصیلی که از نظر اخالق ،رفتار و رعایت شئون دانشجویی طبق نظر
ریاست واحد مربوط باشند تخفیف هایی مطابق با آیین نامه تخفیفات دانشجویی ،به آنان تعلق می گیرد.
 -8شرایط تخفیف شهریه برای دو دانشجویی چگونه است؟
جهت کمک و رفاه حال خانواده هایی که همزمان بیش از یک دانشجو شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی
دارند و توان پرداخت شهریه ر ا به صورت کامل ندارند ،عالوه بر استفاده از مزایای صندوق رفاه دانشجویان ،در صورتی
که در آن نیمسال مشروط نباشند ،به هر یک از دانشجویان معادل ده درصد ( )%01تخفیف داده می شود.
 -9شرایط پرداخت شهریه در ثبت نام نیمسال اول چگونه است؟
دانشجویان موظف هستند در نیمسال اول تحصیل خود ،شهریه خود را به صورت کامل و نقدی به حساب واحد
دانشگاهی مربوطه واریز نمایند.
 -11دانشجویان مهمان چه شرایطی برای پرداخت شهریه دارند؟
دانشجویان کارشناسی ارشد که طبق ماده  52کارشناسی ارشد و دانشجویان کارشناسی که طبق ماده  22کارشناسی
که واحدهای درس ی خود را در واحد دیگری مهمان شوند باید نصف شهریه ثابت را به واحد مبدا و نصف شهریه ثابت
را به واحد مقصد پرداخت نمایند.
 -11مهلت پرداخت شهریه پس از ثبت نام (انتخاب واحد)چقدر است؟
به دلیل اینکه برگزاری کالسها در واحد الکترونیکی ،به صورت آنالین می باشد لذا دسترسی جهت ورود به کالسها
پس از پرداخت شهریه می باشد و دانشجویان باید چند روز قبل از شروع کالسها اقدام به پرداخت شهریه نمایند.
 -12نحوه پرداخت شهریه به چه صورت است؟
پرداخت شهریه در واحد الکترونیکی به صورت اینترنتی بوده و دانشجو می تواند پس از ثبت نام (انتخاب واحد) مبلغ
شهریه خود را از طریق درگاه اینترنتی مربوطه در اتوماسیون آموزشی پرداخت نماید .در صورت پرداخت به شکل
حضوری نیز از طریق دستگاه پایانه فروش (() POSمستقر در دانشگاه ) قابل واریز به حساب واحد خواهد بود.
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شهریه دانشجویانی که از مرخصی تحصیلی استفاده می کنند به چه صورت است؟

در صورتی که دانشجو با درخواست و تمایل خود و مطابق مقررات آموزشی از مرخصی تحصیلی استفاده نماید می
بایست شهریه ثابت خود را به طور کامل پرداخت نماید.
 -14در صورتی که فقط پایان نامه اخذ گردد شهریه به چه صورت است؟
درصورتی که فقط واحد پایان نامه اخذ شده باشد ،نصف شهریه ثابت همراه با شهریه متغیر پایان نامه خواهد بود.
 -15شهریه نیمسالهای تمدید پایان نامه چقدر است؟
در هر نیمسالی که واحد پایان نامه توسط دانشجو تمدید گردد فقط نصف شهریه ثابت اخذ خواهد شد.
 -16در نیمسال هایی که فقط  2یا 4یا  6واحد درسی اخذ نمایم شهریه ثابت به چه صورت است؟
در نیمسالی که دانشجو  5یا 2ویا 6واحد اخذ نماید شهریه ثابت کامل دریافت می گردد.
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چه تسهیالتی در خصوص کمک به پرداخت شهریه برای دانشجویان وجود دارد؟

صندوق رفاه دانشجویان در خصوص کمک به پرداخت شهریه ،تسهیالت ذیل را با توجه به ضوابط خاصی طبق آیین
نامه ،به دانشجویان محترم ارائه می دهد:
الف ) وام بلندمدت آموزش عالی
ب ) وام تامین شهریه
ج) وام بلند مدت صندوق رفاه دانشجویان واحد
د) تقسیط شهریه با چک
 -18چه تسهیالتی جهت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان به صورت قرض الحسنه وجود دارد؟
الف) وام کمک هرینه تحصیلی ب)وام ازدواج ج) وام ضروری د) وام اجاره مسکن
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شرایط تقسیط شهریه چگونه است؟

دانشجویان محترم می توانند درصدی از مبلغ کل شهریه خود را از طریق پرداخت چک تقسیط نمایند .الزم به ذکر
است این چکها دارای ضوابطی می باشد که در زمان ثبت نام هر نیمسال تحصیلی به اطالع ایشان خواهد رسید.
همچنین دانشجویانی که به هر دلیل یک مرتبه چک برگشتی داشته باشند ،صندوق رفاه دانشجویی از پذیرفتن چک
آنها در نیمسالهای بعدی امتناع خواهد نمود.

 -21نحوه دریافت وام بلند مدت آموزش عالی چگونه است ؟
وام بلند مدت از طرف وزارت علوم به دانشجویان تعلق می گیرد لذا با توجه به زمان تامین وام مذکور از طرف وزارت
علوم ،نحوه ثبت نام و تحویل مدارک از طریق سایت دانشگاه اطالع رسانی می شود .دانشجویان باید درتاریخ اعالم
شده مدارک خود را به صندوق رفاه دانشجویی واحد تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد .بدیهی است به
دانشجویانی که بعد از تاریخ اعالم شده مدارک خود را به واحد صندوق رفاه ارسال نمایند وام تعلق نمی گیرد.
 -21آیا برای دریافت هرنوع وام ،معرفی ضامن الزامی است ؟
بله  ،ضامن باید کارمند رسمی یا بازنشسته باشد.
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آیا چکهای دریافتی از دانشجویان بابت تقسیط شهریه به صورت ضمانت است یا برای وصول به

بانک واگذار می شود؟
چکهای دریافتی از دانشجویان در تاریخ سررسید جهت وصول به بانک واگذار می گردد.
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دانشجویی که چک برگشتی داشته باشد چه شرایطی دارد؟
دانشجو باید مبلغ چک برگشت شده را به حساب صندوق رفاه واحد واریز نماید و رسید فیش آن را به صندوق رفاه
تحویل دهد .ضمنا این دانشجو برای ترم جدید نمی تواند از تقسیط شهریه خود استفاده نماید.

-24

وام بلند مدت آموزش عالی به چه دانشجویانی تعلق نمی گیرد؟
وام بلند مدت به دانشجویانی که ترم قبل مشروط بوده اند و نیز به کلیه دانشجویان ترم اول تعلق نمی گیرد.
همچنین در مقطع کارشناسی به دانشجویان در ترم نهم و مابعد و در مقطع کارشناسی ارشد به دانشجویان در ترم
پنجم و مابعد تعلق نمی گیرد.
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سایر وام ها شامل چه دانشجویانی نمی شود ؟
دانشجویانی که مشروط باشند و یا دارای رأی کمیته انضباطی باشند نمی توانند از هیچ یک از وامها استفاده نمایند.

 -26ضامن چه شرایطی باید داشته باشد؟
ضامن باید کارمند رسمی یا بازنشسته باشد.
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آیا چکی که برگشت داده شده است و وامی که اقساط آن در تاریخ سررسید واریز نشده است شامل

کارمزد می شود؟
بله شامل کارمزد می شود.

