
 بسمه تعالی

 قوانین و مقررات مالی و انصراف از تحصیل

 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل

از کلیه پذیرفته شدگان انتظار میرود قبل از هرگونه اقدام آموزشی و مالی ، جدول شهریه مصوب هیأت امناء این 

خسارتهایی که در صورت انصراف از تحصیل  دانشگاه در خصوص مبالغ شهریه را دقیقاً مطالعه نموده و از قوانین و

مشمول آن خواهند شد اطالع حاصل نمایند. الزم به ذکر است که از زمان تکمیل فرمهای ثبت نام و واریز شهریه 

 ترم یک ، دانشجوی سال اول محسوب می شوید و مشمول کلیه قوانین انصراف از تحصیل خواهید شد.

 قوانین انصراف از تحصیل:

انصرافی دوره دکتری حرفه ای در طی سال اول ورود به شعبه موظف به پرداخت جریمه به میزان  یاندانشجو -

شهریه ثابت  %100شهریه ثابت ترم های باقیمانده و بعد از پایان سال اول موظف به پرداخت جریمه به میزان  50%

ن،پس از تأیید پزشک معتمد واحد حسب ترم های باقیمانده خواهند بود. در مورد خاص بیماری دانشجو و یا والدی

 تشخیص ریاست پردیس خودگردان تصمیم گیری خواهد شد.

ریال به عنوان جریمه هر ترم باقیمانده در نظر  5،000،000در خصوص دانشجویان انصرافی دوره کارشناسی مبلغ  -

 این مبلغ خواهد بود. %50اول مبلغ  گرفته می شود و قبل از سال

مورد دانشجویان انصرافی شهریه واریزی مسترد نخواهد شد. موارد بیماری دانشجو و دالیل موجه به در  :1بصره ت

 تشخیص ریاست شعبه صرفاً برای شهریه آخرین ترم خواهد بود.

در صورت انصراف دانشجو از پردیس های خودگردان یا ظرفیت مازاد به دلیل شرایط اضطراری در سال  :2بصره ت

 ز شهریه پرداخت شده برای ترم اول یا دوم تحصیل ، خسارتی بعنوان انصراف  دریافت نشود .اول تحصیلی به ج

درصورت قبولی همزمان دانشجو در پردیس های خودگردان یا ظرفیت مازاد و دانشگاه آزاد اسالمی ،  :3بصره ت

تحصیل در رشته مقطع و  دانشجو حداکثر یک ماه پس از اعالم نهایی قبولی فرصت داشته تا تصمیم نهایی ادامه

دانشگاه پذیرفته شده ، و در صورت انصراف طی  این مدت )حداکثر یک ماه از اعالم قبولی نهایی( هیچگونه 

 خسارتی بابت انصراف پرداخت خسارت انصراف عالوه بر شهریه آن ترم خواهد بود .

اد به دالیلی غیر از بند یک و دو خسارت انصراف از تحصیل در پردیس های خودگردان یا ظزفیت ماز :4بصره ت

مشمول نرخ اعالمی این معاونت که به تصویب هیات امنای مرکزی رسیده است برای کلیه دانشگاه ها اعمال شود 

 و سایر مصوبات در این رابطه ملغی اعالم گردد.

برای مقطع دکترای  ریال و  000/000/600/1به هنگام ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سفته به میزان  :5تبصره 

رشته فیزیوتراپی و ریال برای  000/000/800/1پزشکی ، مقطع دکترای حرفه ای دندانپزشکی حرفه ای 

 بابت ضمانت پرداخت شهریه اخذ می گردد.نفر ضامن  2با تعهد  ریال 000/000/500پرستاری

 .مصوبات هیات امنا ء و هیات رئیسه قابل افزایش می باشد شهریه سالیانه تحصیلی متغیر بوده و بر : 6تبصره 

 پردیس خودگردان هیچگونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه ندارد.تذکر: 

  

 نام و نام خانوادگی دانشجو: ......................................                              امضاء:         


