اصالحیه سایر هقررات هالی
شیوه ناهه تعیین هیسان شهریه دانشجویان
دوره های نوبت دوم ،هجازی ،پردیس دانشگاهی و انتقالی از خارج به داخل
در کلیه هقاطع تحصیلی

(هصوبه دستور پانسدهن صورتجلسه هورخ  1393/06/17هیأت اهنای دانشگاه گیالن)

سایر مقررات مالی:
مادٌ ّ -1یأت سئیسِ داًشگاُ هی تَاًذ اص ایي پس دس ّش سال تحظیلی تشای ٍسٍدی ّای ّواى سالً ،سثت تِ افضایش شْشیِ
ّا تا سقف هیضاى تَسم اػالم شذُ تَسط تاًک هشکضی ٍ دستَسالؼول ّای اتالغی ٍصاست ػلَم اقذام ًوایذ .
مادٌ  -2تشای داًشجَیاى ٍسٍدی ّش سال تحضیلی :
الف) شْشیِ ثاتت کلیِ هقاطغ تحظیلی تا پایاى تحظیل آًاى ثاتث تَدُ ٍ تغییش ًخَاّذ کشد .
ب) شْشیِ هتغیش داًشجَیاى کلیِ هقاطغ تحظیلی شْشیِ پشداص دس ّش سال تحظیلی ،پس اص تظَیة ّیأت سئیسِ داًشگاُ،
هی تَاًذ تِ هیضاى ً %10سثت تِ سال قثل افضایش یاتذ.
مادٌ  -3چٌاًچِ هطاتق ًظش گشٍُ آهَصشی هشتَطِ ،داًشجَ هلضم تِ اخز ٍ گزساًذى دسٍس جثشاًی تاشذ ،شْشیِ دسٍس
جثشاًی ،تِ طَست صیش هاصاد تش هثلغ فَق خَاّذ تَد:
الف) شْشیِ دسس جثشاًی داًشجَیاى کلیِ هقاطغ تحظیلی تشاساس  %75شْشیِ دسس هشتَطِ دس هقطغ ٍ دٍسُ فؼلی هحاسثِ
ٍ اخز خَاُ د شذ .
ب) شْشیِ دسس جثشاًی داًشجَیاى دٍسُ سٍصاًِ تشاساس  %75شْشیِ دسس هشتَطِ دس دٍسُ ًَتت دٍم هقطغ فؼلی هحاسثِ ٍ
اخز خَاّذ شذ.
ج) شْشیِ دسس جثشاًی داًشجَیاى دٍسُ هجاصی تشاساس جذاٍل شْشیِ هظَب ّیات اهٌا هحاسثِ ٍ اخز خَاّذ شذ.
مادٌ  -4شْشیِ اػالم شذُ ،شاهل ّضیٌِ ّای اسکاى ،ایاب ٍ رّاب ،تغزیِ ٍ سایش ّضیٌِ ّای سفاّی ًوی شَد ٍ داًشگاُ ّیچ
گًَِ تؼْذی ًسثت تِ هَاسد یاد شذُ ًذاسد.
مادٌ  -5دس خظَص تاصپشداخت ّضیٌِ داًشجَیاى دٍسُ ّای شْشیِ پشداص اًظشافی ،اًتقالی ،قثَلی دس تکویل ظشفیت ٍ لغَ
قثَلی تشاساس تٌذّای صیش ػول خَاّذ شذ:
الف) دسطَست اسائِ دسخَاست اًظشاف پس اص ثثت ًام حضَسی ٍ تا پایاى حزف ٍ اضافِ ًیوسال اٍل تحظیل %75 ،شْشیِ ثاتث
ّواى ًیوسال هحاسثِ ٍ اص داًشجَ اخز خَاّذ شذ.
ب) دسطَست اسائِ دسخَاست اًظشاف پس اص حزف ٍ اضافِ ًیوسال اٍل ٍ ًیض طی ًیوسال ّای تؼذی ،ػالٍُ تش تؼْذات هالی
ّواى ًیوسال ٍ تذّی ًیوسال ّای گزشتِ ( دس طَست ٍجَد ) ،تِ هیضاى  %75شْشیِ ثاتث ّواى ًیوسال تحظیلی ًیض تِ
ػٌَاى هاصاد شْشیِ هحاسثِ ٍ اص داًشجَ اخز هی گشدد.

ج) دس خظَص داًشجَیاى اًتقالی اص داًشگاُ گیالى تِ سایش داًشگاّْا  ،دس صهاى تسَیِ حساب تِ هیضاى  %75شْشیِ ثاتث
ّواى ًیوسال(ػالٍُ تش تذّی ًیوسال ّای گزشتِ ) تشاساس سال ٍسٍد داًشجَ اص ٍی اخز خَاّذ شذ.
د) داًشجَیاى هیْواى دس داًشگاُ گیالى (حتی هْواى تکذسس ) هی تایست شْشیِ ثاتت ٍ هتغیش ًیوسال هیْواًی سا تا سػایت
سایش هقشسات هشتَطِ تشاساس شْشیِ داًشجَیاى ٍسٍدی ًیوسال هزکَس پشداخت ًوایٌذ.
ٌ) دس طَست هَافقت تا هیْواًی داًشجَیاى دٍسُ ّای شْشیِ پشداص داًشگاُ گیالى دس سایش داًشگاُ ّا ،شْشیِ ثاتت ًیوسال
هیْواًی اص آًاى اخز خَاّذ شذ.
ي) داًشجَیاى شْشیِ پشداص حتی دس طَست اخز دسس یا د سٍس تِ طَست هؼشفی تِ استاد هی تایست شْشیِ ثاتت ٍ هتغیش
ًیوسال سا تِ طَس کاهل پشداخت ًوایٌذ.
ز) داًشجَیاى شاّذ ٍ ایثاسگش هقطغ کاسشٌاسی تشای اخز هجذد دسس یا دسٍس هشدٍدی یا حزف شذُ ،طشفاً تشای یک تاس اص
پشداخت شْشیِ هتغیش دسٍس هشتَطِ هؼاف هی تاشٌذ.
ح) دسخظَص داًشجَیاًی کِ دس هشحلِ تکویل ظشفیت آصهَى ّای سشاسشی ساصهاى سٌجش دس داًشگاُ دیگشی پزیشفتِ
هیشًَذ؛ ّواًٌذ داًشجَیاى اًظشافی( تٌذّای الف ٍ ب ) ػول خَاّذ شذ.
ط) دسخظَص داًشجَیاًی کِ قثَلی آًْا تِ ّش دلیل لغَ هی گشدد (غیش اص هَاسد هٌذسج دس تٌذ "ح" فَق) ،طشفاً کلیِ تؼْذات
هالی هشتَطِ (شاهل شْشیِ ٍ سایش هَاسد ) تا صهاى ٍطَل ًاهِ سسوی ساصهاى سٌجش تِ داًشگاُ گیالى هثٌی تش لغَ قثَلی،
ًسثت تِ داًشگاُ گیالى هی تایست اًجام شَد.
ک) دس طَست اًظشاف ،اخشاج ،اًتقال ،لغَ قثَلی ٍ یا قثَلی داًشجَیاى دس هشحلِ تکویل ظشفیت دس ّش هشحلِ اص تحظیل ،هثالغ
ٍاسیضی تاتت ثثت ًام ایٌتشًتی (هثالغی کِ تاتت اسائِ خذهات دس صهاى ثثت ًاهِ اٍلیِ اص داًشجَ اخز هی گشدد

) تِ هتقاضیاى

هستشد ًخَاّذ شذ.
ل) کلیِ هَاسد فَق دس صهاى ثثت ًام(تِ طَست حضَسی یا الکتشًٍیکی) ٍ تا اخز تؼْذ تِ اطالع داًشجَیاى سساًذُ شَد.
مادٌ  - 6دسخظَص ًحَُ اداهِ تحظیل داًشجَیاى ،هاصاد تش سٌَات تحظیلی هجاص تِ شیَُ صیش ػول خَاّذ شذ:
الف) داًشگاُ تا اداهِ تحظیل داًشجَیاى سٍصاًِ کِ هجَص اداهِ تحظیل هاصاد تش سٌَات سایگاى داسًذ ،تا اخز ّضیٌِ تِ هیضاى
ّضیٌِ ثاتت ٍ هتغیش اخز شذُ (تِ غیش اص سسالِ یا پایاى ًاهِ ) اص داًشجَیاى ًَتت دٍم ٍ طثق تؼشفِ پزیشفتِ شذگاى سال
تحظیلی جذیذ دس هقطغ ،سشتِ ٍ گشایش هشتَطِ ،هَافقت هی ًوایذ .
ب ) داًشجَیاى اًتقالی اص خاسج تِ داخل کِ تا اداهِ تحظیل آًاى تِ طَست سایگاى هَافقت شذُ است هی تایست شْشیِ ثاتت ٍ
هتغیش ًیوسال هشتَطِ (سٌَات اضافی )سا طثق جذاٍل شْشیِ هظَب دسخظَص داًشجَیاى اًتقالی اص خاسج تِ داخل کشَس
پشداخت ًوایٌذ.
ج) داًشگاُ تا اداهِ تحظیل داًشجَیاى شْشیِ پشداص کِ هجَص اداهِ تحظیل هاصاد تش سٌَات داسًذ ،تا اخز ّضیٌِ تِ ششح صیش
هَافقت هی ًوایذ:
ج )1-داًشجَیاى هقطع کاسشٌاسی ػالٍُ تش شْشیِ ثاتت ٍ هتغیش ًیوسال هزکَس،
ًیوسال سا ًیض پشداخت ًوایٌذ.

 %50شْشیِ ثاتت ٍ هتغیش پشداختی آى

ج )2-داًشجَیاى هقطغ کاسشٌاسی اسشذ ػالٍُ تش شْشیِ ثاتت ٍ هتغیش ًیوسال هزکَس،

 %50شْشیِ ثاتت آى ًیوسال سا ًیض

پشداخت ًوایٌذ.
ج )3-داًشجَیاى مقطغ دکتشی ػالٍُ تش شْشیِ ثاتت ٍ هتغیش ًیوسال هزکَس،

 %50شْشیِ ثاتت آى ًیوسال سا ًیض پشداخت

ًوایٌذ.
مادٌ  -7دس هَاسد خاص ٍ یا ٍجَد اتْامّ ،یأت سئیسِ داًشگاُ هی تَاًذ تش اساس تٌذّای هزکَس تشسسی ٍ تظوین الصم سا
اتخار ًوایذ .دس ایٌگًَِ هَاسد ًظش ّیأت سئیسِ داًشگاُ ( تا جلسِ تؼذی ّیأت اهٌا) هالک ػول خَاّذ تَد.
مادٌ  -8ایه شیًٌ وامٍ مشتمل تر  8مادٌ 19 ،تىد ي  3ردیف ،در تاریخ  1394/06/10تٍ تصًیة َیأت امىای داوشگاٌ گیالن
رسید ي از تاریخ تصًیة ایه مصًتٍ ،کلیٍ مصًتات مغایر تا آن ،لغً می گردد.

