قابل تَجِ داًشجَیاى شْشیِ پشداص
*

داًشجَیاى شْشیِ پشداص داًشکذُ دًذاًپضشکی (داًشجَیاى هْواى ٍ تکویلی) بش اساس سال ٍسٍد بِ

داًشگاُ ،هلضم بِ پشداخت شْشیِ ،بشابشِ داًشجَیاى سشتِ ی دًذاًپضشکی بیي الولل ّواى ٍسٍدی هی باشٌذ.
* داًشجَیاًی کِ دس ّش ًیوسال ٍ 12احذ یا بیشتش اًتخاب ًوَدُ اًذ بایستی شْشیِ کاهل پشداخت ًوایٌذ.
* داًشجَیاًی کِ کوتش اص ٍ 12احذ اًتخابی داسًذ هی بایذ بِ اصای ّش ٍاحذ (اعن اص ًظشی؛ عولی؛ کاسگاّی؛ سسالِ ٍ )....
 1/12شْشیِ کل سا پشداخت ًوایٌذ 1/12( .شْشیِ پس اص هحاسبِ سًٍذ شذُ ٍ دس تعذاد ٍاحذّای هأخَرُ
داًشجَ ضشب هی شَد).
* شْشیِ داًشجَیاًی کِ دیشتش اص هَعذ هقشس اص سسالِ (پایاى ًاهِ) خَد دفاع هی کٌٌذ با تَجِ بِ صهاى دفاع
تعییي شذُ ٍ بِ ششح صیش هی باشذ:
 -1داًشجَیاًی کِ سسالِ (پایاى ًاهِ) خَد سا دس ًیوسال اٍل سال تحصیلی (هْشهاُ) اًتخاب ٍاحذ
هی ًوایٌذ تا پایاى ( )22اسفٌذهاُ ّواى سال جْت آهادُ ساصی ٍ دفاع اص سسالِ (پایاى ًاهِ)
فشصت داسًذ .دس صَست دفاع بعذ اص ایي تاسیخ ،بایذ  %11شْشیِ کل پشداخت ًوایٌذ.
 -2داًشجَیاًی کِ سسالِ (پایاى ًاهِ) خَد سا دس ًیوسال دٍم سال تحصیلی (بْوي هاُ) اًتخاب ٍاحذ
هی ًوایٌذ تا پایاى ( )30هْشهاُ سال بعذ جْت آهادُ ساصی ٍ دفاع اص سسالِ (پایاى ًاهِ) فشصت داسًذ.
دس صَست دفاع بعذ اص ایي تاسیخ ،بایذ  %11شْشیِ کل پشداخت ًوایٌذ.
 -3چٌاًچِ دفاع اص سسالِ (پایاى ًاهِ) بِ ًیوسال ّای بعذ اص اخز ایي ٍاحذ هَکَل شَد ،داًشجَیاى بایذ بِ
اصای ّشًیوسال  %11شْشیِ کل پشداخت ًوایٌذ.

*

هْلت پشداخت شْشیِ ّشًیوسال تا قبل اص ششٍع اهتحاًات ّواى ًیوسال هی باشذ ٍ داًشجَیاى بایستی

حذاقل  1/3شْشیِ خَد سا قبل اص ششٍع ًیوسال ٍ تا هَعذ اًتخاب ٍاحذ پشداخت ٍ باقیواًذُ سا تا پایاى کالس
ّا ٍ قبل اص ششٍع اهتحاًات تسَیِ ًوایٌذ.
* ششط بشسسی دسخَاست توذیذ هْواًی ،تسَیِ حساب شْشیِ دس هَعذ هقشس هی باشذ.

*

داًشجَیاًی کِ دس هَعذ هقشس شْشیِ خَد سا پشداخت ًٌوایٌذ اجاصُ ی اًتخاب ٍاحذ ًیوسال بعذ سا

ًخَاٌّذ داشت ٍ بایستی حذاکثش دس هْلت اًتخاب ٍاحذ ،بذّی سا تسَیِ ًوایٌذ.

*

داًشجَیاى تشم آخش بایستی قبل اص دفاع ،باقیواًذُ ی شْشیِ خَد سا پشداخت ًوایٌذ؛ اسسال ًوشات

داًشجَیاى شْشیِ پشداص هٌَط بِ تسَیِ حساب کاهل هالی ٍ اداسی هی باشذ.

