قابل توجه کلیه دانشجویان و دانش آموختگان:
به موجب اصالحیه مصوبه دستور ششم (پیوست شماره )2از مصوبات هیأت امنای دانشگاههای البرز جنوبی مورخ
 94/12/11و با عنایت به مصوبات هیات رییسه دانشگاه سمنان مورخ  95/07/25مبالغ ذیل در ازای خدمات به دانشجویان
و دانش آموختگان دریافت می گردد:
ردیف

شرح عنوان خدمت

مبلغ
(ارقام به ریال)

1

2

3

4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

جریمه دانشجویانی که جهت انجام و پیگیری امور دانش آموختگی پس از الف) دانشجوی روزانه و شبانه فارغ التحصیل
تسویه نکرده کال مشکل ندارد( 0ریال)
حداکثر  3ماه از تاریخ دانش آموختگی مراجعه نمی نمایند.
ب) دانشجوی روزانه و شبانه تسویه نکرده تا
 6ماه رایگان
ج)  6ماه تا یکسال  500.000بعد از یکسال
1.000.000
500،000
جریمه عدم انتخاب واحد دانشجویان ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی تا پایان
مهلت حذف و اضافه صرفاً برای دروس سمینار ،ارزیابی جامع ،دفاع از پیشنهاد
پژوهشی رساله دکتری ،پایان نامه ،ادامه پایان نامه تا پایان هفته هشتم نیمسال
تحصیلی به میزان مبلغ مندرج در همین بند و درصورت عدم تعیین تکلیف تا
پایان هفته هشتم که منجر به درخواست مرخصی تحصیلی شود به میزان دو
برابر مبلغ مذکور
بار اول 100.000:
هزینه درخواست دانشجو مبنی بر بررسی هر بار وضعیت تحصیلی وی در
باردوم200،000 :
کمیسیون بررسی موارد خاص برای موارد مهمانی ،انتقال ،انتقال توأم با تغییر
رشته ،تغییر رشته یا گرایش ،مشروطی منجر به اخراج آموزشی ،افزایش سنوات،
مرخصی تحصیلی
500.000
هزینه درخواست دانشجو مبنی بر بررسی هر بار وضعیت تحصیلی وی در
کمیسیون بررسی موارد خاص به منظور بازگشت به تحصیل برای موارد اخراج
دائم آموزشی ،عدم مراجعه از ابتدای تحصیل ،انصراف دائم
باراول100.000:
هزینه درخواست دانشجو مبنی بر بررسی هر بار وضعیت تحصیلی در شورای
باردوم200،000 :
آموزشی دانشگاه یا شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه
200،000
هزینه صدور گواهینامه موقت فراغت از تحصیل ،دانشنامه برای کلیه دوره ها و
مقاطع(روزانه /شبانه /مجازی /نیمه حضوری /پردیس دانشگاهی) هر کدام
100،000
هزینه صدور کارنامه تایید شده دانش آموختگان
1،000،000
هزینه صدور المثنی گواهی موقت فراغت از تحصیل ،دانشنامه ،کارنامه هر کدام
هزینه صدور گواهی اشتغال به تحصیل در هر نیمسال برای بار اول رایگان و هزینه صدور گواهی اشتغال به تحصیل در
هرنیمسال برای بار اول رایگان و برای بار دوم
برای بار دوم و بیشتر
و بیشتر 50،000
30،000
هزینه هر پاکت جهت پلمپ با مهر دانشگاه برای دانش آموختگی
20،000
هزینه هر برگ برابر با اصل نمودن مدارک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه
200،000
هزینه ثبت نام آموزشی دانشجویان جدیدالورود(ثبت نام ،صدور کارت دانشجویی
و )...
300،000
هزینه صدور کارت دانشجویی المثنی برای بار اول
500،000
هزینه صدور کارت دانشجویی المثنی برای بار دوم و بیشتر
100،000
هزینه تعویض کارت دانشجویی

