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طرزالعمل اخذ هزینه حتصیلی

1

طرزالعمل اخذ هزینه حتصیلی

بخش اول
مؤسسه حتصیالت عالی ازهر )مؤسسه( به عنوان یک نهاد شامل سکتور خصوصی کشور ،در مقابل
ارائه خدمات حتصیلی به محصلین  ،قیمت مشخصی را برای هر سمستر حتت نام هزینه حتصیل”فیس
سمستر“ دریافت مینماید .جهت شفافیت و اطمینان از اخذ فیس طبق معیارات الزم از محصلین  ،این
طرزالعمل ترتیب گردیده و قابل اجرا می باشد.
ماده اول:هزینه حتصیلی )فیس سمستروار(
هزینه حتصیلی در این طرزالعمل عبارت از مقدار معین پولی است که در مقابل ارائه خدمات حتصیلی از
جانب محصالن به مؤسسه حتصیالت عالی ازهر طور سمستر وار پرداخته میشود.
ماده دوم :انواع هزینه ها
هزینه ها در این طرزالعمل شامل اجزای ذیل است :
 .۱هزینه شمولیت در امتحان کانکور :عبارت از مقدار معین پولی است که توسط متقاضی

شمولیت در امتحان ورودی مؤسسه و جهت اخذ کارت شمولیت در امتحان کانکور پرداخت میگردد.
مقدار این پول در بروشرهای تبلیغاتی مؤسسه نشر وابالغ میگردد.
 .۲هزینه ثبت نام )فیس داخله( :عبارت از مقداری معین پولی است که توسط متقاضی کامیاب در

امتحان کانکور جهت طی مراحل ثبت نام در مؤسسه  ،معرفی به فاکولته و دریافت کارت محصلی
پرداخته میشود .این مبلغ بر حسب محاسبه و ضرورت ،ازجانب معاونیت مالی و اداری مؤسسه تعیین
و ابالغ میگردد .مبلغ متذکره برای یک بار در متام دوره حتصیلی قابل پرداخت می باشد.
 .۳هزینه حتصیلی )فیس سمستروار(  :هزینه حتصیلی عبارت از:
•
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مقدار معین پولی است که طور سمستر وار از جانب محصل به مدیریت مالی مؤسسه جهت
ادامه حتصیل پرداخته میشود؛
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•

•

•

•

•

•

این مبلغ نظر به محاسبه مصارف حتصیلی به اضافه فیصدی عاید و مطالعه وضعیت مارکیت با
فیصله هئیت مدیره قبل از آغاز هر سمستر جدید تعیین گردیده و در جریان ثبت نام برای
محصلین جدید الشمول ابالغ میگردد.
مبلغ متذکره برای محصلین شامل درس ثابت بوده و در جریان دوره مکمل حتصیل قابل تغییر
منی باشد.
مصارف برگزاری امتحان  ٪۲۰و چانس اول امتحانات ختم سمستر شامل هزینه حتصیلی فوق
الذکر می باشد،
جهت برگزاری امتحان چانس دوم بر اساس فیصله هیأت مدیره مؤسسه مصارف مقدار هزینه
جداگانه تعیین و اخذ می گردد .مقدارهزینه تعیین شده برای امتحان چانس دوم ،در آغاز
سمستر به اطالع محصلین رسانیده میشود؛
مصارف کارهای عملی مرتبط با رشته در خارج از مؤسسه در صورت عالقه مندی محصلین،
بدوش محصل میباشد.
اجرای تخفیف در هزینه حتصیلی محصل در حاالت استثنایی محتمل بوده و نحوه اجرای آن در
بخش تخفیفات این طرزالعمل مشخص میگردد.

 .۴هزینه پرداخت طی مراحل اسناد فراغت :مصارف طی مراحل دیپلوم و ترانسکریپت خارج از

هزینه حتصیل بوده و براساس فیصله هیأت مدیره مؤسسه  ،در تناسب با وضعیت و مقادیر هزینه بردار
تعیین گردیده ،در ختم حتصیل پرداخت می گردد .مقدارهزینه تعیین شده برای طی مراحل اسناد
فراغت ،در زمان ثبت نام به اطالع محصل رسانیده میشود.
 .۵هزینه تکمیل پایان نامه )مونوگراف( :مصارف تکمیل پایان نامه و استخدام استاد رهنما خارج
از هزینه حتصیل بوده و بر اساس فیصله هیأت مدیره مؤسسه تعیین و در ختم تدوین پایان نامه پرداخت
میگردد .مقدار هزینه تعیین شده برای تکمیل پایان نامه در زمان ثبت نام به اطالع محصل رسانیده
میشود.
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ماده سوم:میکانیزم پرداخت هزینه حتصیلی
 .۱هر گونه پرداخت بیشتر از ) ۵۰۰افغانی( با اخذ تعرفه از مدیریت مالی ،به حساب بانکی مؤسسه
پرداخت گردیده و سند حتویلی آن دوباره به مدیریت مالی مؤسسه سپرده میشود.
 .۲برای هر نوع پرداخت ،رسید پولی خاص از طرف مدیریت مالی مؤسسه حتصیالت عالی ازهر به
محصل توزیع میگردد .هر نوع ادعای پرداخت بدون در دست داشنت رسید ملغی و غیر مسموع می
باشد.
.۲پرداخت فیس شمولیت امتحان کانکور )عمومی/اختصاصی( از حکم فقره ) (۱این ماده مستثنی
بوده و فیس متذکره به مدیریت مالی مؤسسه توسط متقاضی پرداخت و سند حتویلی آن جهت اقدامات
بعدی )تهیه کارت … (.به معاونیت امور محصالن مؤسسه حتصیالت عالی ازهر سپرده شود.
 .۳هزینه حتصیلی به شکل اقساط و یا پیشکی در سه مرحله به شکل ذیل قابل اجرا می باشد:
• پرداخت ) ۲۵فیصد( هزینه حتصیل درشروع سمستر حین اخذ کارت هویت؛
• پرداخت ) ۵۰فیصد( هزینه حتصیل قبل از آغاز امتحانات بیست فیصد؛

• پرداخت ) ۲۵فیصد( هزینه حتصیل قبل از آغاز امتحانات نهایی سمستر؛

• پرداخت مجموع هزینه حتصیلی سمستر به صورت پیشکی در صورتیکه محصل قادر به آن
باشد.
 .۴هرگاه محصل ،هزینه حتصیلی قابل پرداخت خویش را در مقطع زمانی مندرج فقره ) (۳این ماده
تصفیه ننماید  ،با در نظرداشت تاخیر ،مطابق جدول ذیل مکلف به پرداخت جریمه میگردد:
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زمان پرداخت

فیصدی جریمه بر اساس
فیس سمستر

ده روز تاخیر از میعاد تعیین شده

 ۱۰فیصد

سی روز تاخیر از میعاد تعیین شده

 ۲۰فیصد

شصت روز تاخیر از میعاد تعیین شده

 ۳۰فیصد

نود روز تاخیر از میعاد تعیین شده

 ۵۰فیصد

تبصره  :۱مقدار جریمه مندرج جدول فقره ) (۴این ماده در ختم سمستر بر عالوه فیس اصلی سمستر
قابل پرداخت بوده و محصل حق شکایت را نخواهد داشت.

تبصره  :۲در حاالت استثنایی ) فوت اقارب ،مریضی ،مشغولیت محصلین شامل قوای نظامی در
وظایف بیرون والیتی  ( ....در صورت ارایه سند قانع کننده ،محصل از پرداخت جریمه معاف
میگردد.
ماده چهارم  :استرداد هزینه حتصیل
 .۱فیس شمولیت در کانکور و فیس ثبت نام )فیس داخله( حتت هیچ عنوانی مسترد منیگردد؛
 .۲هرگاه محصل بعد از پرداخت فیس حتصیلی ،تقاضای تأجیل مناید فیس پرداخت شده آن مسترد
نگردیده و به سمستر و یا سال بعدی آن انتقال می یابد؛
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 .۳هر گاه محصل به دالیل قانونی ،محروم از حتصیل میگردد ،فیس کامل سمستر را پرداخت منوده و
هیچ مبلغی از پول پرداخت شده ،باز پرداخت و یا به سمستر بعدی انتقال داده منی یابد؛
 .۴در صورت انصراف محصل از حتصیل ،فیس پرداخت شده آن مطابق جدول زمانی ذیل قابل استرداد
میباشد:
زمان انفکاک

فیصدی قابل استرداد بر اساس فیس سمستر

قبل از شروع درس

 ۱۰۰فیصد

در جریان هفته اول سمستر

 ۷۵فیصد

در جریان هفته دوم سمستر

 ۵۰فیصد

در جریان هفته سوم سمستر

 ۲۵فیصد

پس از آن

 ۰فیصد

 .۵پرداخت وجه قابل استرداد برویت سند رسید دریافتی  ،از طرف مدیریت مالی مؤسسه صورت
میگیرد.
تبصره :در صورتیکه صنف مورد نظر محصل بنابر هر دلیلی تشکیل نگردد ،متام هزینه های پرداخت
شده از جانب محصل برویت سند دریافتی ،ازجانب مدیریت مالی مؤسسه قابل استرداد می باشد.
ماده پنجم  :درخواست تأجیل یا تبدیلی
در صورت درخواست تأجیل و یا تبدیلی  ،محصل مکلف به تصفیه متام حسابات مالی خویش می
باشد .در غیر آن درخواست محصل طی مراحل نگردیده و حق شکایت را نخواهد داشت .
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بخش دوم
تخفیف
مؤسسه حتصیالت عالی ازهر همواره تالش منوده است تا زمینه های حتصیل را برای متام اقشار جامعه
فراهم سازد .بدین منظور ،جهت زمینه سازی حتصیل برای متقاضیان کم بضاعت ،و تشویق محصلین
ممتاز ،و واجدین شرایط ،تخفیف هایی را در پرداخت هزینه حتصیلی در نظر میگیرد .همچنان مؤسسه
حتصیالت عالی ازهر با امضای تفاهمنامه هایی با وزارت محترم حتصیالت عالی و یا سایر نهاد ها
،تخفیف هایی را برای محصلین معرفی شده از جانب آنها در نظر میگیرد.
برای ایجاد شفافیت  ،تعیین اندازه تخفیفات ،یکسان سازی و جلوگیری تعدد مراجع صدور تخفیف
موارد دستور العمل تخفیف قرار ذیل منعقد گردیده است .
ماده ششم :تعریف تخفیف
تخفیف عبارت است از کاهش درصدی مشخص از هزینه حتصیلی سمستر که برای محصل واجد
شرایط اختصاص مییابد.
ماده هفتم :نحوه اجرای تخفیف
مقدار فیصدی تخفیف در زمان ثبت نام برای سمستر اول ،تعیین گردیده و ثابت می باشد و هیچ
تغییری ) کم یا زیاد شدن مقدار آن( در جریان حتصیل قابل اجرا منیباشد.
ماده هشتم :صالحیت اجرای تخفیف
 .۱مقدار تخفیف با پیشنهاد هیأت مدیره و منظوری ریاست مؤسسه تعیین میگردد .هیچ مرجعی
دیگری صالحیت اجرای تخفیف برای محصلین را ندارد .
 .۲هرگونه ادعای مبنی بر اینکه یکی از کارمندان مؤسسه تخفیفی را برای محصل بدون منظوری
ریاست مؤسسه تعیین منوده است لغو و قابل سمع منیباشد.
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ماده نهم :تخفیف برای نهاد ها
تخفیف های محصلین معرفی شده از جانب وزارت محترم حتصیالت عالی و یا سایر نهاد ها ،بر اساس
مفاد تفاهمنامه قابل اجرا می باشد.
ماده دهم :بورسیه های استثنایی
ریاست مؤسسه نظر به ارزیابی ،بورسیه های حتصیلی را به صورت استثنایی برای تعداد معدودی از
محصلین بی بضاعت  ،فعالین جلب و جذب محصل ،خانواده های شهدای نیرو های مسلح،
معلولین ...کشوردر نظر میگیرد .تخفیف های استثنایی در هر زمانی در جریان حتصیل نظر به
صالحدید ریاست مؤسسه قابل اجرا می باشد.
ماده دهم :تخفیف محصلین ممتاز
به منظور تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر در محصلین ممتاز با در نظرداشت رعایت اخالق دانشجویی و
رضایت کامل فاکولته مربوطه ،با تاییدی ریاست مؤسسه ،تخفیف های ذیل :
 اول منره )  ۷۵فیصد( دوم منره )  ۵۰فیصد( سوم منره )  ۴۰فیصد(قابل اجرا میباشد.
تبصره  :۱این تخفیف در سمستر بعدی محصل و برای یک سمستر قابل اعتبار می باشد .
تبصره  :۲در صورتی که محصل درسمستر های بعدی دوباره حایز درجه میگردد ، ،تخفیف بر اساس
معیار تعیین شده این ماده دوباره قابل اجرا می باشد.

تبصره  :۳در صورتیکه محصل سمستر هشتم )سمستر اخیر( حایز درجه میگردد ،مقدار تخفیف
تعیین شده از هزینه تکمیل پایان نامه وی کسر میگردد.
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ماده یازدهم :تخفیف تشویقی
به منظور تشویق در پیش پرداخت هزینه حتصیلی ،برای محصلینی که مجموع هزینه حتصیلی خود را در
یک قسط و در جریان هفته اول سمستر پرداخت و حساب سمستر خویش را تصفیه می منایند  ۵فیصد
تخفیف )از اصل فیس مؤسسه( در نظر گرفته می شود.
ماده دوازدهم :انتقال تخفیف
محصل میتواند تخفیف منظور شدٔه خویش را به محصل دیگری تفویض مناید که در آنصورت محصل
اولی مکلف به پرداخت هزینه مکمل حتصیل و محصل دومی مکلف به پرداخت هزینه حتصیلی با
کسری تخفیف می باشند.
ماده سیزدهم :عدم اجرای تخفیف
محصلینی که در کتگوری های ذیل قرار داشته باشند شامل تخفیف منیگردند :
 .۱محصلینی که سابقه تخلف درکمیته نظم و دیسپلین دارند؛
 .۲محصلینی که دریک زمان در دو مؤسسه حتصیلی ،حتصیل مینمایند مستحق تخفیف منیشوند اما
تخفیف درجه در صنف را اخذ منوده میتوانند.
این طرزالعمل در  ۱۳ماده به تاریخ  ۱۳۹۵/۰۹/۰۵تصویب و به تاریخ  ۱۳۹۸/۱۰/۰۵تعدیل و
پس از منظوری شورای علمی مؤسسه نافذ می باشد.
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