
AUT-FM-3503-06 شماره:

تاریخ:                            ١٣٩٩/٠٦/١٨ ٨ ویرایش:
صفحه:  1            از:    7

رویه تعرفههای مالی ساالنه دورههای 
آموزشی با پرداخت شهریه 

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.

دستورالعمل مشوقهای دانشجویان پردیس خودگردان 

(پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری یا اختصاصی) و دکتری نوبت دوم

١- مشوقهای مقطع کارشناسی پردیس خودگردان 

١-١) شهریه پذیرفتهشدگان از سال تحصیلی ٩٦-٩٥ دورههای خودگردان که دارای رتبه کمتر از سه برابر آخرین 

رتبه پذیرفته شده سهمیه منطقه مشابه روزانه در همان رشته باشند، درصورت ارائه معرفینامه از سوی اداره 
استعدادهای درخشان و المپیادها دانشگاه به شرط احراز معدل باالتر از ١٥ در هر نیمسال برابر ٥٠% شهریه 

مصوب دوره مذکور میباشد.

١-٢) شهریه دانشجویان دورههای خودگردان در صورت کسب معدل حداقل ١٧ در هر نیمسال با ارائه معرفینامه از 

سوی اداره استعدادهای درخشان و المپیادها دانشگاه برابر ٥٠% شهریه مصوب دوره در همان نیمسال میباشد. 
این امتیاز شامل پذیرفته شدگان بند ١-١ نمی باشد. دانشجویان ورودی قبل از سال ٩٥ نیز از سال تحصیلی 

٩٦-٩٥ مشمول امتیاز این بند میباشند.

١-٣) امتیازات بندهای ١-١ و ١-٢ شامل دانشجویان موضوع دستور پنجم مصوبه هیأت امنای مورخ ٩٤/٨/١٢ 

دانشگاه نمیباشد.

١-٤) شهریه دانشجویان سهمیه ایثارگران در صورت کسب معدل ترم باالی ١٧ در هر نیمسال با ارائه معرفینامه از 

سوی اداره استعدادهای درخشان و المپیادها دانشگاه برابر ٥٠% شهریه مصوب دوره در همان نیمسال میباشد.



AUT-FM-3503-06 شماره:

تاریخ:                            ١٣٩٩/٠٦/١٨ ٨ ویرایش:
صفحه:  2            از:    7

رویه تعرفههای مالی ساالنه دورههای 
آموزشی با پرداخت شهریه 

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.

٢- مشوقهای مقطع کارشناسیارشد پردیس خودگردان (پذیرفته شده از طریق 

آزمون سراسری)

٢-١) کلیه تعاریف و تسهیالت ویژه دانشجویان ممتاز کارشناسیارشد روزانه که به تصویب شورای دانشجویان ممتاز 

دانشگاه رسیده است شامل دانشجویان پردیس خودگردان نیز میگردد.

٢-٢) عالوه بر این، پذیرفتهشدگان کارشناسیارشد پردیس خودگـردان از سال تحصیلـی ٩٦-٩٥ با شرایـط زیـر 

میتوانند از ضرایب تشویقی در شهریه نیز برخوردار شوند.

٢-٢-١) مبنای تعیین شایستگی برخورداری از ضرایب تشویقی در شهریه، ترکیب عملکرد آموزشی و پژوهشی 

دانشجو است. جهت ارزیابی این امر، معیار عملکرد آموزشی/پژوهشی به صورت ذیل تعریف میگردد:

معیار عملکرد آموزشی/پژوهشی = معدل کل + (امتیاز پژوهشی تقسیم بر ۶)

توضیح: معدل کل دانشجو در پایان هر نیمسال و پس از قطعی شدن نمرات، مبنای محاسبه معیار عملکرد 

آموزشی/پژوهشی در همان نیمسال خواهد بود. شرایط برخورداری از ضریب تشویقی در هر نیمسال در جدول زیر 
آمده است:

شرایط برخورداری از ضرایب تشویقی در نیمسال نیمسال مشمول ضریب تشویقی

١) دارا بودن معدل کارشناسی ١٦ به باال و فارغالتحصیلی از یکی از ١١دانشگاه
های منتخب (صنعتی امیرکبیر، تهران، صنعتی شریف، شهید بهشتی، علم و 
صنعت ایران، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد و 

عالمه طباطبائی)
دارا بودن معدل کارشناسی ١٧/٥ به باال و فارغالتحصیلی از سایر دانشگاههای  (٢

دولتی و یا دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

بدو ورود

گذراندن حداقل ٩ واحد درسی در نیمسال (بدون در نظر گرفتن واحدهای حذف  (١
شده و یا دارای غیبت امتحانی)

٢) کسب امتیاز باالتر از ١٧در معیار عملکرد آموزشی/پژوهشی

اول و دوم

اتمام کلیه واحدهای آموزشی (١
کسب امتیاز باالتر از ١٧ در معیار عملکرد آموزشی/پژوهشی (٢

سوم

دفاع از پایاننامه کارشناسیارشد با حداقل نمره ١٩ (١
کسب امتیاز باالتر از ١٧ در معیار عملکرد آموزشی/پژوهشی (٢

چهارم

ضریب تشویقی در این نیمسالها برابر یک میباشد. پنجم و ششم



AUT-FM-3503-06 شماره:

تاریخ:                            ١٣٩٩/٠٦/١٨ ٨ ویرایش:
صفحه:  3            از:    7

رویه تعرفههای مالی ساالنه دورههای 
آموزشی با پرداخت شهریه 

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.

تبصره١: دانشجویان کارشناسیارشد در صورت اتمام کلیه واحدهای آموزشی و دفاع از پایاننامه کارشناسی با حداقل 

نمره ١٩ و کسب امتیاز باالتر از ١٧ در معیار عملکرد آموزشی/پژوهشی، مشمول استفاده از مشوق نیمسال سوم 
خواهند بود.

تبصره٢: برای دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار MBA، تغییرات زیر در خصوص شرایط برخورداری از ضرایب 

تشویقی در جدول فوق اعمال میگردد (سایر شرایط ذکر شده در جدول فوق به قوت خود باقی میباشد).

 * برای نیمسالهای اول، دوم و سوم: گذراندن حداقل ١٢ واحد درسی در هر نیمسال و کسب امتیاز باالتر از ١٨/٢٥

** برای نیمسال چهارم: اتمام کلیه واحدهای آموزشی و دفاع از پایاننامه ٦ واحدی با حداقل نمره ١٩ (در صورت 
داشتن پایاننامه) و کسب امتیاز باالتر از ١٨/٢٥ 

٢-٢-٢) امتیاز پژوهشی دانشجو مطابق آئیننامه شورای دانشجویان ممتاز دانشگاه (مصوب دیماه ٩٤) محاسبه 

میگردد.

٢-٢-٢-١) زمان بررسی و تعیین امتیاز پژوهشی تاریخ ثبت قطعی نمرات است که توسط مدیریت کل تحصیالت 

تکمیلی دانشگاه تعیین میگردد.

٢-٢-٢-٢) امتیاز پژوهشی میبایست در زمان تحصیل در مقطع کارشناسیارشد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر کسب 

شده باشد. مبنای تشخیص این امر زمان ارسال مقاله یا مقاالت خواهد بود.

٢-٢-٢-٣) استاد راهنما میبایست نویسنده مکاتب بوده و وابستگی استاد و دانشجو منحصراً دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر قید گردد.

٢-٢-٣) نحوه محاسبه ضریب تشویقی: 

٢-٢-٣-١) در بدو ورود:

٢-٢-٣-١-١) در صورتیکه دانشجو فارغالتحصیل یکی از ١١دانشگاه منتخب بوده و معدل مقطع کارشناسی ایشان 

١٦ به باال باشد، ضریب تشویقی به صورت زیر محاسبه میگردد:

 [٠/٢ + ٠/١٥ ×(١٧/٥–١/١× معدل کل مقطع کارشناسی)]- ١ = ضریب تشویقی

٢-٢-٣-١-٢) در صورتیکه دانشجو فارغالتحصیل سایر دانشگاههای دولتی یا دانشگاه آزاد واحد علومتحقیقات تهران 

بوده و معدل مقطع کارشناسی ایشان ١٧/٥ به باال باشد، ضریب تشویقی به صورت زیر محاسبه میگردد.

 [٠/٢ + ٠/١٥ × (١٧/٥–معدل کل مقطع کارشناسی)] - ١= ضریب تشویقی

به عنوان مثال، اگر دانشجو فارغالتحصیل یکی از دانشگاههای منتخب بوده و معدل مقطع کارشناسی ایشان برابر 
١٦/٥ باشد، ضریب تشویقی این دانشجو برابر ٠/٧ خواهد بود.



AUT-FM-3503-06 شماره:

تاریخ:                            ١٣٩٩/٠٦/١٨ ٨ ویرایش:
صفحه:  4            از:    7

رویه تعرفههای مالی ساالنه دورههای 
آموزشی با پرداخت شهریه 

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.

٢-٢-٣-١-٣) ضریب تشویقی در بدو ورود فقط در شهریه نیمسال اول اعمال میگردد.

٢-٢-٣-١-٤) حداقل مقدار ضریب تشویقی در بدو ورود برابر ٠/٥ میباشد.

٢-٢-٣-٢) در حین تحصیل:

پس از تعیین معیار عملکرد آموزشی/پژوهشی دانشجویان، ضریب تشویقی در حین تحصیل با استفاده از رابطه زیر 
محاسبه میگردد:

 [٠/٤ × (١٧ –  معیار عملکرد آموزشی/پژوهشی)] - ١= ضریب تشویقی

MBA [٠/٤× (١۸/٢٥- معیار عملکرد آموزشی/پژوهشی)] – ١ = ضریب تشویقی برای مدیریت کسب و کار

٢-٢-٣-٢-١) در صورتیکه دانشجـو مشمـول ضرایب تشویقی بدو ورود و نیمسال اول به صورت توأم گـردد، 

کوچکترین ضریب در ضرایب متعلقه (با رعایت حداقل مقدار ٠/٥) در شهریه نیمسال اول اعمال میگردد.

٢-٢-٣-٢-٢) حداقل مقدار ضریب تشویقی در حین تحصیل برای هر نیمسال در هر صورت برابر ٠/٥ میباشد.

٢-٢-٤) با توجه به امکان ثبت قطعی نمرات یک نیمسال پس از آغاز نیمسال بعدی، دانشجو میبایست کل شهریه 

هر نیمسال را در ابتدای همان نیمسال و در موعد مقرر پرداخت نماید. بدیهی است که در صورت احراز شرایط الزم 
جهت اعمال ضریب تشویقی پس از ثبت قطعی نمرات، مبلغ بستانکاری به دانشجو عودت داده خواهد شد.

٢-٢-٥) رعایت سایر شرایط موجود در آئیننامههای مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه و اداره استعدادهای 

درخشان و المپیادها دانشگاه الزامی است.



AUT-FM-3503-06 شماره:

تاریخ:                            ١٣٩٩/٠٦/١٨ ٨ ویرایش:
صفحه:  5            از:    7

رویه تعرفههای مالی ساالنه دورههای 
آموزشی با پرداخت شهریه 

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.

٣- مشوقهای مقطع دکتری پردیس خودگردان و نوبت دوم

به منظور ارتقای دورههای خودگردان و نوبتدوم دکتری و جذب دانشجویان با کیفیت، مشوقهای آموزشی به صورت 
زیر پیشنهاد میگردد.

میزان شهریه معدل شرایط نیمسال
٥٠ درصد شهریه مصوب 

دوره در همان سال
١٨

کسب حداقل ٦ امتیاز پژوهشی تا پایان سال سوم + تصویب پروپوزال تا 
پایان نیمسال چهارم

پنجم و ششم

٥٠ درصد شهریه مصوب 
دوره در همان سال

١٨
کسب حداقل ٩ امتیاز پژوهشی تا پایان سال چهارم + تصویب پروپوزال تا 

پایان نیمسال چهارم
هفتم و هشتم

٥٠ درصد شهریه مصوب 
دوره در همان سال

١٨
دفاع از رساله با نمره حداقل ١٩ تا پایان نیمسال نهم + داشتن حداقل ٩ 

امتیاز پژوهشی تا پایان این نیمسال
نهم

تبصره ٣: دانشجویی میتواند از مشوق در نیمسالهای پنجم و ششم استفاده کند که ٦ امتیاز پژوهشی را تا پایان 

سال سوم کسب کند به این ترتیب دانشجویی که به صورت تجمیعی ٩ امتیاز را در سال چهارم بیاورد فقط از مشوق 
نیمسالهای هفتم و هشتم بهرهمند میشود.

٣-١) نحوه امتیازات پژوهشی:

٣-١-١) سقف امتیاز پژوهشی مقاالت: هر مقاله کنفرانس (داخلی یا خارجی یا بینالمللی) برابر ١، هر مقاله ISI برابر 

٧،  هر مقاله مجلّه معتبر علمی پژوهشی (طبق لیست وزارت علوم) برابر ٣، هر مقاله مجله امیرکبیر برابر ٤ و هر 
مقاله مجله علمی ترویجی برابر ٢ میباشد.

٣-١-٢) امتیازدهی مقاله طبق آییننامه ارتقای اساتید (از لحاظ اعمال ضریب تعداد نویسندگان و این که متقاضی 

نفر چندم میباشد) و با حذف نام کلیه اساتید و پس از تأیید استاد راهنما، توسط نماینده تحصیالت تکمیلی دانشکده 
انجام میشود.

٣-١-٣) امتیازات کسب شده باید در مدت مجاز سنوات دانشجو (حداکثر ٩ ترم) باشد.

٣-١-٤) سقف امتیاز از مقاالت کنفرانسی در کل امتیازات پژوهشی برابر ٣ میباشد. 

٣-١-٥) مقاالتی مورد قبول است که از تز دکتری باشد. 

٣-١-۶) تاریخ پذیرش مقاالت مالک ارزیابی میباشد.



AUT-FM-3503-06 شماره:

تاریخ:                            ١٣٩٩/٠٦/١٨ ٨ ویرایش:
صفحه:  6            از:    7

رویه تعرفههای مالی ساالنه دورههای 
آموزشی با پرداخت شهریه 

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.

٤- مشوقهای مقطع کارشناسیارشد پردیس خودگردان کیش (پذیرفتهشدگان از 
طریق آزمون اختصاصی)

٤-١) به منظور ایجاد مشوق برای دانشجویان پردیس بینالمللی کیش تنها معدل کل دانشجو در پایان هر نیمسال 

پس از قطعی شدن نمرات مبنای تعیین شایستگی در برخورداری از تخفیفهای شهریه خواهد بود.

٤-٢) شرایط برخورداری از تخفیف در شهریه در دورههای مهندسی گذراندن حداقل ٩ واحد در نیمسال و کسب 

معدل کل باالی ١٧ در هر نیمسال است.

٤-٢-١) دانشجویان رشتههای مهندسی حداکثر تا پایان نیمسال سوم میتوانند از تخفیف در شهریه بهرهمند شوند.

٤-٣) شرایط برخورداری از تخفیف در شهریه در دورههای مدیریت کسب و کار گذراندن حداقل ٩ واحد در نیسمال 

و کسب معدل کل باالی ١٨ در هر نیمسال است.

٤-٣-١) دانشجویان دورههای مدیریت کسب و کار حداکثر تا پایان نیمسال چهارم میتوانند از تخفیف در شهریه 

بهرهمند شوند.

٤-٤) تعداد دانشجویان مشمول تخفیف در شهریه و میزان تخفیف بر اساس تعداد دانشجویان فعال دوره تعریف می

شود.

٤-٤-١) در دورههای با دانشجوی فعال کمتر از ١٥ نفر، دانشجویان ١٠% برتر (حداکثر ٢ نفر) مشمول تخفیف 

خواهند شد.

٤-٤-١-١) تخفیف در شهریه نفر اول ٢٠% است.

٤-٤-١-٢) تخفیف در شهریه نفر دوم ١٥% است.

٤-٤-٢) در دورههایی که تعداد دانشجوی فعال بین ١٥ تا ٣٠ نفر میباشد دانشجویان ٢٠% برتر(حداکثر ٤ نفر) 

مشمول تخفیف خواهند شد.

٤-٤-٢-١) تخفیف در شهریه نفر اول دوره ٢٠% میباشد.

٤-٤-٢-٢) تخفیف در شهریه نفر دوم دوره ١٥% میباشد.



AUT-FM-3503-06 شماره:

تاریخ:                            ١٣٩٩/٠٦/١٨ ٨ ویرایش:
صفحه:  7            از:    7

رویه تعرفههای مالی ساالنه دورههای 
آموزشی با پرداخت شهریه 

تمامی اطالعات موجود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و حقوق قانونی آن محفوظ است.

٤-٤-٢-٣) تخفیف در شهریه نفر سوم و چهارم دوره ١٠% میباشد.

٤-٤-٣) در دورههای با دانشجوی فعال بیشتر از ٣٠ نفر، حداکثر ٦ نفر مشمول تخفیف خواهند شد.

٤-٤-٣-١) تخفیف در شهریه نفر اول و دوم ٢٠% است

٤-٤-٣-٢) تخفیف در شهریه نفر سوم و چهارم ١٥% است

٤-٤-٣-٣) تخفیف در شهریه نفر پنج و ششم ١٠% است

تبصره٤: در محاسبه درصد تعداد دانشجویان عدد رو به باال گرد میشود.

تبصره٥: این آییننامه برای کلیه دانشجویان پردیس بینالمللی کیش از بدو ورود (بهمن٩٧) و بعد قابل اجراست.


