
 

 دانشگاه خاتم النبیین)ص( شعبه غزنی

 معاونت اداری مالی

 الیحه و طرز العمل پرداخت هزینه تحصیلی

، باهدف تنظیم میزان و نحوه پرداخت هزینه ماده هشتا وهفتم اساسنامه دانشگاه( این الیحه براساس 1

 تحصیلی تدوین گردیده است.

است که در مقابل ارایه خدمات آموزشی و امور مربوط به ان ( هزینه تحصیلی، عبارت از مقدار معین وجه نقد 2

 از سوی محصالن پرداخت می گردد.

 هزینه تحصیلی دارای دوبخش به شرح ذیل می باشد:

آن فارغ از واحدهای درسی  بخشی از هزینه تحصیلی است که تعیین میزان و نحوه دریافتالف( فیس ثابت: 

 انتخابی دانشجو انجام می شود.

بخشی از هزینه تحصیلی است که میزان آن براساس ضوابط مصوب با توجه به نوع و تعداد  فیس متغییر:ب( 

 واحد انتخابی تعیین و دریافت می شود.

 زمان پرداخت فیس: 
اول سمستر اقدام به انتخاب کریدیت نموده و برای گرفتن صورت حساب  روز 20کلیه محصالن موظفند در  -

 که در همین الیحه آمده است اقدام نماید. پرداخت فیس طبق رویه

تر فیس ثابت خود را پرداخت نماید و در غیرآن روز پس از شروع سمس 40کلیه دانشجویان مکلفند حداکثر تا  -

 افغانی جریمه اخذ می گردد. 50در برابر هر روز تأخیر مبلغ 

ر، فیس متغیر را بر اساس میزان واحد قبل از شروع امتحانات پایان سمستماه دانشجویان مهلت دارند تا یک 

 افغانی جریمه پرداخت نمایند. 50در غیرآن بابت هر روز تأخیر مبلغ  انتخابی پرداخت نماید.

افغانی برای هر روز  100عدم پرداخت فیس در زمانهای تعیین شده موجب چارچ شده جریمه معادل جریمه: 

 تأخیر می گردد.

 



مضمون:حالت های حذف فیس حذف مضمون:   

ن مضمون آدر صورت حذف مضمون در مهلت حذف و اضافه مطابق تقویم آموزشی، هیچ فیس بابت   -

 دریافت نخواهد شد.

در صورت جایگزینی مضمون، دانشجو ملزم به پرداخت کل هزینه کریدتهای مضمون می باشد. -  

س نمی شود.حذف درس پس از تاریخ حذف و اضافه به هر دلیل باعث باز پرداخت فیس در -  

فیصد قیمت  %25محصل برای معادل سازی دروس خود ملزم به پرداخت فیس واحد های معادل سازی: 

 کریدیت برای هر واحد درسی می باشد.

حالت های مختلف اخذ تأجیلتأجیل:   

 درصورتی که دانشجو در ابتدای سمستر و قبل از انتخاب واحد و اشتراک در صنوف درسی تأجیل بگیرد هیچ  -

 هزینه ای دریافت نمی گردد.

انتخاب واحد و اشتراک در صنف تا پایان روز حذف و اضافه، دانشجو موظف در صورت اخذ تأجیل پس از  -

 فیصد از فیس سمستر می باشد. %25به پرداخت 

  در صورت اخذ تأجیل پس از دوره حذف و اضافه، دانشجو ملزم به پرداخت کل فیس سمستر می باشد. -

در صورتی که دانشجوی دانشگاه خاتم النبیین)ص( تعداد از واحد های درسی را فیس دانشجوی مهمان: 

مطابق نظام نامه آموزشی، دانشگاهی دیگر به صورت مهمان بگذراند، در برابر ان هیچ هزینه ای از جانب 

.دانشگاه دریافت نمی گردد  

موجه )به تشخیص شورای علمی دانشکده( نتواند در در صورتی که دانشجو براساس عذر امتحان معذرتی: 

 زمان مقرر در امتحان شرکت کند، بابت برگزاری امتحان معذرتی، هزینه ای از دانشجو اخذ نمی گردد.

در صورت ناکامی دانشجو در یک یا چند مضمون و تصمیم دانشکده مبنی بر اخذ فیس امتحان مجدد: 

ز امتحان، فیس کریدیت ها را پرداخت کند.امتحان مجدد، دانشجو مکلف است قبل ا  

افغانی می باشد. در صورت مفقود یا  200هزینه صدور کارت دانشجویی، مبلغ هزینه کارت دانشجویی: 

افغانی بابت صدور مجدد کارت المثنی قابل دریافت می باشد. 500خراب شدن کارت، مبلغ   

افغانی  2500پلوم رسمی برای هر دانشجو، مبلغ هزینه صدور و طی مراحل دیهزینه صدور دیپلوم فراغت: 

 می باشد.

ن می باشد.آفیس مضمون معرفی به استاد، برابر مقدار کریدیت های  هزینه مضمون معرفی به استاد:  

 استرداد هزینه تحصیلی: 



هزینه ثبت نام کانکور پس از برگزاری کانکور مسترد نمی گردد.  -  

تحصیل و یا اخراج وی از دانشگاه، فیس تحصیلی به قرار ذیل قابل در صورت انصراف محصل از ادامه  -

 استرداد می باشد:

 الف( در شروع سمستر و قبل از اشتراک در صنوف درسی، صد فیصد؛

 ب( تاهفته دوم سمستر، هفتاد فیصد، 

؛ج( تاهفته چهارم سمستر، پنجاه فیصد  

 د( تاهفته ششم سمستر، بیست و پنج فیصد. 

 

کمیته مالی و اداری ثبت است.  14/03/1401مورخ  3سه شماره این سند در جل  

 

                


