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 فیس دانشجویانو دریافت سیستم تأدیه  طرز العمل

 مقدمه 

گردد، تأمین مالی این موسسه ابتدا بر مبنای فیس محصلان نهفته شده است ی تأمین مالی میهر نهاد و سازمان بگونه

های علمی نیز پیش بینی های کسب درآمد از طریق تحقیقات و انجام پروژهکه در کنار اخذ فیس محصلان، راه

های پرداخت آن هر سازمان نیازمند یک است. اما به منظور ایجاد تسهیلات در دریافت فیس محصلان و شیوه گردیده

های خویش را انجام دهد. شفاف و روشن است که همه بر مبنای آن پرداختطرز العملسلسله اصول و طرزالعمل یا 

دریافت محصلان که یکی از معضلات به بدین لحاظ به منظور تأمین مالی و کسب عواید و نظام مند شدن فیس 

ها و گردد تا تمام پرداختانجام میطرز العملها از طریق این رفت، تهیه و تدوین شده و تمام پرداختیشمار می

 ها نیز صورت گیرد. مصارف در موعد معین انجام گردد که از این طریق پرداخت مالیات

 های خویش را به شکل زیر ترتیب کرده اند: پرداختآوری عواید و جمعطرز العملبدین لحاظ این 

 ماده اول. مبنا

 ها وضع گردیده است. این طرزالعمل به تأسی از ماده نخست مقرره استقلالیت مالی پوهنتون

 ماده دوم. فیس محصلان 

 دهد: در موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری فیس محصلان را موارد زیر تشکیل می

 ؛کورفیس کان .1

 فیس شمولیت؛ .2

  ؛ فیس سمستروار .3

 ؛فیس اضافه کریدت .4

 ؛ وفیس چانس .5

 جریمه مونوگراف بخاطر تأخیر در دفاع. .6

شود که از طرف هیئت امنا تعیین گردیده و از محصلان جدید الورود که کور به مبلغی گفته میفیس کان (1)

 گردد. جهت امتحان کانکور ثبت نام کرده اخذ می

یلی جهت ثبت نام و تکمیل پرونده تحص شود که بعد از قبولی در کانکورگفته میفیس شمولیت به مبلغی  (2)

 گردد. شان پرداخت می
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های انجام شده در هر سمستر و در شود که در ازای انتخاب کریدتفیس سمستروار، به مبلغی گفته می   (3)

 دت، هفته هشتم وطول یک سال تحصیلی دو بار طی سه قسط به صورت جداگانه )هفته اول انتخاب کری

 گردد. هفته چهاردهم( پرداخت می

شود که محصلان در حالت اضافه برداشتن کریدت تعیین شده از سوی ی گفته میمبلغ فیس اضافه کریدت به (4)

 نماید. های سمستر قبلی پرداخت میدیپارتمنت و نیز عدم تکمیل کریدت

ی کامیابی را حاصل در چانس اول نمره شود که محصل هرگاهی گفته میمبلغ فیس چانس و معذرتی به (5)

  کند.فیس مذکور را پرداخت مینکند یا در امتحان بنابر علتی موجه شرکت نتواند 

شود که محصلان به دلیل تأخیر خارج از زمان دوره تحصیلی )هشت ریمه مونوگراف، به مبلغی گفته میج (6)

پایان نامه را انتخاب و تحریر نماید و در  نماید. محصلان مکلف است که طی سمستر هفتمسمستر( دفاع می

 گردد.  نامه خویش دفاع نمایند، در غیر آن مشمول جریمه میسمستر هشتم از پایان

 محاسبه و دریافت فیس محصلانوم: چگونگی ماده س

هر محصل مکلف است در هنگام ثبت نام و شرکت در امتحان کانکور فیس خویش را پرداخت نماید، در  (1)

گیری ی شرکت در امتحان کانکور را ندارد. در صورت عدم پرداخت و عدم پیبه هیچ وجه اجازهغیر آن 

 باشد. آن شخص ثبت نام کننده مسئول می

بعد از اعلام نتایج کانکور، تمام محصلان جدیدالشمول مکلف اند فیس شمولیت خویش را پرداخت نموده تا  (2)

این صورت ابتدا فیس شمولیت خویش را پرداخت نموده سپس اجازه انتخاب کریدت را دریافت نماید که در 

جهت دریافت برگه انتخاب کریدت به مدیریت تدریسی مراجعه و از آنجا برگه انتخاب کریدت را دریافت 

که محصل در هفته اول و دوم انتخاب کریدت نکرده باشد، اجازه شرکت در صنوف نماید. در صورتیمی

 گردد. تلقی می درسی را نداشته و غیر حاضر

گردد، در صورت فیس سمستروار حد اکثر طی سه قسط در هفته اول، هفته هشتم و چهاردهم پرداخت می (3)

گردد که محصل بدلیل تأخیر در پرداخت، عدم پرداخت به موقع در هر سه دوره مشمول جریمه پرداختی می

 گردد: ی آن را به شکل زیر پرداخت و محاسبه میجریمه

 33، ضرب تعداد روزهای تأخیر شده که هر روز تأخیر تاخیر قسط اول: سه سوم فیس کلمحاسبه جریمه  .1

ز رومثال احمد محصل رشته کمپیوترساینس جهت پرداخت قسط اول شان به  گردد.افغانی محاسبه می

 چهارم هفته دوم شروع سمستر مراجعه نموده است .



Page 3 of 5 
 

روزهای تعداد دوره قسط مبلغ فیس  سمستر نام محصل

 تاخیری

 جریمهسنجش 

 123 4 اول 10333 دوم احمد

؛ اما در ختم سمستر مراجعه ننموده استبه هیچ وجه جهت پرداخت فیس محصل در طول سمستر هر گاه  :1تبصره 

 گردد: نماید در آن صورت چنین محاسبه میمیپرداخت  در هفته شانزدهم حاضر و پول خویش را

تعداد روزهای  دوره قسط فیس مبلغ سمستر نام محصل

 تاخیری

 جریمه سنجش

 3043 120 سوم  10333 دوم احمد

 

 :2تبصره 

تمام فیس شان را در هفته اول سمستر پرداخت نماید، در آن صورت از پنج فیصد امتیاز محصل هر که در صورتی

 گردد:  برخوردار گردیده که طور زیر محاسبه می

تعداد روزهای  دوره قسط مبلغ فیس سمستر نام محصل

 تاخیر

 5تخفیف 

 فیصد

مجموع قابل 

 پرداخت

 10133 033 3 اول  10333 دوم احمد

 

 ها اضافه کریدت .2

تواند بیشتر از میزان تعیین شده کریدت توسط دیپارتمنت انتخاب کند، مشروط بر اینکه از هر محصل می .2.1

های زیر در نظر گرفته شده و محاسبه کریدت در هر سمستر بیشتر نگردد. اضافه کریدت به شیوه 21

 گردد: می

فیصد بوده و  63فیصدی نمرات سمستر سوم شان  بالای  بوده کهمحمود محصل رشته حقوق سمستر سوم  :مثال

 شود: کریدت را در سمستر چهارم انتخاب نماید چنین محاسبه می 2تصمیم دارد که 

تعداد کل  سمستر نام محصل

 کریدت

اضافه  فیس کلی

 کریدت

مجموع  مبلغ تخفیف

قابل 

 پرداخت
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 13623 1623 2333 2 14333 130 دوم محمود

ا رهای درسی شاندر صورت عدم تکمیل کریدت سمسترهای قبلی، محصل مکلف است که تمام کریدت .2.2

کمیل ناتمطابق به لایحه کریدت پاس و تکمیل نماید. هرگاه یک محصل چهار کریدت را از سمستر قبلی 

 گردد: در سمستر بعدی نیاز به تکمیل آن دارد به شکل زیر محاسبه میدارد و 

تعداد کل  سمستر نام محصل

 کریدت

عدم تکمیل  فیس کلی

 کریدت 

مجموع  مبلغ  تخفیف

قابل 

 پرداخت 

 15246 3246 2333 4 14333 130 چهارم ادریس

 

نگرفته  55افتد که یک محصل در یک یا چند کریدت نمره  فیس چانس و معذرتی در صورتی اتفاق می .3

باشد و یا اینکه بنابر دلایلی در امتحان شرکت نکرده باشد تا آن را مجددًا سپری نماید. فرض کنید که یک 

محصل در یک مضمون دو کریدت نمره کامیابی حاصل نکرده و در مضمون یک کریدت در امتحان شرکت 

 گردد: به شکل زیر محاسبه مینکرده باشد در آن صورت 

تعداد کریت  سمستر محصل

 چانس

عدم شرکت در 

 امتحان

 مجموع دوره چانس

 053 دوم 1 2 سوم آمنه

گیرد که یک محصل در ایام تحصیلی )هشت سمستر( دفاع نکرده باشد. جریمه مونوگراف موقعی صورت می .4

. شودآن نیز محاسبه و در نظر گرفته میهای های هر دیپارتمنت جریمهدر آن صورت طبق تعداد کریدت

 1433باشد که به صورت عادی در سمستر خزانی  1300هرگاه یک محصل ورودی سمستر بهار سال 

یا  و های سمسترهای قبلی، مونوگراف را در سمستر نهم انتخابعدم تکمیل کریدتدفاع نماید، اما بنابر 

 گردد:به شکل زیر محاسبه میدر آن صورت  کند،مونوگراف خویش را در سمستر هشتم دفاع نمی

تعداد کریت  سمستر محصل

 چانس

تعداد کریت 

 کل

تعداد کریدت 

 مونوگراف

 قابل دریافت

 4060 6 130 14333 نهم شکوفه

 ماده پنجم: عواید متفرقه
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 به منظور تأمین مالی این موسسه عوایدی متعددی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: 

 هایو سهولت تغذی دهد که به منظور ارائه خدماتتر تشکیل میمنابع مالی این موسسه را کافهیکی از  (1)

گردد. یگذار واگذار مبیشتر برای محصلان و پرسونل در نظر گرفته شده که از طریق رقابت آزاد به سرمایه

 ه مستوفیت گزارشوار بتریا به صورت ماهوار توسط آمریت مالی دریافت و به صورت ربعکرایه کافه

  شود. داده می

ارائه خدمات و تسهیلات آموزشی و یکی از منابع مالی موسسه را انتشارات تشکیل داده که به منظور  (2)

ار وچاپی در نظر گرفته شده است که کرایه ماهوار آن از طریق آمریت مالی دریافت و سپس به صورت ربع

 شود. به مستوفیت گزارش داده می

تواند از این طریق به عواید دهد که موسسه میاز منابع مالی دیگر موسسه را تشکیل می اخذ فند یکی (3)

 پرداخته و طبق قانون مالیات چهار فیصد از عواید ناشی از آن را به مستوفیت گزارش و پرداخت نماید. 

مار شموسسه به شود یکی از منابع دیگر مالی ایننام دانشگاه اجرا میهای تحقیقاتی که بهاجرای پروژه (4)

 گردد. بعد از طی مراحل آن مطابق طرزالعمل تحقیقات انجام می رود کهمی

 

 2/1433باشد که در جلسه مورخ   /بند می ده فقره و13تبصره و  این طرزالعمل دارای شش ماده، دو ششم.ماده 

 باشد.طی پروتکل شماره )( تصویب و نافذ الاجراء می

 

 

 دکتر اسدالله رادمند

 

 )رح(رئیس مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری 


