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افزایش 15 تا 20 درصدی شهریه دورههای شبانه و غیرانتفاعی

معاون  آموزشی وزیر علوم از افزایش 15 تا 20 درصدی شهریه دورههای شبانه و  غیرانتفاعی خیر داد و گفت: اواخر این  
    هفته یا هفته آینده به دانشگاهها  ابلاغ خواهد شد .

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین نادری منش معاون آموزشی  وزیر علوم صبح امروز در مراسم بزرگداشت مقام اساتید
بازنشسته و انتخاب  اساتید برتر آموزشی دانشگاه الزهرا (س) در جمع خبرنگاران در پاسخ به مهر  درباره آخرین وضعیت

پردیسهای خودگردان دانشگاهها، با بیان اینکه شیوه  نامه پردیسهای خودگردان اعلام شده است، افزود: در  برنامه پنجم
توسعه به  این مساله اشاره نکرده است  که دانشگاههای کوچکتر نمیتوانند پردیس  خودگردان راه اندازی کنند اما برای

اینکه کیفیت این پردیسها رعایت شود  ابتدا این پردیسها در دانشگاههای بزرگ در استانها تشکیل شده و سپس در 
دانشگاههای دیگر ایجاد خواهد شد.

  

معاون آموزشی وزیر علوم ادامه داد: برخی استانها دارای  دو دانشگاه مادر بودند مانند دانشگاه اصفهان و دانشگاه
صنعتی اصفهان که هر  دو از قطبهای دانشگاهی هستند بنابراین به هردو دانشگاه مجوز راه اندازی  پردیس خودگردان

ارائه شد 

  

شیوه نامه ظرفیت دکتری اشاره کرد و یادآور شد: شیوه نامه ظرفیت دوره دکتریوی همچنین به آخرین وضعیت 
پردیسهای دانشگاههای بزرگ تعیین شده است.

  

 شهریه پردیسهای خودگردان در سال جارینادری به افزایش شهریه پردیسهای خودگردان اشاره کرد و ادامه داد:
اضافه نمیشود اما شهریه دورههای  شبانه و غیر انتفاعی بازنگری شده و بین 15 تا 20 درصد افزایش خواهد داشت که  در

راستای حذف یارانهها و افزایش هزینهها بوده و از سوی شورای گسترش  وزارت علوم اعلام خواهد شد.

  

وی درباره روند افزایش شهریه دوره های شبانه توضیح داد:  از سال 80 که دورههای شبانهها مطرح شد بنا بود سالانه با
توجه به نرخ  تورم این شهریهها افزایش یابد اما به دلایل مختلف و وضعیت اقتصادی تا سال  87 اقدامی در این زمینه

صورت نگرفت ولی در سال گذشته با توجه به نرخ تورم و  افزایش هزینهها 10 درصد شهریه دورههای شبانه افزایش یافت.

  

نادری منش اضافه کرد: میزان شهریه دورههای شبانه در سال جاری برای ورودیهای جدید 15 تا 20 درصد افزایش
خواهد داشت.
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معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه یک دوره ارشد شبانه  یا غیر انتفاعی از یک سال دوره دبیرستان غیر انتفاعی
ارزانتر است. خاطر  نشان کرد: هزینه دورههای ارشد شبانه کمتر از 10 میلیون تومان برآورد شده  است و این نشان

میدهد ارزانترین دورههای آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد  مربوط به آموزش عالی است.

  

وی در پاسخ به این سئوال که  شیوه نامه شعب بینالملل چه  زمانی اعلام میشود، گفت: در برنامه پنجم نام "شعب بین
المللی" وجود  ندارد  ولی مباحثی در خصوص شعب دانشگاهها در خارج از کشور مطرح است که این مساله  در کمیته

فراملی معاونت آموزشی در حال بررسی است.

  

 .نادری منش همچنین یادآور شد: مجوزهایی که برای دانشگاهها صادر میشود نیز توسط کمیته فراملی صورت میگیرد
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