
تمامی دانشجویانی که در دانشگاه آزاد و در مقاطع مختلفی تحصیل می کنند ممکن است به دالیل متفاوتی ناچار به انصراف 

 .را پرداخت کنند از دانشگاه شوند که در صورت انصراف، باید هزینه انصراف از دانشگاه آزاد

کلیه متقاضیان محترمی که قصد انصراف از دانشگاه آزاد بعد از یک ترم را دارند می توانند با پرداخت هزینه انصراف 

 .مجدد در یکی از رشته های دیگر دانشگاه آزاد ثبت نام نمایند

صراف از دانشگاه آزاد خواهند دانشجویانی که هنوز دوره خدمت ضرورت سربازی رو نگذرانده اند فقط یکبار مجاز به ان

 .بود

  .داوطلبانی که مایل به انصراف از تحصیل می باشند، ابتدا الزم است هزینه انصراف از دانشگاه آزاد را پرداخت نمایند

دانشجویانی که پس از گذراندن یک ترم تحصیلی نسبت به انصراف اقدام می نمایند، مشمول پرداخت هزینه انصراف از 

اد بعد از یک ترم خواهند شددانشگاه آز .  

با توجه به ظرفیت محدود پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد هزینه انصراف از دانشگاه آزاد مقطع ارشد نسبت به سایر 

مقاطع باالتر خواهد بود. سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا هزینه انصراف از دانشگاه آزاد از تمامی 

د؟داوطلبان اخذ خواهد ش  

  

 

  

  

، مراحل و شرایط انصراف و ثبت نام مجدد با هزینه انصراف از دانشگاه آزادبرای اطالع از 

 .مرکز مشاوره دانشگاه آزاد ایران تحصیل تماس بگیرید
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 هزینه انصراف از دانشگاه آزاد
در مقاطع مختلف متفاوت است مقوله انصراف از دانشگاه بسیار وسیع است و مباحث  هزینه انصراف از دانشگاه آزاد

مختلفی همچون دلیل انصراف، نحوه ی انصراف، زمان انصراف و غیره را شامل می شود که برای هر کدام از این مباحث 

 .باید مقاله های مختلفی گرد آوری شود

ه های غیرانتفاعی و پیام نور یک و نیم برابر شهریه ثابت محاسبه می شود هزینه انصراف از دانشگاه آزاد همانند دانشگا

داوطلبان برای انصراف از دانشگاه باید شرایط و ضوابطی را رعایت کنند که این شرایط در دانشگاه های مختلف متفاوت 

 .است

آزاد بسیار مهم بوده و دسترسی به آن دشوار با توجه به این که مطالب و آئین نامه های مرتبط با هزینه انصراف از دانشگاه 

است ما به نکات مهم و مقررات انصراف از دانشگاه پرداختیم در ادامه به زمان پرداخت هزینه انصراف، انصراف از 

 .دانشگاه های مختلف و غیره می پردازیم

گری ادامه تحصیل دهید معاف از قصد انصراف از دانشگاه آزاد را دارید و می خواهید در دانشگاه آزاد شهر دی  اگر

می شوید پرداخت هزینه انصراف . 

با تصمیم گیری و ابالغ بیانیه ای از سوی رئیس دانشگاه آزاد هزینه انصراف از دانشگاه، برای مقاطع  1400در سال 

 .مختلف به صورت متفاوت محاسبه می شود که در ادامه به آن می پردازیم

  

ینه انصراف از تحصیلنحوه محاسبه هز مقطع تحصیلی  

) کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته )نصف شهریه ثابت(( × 4 –تعداد نیمسال های ثبت شده   

) کارشناسی پیوسته )نصف شهریه ثابت(( × 8 –تعداد نیمسال های ثبت شده   

) دکترای حرفه ای )دامپزشکی( شهریه ثابت()نصف ( × 12 –تعداد نیمسال های ثبت شده   

 کل شهریه پایه نیمسال تحصیلی باقی مانده تا اتمام دوره دکترای حرفه ای )گروه پزشکی(

) دکتری تخصصی )نصف شهریه ثابت(( × 7 –تعداد نیمسال های ثبت شده   

به بعد 94دکتری تخصصی ورودی   ( )نصف شهریه ثابت(( × 6 –تعداد نیمسال های ثبت شده   



شهریه تحصیلی باقی مانده تا اتمام دورهکل  دستیاری تخصصی  

  

دانشجویان اخراجی باید توجه داشته باشند اخراج در حکم جریمه آنان تلقی می گردد و از پرداخت هزینه انصراف  :نکته

 .معاف می شوند

  

 نکات مهم در خصوص انصراف از تحصیل دانشجویان

 

  

آزاد منصرف شده اند باید از شرایط انصراف مطلع شده و سپس نسبت به دانشجویانی که از ادامه ی تحصیل در دانشگاه 

 .انصراف از این دانشگاه، اقدامات الزم را انجام دهند

در ابتدا دانشجویان باید درخواست انصراف از تحصیل خود را به واحد اموزش ارائه داده و سپس هزینه انصراف را طبق 

کنند جدولی که ارائه شده به دانشگاه پرداخت . 

ماه بعد، درخواست خود را لغو کرده و به تحصیل  3نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که دانشجو می تواند تا 

  .خود در دانشگاه ادامه دهد

همچنین اگر دانشگاه به درخواست دانشجو پاسخ دهد و حکم نهایی را صادر کند دیگر دانشجو نمی تواند به تحصیل در این 

ه ادامه دهددانشگا . 

برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید با کارشناسان خبره ما تماس بگیرید تا شما را به بهترین نحو ممکن 

 .راهنمایی کنند



  

 چه کسانی باید هزینه انصراف از تحصیل دانشگاه آزاد را پرداخت نمایند؟
قصد انصراف از تحصیل در دانشگاه آزاد را دارند نیازی دانشجویانی که ترم اول را مرخصی گرفته اند و در ترم  

 .نیست که هزینه انصراف را پرداخت نمایند
 .دانشجویانی که در طول ترم تحصیلی از دانشگاه اخراج می شوند مشمول پرداخت هزینه انصراف نمی شوند 

شگاه انصراف دهند یا مدرک دانشجویانی که در مقطع کارشناسی پیوسته تحصیل می کنند و می خواهند که از دان 

 .کاردانی خود را دریافت نمایند باید بر طبق جدولی که ارائه شده هزینه انصراف را به دانشگاه پرداخت نمایند
در صورتی که هنگام محاسبه بر طبق جدول باال، تفاضل ارقام صفر یا منفی شود نیازی به پرداخت هزینه از  

 .طرف دانشجو نیست

  

گاه سراسری، پیام نور، پردیس خودگردان و علمی کاربردیانصراف از دانش  
به دلیل پر متقاضی بودن دانشگاه های روزانه، انصراف از این دانشگاه ها دارای شرایط خاصی است. اما اگر دانشجویی 

 .بخواهد از دانشگاه سراسری انصراف دهد باید تا زمان ثبت نام ترم جدید این کار را انجام دهد

  

  

 

  

تا سی ام  99مان انصراف در دانشگاه های سراسری بسیار حائز اهمیت می باشد، زمان انصراف از دانشگاه در سال ز

 .بهمن ماه اعالم شده بود



داوطلبین برای انصراف از دانشگاه های پیام نور ، دانشگاه علمی کاربردی همانند دانشگاه آزاد متحمل پرداخت هزینه 

ریه ثابت می شوندانصراف یک و نیم برابر شه . 

اما شرایط و هزینه انصراف از دانشگاه های پردیس خودگردان بسیار متفاوت و قابل توجه است که مبلغ آن جمع شهریه ترم 

های باقی مانده است، به همین دلیل توصیه می شود قبل از انتخاب دانشگاه، شرایط تحصیل و هزینه انصراف را برسی 

 .کنید

  

ی انصراف از دانشگاهدریافت مشاوره برا  

ماه بعد از تحویل فرم انصراف به واحد آموزش دانشگاه  ۳دانشجو برای باز پس گیری درخواست انصراف خود تا  .1

آزاد زمان دارد و بعد از آن امکان همچین کاری وجود ندارد، عالوه بر این در صورتی که انصراف یا تغییر 

 .رشته دانشجو با مجوز سازمان مرکز دانشگاه آزاد انجام شود شامل هزینه نمی گردد
وز بعد از آغاز ترم اقدام به ثبت درخواست انصراف خود نمایند نیازی به ر ۳۰در صورتی که افراد تا حداکثر  .2

 .پرداخت هزینه برای آن ها نخواهد بود
دانشجویانی که در نیمسال اول تحصیلی مرخصی دریافت کرده اند اگر قبل از انجام ثبت نام برای نیمسال دوم  .3

پرداخت هزینه انصراف نخواهند داشتدرخواست انصراف از دانشگاه خود را ثبت کنند نیازی به  . 
توجه داشته باشید که در صورت ثبت درخواست انصراف دانشو شهریه پرداخت شده برای آخرین ترم پس داده  .4

 .نخواهد شد

  

همورع موارد متعدد زیادی پیرامون انصراف از دانشگاه آزاد وجود دارد که ندانستن هر کدام از آن ها می تواند فراند انجام 

ن کار را برای دانشجو سخت تر نماید از همین رو به شما توصیه می کنیم تا عالوه بر بررسی هزینه انصراف از دانشگاه ای

 .آزاد برای مراحل انجام این کار هم اقدام به دریافت مشاوره نمایید

نه برای ارائه مشاوره ایران تحصیل به عنوان یک مرکز مشاوره ای تحصیلی با سابقه ای درخشان می تواند بهترین گزی

 .برای شما باشد

  

 پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/04/104.mp3"][/audio] 

  

 خالصه مطلب
اییم. در این مقاله تالش نمودیم تا در رابطه با میزان هزینه انصراف از دانشگاه آزاد مطالبی را به شما عزیزان ارائه نم

برای اطالع دقیق از میزان هزینه انصراف بعد از یک ترم، شرایط و نحوه محاسبه هزینه می توانید با مشاوران ما در 

 .ارتباط باشید

  



، مراحل و شرایط انصراف و ثبت نام مجدد با مرکز مشاوره هزینه انصرافبرای اطالع از 

 .دانشگاه آزاد ایران تحصیل تماس بگیرید
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کانال اطالع رسانی هزینه انصراف از  

 [caption/]دانشگاه

 مطالب مرتبط

 لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

 مدارک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد

 پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

 تراز قبولی سهمیه ایثارگران دانشگاه آزاد

 تراز قبولی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد

 انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد

 لیست رشته های کنکور کاردانی به کارشناسی

 

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/
https://irantahsil.org/%D8%AA%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87/
https://irantahsil.org/conditions-for-dropping-out-of-postgraduate-studies/
https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3/

	هزینه انصراف از دانشگاه آزاد
	نکات مهم در خصوص انصراف از تحصیل دانشجویان
	چه کسانی باید هزینه انصراف از تحصیل دانشگاه آزاد را پرداخت نمایند؟
	انصراف از دانشگاه سراسری، پیام نور، پردیس خودگردان و علمی کاربردی
	دریافت مشاوره برای انصراف از دانشگاه

	خلاصه مطلب

