
 باسمه تعالي

 
 قابل توجه دانشجویان گرامي:

 

 ايرانیدانشجويان به اطالع می رساند جدول شهريه دانشجويان بين المللی ) اعم از دانشجويان خارجی غير بورسيه  و 

 ذيل می باشد: جداول دانشگاه حكيم سبزواري به شرح 96-97در سال تحصيلی  (از خارج به داخل كشور انتقال

  
 كارشناسي دانشجویان بين الملل )ارقام به یورو( شهریه دوره

 گروه آموزشي                 

 نوع شهریه
 معماري ، فني و مهندسي علوم پایه و علوم ریاضي علوم انساني

 205 175 161 ثابت 

 17 17 17 هر واحد عمومي 

 29 29 23 هر واحد تخصصي 

 41 41 32 هر واحد عملي 

 106 106 88 پروژه *

 
 شهریه دوره كارشناسي ارشد  دانشجویان بين الملل )ارقام به یورو(

 گروه آموزشي                 

 نوع شهریه 
 معماري ، فني و مهندسي علوم پایه و علوم ریاضي علوم انساني

 373 361 341 ثابت 

 76 64 53 هر واحد درسي  

 121 121 109 هر واحد پايان نامه  

 
 دانشجویان بين الملل )ارقام به یورو( شهریه دوره دكتري

 گروه آموزشي                 

 نوع شهریه 
 معماري ، فني و مهندسي علوم پایه و علوم ریاضي علوم انساني

 805 722 638 ثابت 

 146 138 114 هر واحد درسي  و پايان نامه 

 
 ثابت بوده و تغييري نخواهد كرد. ,شهريه ثابت تا پايان تحصيل 

  درصد, نسبت به مبلغ سال قبل افزايش مي يابد. 20شهريه متغير در هر سال تحصيلي به ميزان 



  شهريه بر مبناي معادل ريالي واحد يورو به نرخ روز بانك مركزي )نرخ اولين روز انتخاب واحد

 در هر نيمسال( مي باشد.
 

 

  مد هاي اختصاصي دانشگاه به نام درآ 7874517546كليه مبالغ شهريه بايد فقط به شماره حساب

حكيم نزد بانك تجارت واريز و فيش هاي پرداختي جهت ثبت در كارنامه مالي دانشجو به 

 حسابداري دوره نوبت دوم تحويل گردد.

 

  ريال مي  107/40مبلغ  96-97اول  سالنيميورو براي دانشجويان خارجي در واحد مبلغ ريالي

  باشد.

 
 

  جديد الورود:شرايط ثبت نام دانشجويان خارجي 
 

در ابتداي نيمسال اول بايد  علي الحساب مبلغي از شهريه خود را به  جديدالورود دانشجويان 

به نام درآمد هاي اختصاصي  7874517546به شماره حساب ريالي بر مبناي معادل يورو صورت 

 خود را به كارشناس مالي تحويل نمايند. دانشگاه حكيم نزد بانك تجارت, واريز نموده و فيش

 

  يورو 400علي الحساب  كارشناسي:دانشجويان آزاد شهريه 

  يورو 700علي الحساب  كارشناسي ارشد:دانشجويان آزاد شهريه 

  يورو 800علي الحساب  دكتري:دانشجويان آزاد شهريه 

  در ابتداي هر نيمسال بر اساس فرم تعيين  دانشجويان ايراني انتقال از خارج به داخلشهريه

  به تاييد آموزش دانشكده، رسيده است, اخذ مي گردد. قبالً شهريه و انتخاب واحد دانشجو كه

 

  ،حتي بالفاصله قابل ذكر است در صورتي كه دانشجويان پس از ثبت نام و دريافت شماره دانشجويي

و پس از انتخاب واحد چه توسط خود  هريه ثابتشانصراف از تحصيل يا مرخصي را نمايند,  تقاضاي

ثابت و متغير به استناد قانون از دانشجو دريافت  كل شهريهدانشجو و چه توسط آموزش دانشكده ها؛ 

 خواهد شد و شهريه واريز شده نيز قابل برگشت نخواهد بود. 

 امور مالي دانشجویان شهریه پرداز 

 


