
 باسمه تعالي

( غیربورسیه و دانشجویان انتقالي از خارج به داخل) د و دکتری بین المللارش قابل توجه دانشحویان مقاطع کارشناسي،

 97-98  دانشگاه حکیم سبزواری سال تحصیلي
 

 (( دانشجویان خارجي شهریهشرایط وضوابط  ))

 :مي باشد زیربه شرح  97-98سال تحصیلي نیمسال اول در  جدیدالورودخارجي  دانشجویانعلي الحساب شهریه ی  

 ریال 000/000/12علي الحساب  كارشناسي: مقطع 

 ریال 000/500/25علي الحساب  كارشناسي ارشد: مقطع 

 ریال 000/500/25علي الحساب  دكتری: مقطع 

  در ابتدای هر نیمسال بر اساس فرم تعیین شهریه و انتخاب واحد  دانشجویان ایراني انتقال از خارج به داخلشهریه

  اخذ مي گردد. ،به تایید آموزش دانشکده رسیده است قبالً دانشجو كه

)قابل پرداخت با تمامي کارتهای عضو  مي باشد منوی مالي -تال دانشجویيورو به شکل الکترونيکي و از طریق پ واحد ریالمبالغ شهریه بر اساس 

 شبکه شتاب(.

برای ورودی های  (از خارج به داخل کشور انتقال ایرانيدانشجویان  وخارجي غير بورسيه اعم از دانشجویان  )شهریه دانشجویان بين المللجدول 

 ذیل مي باشد: به شرح ،دانشگاه هيأت امنایبر اساس شهریه مصوب شده در که  دانشگاه حکيم سبزواری 97سال 

 

 کلیه مبالغ به ریال((                                                                                                   شهریه دوره کارشناسي دانشجویان بین الملل جدول 

گروه 

 آموزشي

 شهریه ثابت

 ()هر نیمسال

شهریه دروس  برای هر واحد درسيهریه متغیر ش

عملي،آزمایشگاهي 

 و كارگاهي

 شهریه 

 هر واحد پروژه

 اصلي و تخصصي پایه نظری عمومي

علوم 

 انساني
000/600/4 272/475 908/712 484/855 326/570 632/851/2 

سایر 

 گروه ها
000/228/5 272/475 196/784 544/950 908/712 632/851/2 

 

 )کلیه مبالغ به ریال(                                                                      دانشجویان بین الملل شهریه دوره کارشناسي ارشد  جدول 

 آموزشيگروه 
 شهریه ثابت

  
 شهریه هر واحد درسي

 شهریه هر واحد پایان نامه

 آزمایشگاهي، كارگاهي نظری

 834/881/11 505/9 /460 904/326/3 660/056/15 علوم انساني

سایر گروههای 

 آموزشي
624/729/16 186/802/3 460/505/9 834/881/11 

 

 کلیه مبالغ به ریال()                                                                                               جدول شهریه دوره دکتری دانشجویان بین الملل 

 

 شهریه هر واحد درسي و رساله شهریه ثابت روه آموزشيگ

 460/790/16 262/458/73 علوم انساني

 500/250/18 450/427/89 علوم پایه



 

 

 لطفا به نکات زیر توجه بفرمایید:
 

 ثابت بوده و تغييری نخواهد کرد. ،شهریه ثابت تا پایان تحصيل 

  ،مي یابد.    نسبت به سال قبل افزایش %15حداکثر تا  شهریه متغير هر سال با تصویب هيأت رئيسه دانشگاه 

 در صورت وجود در برنامه آموزشي( یك و نيم برابر شهریه دروس نظری  در مقطع کارشناسي ارشد شهریه دروس عملي(

 محاسبه مي گردد.

 درصد بيشتر از شهریه دروس نظری مي باشد. 15در دوره دکتری،  شهریه دروس عملي 

در صورت تمایل به استفاده از مرخصي با دریافت فرم از دانشکده پس از تکميل مشخصات الزم است شهریه   ( :1تبصره )

ثابت را به ازای هر نيمسال پرداخت نمایند. ضمناً انتخاب واحد به صورت گروهي برای تمام دانشجویان جدیدالورود از طرف 

ر هنگام در خواست مرخصي، انصراف، مهماني و یا قبولي در کارشناس گروه یا آموزش دانشکده انجام مي پذیرد لذا د

 دانشگاه دیگر، نسبت به حذف دروس خود قبل از زمان حذف و اضافه به کارشناس گروه یا آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.  

قبل از شروع کالس وتا  ابتدای دوره ی تحصيلي)اینترنتي یا فيزیکي( پس از ثبت نام در صورت انصراف دانشجو ( :2تبصره )

نيمسال اول دوره ی تحصيلي بر  اضافه تا پایان روز حذف و یا پس از شروع کالس ها و و اول دوره ی تحصيلي های نيمسال

شهریه ثابت نيمسال  %10و دکتری %20،کارشناسي ارشد %30کارشناسي )در مقطع تحصيلي اساس تقویم آموزشي دانشگاه،

 شود. اول از ایشان اخذ مي

 تا یك هفته یا در آخرین هفته قبل از شروع امتحانات و مقاطع تحصيلي( در صورت انصراف دانشجو)در کليه ی ( :3ه )تبصر

اخذ  دانشجودرصد شهریه متغير نيمسال اول از  50وز حذف اضطراری(،کل شهریه ی ثابت ور نيمسال اول دوره ی تحصيلي)

 گردد. مي

 بعد از آن،کل شهریه ثابت و پس از ثبت نام قطعي در نيمسال دوم تحصيل ودر صورت انصراف دانشجویان  ( :4تبصره )

                                                         گردد. مي اخذ دانشجومتغير نيمسال مربوطه از 

                                                                                                   

 امور مالي دانشجویان شهریه پرداز  

 

 


