
 

 باسمه تعالي

 

سال        قابل توجه دانشجويان پذيرفته شده دوره نوبت دوم )شبانه( مقطع كارشناسي 

 1398تحصيلي 
 

ضمن خير مقدم و تبريك به مناسبت ورود به عرصه جديد علم و دانش، الزم است قبل از اقدام به ثبت نام قطعي،  

 .دقت مطالعه نمايند دانشجويان دوره نوبت دوم ) شبانه ( نكات ذيل را به

هزار توماان(   نهصد)  ريال 000/000/9علي الحساب  مبلغ دانشجوي پذيرفته شده در نيم سال اول بايد  ( :1نكته ) 

   )قابل پرداخت با تمامي کارتهاي عضو شبكه شتاب(. به شكل الكترونيكي پرداخت نمايند .

بوده و باقيمانده شهريه طي اطالعيه اي که بعداً از طريق پورتال دانشجويي به  الحسابعلي توجه نماييد اين مبلغ به صورت 

 اطالع خواهد رسيد، بايد پرداخت گردد.

جهت  ،دانشجويي انجام دهند پورتالدانشجويان بايد پرداخت خود را فقط به شكل الكترونيكي و از طريق  ( :2) نكته

)قابل پرداخت با تمامي الكترونيكي موجود در پروتال دانشجو مراجعه شود.  دريافت اطالعات بيشتر به راهنماي پرداخت

 کارتهاي عضو شبكه شتاب(

از تمامي پذيرفته شدگان گرامي تقاضا مي شود از مراجعه حضوري به امور مالي دانشجويان شهريه پرداز جهت 

 ي فرمايند.پرداخت شهريه خود، خوددار

انصراف از حتي بالفاصله تقاضاي قابل ذکر است در صورتي که دانشجويان پس از ثبت نام الكترونيكي  ( :3) نكته

واريز شده به استناد قانون جزو جريمه  کل شهريهو پس از تاريخ حذف و اضافه دروس؛  شهريه ثابت تحصيل را نمايند ؛

مي گردد جهت حذف دروس خود            انصراف تلقي خواهد شد و قابل برگشت نخواهد بود .به دانشجويان تأکيد 

 قبل از زمان حذف و اضافه به کارشناس گروه يا آموزش دانشكده خود مراجعه نمايند .

با دريافت فرم از دانشكده پس از تكميل مشخصات  خصي يا مهمانيمر در صورت تمايل به استفاده از ( :4نكته )

الزم است شهريه ثابت را به ازاي هر نيمسال پرداخت نمايند . ضمناً انتخاب واحد به صورت گروهي درنيمسال اول براي 

لذا در هنگام تمام دانشجويان جديدالورود از طرف کارشناس گروه يا آموزش دانشكده انجام مي پذيرد 

درخواست مرخصي يا مهماني نسبت به حذف دروس خود قبل از زمان حذف و اضافه به كارشناس 

صورت پس از زمان حذف و اضافه كل شهريه  ايننمايند, در غير گروه يا آموزش دانشگاه مراجعه 

   مي گردد . دروس) ثابت و متغير( از دانشجو اخذ 
 



 

تاريخ  خرين امتحان جهت دوره کارشناسي وآزمان فراغت ازتحصيل ) ماه از 3ظرف مدت  درصورتي که دانشجو ( :5نكته )

درصد شهريه  5ماه به ميزان  به ازاي هر ،براي تسويه حساب مراجعه ننمايد پايان نامه جهت دوره هاي تحصيل تكميلي( دفاع از

 شود. ثابت همان مقطع تحصيلي دريافت مي

 

بر اساس شهريه مصوب شده در کميسيون دائمي دانشگاه به  دوره نوبت دومشهريه دروس مقطع کارشناسي دانشجويان 

                                      شرح جدول ذيل مي باشد:

 كليه مبالغ به ريال()

گروه 

 آموزشي

 شهريه ثابت

)هر نيمسال 

 تحصيلي(

شهريه دروس  شهريه متغير براي هر واحد درسي

عملي،آزمايشگاهي 

 و كارگاهي

شهريه هر واحد 

 پروژه

 اصلي و تخصصي پايه نظري عمومي

 688/639/1 937/327 903/491 922/409 281/273 500/64/2 علوم انساني

 688/639/1 922/409 562/546 912/450 281/273 100/006/3 ساير گروه ها

  .شهريه ثابت ورودي هاي مذکور تا پايان تحصيل آنان ثابت بوده و تغييري نخواهد کرد 

 ،افزايش مي يابد. ،نسبت به سال قبل %15حداکثر تا  شهريه متغير هر سال با تصويب هيأت رئيسه دانشگاه 

 

 امور مالي دانشجویان شهریه پرداز


