شهریه دانشجویان نوبت دوم (دکتری و کارشناسی ارشد)

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد (پردیس خودگردان) ورودیهای 39-39
آزمایشگاه و

مجموع پرداختی در

مبلغ کل شهریه طی دوره

سنوات مجاز تحصیل

شهریه متغیر

شهریه ثابت (به ریال)

پایاننامه

هر ترم (به ریال)

گروههای علوم انسانی

111/000/000

 4ترم

-

12/000/000

-

12/000/000

سایر گروهها

112/000/000

 4ترم

-

21/000/000

-

21/000/000

(به ریال)

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس خودگردان ورودیهای 39-39
آزمایشگاه و

مجموع پرداختی در

مبلغ کل شهریه طی دوره

سنوات مجاز تحصیل

شهریه متغیر

شهریه ثابت (به ریال)

پایاننامه

هر ترم (به ریال)

گروههای علوم انسانی

100/000/000

 4ترم

-

12/000/000

-

12/000/000

سایر گروهها

110/000/000

 4ترم

-

12/200/000

-

12/000/000

(به ریال)

*برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی  54-52مبالغ جدول فوق تا  %12افزایش مییابد.

شهریه دورههای نوبت دوم ارشد (شبانه) کارشناسی ارشد برای ورودیهای 39-39
مبلغ کل شهریه طی دوره

شهریه هر واحد پایاننامه

شهریه متغیر هر نیمسال

(به ریال)

نظری

آزمایشگاهی و کارگاهی

گروههای علوم انسانی

4/200/000

222/000

1/200/000

2/112/000

سایر گروهها

2/000/000

1/000/000

1/200/000

2/112/000

*برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی  54-52مبالغ جدول فوق تا  %12افزایش مییابد.

شهریه دانشجویان دوره دکتری نوبت دوم (شبانه) برای ورودیهای 39-39
آزمایشگاه و

مجموع پرداختی در

مبلغ کل شهریه طی دوره

سنوات مجاز تحصیل

شهریه متغیر

شهریه ثابت (به ریال)

پایاننامه

هر ترم (به ریال)

گروههای علوم انسانی

401/000/000

 2ترم

-

20/120/000

-

20/120/000

سایر گروهها

201/000/000

 2ترم

-

21/220/000

-

21/220/000

(به ریال)

شهریه دانشجویان دوره دکتری نوبت دوم (شبانه) برای ورودیهای 39-39
آزمایشگاه و

مجموع پرداختی در

مبلغ کل شهریه طی دوره

سنوات مجاز تحصیل

شهریه متغیر

شهریه ثابت (به ریال)

پایاننامه

هر ترم (به ریال)

گروههای علوم انسانی

201/200/000

 2ترم

-

21/211/200

-

21/211/200

سایر گروهها

212/200/000

 2ترم

-

22/422/200

-

22/422/200

(به ریال)

*برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی  54-52مبالغ جدول فوق تا  %12افزایش مییابد.

توضیحات:
 -1دانشجویان نوبت دوم در صورت ثبت نام و انصراف ،پیش از موعود حذف و اضافه مشمول پرداخت شهریه ثابت و پس از آن مشمول پرداخت شهریه ثابت
و متغیر همان نیمسال میگردند.
-1دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشنا سی ارشد متقاضی انتقال به سایر دانشگاهها مشمول پرداخت  20درصد شهریه ثابت نیمسالهای باقیمانده (حداکثر دو
نیمسال) میشوند.
 -2کلیه دانشجویان ی که به هر دلیلی متقاضی تمدید سنوات (بیش از هشت نیمسال در مقطع دکتری و چهار نیمسال در مقطع کارشناسی ارشد) باشد ،در
صورت نداشتن واحد درسی مشمول پرداخت شهریه ثابت و در صورت اخذ واحد درسی مشمول پرداخت شهریه ثابت و متغیر دروس اخذ شده بر اساس دوره
نوبت دوم رشته مذکور می شود.
*نحوه پرداخت شهریه دانشجویان دکتری نوبت دوم دانشگاه به صورت زیر میباشد:
-4پذیرفته شدگان در هر نیمسال تحصیلی به میزان  11/2درصد از کل شهریه دوره دکتری را باید پرداخت نمایند.
 -4-1پذیرفته شدگان میتوانند  2درصد از کل شهریه را قبل از انتخاب واحد و  4/2درصد از کل شهریه را تا پایان ترم پرداخت نمایند .بدیهی است که در
انتخاب واحد ترم بعد باید بدهی مالی نداشته باشد.
 -4-1شهریه مصوب دکتری برای  5نیمسال تحصیلی میباشد و شهریه مازاد بر  5نیمسال تحصیلی بصورت جداگانه محاسبه و از دانشجویان دریافت خواهد
گردید.
 -2شهریه دریافتی در صورت انصراف یا اخراج دانشجو به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

 -2این مصوبه برای دانشجویان ورودی سال  1251به بعد قابل اجرا میباشد.

