باسمه تعالی

به اطالع پذیرفته شدگان مقطع كارشناسی ارشد دوره یادگیری الکترونیکی (مجازی) سال
تحصیلی  1397می رساند:

دانشجويان پذيرفته شده مقطع كارشناسي ارشد دوره یادگیری الکترونیکی (مجازی) در نيم سال اول مبلغ
علي الحساب  17 /000/000ریال(یک میلیون و هفتصد هزار تومان) به شكل فقط الكترونيكي و از طريق
پورتال دانشجويي -منوی مالي پرداخت نمايند (قابل پرداخت با تمامي كارتهای عضو شبكه شتاب).
از تمامي پذيرفته شدگان گرامي تقاضا مي شود از مراجعه حضوری به امور مالي دانشجويان شهريه پرداز ،جهت
پرداخت شهريه خود ،خودداری فرمايند.
شهريه دانشجويان كارشناسي ارشد دوره یادگیری الکترونیکی (مجازی) سال تحصيلي  97-98بر اساس
شهريه مصوب شده در هيأت امنای دانشگاه ،به شرح جدول ذيل مي باشد:
(كلیه مبالغ به ریال)

شهریه هر واحد پایان

گروه آموزشی

شهریه ثابت

شهریه هر واحد درسی

فنی و مهندسی

8/030/220

2/281/312

5/475/150

علوم پایه و انسانی

6/691/850

1/931/511

4/653/877

نامه

* شهريه دروس عملي(در صورت وجود در برنامه آموزشي) يك و نيم برابر شهريه دروس نظری محاسبه مي گردد.
* شهريه ثابت ورودی های مذكور تا پايان تحصيل آنان ثابت بوده و تغييری نخواهد كرد.
* شهريه متغير هر سال با تصويب هيأت رئيسه دانشگاه ،حداكثر تا  %15نسبت به سال قبل افزايش مي يابد.

تبصره (: )1

در صورت تمايل به استفاده از مرخصي با دريافت فرم از دانشكده پس از تكميل مشخصات ،الزم است

شهريه ثابت را به ازای هر نيمسال پرداخت نمايند .ضمناً انتخاب واحد در اولين ترم تحصيلي ،به صورت گروهي
برای تمام دانشجويان جديدالورود از طرف كارشناس گروه يا آموزش دانشكده انجام مي پذيرد .لذا در هنگام
درخواست مرخصي ،انصراف ،مهماني و يا قبولي در دانشگاه ديگر ،نسبت به حذف دروس خود قبل از زمان حذف
و اضافه به كارشناس گروه يا آموزش دانشگاه مراجعه نمايند.
تبصررره ( : )2در صووورت انصووراف دانشووجو پووس از ثبووت نووام ابتوودای دوره ی تحصوويلي(اينترنتي يووا فيزيكووي) و تووا
قبول از شووروال كوويس هووای نيمسووال اول دوره ی تحصوويلي و يووا پوس از شووروال كوويس هووا و تووا پايووان روز حووذف
و اضووووافه نيمسووووال اول دوره ی تحصوووويلي بوووور اسوووواس تقووووويم آموزشووووي دانشووووگاه( ،در مقطووووع تحصوووويلي
كارشناسي، %30كارشناسي ارشد %20و دكتری %10شهريه ثابت نيمسال اول ،از دانشجو اخذ مي شود.
تبصررره ( : )3در صووورت انصووراف دانشووجو(در كليووه ی مقوواطع تحصوويلي) و تووا يووك هفتووه يووا در آخوورين هفتووه
قبووول از شوووروال امتحانوووات نيمسوووال اول دوره ی تحصووويلي( روز حوووذف اضوووطراری)،كل شوووهريه ی ثابوووت و50
درصد شهريه متغير نيمسال اول از دانشجو اخذ مي گردد.
تبصررره ( : )4در صووورت انصووراف دانشووجويان پووس از ثبووت نووام قطعووي در نيمسووال دوم تحصوويل و بعوود از
آن،كل شهريه ثابت و متغير نيمسال مربوطه از دانشجو اخذ مي گردد.
تبصره (: )5

درصورتي كه دانشجو ظرف مدت  3ماه از زمان فراغت ازتحصيل (آخرين امتحان جهت دوره

كارشناسي و تاريخ دفاال از پايان نامه جهت دوره های تحصيل تكميلي) برای تسويه حساب مراجعه ننمايد ،به ازای
هر ماه به ميزان  5درصد شهريه ثابت همان مقطع تحصيلي دريافت مي شود.

امور مالی دانشجویان شهریه پرداز

