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ماده  -3تعاریف و اصطالحات
 -1-3وزارت علوم  :وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 -2-3دانشگاه  :دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 -3-3واحد های دانشگاهی  :مجتمع ها ،دانشکده ها و پژوهشکده های مستقل و وابسته به دانشگاه
 -4-3مدرس  :به عضو هیات علمی و یا محقق اطالق می شود که در دانشگاه تدریس می کند.
 -5-3پایان نامه  :گزارش مکتوب حاصل از یک فعالیتتت پژوهشتتی دانشتتجوی دوره کارشناستتی ارشتتد کتته در زمینتته
مشخص از یک رشته تحصیلی و با راهنمایی استاد /استادان راهنما و مشاور تدوین می شود.
 -6-3رساله  :گزارش مکتوب حاصل از یک فعالیت پژوهشی دانشجوی دوره دکتری تخصصی که در زمینه مشتتخص
از یک رشته تحصیلی و با راهنمایی استاد /استادان راهنما و مشاور تدوین می شود.
 -7-3سال تحصیلی  :عبارت است از نیم سال دوم هر سال تحصیلی ،تا پایان نیم سال اول سال بعد تحصیلی
 -8-3نیمسال تحصیلی  :هر نیمسال تحصیلی شامل  16هفته آموزش و  1هفته امتحانات پایانی است.
 -9-3آموزش رایگان  :منظتتور آمتتوزش دانشتتجو در طتتول ستتنوات مجتتاز دوره تحصتتیلی بتتدون پرداختتت هزینتته در
دانشگاههایی است که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند.
-10-3دانشجو  :فردی است که در یکی از دوره های آموزش عالی برابر ضوابط معین پذیرفته شده ثبت نتتام کتترده و
مشغول به تحصیل است.
 -11-3حضوری  :منظور شیوه ای از آموزش است که دانشتتجو بتته صتتورت تمتتام وقتتت در فعالیتتت هتتای آموزشتتی
دانشگاه شرکت می کند.
 -12-3غیرحضوری  :منظور شیوه ای از آموزش است که حضور فیزیکی دانشجو در فعالیت های آموزشتتی الزامتتی
نیست.
 -13-3نیمه حضوری  :آموزشی است که برخی از فرآیند یادگیری ،بتتا استتتفاده از رستتانه هتتای نوشتتتاری ،صتتوتی-
تصویری و الکترونیکی انجام و تنها کالس های رفع اشکال به صورت چهره به چهره برگزار میشود.
 -14-3روزانه  :منظور شیوه ی آموزشی است که دانشجو با بهتتره گیتتری از قتتانون آمتتوزش رایگتتان و یتتا پرداختتت
شهریه (برحسب مورد) و به صورت حضوری تحصیل می کند.
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 -15-3نوبت دوم  :منظور شیوه ی آموزشی است که دانشجو بتتدون بهتتره منتتدی از آمتتوزش رایگتتان و بتتا پرداختتت
شهریه و به صورت حضوری ،در دانشگاه تحصیل می کند.
 -16-3درس جبرانی  :درسی است که به تشخیص گروه آموزشی گذرانتتدن آن بتترای رفتتع کمبتتود دانتتش یتتا مهتتارت
دانشجو در آغاز دوره تحصیلی مربوط ضروری است.
 -17-3دانش آموخته  :فردی است که یکی از دوره های تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین
گواهی یا مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کرده باشد.
 -18-3شهریه  :سهمی از هزینه های تحصیلی و متشکل از دو بخش ثابت و متغیر است که برابتتر ضتتوابط مصتتوب و
در قبال برخورداری از خدمات آموزشی از دانشجو دریافت می شود.
-19-3انتقال  :تغییر محل تحصیل دانشجو از یک موسسه به موسسه دیگر در همتتان رشتتته ،دوره و مقطتتع تحصتتیلی
می باشد.
 -20-3دانشجوی میهمان  :به دانشجویی گفته می شود که تعدادی از واحتتدهای ختتود را براستتاس مقتترارت آمتتوزش
مصوب در دانشگاه دیگری بغیر دانشگاه محل تحصیل مبدا می گذارند.
 -21-3انصراف  :به مفهوم ترک تحصیل دائم دانشجو در رشته محل مشخص که با درخواستتت دانشتتجو تحقتتق متتی
یابد.
 -22-3واحدهای اصلی :واحدهای رسمی اعالم شده در ابالغیه های وزارت علوم است .دانشجویان بتتر استتاس آن تته
که در هر مقطع تحصیلی و متناسب با گرایش انتخابی ،موظف به گذراندن آنها میباشند.
 -23-3شهریه ثابت :بخشی از شهریه است که میزان و نحوه دریافت آن فارغ از واحدهای درستتی انتختتاب دانشتتجو
می باشد.
 -24-3شهریه متغیر :شهریه متغیر با توجه به تعداد واحد انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی در هنگتتام
ثبت نام پرداخت خواهد شد.
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بخ
ش دوم  :اجرا
 -4-6دانشجویان پس از انتخاب واحد پایان نامه/رساله و تا زمانیکه آن را به اتمام نرستتانیده و و از آن دفتتاا نهتتایی
ننموده اند الزم است تمدید واحد رساله و پایان نامه و انتخاب واحد در هر نیمسال را انجام دهنتتد و شتتهریه ثابتتت و
در صورت افزایش سنوات تحصیلی جریمه شهریه مربوط به افزایش سنوات را پرداخت نمایند.
 -8-6دانشجویان شهریه پرداز الزم است درهر نیمسال تحصیلی ،در زمان ثبت نام اولیه (ثبت نام اینترنتی) شتتهریه
اعالمی را که در سایت دانشگاه اعالم می شود پرداخت نمایند و متتابقی شتتهریه نیمستتال را تتتا پایتتان زمتتان حتتذف و
اضافه ،پرداخت نمایند.
 -10-6چنان ه دانشجویی به هر دلیل نتوانست مبالغ شهریه ختتود را در هتتر نیمستتال تحصتتیلی پرداختتت نماینتتد ،از
تسهیالت قسطی نیمسال بعدی محروم خواهد بود و الزم است شهریه خود را به همراه بدهی قبلی در زمتتان انتختتاب
واحد یکجا پرداخت نمایند.
 -11-6چنان ه مطابق با نظر گروه آموزشی مربوطه ،دانشتتجو ملتتزم بتته اختتذ و یتتا گذرانتتدن دروس جبرانتتی باشتتد،
شهریه دروس جبرانی بصورت زیر خواهد بود:
 -1-11-6شهریه درس جبرانی دانشجویان دوره روزانه براساس شهریه در دوره نوبت دوم ستتال ورودی دانشتتجو
محاسبه و اخذ خواهد شد.
 -2-11-6شهریه درس جبرانی دانشجویان دوره ی مجازی براساس جداول شهریه مصتتوب هیت ت امنتتا محاستتبه و
اخذ خواهد شد.

شهریه دانشجویان میهمان
 -1-7فرآیند اخذ میهمانی برای دانشجویان سایر دانشگاهها بشرح زیر می باشد :
الف :بررسی درخواست دانشجویان میهمان در هر نیمسال فقط مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه قبل از روز ثبت نام
نیمسال اول تا آخرین روز حذف و اضافه امکانپذیر است و پس از این تاریخ هیچ درخواستی قابل بررسی نیست.
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ب  :تحویل نامه رسمی از باالترین مقام آموزش و یا تحصیالت تکمیلتتی دانشتتگاه مبتتدأ بتتا درم مشخصتتات دانشتتجو،
رشتتته تحصتتیلی ،مقطتتع تحصتتیلی ،دوره تحصتتیلی و نتتام درس یتتا دروس متتورد درخواستتت الزامتتی استتت و تمتتام
مشخصات عنوان شده در متن نامه بایستی بصورت تایپ شده و با مهر دانشگاه مبدأ باشد در غیر این صورت نامه
ارائه شده قابل قبول نخواهد بود.
 -3-7دانشجو میهمان می توانند در طول دوره حداکثر  %50واحدهای درستتی کتتل دوره( بتتدون محاستتبه واحتتدهای
پایان نامه) خود را حداکثر دو نیمسال در صورت موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد به صورت میهمان بگذارنند.
 -4-7در مقطع کارشناسی ارشد در صورتی که دانشجویان میهمان تا  6واحد درخواست داشته باشند فقتتط شتتهریه
متغیر و در صورتیکه بیشتر از  8واحد درخواست داشته باشند شهریه ثابت نیز اخذ می گردد.
 -5-7در مقطع دکتری در صورتی که دانشجویان میهمان در دروس کارشناسی ارشتتد درخواستتت میهمتتانی داشتتته
باشند مطابق با دانشجویان مزبور (ماده  )2-4از دانشجویان شهریه اخذ می گردد.
 -6-7در صورت درخواست میهمان در دروس دکتری تا سقف  3واحد فقتتط شتتهریه متغیتتر درس را پرداختتت متتی
نماید.
 -7-7در صورتی که دانشجوی دکتری میهمان بیش از سه واحد اخذ نماید عالوه بتتر شتتهریه متغیتتر ،شتتهریه ثابتتت
کارشناسی ارشد سال ورودی خود را نیز باید پرداخت نمایند.
 -8-7پایان نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکتری بصورت میهمان در دانشگاه صنعتی مالک اشتتتر متتورد تائیتتد
قرار نمی گیرد.
 -9-7دانشجویان (کلیه دوره ها) دانشگاه صنعتی مالک اشتر که در دیگر دانشگاهها میهمان متتی شتتوند متتی بایستتت
شهریه ثابت و متغییر نیمسال میهمانی را با رعایت سایر مقررات مربوطه و براساس قوانین دانشگاه مقصد پرداختتت
نمایند.
 -10-7به دانشجویان دوره های شهریه پرداز دانشگاه که تقاضای میهمانی در سایر دانشتتگاهها را دارنتتد ،شتتهریه
ثابت هر نیمسال میهمانی از آنان اخذ خواهد شد.
 -شهریه دانشجویان انتقالی
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 -1-8انتقال دانشجو از دوره نوبت دوم به روزانه ،از دانشگاههای پیام نور به دوره های روزانه و نوبتتت دوم و از
دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاه صنعتی مالک اشتر ممنوا است.
 -2-8دانشجویان انتقالی از ستتایر دانشتتگاهها(نوبت دوم و روزانتته) بتته ایتتن دانشتتگاه در نظتتام نوبتتت دوم پتتذیرش
میگردند و دانشجو موظف است شهریه خود را بر اساس سال ورودی پذیرش شده به دانشگاه  ،پرداخت نماید.
 -3-8از دانشجویانی (شهریه پرداز) که از دانشگاه صنعتی مالک اشتر به سایر دانشگاهها منتقل می شوند ،در زمتتان
تسویه حساب به میزان و معادل شهریه همان نیمسال (بر اساس نیمسال های ثبت نام شده) و ستتال ورود دانشتتجو
شهریه ثابت اخذ خواهد شد.
 -4-8برای معادل سازی واحدهای آموزشی (درصورت موافقت واحد دانشگاهی و گروههای علمی) معادل یک دهم
شهریه ثابت به ازاء هر واحد درسی از طرف دانشجو باید پرداخت گردد.

 شهریه دانشجویان انصرافی ،لغو قبولی ،تکمیل ظرفیت ،مشروطی و مرخصی تحصیلیدر خصوص شهریه دانشجویان دوره های شهریه پرداز انصرافی ،انتقالی و قبولی در تکمیتتل ظرفیتتت و لغتتو قبتتولی
براساس بندهای زیر عمل خواهد شد:
 -1-10انصرافی:
 -1-1-10در صورت درخواست انصراف دانشجویان جدید الورود پس از ثبت نام اولیه و تشکیل پرونتتده(بجز دوره
های روزانه) حداکثر تا زمتتان حتتذف و اضتتافه اولتتین نیمستتال تحصتتیلی ،شتتهریه ثابتتت اولتتین نیمستتال تحصتتیلی از
دانشجویان کارشناسی ارشد و از دانشجویان مقطع دکتری  50درصد شهریه نیمسال محاسبه و اخذ می گردد.
 -2-1-10در صورت ارائه درخواست انصراف پس از حذف و اضافه اولین نیمسال تحصیلی ،برای مقطتتع دکتتتری و
کارشناسی ارشد ناپیوسته تا میزان  100درصد شهریه ثابت و متغیر نیمسال اخذ می گردد.
 -2-10لغو قبولی
-1-2-10دانشجویان جدیدالورود نوبت دوم و الکترونیکی که با مجوز رسمی سازمان ستتنجش قبتتولی آنهتتا در ایتتن
دانشگاه لغو شود در صورت ثبت نام در این دانشگاه شهریه ثابت همان نیمستتال تحصتتیلی محاستتبه و از دانشتتجو
اخذ خواهد شد.
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 -2-2-10در خصوص دانشجویانی که قبولی انها به هر دلیلی لغو می گردد (به غیر از انصراف) صرفا کلیتته تعهتتدات
مالی مربوطه (شامل شهریه و سایر موارد) نسبت به دانشتتگاه تتتا زمتتان وصتتول نامتته رستتمی ستتازمان ستتنجش بتته
دانشگاه مبنی بر لغو قبولی ،می بایست انجام شود و مازاد واریزی به حساب آنان بازپرداخت خواهد شد.
 -3-2-10در صورت انصراف ،اخرام ،انتقال ،لغو قبولی و یتتا قبتتولی دانشتتجویان در هتتر مرحلتته از تحصتتیل ،مبتتالغ
واریزی بابت ثبت نام اینتر نتی (مبالغی که بابت ارائه خدمات در زمان ثبت نام اولیتته از دانشتتجو اختتذ متتی گتتردد) بتته
متقاضیان مسترد نخواهد شد.
 -4-2-10در صورتی که داوطلب بدلیل مغایرت معدل ،ثبت نام مشروط نماید و پس ازآن قبتتولی دانشتتجو از طتترف
سازمان سنجش و آموزش کشور لغو گردد دانشجو با ید با دانشگاه تسویه حساب نموده و مبلغ شتتهریه مطتتابق بتتا
دانشجوی انصرافی از دانشجو( نوبت دوم  ،الکترونیکی و روزانه) اخذ می گردد.
-3-10مرخصی تحصیلی :
 -1-3-10کلیه دانشجویان شهریه پرداز در خصوص مرخصی بدون احتساب در سنوات با ت یید کمیسیون متتوارد
خاص دانشگاه از پرداخت شهریه معاف می باشند.
 -2-3-10کلیه دانشجویان شهریه پرداز در خصوص مرخصی با احتساب در سنوات تا قبل از پایان حذف و اضتتافه
نیمسال ،با پرداخت شهریه ثابت و پس از حذف و اضافه به عنوان حذف اضطراری ترم محستتوب گردیتتده و بایستتتی
کلیه شهریه انتخاب واحد نیمسال مربوطه (ثابت و متغیر) را پرداخت نماید.
 -4-10شهریه حذف دروس
 -1-4-10دانشجویان شهریه پرداز در نظام آموزشی نوبت دوم و الکترونیکی که بعد از زمان مهلت حتتذف و اضتتافه
نیمسال نسبت به حذف درس اقدام نمایند ،باید شهریه خود را پرداخت نمایند.
 -2-4-10دانشجویان روازنه از سال تحصیلی  94به بعد  ،نیز در صورت عدم کستتب نمتتره قبتتولی در هتتر درس یتتا
حذف درس ،برای انتخاب مجدد آن درس ،موظف به پرداخت هزینه مربوطه مطابق تعرفتته مصتتوب و شتتهریه دروس
مطابق با مصوبه هیئت امناء دانشگاه هستند.
 -تخفیف شهریه
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 -1-11تخفیف شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر ،دانشتتجویان تحتتت پوشتتش کمیتتته امتتداد ،ستتازمان بهزیستتتی و
سازمان اوقاف از محل سازمان های حامی به دانشگاه پرداخت خواهد شد.
تبصره :4در صورت عدم واریز شهریه از سوی سازمان های تحت پوشش و در صورت درخواست دانشجو جهت
تسویه حساب و فارغ التحصیلی ،دانشجو ملزم به پرداخت شهریه بصورت کامل می باشد .
 -2-11دانشجویان شاهد و ایثارگر شهریه پرداز در دانشگاه به منظور اعمال تخفیف ،ابتدا بایستی معرفی نامتته ختتود
را به حوزه شاهد و ایثارگر دانشگاه ارائه نمایند و پس از تشکیل پرونده و دریافت تائیدیتته از آن حتتوزه ،بتته معاونتتت
دانشجوئی مراجعه ،تا نسبت به پیگیری شهریه از بنیاد شهید اقدام گردد.
تبصره :5در صورت واریز مبتتالغ شتتهریه از ستتوی ستتازمان هتتای حتتامی ،شتتهریه پرداختتتی دانشتتجویان بتتا ارائتته
درخواست و اعالم شماره حساب عودت می گردد.
 -3-11بمنظور تشویق دانشجویان ممتاز دانشگاه و افزایش انگیزه و ایجاد رقابت در بین دانشتتجویان جهتتت افتتزایش
سطح علمی ،تسهیالت و مساعدت به دانشجویان مبتال به بیماری های خاص تخفیف شهریه برای دانشتتجویان بشتترح
زیر صورت می پذیرد:
 -1-3-11تخفیف شهریه دانشجویان مبتال به بیماری های خاص به صورت زیر می باشد:
الف) سقف تخفیف شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد مبتال به بیماری های خاص 30 ،درصتتد شتتهریه دوره منتتوط
به ت یید درمانگاه دانشگاه است.
ب) سقف تخفیف شهریه دانشجویان دکتری مبتال به بیماری هتتای ختتاص 10 ،درصتتد شتتهریه دوره منتتوط بتته ت ییتتد
درمانگاه دانشگاه است.
 -2-3-11فارغ التحصیالن ممتاز نوبتتت دوم و دروه هتتای الکترونیکتتی در دوره هتتای تحصتتیلی کارشناستتی ارشتتد
(ورودی  99به بعد) با احراز رتبه های اول تا سوم با کسب حداقل نمره التتف در هتتر رشتتته بتته ترتیتتب از 5.000.000
ریال و  4.000.000ریال و  3.000.000ریال کسر از شهریه ثابت یک نیمسال برخوردارمی گردند.
تبصره :6شرایط ضروری برای برخورداری از تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد:
• حداقل دانشجویان دوره پنج نفر دانشجو در هر رشته
• مشروط به فارغ التحصیلی حداکثر در چهار نیمسال

صفحه  9از13

• پذیرش حداقل یک مقاله JCR
 -3-3-11فارغ التحصیالن ممتاز نوبت دوم در دوره های تحصیلی دکتری ( ورودی  99به بعد) با احراز رتبه اول
با کسب حداقل نمره الف در هر رشته  10.000.000ریال کسر از شهریه ثابت یک نیمسال برخوردار گردند.
تبصره :7شرایط ضروری برای برخورداری از سقف شهریه دانشجویان دکتری ممتاز:
• حداقل دانشجویان دوره  3نفر در هر رشته
• مشروط به فارغ التحصیلی حداکثر در هشت نیمسال
• معدل باالی  ، 19نمره رساله باالی  19و پذیرش نهایی حداقل  3مقاله علمی پژوهشی که حتتداقل دو مقالتته از آنهتتا
JCRباشد.
تبصره  :8در صورتی که فارغ التحصیالن ممتاز (کارشناسی ارشد و دکتری) از دانشجویان روزانه باشتتند بتته آنتتان
معادل ریالی فوق پرداخت میشود.
 -4-3-11برگزیدگان جشنواره های ملی شامل جشنواره های ،خوارزمی ،جتتوان ختتوارزمی ،رازی ،فتتارابی ،در رتبتته
های اول تا سوم و نفرات برتر المپیادهای ورزشی نیز معادل رتبه های اول هر مقطع تحصتتیلی مشتتمول امتیتتاز قتترار
میگیرند.

 شهریه مازاد بر سنواتدر خصو ص ادامه تحصتتیل دانشتتجویان،در نیمستتال هتتای متتازاد بتتر ستتنوات تحصتتیلی مجتتاز در مقطتتع دکتتتری و
کارشناسی ارشد  ،برای سنوات اضافی در هر نیمسال تحصیلی شهریه سنوات مطابق با شرایط مشروحه زیتتر ودر
جداول (شماره ا الی  )3از سوی دانشجو دریافت می گردد.
جدول 1

مقطع تحصیلی

سنوات مازاد بر سقف مجاز
تحصیل

میزان هزینه مصوب هیات امنا

کارشناسی ارشد

از نیم سال تحصیلی ششم

معادل شهریه دانشجویان

ورودی سال  97و بعد از آن

و بعد از آن

نوبت دوم سال ورودی
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دکتری تخصصی

از نیم سال تحصیلی دهم

معادل  5درصد از شهریه کل

ورودی سال  93و بعد از آن

و بعد از آن

دوره به ازاء هر نیمسال

 -1-12مطابق با مصوبه هیئت امناء دانشگاه و بمنظور مساعدت به دانشجویان ،شهریه مربوط به سنوات اضافی بتتر
اساس تاریخ دفاا از رساله و یا پایان نامه و بصورت پلکانی مطابق با جدول شماره  2و  3اخذ خواهد شد.
جدول 2
نیمه دوم سال تحصیلی

نیمه اول سال تحصیلی
یکم الی  30مهر:

یکم الی  20اسفند:

 25%شهریه ثابت

 25%شهریه ثابت

یکم الی  30آبان:

یکم الی  31فروردین:

 50%شهریه ثابت

 50%شهریه ثابت

یکم الی  30آذر:

یکم الی  31اردیبهشت:

 75%شهریه ثابت

 75%شهریه ثابت

یکم الی  30بهمن :

یکم الی  31خرداد:

 100%شهریه ثابت

 100%شهریه ثابت
تير الی  25شهریور:

ـــ

 150%شهریه ثابت

 -4-12دانشجویان دکتری آموزشی تا نیمسال  9مجاز و دانشجویان دکتری پژوهشی تا نیمستتال  10مجتتاز و بعتتد
از آن بابت افزایش سنوات تحصیلی باید شهریه پرداخت نمایند .
 -5-12جرایم آموزشی:
 -1-5-12دانشجویان ملزم به انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی می باشند و در صورت عدم ثبتتت نتتام در موعتتد
مقرر به ازاء هر نیمسال  1.000.000ریال جریمه می گردند.
 -2-5-12کلیه دانشجویان در هنگام تسویه حساب به مدت یک نیمسال پس از درم نمتتره رستتاله یتتا پایتتان نامتته در
سایت گلستان مجاز می باشند تا تسویه حساب نمایند و در صورت عدم تسویه حستتاب در موعتتد مقتترر بتته ازاء هتتر
نیمسال تاخیر معادل  50درصد شهریه ثابت ورودی(مقطع کارشناسی ارشد ) از دانشجویان مقاطع ارشتتد و دکتتتری
جریمه اخذ می گردد.
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تبصره :9در صورتی جریمه تاخیر در تسویه حساب با نظر معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی مشمول تخفیف قرار
می گیرند که دانشجو مستندات کافی بابت دلیل تاخیر را ارائه نماید.
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جدول 3
هزینه سنوات بر اساس تاریخ دفاع آخرین نیمسال برای ورودی  93به بعد

هزینه سنوات دانشجویان دکتری نوبت دوم و روزانه
سال ورودی

رشته

هزینه هر ترم
سنوات

 90الی 92

فنی و علوم پایه

27,500,000

 90الی 92

غیر فنی

22,500,000

اول لغایت آخر
مهر

شهریه سنوات اضافی بر اساس تاریخ دفاع در نیمسال دوم

شهریه سنوات اضافی بر اساس تاریخ دفاع در نیمسال اول
اول الی آخر
آبان

اول الی آخر
اذر

اول الی آخر
بهمن

93

فنی و علوم پایه

33,000,000

8,250,000

16,500,000

24,750,000

33,000,000

8,250,000

93

غیر فنی

30,000,000

7,500,000

15,000,000

22,500,000

30,000,000

7,500,000

15,000,000

94

فنی و علوم پایه

35,000,000

8,750,000

17,500,000

26,250,000

35,000,000

8,750,000

17,500,000

26,250,000

94

غیر فنی

30,000,000

7,500,000

15,000,000

22,500,000

30,000,000

7,500,000

15,000,000

22,500,000

30,000,000

95

فنی و علوم پایه

35,000,000

8,750,000

17,500,000

26,250,000

35,000,000

8,750,000

17,500,000

26,250,000

35,000,000

52,500,000

95

غیر فنی

30,000,000

7,500,000

15,000,000

22,500,000

30,000,000

7,500,000

15,000,000

22,500,000

30,000,000

45,000,000

96

فنی و علوم پایه

35,000,000

8,750,000

17,500,000

26,250,000

35,000,000

8,750,000

17,500,000

26,250,000

35,000,000

52,500,000

96

غیر فنی

30,000,000

7,500,000

15,000,000

22,500,000

30,000,000

7,500,000

15,000,000

22,500,000

30,000,000

45,000,000

97

فنی و علوم پایه

35,000,000

8,750,000

17,500,000

26,250,000

35,000,000

8,750,000

17,500,000

26,250,000

35,000,000

52,500,000

97

غیر فنی

30,000,000

7,500,000

15,000,000

22,500,000

30,000,000

7,500,000

15,000,000

22,500,000

30,000,000

45,000,000

98

فنی و علوم پایه

38,500,000

9,625,000

19,250,000

28,875,000

38,500,000

9,625,000

19,250,000

28,875,000

38,500,000

57,750,000

98
99

غیر فنی
فنی و علوم پایه

33,000,000
43,700,000

8,250,000
10,925,000

16,500,000
21,850,000

24,750,000
32,775,000

33,000,000
43,700,000

8,250,000
10,925,000

16,500,000
21,850,000

24,750,000
32,775,000

33,000,000
43,700,000

49,500,000
65,550,000

99

غیر فنی

36,300,000

9,075,000

18,150,000

27,225,000

36,300,000

9,075,000

18,150,000

27,225,000

36,300,000

54,450,000
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اول لغایت آخر
اسفند

اول الی آخر
فروردین

اول الی آخر
اردیبهشت

اول الی آخر
خرداد

اول تیر الی 25
شهریور

16,500,000

24,750,000

33,000,000

49,500,000

22,500,000

30,000,000

45,000,000

35,000,000

52,500,000
45,000,000

