اطالعیه در خصوص شهريه نیمسال دوم99-1400
کلیه دانشجويان موظفند براي صدور مجوز مالي و اجازه انتخاب واحد ،نسبت به پرداخت و تعیین تکلیف شهريه
خود ( حداکثر تا  29بهمن ) 99اقدام نمايند .حدود مبلغ کل شهریه ( شامل شهریه ثابت و متغیر ) ( براساس مقطع و
ورود یو رشته ) به شرح جدول زیر می باشد ***

کارشناسي ارشد
ورودي

کااااااااااااااااااااااااااااااردانی
کارشناسااي پیوسااته علااوم وکارشناساااااااااااااااااااي
ورزشی مهندسی صناي ناااا پیوساااته رشاااته
ها ی تربیت بدنی
– طراحی صنعتی

کلیه رشته ها
(برای  20واحد درسی)
ورودي96
ماقبخ
ورودی 97

و

(برررررررررررای  20واحررررررررررد
(بررررررای  20واحرررررد درسی)
درسی)

 12000000لایر
هماهنگی با کارشناس تحصیالت
تکمیلی برای تعیین مبلغ
واریزی
41000000لایر پايان نامه 6
واحدی

ورودی 98

کاردانی وکارشناسي
ساير رشته ها

----------

----------

 13000000لایر

 13000000لایر

 12000000لایر

 14000000لایر

 14000000لایر

 13000000لایر

30000000لایر پايان نامه 4
واحدی
ورودی 99

 26000000لایر(برررررررررررررررای د
واحد)

 16000000لایر

 16000000لایر

 14000000لایر

توضیح :مبالغ فوق به صورت علی الحساب محاسبه شده ،مبلغ نهايی شهريه هر دانشجو بعد از حذف و اضاافه وقععای
شدن واحدها (بر مبنای تعدادواحدهای انتخابی دانشجو بر اساس جدول شهريه ثابت و متغیر مصوب هیاات امناا و میا ان
مبالغ واري ی وبدهکاری يا بستانکاری قبلی ) مشخص خواهدشد .
نکات مهم-1:دانشجوياني که بدهکاري قبلي دارند ماي بايسات مبلاغ واريا ي شاان جما مبلاغ بادهي و میا ان شاهريه
اعالمي باشاد و دانشاجوياني کاه بساتانکار هساتند ماي توانناد بعاد از کسار میا ان بساتانکاري از شاهريه اعالماي ماباه
التفاوت آن را واري نمايند.
 -2دانشجويان بايد در فرصت تعیین شده شهريه خاود را پرداخات و ياا تعیاین تکلیاف نمايناد و از صادور مجاوز ماالی
برای انتخاب واحاد معما ن دردناد در یار اينصاورت مسا ولیت باروز مشاکخ در انتخااب واحاد باه عهاده خاود دانشاجو
خواهد بود .

روش های واري شهريه
 -1به روش الکترونیکي از طريق ساايت( دساتورالعمخ پرداخات الکترونیکاي باه شاکخ تصاويري درساايت موسساه در
دسترس است)

 -2واري شهريه به يکی از حساب های موسسه و تحويخ فیش به امورمالی
شماره حساب های موسسه ( :بانک صادرات -شعبه مینودر ( )0102769238005بانک رفاه –شعبه شهید
بابايی ( ) 1073-3266552بانک تجارت -شعبه منتظری () 21130-61661بانک ملت شعبه میدان ازادی87
 -3مراجعه به امور مالی و پرداخت از طريق دستگاه کارت خوان موسسه.
) 2082893
امور مالی موسسه

