
  

  قابل توجه  پذیرفته شدگان دوره نوبت دوم مقطع دکتري

  

  

 (کلیه مبالغ به ریال می باشد) 1396-97جدول شهریه  مقطع دکتري براي دوره نوبت دوم(شبانه) در سال تحصیلی 

 جمع کل شهریه دوره گروه آزمایشی

 624,360,000 علوم انسانی

 سایر گروه ها
764,720,000 

  

در جدول فوق مربوط به شهریه کل دوره می باشد که در طول هشت نیمسال تحصیلی از دانشجویان مبلغ درج گردیده 

هر نیمسال تحصیلی بایستی یک هشتم  در (شبانه) پذیرفته شدگان مقطع دکتري دوره نوبت دومد گردید و هاخذ خوا

   .مبلغ فوق را پرداخت نمایند

  

-مبلغ در زمان ثبت نام اینترنتی، بایستی به ترتیب  (شبانه) پذیرفته شدگان مقطع دکتري دوره نوبت دوم

ریال براي سایر گروه هاي  000/860/31/-ریال براي رشته هاي گروه علوم انسانی و مبلغ  000/000/26/

عنوان پیش پرداخت به صورت الکترونیکی از طریق سیستم گلستان پرداخت  به  صورت علی الحساب آموزشی به

  مبلغ شهریه نیمسال طی دو قسط در طول ترم از دانشجویان اخذ خواهد گردید). (مابقینمایند.

  

  :ذیل توجه داشته باشندبه نکات پذیرفته شدگان عزیز الزم است قبل از  پرداخت شهریه 

به استناد مقررات امور مالی دانشگاه، شهریه  پرداختی دانشجویان منصرف از تحصیل بازگردانده نمی شود لذا  - 1

 پذیرفته شدگان گرامی در زمان پرداخت شهریه نهایت دقت را به عمل آورند. 

 باشدضاء تاریخ انق و  cvv2رمز دوم،  که داراي جهت پرداخت اینترنتی  داشتن کارت بانکی عضو شبکه شتاب  - 2

 الزم می باشد.



با مراجعه به خودپرداز بانک صادر کننده کارت، با انتخاب عملیات رمز، در قسمت تخصیص و یا تغییر رمز دوم  - 3

 می توانید اقدام به فعال نمودن رمز دوم کارت نمایید.

4- cvv2  در صورتی که کارتی فاقد سه یا چهار رقمی می باشد که پشت کارت درج گردیده است عددي .cvv2  

 باشد، می توانید با مراجعه به شعبه صادر کننده کارت آن را اخذ نمایید.

الزم نیست کارت بانکی حتماً به نام پذیرفته شده و یا دانشجو باشد بلکه هر کارتی که عضو شتاب باشد می تواند  - 5

 مورد استفاده قرارگیرد.

زمانی است که بانک ها تعطیل است و ترافیک  شبکه بانکی در پایین ترین زمان مطلوب جهت پرداخت اینترنتی  - 6

 حد خود باشد در اینصورت تراکنش با موفقیت انجام می پذیرد.

  


