
   

 قابل توجه  پذیرفته شدگان دوره نوبت دوم مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

    

 

  

پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته  دوره نوبت دوم (شبانه) در زمان ثبت نام اینترنتی، بایستی به ترتیب 

بابت  ریال براي سایر گروه هاي آموزشی از    000/120/3/-ریال براي رشته هاي گروه علوم انسانی و مبلغ    000/760/2/-مبلغ  

 رداخت به صورت الکترونیکی از طریق سیستم گلستان پرداخت نمایند .  نیمسال به عنوان پیش پ  شهریه ثابت

  گردد که  توجه: مابقی شهریه (شهریه متغیر) بعد از ثبت نام و ارائه دروس توسط آموزش دانشکده مشخص می

   دانشجویان بایستی از طریق سیستم گلستان به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند.

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

به استناد مقررات امور مالی دانشگاه، شهریه  پرداختی دانشجویان منصرف از تحصیل بازگردانده نمی شود لذا پذیرفته   -١

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

و  تاریخ    2cvv،    رمز یک بار مصرف (پویا)تن کارت بانکی عضو شبکه شتاب که داراي  جهت پرداخت اینترنتی  داش -٢

 انقضاء باشد الزم می باشد .  

(کلیه مبالغ به ریال   1399-1400کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته نوبت دوم (شبانه) در سال تحصیلی   ، شهریه مقاطع کاردانی

 باشد) می

 گروه آموزشی 
شهریه ثابت هر  

 نیمسال 

شهریه دروس عملی،   هرواحد درسی شهریه متغیر براي  

آزمایشگاهی و کارگاهی  

براي هر ساعت اجرا در  

 هفته

شهریه هر واحد  

پروژه در صورت  

وجود در برنامه  

 آموزشی 

 عمومی 
  پایه

 (نظري) 

 اصلی و تخصصی

 (نظري) 

 علوم انسانی 
2,760,000 252,000 384,000 440,000 310,000 1,560,000 

 ها سایر گروه
3,120,000 252,000 420,000 500,000 380,000 1,560,000 

 شهریه ثابت تا پایان تحصیل ثابت بوده و تغییر نخواهد کرد.   -1تبصره  

 یابد. درصد نسبت به مبلغ سال قبل افزایش می  10شهریه متغیر در هر سال تحصیلی به میزان    -2  تبصره



کارت    یک بار مصرف (پویا)رمز  با مراجعه به خودپرداز بانک صادر کننده کارت، می توانید اقدام به فعال نمودن   -٣

  cvv2سه یا چهار رقمی می باشد که پشت کارت درج گردیده است. در صورتی که کارتی فاقد     عددي    cvv2نمایید .  

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

ورد الزم نیست کارت بانکی حتماً به نام پذیرفته شده و یا دانشجو باشد بلکه هر کارتی که عضو شتاب باشد می تواند م -۴

 استفاده قرارگیرد .  

  


