
 

 كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته كارداني، قابل توجه  پذيرفته شدگان دوره نوبت دوم مقطع

    

 

پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته  دوره نوبت دوم (شبانه) در زمان ثبت نام اينترنتي، بايستي به ترتيب  

بابت براي ساير گروه هاي آموزشي از  ريال ٠٠٠/٠٤٨/٤/-مبلغ براي رشته هاي گروه علوم انساني و  ريال ٠٠٠/٠٩٧/٣/-مبلغ 

 نيمسال به عنوان پيش پرداخت به صورت الكترونيكي از طريق سيستم گلستان پرداخت نمايند .  شهريه ثابت

د گرد توجه: مابقي شهريه (شهريه متغير) بعد از ثبت نام و ارائه دروس توسط آموزش دانشكده مشخص مي

 دانشجويان بايستي از طريق سيستم گلستان به صورت الكترونيكي پرداخت نمايند. كه

 پذيرفته شدگان عزيز الزم است قبل از  پرداخت شهريه به نكات ذيل توجه داشته باشند:  

به استناد مقررات امور مالي دانشگاه، شهريه  پرداختي دانشجويان منصرف از تحصيل بازگردانده  -١
 نمي شود لذا پذيرفته شدگان گرامي در زمان پرداخت شهريه نهايت دقت را به عمل آورند .  

) ، ايبار مصرف (پو كيرداخت اينترنتي  داشتن كارت بانكي عضو شبكه شتاب داراي رمز جهت پ -٢
 الزم مي باشد.

 بار مصرف كيبا مراجعه به خودپرداز بانك صادر كننده كارت، مي توانيد اقدام به فعال نمودن رمز  -٣
 ) كارت نماييد.اي(پو

شجو باشد بلكه هر كارتي كه عضو شتاب الزم نيست كارت بانكي حتمًا به نام پذيرفته شده و يا دان -٤
 باشد مي تواند مورد استفاده قرارگيرد .

 

  ١٤٠١-١٤٠٢شهريه مقاطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته نوبت دوم (شبانه) وروديهاي سال تحصيلي 
 باشد)(كليه مبالغ به ريال مي

 گروه آموزشي
شهريه ثابت هر 

 نيمسال

شهريه دروس عملي،  شهريه متغير براي هرواحد درسي
آزمايشگاهي و كارگاهي 
براي هر ساعت اجرا در 

 هفته

شهريه هر واحد پروژه 
در صورت وجود در 

 پايه (نظري) عمومي برنامه آموزشي
اصلي و تخصصي 

 (نظري)

 علوم انساني
٢،٢٤٠،٠٠٠ ٤٤٦،٠٠٠ ٦٣٠،٠٠٠ ٥٥٠،٠٠٠ ٣٦٢،٠٠٠ ٣،٩٧٠،٠٠٠ 

 هاساير گروه
٢،٢٤٠،٠٠٠ ٥٤٧،٠٠٠ ٧٢٠،٠٠٠ ٦٠٠،٠٠٠ ٣٦٢،٠٠٠ ٤،٤٨٠،٠٠٠ 

 شهريه ثابت تا پايان تحصيل ثابت بوده و تغيير نخواهد كرد. -١تبصره 
 .ابدييم شيدرصد نسبت به مبلغ سال قبل افزا ١٥ زانيبه م يليدر هر سال تحص ريمتغ هيشهر -٢تبصره 


