
 قابل توجه  پذيرفته شدگان دوره نوبت دوم مقطع كارشناسي ارشد 

  

(كليه مبالغ به  ١٣٩٨-٩٩جدول شهريه  در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته براي دوره نوبت دوم(شبانه) در سال تحصيلي 
 ريال مي باشد)

گروه 
 آموزشي

 پايان نامهشهريه هر واحد  شهريه متغير هر واحد شهريه ثابت هر نيمسال

 علوم انساني
٤،٣٠٠،٠٠٠ ١،٤٩٠،٠٠٠ ٧،٩٠٠،٠٠٠ 

 ساير گروهها
٤،٨٠٠،٠٠٠ ١،٧٠٠،٠٠٠ ٨،٧٠٠،٠٠٠ 

 گردد.شهريه دروس عملي (در صورت وجود در برنامه آموزشي) يك و نيم برابر شهريه دروس نظري محاسبه مي-١

 اخذ خواهد گرديد. ١٣٩٨-٩٩شهريه دروس جبراني بر اساس شهريه مقطع كارشناسي ورودي نيمسال -٢

 

 ٠٠٠/٩٠٠/٧/-مبلغ پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد  ناپيوسته  دوره نوبت دوم (شبانه) در زمان ثبت نام اينترنتي، بايستي به ترتيب 

نيمسال به عنوان شهريه ثابت  براي ساير گروه هاي آموزشي از بابت ريال ٠٠٠/٧٠٠/٨/-مبلغ براي رشته هاي گروه علوم انساني و ريال 

  به صورت الكترونيكي از طريق سيستم گلستان پرداخت نمايند. پيش پرداخت

دانشجويان بايستي از  توجه: مابقي شهريه (شهريه متغير) بعد از ثبت نام و ارائه دروس توسط آموزش دانشكده مشخص ميگردد كه

 طريق سيستم گلستان به صورت الكترونيكي پرداخت نمايند.

  

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

  

به استناد مقررات امور مالي دانشگاه، شهريه  پرداختي دانشجويان منصرف از تحصيل بازگردانده نمي شود لذا پذيرفته شدگان  -١

 گرامي در زمان پرداخت شهريه نهايت دقت را به عمل آورند . 

ه به دليل قبولي در تكميل ظرفيت به دانشگاه هاي ديگر انتقال مي يابند، قابل استرداد نمي شهريه ثابت آندسته از دانشجوياني ك -٢

 باشد. 



 و  تاريخ انقضاء باشد الزم مي باشد.  ٢cvvجهت پرداخت اينترنتي  داشتن كارت بانكي عضو شبكه شتاب كه داراي  رمز دوم ، -٣

ب عمليات رمز، در قسمت تخصيص و يا تغيير رمز دوم مي توانيد اقدام به با مراجعه به خودپرداز بانك صادر كننده كارت، با انتخا -٤

 فعال نمودن رمز دوم كارت نماييد. 

٢ -٥cvv    ٢عددي سه يا چهار رقمي مي باشد كه پشت كارت درج گرديده است. در صورتي كه كارتي فاقدcvv  باشد، مي توانيد با

 كارت، آن را اخذ نماييد.  بانك صادر كننده ATMمراجعه به شعبه و يا دستگاه 

الزم نيست كارت بانكي حتماً به نام پذيرفته شده و يا دانشجو باشد بلكه هر كارتي كه عضو شتاب باشد مي تواند مورد استفاده  -٦

 قرارگيرد. 

  

  


