
   

 2042ـ 2041انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی  علی الحسابجدول شهریه   

 

 

 

 توضیحات :

سامانه سما واریز نمائید .مبلغ بدهی قبلی و علی الحساب را  شهریه مربوطه را از طریق درگاه الکترونیکی ) اینترنتی ( -

 بصورت دستی در سامانه وارد نمایید.

 نهایی پس از انتخاب واحد دانشجو مشخص می گردد.ـ شهریه  های اعالم شده  علی الحساب می باشد و عدد 

همانند ترم های قبل می توانند از شهریه خود را از طریق درگاه اینترنتی و یا مراجعه به امور شهریه  دانشجویان اتباع خارجیـ 

 پرداخت نماید .

مبلغ واریزی دانشجویان  مقطع تحصیلی ردیف

 پردیس خودگردان 

 ) مانده حساب هر شخص (

 مبلغ واریزی دانشجویان 

 ستاد شاهدی 

 ) مانده حساب هر شخص ( 

 000/000/25 000/000/54 کارشناسی ) کلیه رشته ها ( 1

 (24تا  22دندانپزشکی ) ورودی  2

( 29تا  29دندانپزشکی ) ورودی 

 (1501تا  29دندانپزشکی ) ورودی 

 

000/000/19 

000/000/100 

000/000/150 

 

000/000/19 

000/000/50 

000/000/54 

 

 (25تا 22داروسازی ) ورودی  3

 (29تا  24داروسازی ) ورودی 

 (1501تا  29داروسازی ) ورودی 

 

000/000/19 

000/000/100 

000/000/130 

 

000/000/19 

000/000/50 

000/000/54 

 

 (23تا  22پزشکی ) ورودی  5

 (29تا  25پزشکی ) ورودی 

 (1501 تا 29پزشکی ) ورودی 

 

000/000/19 

000/000/100 

000/000/140 

000/000/19 

000/000/50 

000/000/54 

 

 نامه (کارشناسی ارشد ) تکرار پایان  4

 (1501تا   29کارشناسی ارشد ) ورودی 

 

15/000/000 
000/000/90 

 

15/000/000 
000/000/54 

 

 (Ph.Dمقطع دکتری تخصصی  ) 9

 (29تا  22) ورودی 

 (Ph.Dمقطع دکتری تخصصی  )

 (1501تا 29) ورودی 

24/000/000 
 

000/000/150 

24/000/000 
 

000/000/90 



هریه ثابت خود را پرداخت و پس از انتخاب می توانند همانند ترم های قبل صرفا شدانشجویان میهمان و انتقال )شهریه پرداز ( ـ 

 واحد و مشخص شدن معدل ترم قبل می توانند کلیه شهریه را پرداخت نمایند.

می توانند شهریه را به صورت آنالین و یا با مراجعه به امور شهریه پرداخت   دانشجویان موارد خاص ) فرصت اضافه یا ارفاقی (ـ 

 د.نمایند تا مکاتبات الزم صورت گیر

جامعه نگر همانند ترم قبل و همان مبلغ اعالم شده قبلی پس از واریز ، می توانند انتخاب واحد  دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدـ 

 نمایند .

ـ الزم است کلیه دانشجویان پردیس خود گردان ) شهریه پرداز ( ، انتقال و میهمانی پس از حذف و اضافه مابقی شهریه ) بدهی ( 

 داخت نماید .خود را پر

 ه کلمحاسبـ دانشجویانی که قصد دارند شهریه خود را تقسیط نمایند ، الزم است با مراجعه حضوری به امور شهریه و 

 درصد الباقی را طی سه فقره چک پرداخت نمایند.   40درصد آن را نقدا و  40شهریه ترم آتی ، 

 

 

 

 

 


