بسمه تعالی
اطالعیه شماره 1

اطالعیه پذیرش دانشجو در سال تحصیلی1401-1402
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف
 )1نحوه پذیرش:
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف در سال تحصیلی  1401-1402صرفاً از طریق آزمون سراسری سازمان سننش

آمنوزش

کشور در رشته های زیر اقدام به پذیرش دانششو نموده است:
ردیف

نام رشته

کد رشته

1

ریاضیات کاربردها

30463

2

علوم کامپیوتر

30464

3

فیزیک

30465

4

مهندسی شیمی

30466

5

مهندسی صنایع

30467

6

مهندسی کامپیوتر

30468

7

مهندسی مکانیک

30469

8

مهندسی مواد متالورژی

30470

9

مهندسی نفت

30471

10

مهندسی هوافضا

30472

11

شیمی کاربردی

35470

12

شیمی محض

35471

دانششویان پردیس خودگردان به صورت یکسان با سایر دانششویان دانشگاه صنعتی شریف از نظام آموزشی دانشگاه برخوردار شده
تمامی کالسهای درسی آزمون ها به صورت یکسان برگزار می شود.

 )2شهریه تحصیلی:
جد ل شهریه پذیرفته شدگان سال 1401
شهریه متغیر
شهریه ثابت
167.398.800

برای هر احد نظری

11.159.920

برای هر احد عملی
(کارگاه ،آزمایشگاه پر

16.739.880

ژه)

کارآموزی،کار رزی
سایر در س صفر احدی

5.579.960

 )3مشوق های شهریه:

 )1-3رتبه های برتر آزمون سراسری:
دانششویان دارای رتبههای کشوری زیر  ،500از پرداخت شهریه ثابت مصوب معاف بوده

صرفاً  50درصد شهریه متغیر مصوب را

پرداخت خواهند کرد.

دانششویان دارای رتبههای کشوری  500تا  1000نیز  50درصد شهریه ثابت مصوب  75درصد شهریه متغیر مصوب را پرداخت مینمایند.
استفاده از این تسهیالت حداکثر برای  8نیمسال تحصیلی به شرط مشر ط نشدن در طول تحصیل قابل استفاده می باشد.

 )2-3دانششویان ممتاز تحصیلی:
در طی تحصیل رتبه های ا ل ،د م سوم دانششویان شهریهپرداز هر دانشکده به شرط حداکثر  10درصد اختالف با متوسط سه نفر
برتر معادل با ایشان در دانشکده ،به ترتیب از پرداخت  %50 %75 ،%100شهریه ثابت معاف خواهند بود.
کلیه دانششویان در بد ر د الزم است شهریه ثابت خود را بهصورت کامل پرداخت نمایند پس از بررسی مستندات مابه التفا ت مبالغ
اریزی در حساب بستانکاری ایشان لحاظ میشود.

تماس با ما:
نشانی :ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف ،خیابان قاسمی ،بعد از درب شمالی دانشگاه ،ساختمان جدید معا نت آموزشی تحصیالت
تکمیلی ،یال شمالی طبقه چهارم ،دفتر پردیس خودگردان

شماره تماس:
آموزش66165167 :

امور شهریه66166014 :

بگاهtic.sharif.edu:

دفترپردیس66165166 :
66165165

نمابر66165165 :

رایانامهtic@sharif.edu:

