
 تعالیباسمه

 شهریه تعدیلاطالعیه ی 

 (۱۹ دیکوو یماریب یریگ همه دوره در) 

 نیمسال دوم یبرا ، 19دیکوو یماریب یریگ همه با توجه به تهران، خودگردان سیپرد انیدانشجو یلیتحص هیشهر  فیشر یصنعت دانشگاه یامنا ئتیه ریاخ جلسه مصوبات استناد به

  :شود یم لیتعد ریز شرح به ،98-99 یلیتحص

شود و پرداختی شهریه درصد شهریه متغیر مصوب دریافت می 90اما شهریه متغیر به میزان کنند، شهریه ثابت دریافت،  از دانشجویانی که نیمسال تحصیلی خود را حذف نمی .1

 شود.دانشجو بعنوان بستانکاری در حساب دانشجو لحاظ می

 )حذف واحدها(.شودمی می کنند، فقط شهریه ثابت دریافت از دانشجویانی که نیمسال تحصیلی خود را حذف  .2

شهریه متغیر پرداخت شده مربوط به دروس حذف شده در حساب بستانکاری دانشجو و در نیم سال آتی کل نمایند،  دانشجویانی که مبادرت به حذف یک یا چند درس می .3

 .)حذف تعداد واحد در کارنامه مالی و آموزشی( شودمی مستهلک 

بستانکار  دانشجواند به عنوان بخشی از هزینه دریافتی نیمسال آتی محسوب وهای مجازی را نداشتهدریافت شده از دانشجویان خارجی که امکان استفاده از آموزش شهریه .4

 شود.می

 شود.اند شهریه ثابت و متغیر دریافت نمیاند و مبادرت به حذف نیمسالهای تحصیلی نمودهاز دانشجویانی که به بیماری کرونا مبتال شده .5

 مسال تعیین شد. به صورت نظری برگزار شده اند معادل شهریه متغیر دروس نظری همان نیکه  1399-1400و نیز سال تحصیلی  98،983-2 هاینیمسال عملی در سشهریه درو .6

 شود.محاسبه می اًجددم 6الی  1نمره اعتباری دانشجویان با توجه به اجرای بند های   .7

 این مبلغ در زمان اخذ شهریه . قابل ذکر آنکهدانشجویان محترم می توانند میزان بستانکاری شهریه خود در نیمسالهای فوق را پس از ورود به سامانه پرداخت شهریه مشاهده نمایند
 .ه استمحاسبه شد 992 نیمسال

و  tic.sharif.irمی توانند پس از تکمیل فرم بستانکاری شهریه از منوی حسابداری دانشجویی سایت پردیس به نشانی آخر و یا در شرف فارغ التحصیلی  نیمسالدانشجویان ضمناً 
 نمایند.نسبت به دریافت بستانکاری اقدام  حسابداری دانشجوییارسال به کارشناس واحد 

 :فرمایند حاصل تماسبا امور حسابداری دانشجویی  زیر تلفن یا ایمیل از طریق ارسال توانندمی ، ابهام و سوال هرگونه وجود یا ارتباط برقراری به نیاز صورت دانشجویان محترم در
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