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   1400-1401اطالعیه شهریه سال تحصیلی 

 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف 

می رساند وفق مصوبه هیئت محترم امنای دانشگاه صنعتی شریف ، شهریه کلیه مقاطع تحصیلی پردیس خودگردان   به اطالع
 . محاسبه می گردد ق با جدول زیرمطاب 1400-1401تهران از ابتدای سال تحصیلی 

ثابت هر  به عالوه جزء متغیر )شهریه متغیر(، شهریه  ثابت(  ثابت )شهریه  نیمسال تحصیلی مشتمل است بر جزء  شهریه هر 
قبل از    نشجوداو    شود  یانجام م  یاز شهریه است که تعیین میزان و نحوه دریافت آن فارغ از واحدهای درس   یبخشنیمسال  

در آن نیمسال   وطلبتعداد واحدهای اخذ شده توسط دامتغیر متناسب با  شهریه    و  لزم به پرداخت آن می باشدانتخاب واحد م
شهریه هر واحد اخذ شده بسته به آنکه از مجموعه دروس نظری )تئوری( یا عملی )آزمایشگاهی و کارگاهی(   باشد. تحصیلی می

 باشد متفاوت است. 

تسویه   توسط دانشجوبسته و قبل از پایان ترم    3شهریه متغیر مطابق با اعالم پردیس در قالب بسته های اعتباری حداکثر در  

 .می گردد

 

 ظری هر واحد درس ن شهریه ثابت  سال ورود 

 هر واحد درس عملی 

 )کارگاه، آزمایشگاه و پروژه( 

 واحد کارآموزی 

 و درس صفر واحدی  

1400 119.400.000 7.960.000 11.940.000 3.980.000 

1399 87.824.911 7.320.000 10.980.000 3.660.000 

1398   62.732.079 

6.300.000 9.410.000 3.140.000 

1397 54,549,634 

1396 47,434,464 

1395 43,122,240 

 کلیه مبالغ به ریال می باشد 

 4اطالعیه شماره 



 مشوق های شهریه:

 (رتبه های برتر آزمون سراسری:1

تشو و  علمی  نخبگان  منظور جذب  پردیس، به  در  نام  ثبت  برای  کارشناسی  مقطع  آزمون سراسری  ممتاز  پذیرفته شدگان  یق 

رتبه دارای  زیر  دانشجویان  بوده و صرفا    500های کشوری  معاف  ثابت مصوب  پرداخت شهریه  از  متغیر   50،  درصد شهریه 

 مصوب را پرداخت خواهند کرد.

رتبه  دارای  و  د  50نیز    1000تا    500های کشوری  دانشجویان  ثابت مصوب  را   75رصد شهریه  متغیر مصوب  درصد شهریه 

نیمسال تحصیلی به شرط مشروط نشدن در طول تحصیل قابل   8پرداخت می نمایند. استفاده از تسهیالت این بند حداکثر برای  

 استفاده می باشد. 

 (دانشجویان ممتاز تحصیلی:2

درصد اختالف با 10اول،دوم و سوم هر دانشکده به شرط حداکثر  رتبه های    ،یلیتحص  شرفتیو پ  شتریب  زهیانگ  جادیبه منظور ا

شهریه ثابت معاف خواهند بود و   %50و    %75،  %100متوسط سه نفر برتر معادل با ایشان در دانشکده، به ترتیب از پرداخت  

 شهریه متغیر کامل پرداخت خواهد شد. 

 :ایثارگری  تخفیف شهریه(3 

خیص و معرفی دفتر امور دانشجویان شاااهد و ایثااارگر دانشااگاه  مشاامول کاااه  شااهریه وفق ضوابط و مقررات موجود و به تش

   باشد.می

 

و استفاده   توجه داشته باشند در هر نیمسال فقط از یک مشوق یا تخفیف می توانند استفاده نمایند محترم دانشجویان

 . نیمسال امکان پذیر نمی باشد همزمان از دو نوع مشوق یا تخفیف در یک


