
 و قبل از آن 98ورودی سال جدول شهریه دانشجویان 
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هر واحد درس عملی 

)کارگاه، آزمایشگاه و 

 پروژه(
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92 27,900,000 

93 33,480,000 

94 38,502,000 

95 43,122,240 

96 47,434,464 

97 54,549,634 

98 

62,732,079 

 شهریه دانشجویان ممتاز علمی

 2,509,283 7,527,848 5,018,567 0 رتبه اول

 2,509,283 7,527,848 5,018,567 15,683,020 رتبه دوم

 2,509,283 7,527,848 5,018,567 31,366,040 رتبه سوم

شهریه نفرات برتر پذیرفته شده آزمون 

 سراسری

 1,254,642 3,763,925 2,509,284 0 500رتبه کشوری زیر 

 1,881,962 5,645,886 3,763,925 31,366,040 1000تا  500رتبه کشوری 

شهریه فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه 

 صنعتی شریف
 1,254,642 3,763,925 2,509,284 31,366,040 ورودی

( در دانشگاه CRواحد گذرانده شده )

 دیگر

 2,509,283 7,527,848 5,018,567 0 واحد 12کمتر از 

 1,254,642 3,763,925 2,509,284 31,366,040 واحد 12بیشتر از 

 



 شهریه تعدیلاطالعیه ی 

 (۱۹ دیکوو یماریب یریگ همه دوره در) 
 نیمسال دوم یبرا ، ۱۹دیکوو 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 ،۹8-۹۹ یلیتحص

شود و پرداختی شهریه درصد شهریه متغیر مصوب دریافت می ۹0اما شهریه متغیر به میزان کنند، شهریه ثابت دریافت،  از دانشجویانی که نیمسال تحصیلی خود را حذف نمی .۱

 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 

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

 که به صورت نظری برگزار شده اند معادل شهریه متغیر دروس نظری همان نیمسال تعیین شد.  ۱3۹۹-۱400و نیز سال تحصیلی  ۹8،۹83-2نیمسالهای  عملی در سشهریه درو .6

 شود.محاسبه می اًجددم 6الی  ۱نمره 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 ۹۹2 نیمسال

و ارسال  tic.sharif.irز تکمیل فرم بستانکاری شهریه از منوی حسابداری دانشجویی سایت پردیس به نشانی آخر و یا در شرف فارغ التحصیلی می توانند پس ا نیمسالضمناً دانشجویان 

 به کارشناس واحد حسابداری دانشجویی نسبت به دریافت بستانکاری اقدام نمایند.

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 1399-1400اطالعیه پرداخت شهریه نیمسال دوم سال تحصلی 

 دانشگاه صنعتی شریفدانشجویان پردیس خودگردان 
بهه  سیپهرد تیالزم است ضمن مراجعهه بهه وس سها 1399-1400 یلیتحصسال دوم مسالین پرداخت شهریهجهت  فیشر یدانشگاه صنعت -خودگردان تهران سیمحترم پرد انیدانشجو رساندیبه اطالع م 

 .ندیاقدام نما ریشده به شرح ز نییتعهای مبلغ زینسبت به وار "ییدانشجو یحسابدار یاز منو هیشهرپرداخت " نهیو انتخاس گز tic.sharif.edu ینشان

 مبلغ به یک هر اعتباری بسته ، سهدر سامانه پرداخت 100اعتبار به شرط  و شده واحد اخذ به مجاز ثابت، شهریه مبلغ پرداخت با دانشجویان واحد، اخذ زمان در و نیمسال شروع از پیش .1

مبالغ بسته های اعتباری بر مبنای رتبه اعتبار کاهش یا افزایش  .می باشد 100دانشجو  یحداکثر رتبه اعتبار. نمایندمی دریافت درسی هایواحد اخذ شرح جدول زیر جهتبه  ریال40.000.000

 خواهد یافت.

 اهد شد. میزان بستانکاری یا بدهکاری احتمالی هر نیمسال در زمان پرداخت شهریه ثابت نیمسال بعد محاسبه خو 

 بسته اعتباری شهریه متغیر  شهریه ثابت

 مبلغ ورودی
 تاریخ

 مبلغ بسته ورودی
 تاریخ

 انقضاء شروع پایان شروع

91 27.900.000 

05/11/99 15/11/99 

کلیه دانشجویان
 

1 40.000.000 01/12/99 25/02/1400 92 27.900.000 

93 33.480.000 

94 38.502.000 

2 40.000.000 01/12/99 15/03/1400 95 43.122.240 

96 47.434.464 

97 54.549.634 
3 40.000.000 01/12/99 15/04/1400 

98 62.732.079 

       * کلیه مبالغ به ریال می باشد.

 بهدهی میهزان رسهاندن و التفهاو  به ما پرداخت با باشد اعتبار مبلغ از بیشتر دانشجو بدهی چنانچه مقطع هر در و شوند می تلقی آموزشی مجاز داشته خود بدهی از بیشتر اعتباری دانشجویان که مادامی .2

 .ماند می باقی آموزشی مجاز یافته، تخصیص اعتبار سقف زیر به خود

هر روز واریز زودتر یهک نمهره متبهت بهه رتبهه اعتبهار تسویه بسته اعتباری در بازه زمانی قید شده برای هر بسته به ازای هر روز یک نمره منفی و برای پرداخت زودتر از بازه اعالمی به ازای . درصور  عدم 3

 دانشجو تخصیص می یابد.
 


