
 

 1401-1402لی یسال تحص اولاطالعیه پرداخت شهریه نیمسال 

  پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریفدانشجویان 

الزم  1401-1402 یلیتحصا  ساا   او  مساا  ین پرداخت شهریهجهت  فیشر یخودگردان دانشگاه صنعت سیمحترم پرد انیدانشجو رساند یبه اطالع م

 زیا نسبت به وار "ییدانشجو یحسابدار یاز منو هیشهر پرداخت " نهیانتخاب گزو  tic.sharif.edu یبه نشان سیپرد تیاست ضمن مراجعه به وب سا

 .ندیاقدام نما ریشده به شرح ز نییتعهای  مبلغ

در سامانه  100اعتبار به شرط  و شده واحد اخذ به مجاز ثابت، شهریه مبلغ پرداخت با دانشجویان واحد، اخذ زمان در و نیمسا  شروع از پیش .1

 رتبه حداکثر. نمایند می دریافت درسی های واحد اخذ به شرح جدو  زیر جهت ریا  55.000.000 مبلغ به یک هر اعتباری بسته سه ،پرداخت

 .اری محاسبه می گرددبه اعتتبمتناسب با رمبالغ بسته های اعتباری ، می باشد 100دانشجو  یاعتبار

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

 بسته اعتباری شهریه متغیر  شهریه ثابت

 مبلغ ورودی
 تاریخ

 مبلغ بسته ورودی
 تاریخ

 انقضاء شروع پایان شروع

1398 62.732.079 

01/06/1401 11/06/1401 

کلیه دانشجویان
 

1 55.000.000 15/07/1401 15/08/1401 

2 55.000.000 15/07/1401 15/09/1401 

1399 87.824.911 

3 55.000.000 15/07/1401 15/10/1401 
1400 119.400.000 

       * کلیه مبالغ به ریا  می باشد.

 اعتباار  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 بدهی میزان رساندن و التفاوت به ما پرداخت با باشد

زودتار از باازه اعالمای باه     به ازای هر روز یک نمره منفی و برای پرداخات   قید شده برای هر بسته بسته اعتباری در بازه زمانی تسویه درصورت عدم. 3

 .می یابد تخصیصاعتبار دانشجو  رتبه واریز زودتر یک نمره مثبت بهازای هر روز 

قبا  از   ، تاا 1401-1402 یلیتحص سا نیمسا  او   میزان بدهی خود از ترم های قبل را به همراه شهریه ثابتدانشجویانی که امتیاز اعتباری . 4

 .های اعتباری با امتیاز اعتبار جدید محاسبه خواهد شدیابد و بسته افزایش می  امتیاز 75 تاپرداخت نمایند  05/06/1401تاریخ 

________________________________________________ 

 :دفرماین حاص  تماس زیر تلفن یا ایمی  با توانند می ابهام، و سوا  هرگونه وجود یا ارتباط برقراری به نیاز صورت دردانشجویان محترم * 

 (14:30 الی 8:00 ساعت از چهارشنبه تا شنبه)  021-66166014: تلفن

 aesfandiari1362@gmail.com:ایمی 


