
 

 1399-1400سال تحصلی  دوماطالعیه پرداخت شهریه نیمسال 

  پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریفدانشجویان 
 دانشگاه صنعتی شریف

 تهران خودگردانپردیس 

 

 1399-1400 یلیتحصسال دوم مسالین پرداخت شهریهجهت  فیشر یدانشگاه صنعت -خودگردان تهران سیمحترم پرد انیدانشجو رساندیبه اطالع م

نسبتت ببه  "ییدانشجو یحسابدار یاز منو هیشهرپرداخت " نهیو انتخاب گز tic.sharif.edu یبه نشان سیپرد تیالزم است ضمن مراجعه به وب سا

 .ندیاقدام نما ریشده به شرح ز نییتعهای متلغ زیوار

در سامانه  100اعتتار به شرط  و شده واحد اخذ به مجاز ثابت، شهریه متلغ پرداخت با دانشجویان واحد، اخذ زمان در و نیمسال شروع از پیش .1

  ی اعتتار  رتته  حداکثر . نمایندمی دریافت درسی هایواحد  اخذ به شرح جدول زیر جهت ریال40.000.000 متلغ به یک هر اعتتاری بسته سه ،پرداخت

 متالغ بسته های اعتتاری بر متنای رتته اعتتار کاهش یا افزایش خواهد یافت.   .می باشد  100دانشجو  

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

 بسته اعتتاری شهریه متغیر   شهریه ثابت 

 متلغ ورودی
 تاریخ

 متلغ 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 30/01/1400 92 27.900.000 

93 33.480.000 

94 38.502.000 

2 40.000.000 01/12/99 30/02/1400 95 43.122.240 

96 47.434.464 

97 54.549.634 

3 40.000.000 01/12/99 30/03/1400 98 62.732.079 

99 87,824,911 

       ریال می باشد.* کلیه متالغ به 

 اعتتبار متلغ از بیشتر دانشجو بدهی چنانچه مقطع هر در و شوند می تلقی آموزشی مجاز داشته خود بدهی از بیشتر اعتتاری دانشجویان که مادامی .2

 .ماند می باقی آموزشی مجاز یافته، تخصیص اعتتار سقف زیر به خود بدهی میزان رساندن و التفاوت به ما پرداخت با باشد

زودتبر از ببازه اعالمبی ببه به ازای هر روز یک نمره منفی و برای پرداخبت  قید شده برای هر بسته بسته اعتتاری در بازه زمانی تسویه درصورت عدم. 3

 .می یابد تخصیصاعتتار دانشجو  رتته ازای هر روز واریز زودتر یک نمره مثتت به

 ________________________________________________ 

 : دفرماین  حاصل  تماس  زیر تلفن  یا  ایمیل  با  توانندمی   ابهام،  و  سوال  هرگونه  وجود  یا  ارتتاط  برقراری  به  نیاز  صورت  دردانشجویان محترم  *  

 (14:30  الی  8:00  ساعت  از  چهارشنته  تا  شنته)    021-66166014-61975388:  تلفن

 a.esfandiari1362@gmail.com:ایمیل


