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شریفصنعتیدانشگاه

 شهریهثابتاطالعیهپرداخت

 0288-0311 تحصملی   سما   کاسشىاسم   ديسٌ دس شمما  شذن پزیشفتٍ مىاسبت بٍ تبشیک عشض ضمه

دس صممان ثبمت وما      ثابت شُشیٍ سساوذ پشداخت م  اطالع ششیف، بٍ صىعت  پشدیس خًدگشدان داوشگاٌ

 .است الزامیيفق جذي  صیش  شذگان پزیشفتٍ

 ثابت ي متغلشجذي  شماسٌ یک9 جذي  شُشیٍ 

 شزح

 شهزیه ثابت

 شهزیه متغیز

(0911-0011)بزای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ر  
هز واحد درس 

 نظزی

هز واحد درس عملی 

)کارگاه، آسمایشگاه و 

 پزوژه(

واحد کارآموسی و 

حدیدرس صفز وا  

 481418011 81,48011, 58,508115 18,408100, عادی

 شهزیه دانشجویان ممتاس علمی

 481418011 81,48011, 58,508115 1 ستبٍ اي 

 481418011 81,48011, 58,508115 ,408155844 ستبٍ دي 

 481418011 81,48011, 58,508115 0981048055 ستبٍ سً 

شهزیه نفزات بزتز پذیزفته شده 

مون سزاسزیآس  

411ستبٍ کشًسی صیش   1 48141801, 089108405 080598101 

تا  411ستبٍ کشًسی 

0111 
0981048055 089108405 585,58,51 480158549 

شهزیه فزسندان اساتید و کارکنان 

 دانشگاه صنعتی شزیف
 080598101 089108405 ,48141801 0981048055 يسيدی

( در CRواحد گذرانده شده )

گاه دیگزدانش  

ياحذ 01کمتش اص   1 58,508115 ,81,48011 481418011 

ياحذ 01بلشتش اص   ,18,408100 48141801, 089108405 080598101 

 481418011 81,48011, 58,508115 18,408100, دانشجویان مهمان

 481418011 81,48011, 58,508115 0981048055 نیمسال آخز )در صورت باقی ماندن یک درس(



 

ٍ  "شُشیٍ ثابت م  تًاولذ با يسيد بٍ سماماوٍ   جُت پشداختپزیشفتٍ شذگان  اص مىمًی   "پشداخمت شمُشی

قبم  اص  لمزا   .ومایىمذ پشداخت شُشیٍ ثابمت  اقذا  بٍ  )مطابق با ساَىمای پشداخت( حسابذاسی داوشجًی 

 بٍ مًاسد صیش تًجٍ فشمایلذ.يسيد بٍ ساماوٍ پشداخت 

 .اطملىان حاص  ومایلذ کاست باوک  خًد سمض یکباس مصشف () بًدن سمض پًیافعا  وسبت بٍ  .0

بعىمًان شمُشیٍ ثابمت     سیما    76.713.800 مبیم  دس بذي يسيد ضشيسی است کیلمٍ داوشمجًیان    .1

 ٌکاَش شُشیٍ )يفق جذي  شماسدس مًاسد دسخصًص شمً   سىذات پشداخت ومایىذ. چىاوچٍ م

شیٍ تعلله شذٌ بٍ عىًان بستاوکاسی داوشمجً  شُبا  ياسیضی  بٍ التفايت مبی  ، ماگشددیک( اسائٍ 

  .دس َمله ولمسا  لحاظ م  شًد

اخز شماسٌ داوشجًی  اص سماماوٍ مممًصد داوشمگاٌ    ) شماره دانشجوییوا  کاسبشی بشای يسيد بٍ ساماوٍ مال   .2

ي سمض عبمًس   با شماسٌ می  قب  اص ثبت وا  امکان پزیش است(  https://edu.sharif.eduصىعت  ششیف بٍ وشاو 

محتش ، دس ايلله فشصت وسمبت   پزیشفتٍ شذگانشایستٍ است  م  باشذ. شماره ملیبٍ صًست پلش فشض 

   بٍ تغللش سمض عبًس دس سلستم پشداخت اقذا  ومایىذ.

 تیفمه  یا ایمل  با تًاوىذ م  ابُا ، ي سًا  َشگًوٍ يجًد یا استباط بشقشاسی بٍ ولاص صًست محتش  دس پزیشفتٍ شذگان*  .3

 9فشمایىذ حاص  تماس یشص

 (05911 ال  7911 ساعت اص چُاسشىبٍ تا شىبٍ)  110-55055103-950864277 تیفه

 9aesfandiari0251@gmail.comایمل 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

اخز شماسٌ داوشجًی 9 پزیشفتٍ شذگان محتش  م  تًاوىذ با ياسد کشدن شماسٌ می  خمًد دس سماماوٍ    مرحله اول:

وسبت بمٍ دسیافمت شمماسٌ داوشمجًی       https://edu.sharif.eduبٍ وشاو  ت  ششیف ممًصد داوشگاٌ صىع

 )تصًیش شماسٌ یک(.خًد افذا  ومایىذ

 

 تصویر شماره یک

 

 

 راهنمایپرداختشهریه



ٍ  جُمت   فیشمش   خًدگشدان داوشمگاٌ صمىعت   سیمحتش  پشد پزیشفتٍ گان : دوممرحله   ثابمت  پشداخمت شمُشی

ي  tic.sharif.edu  بمٍ وشماو   سیپمشد  تیسما الص  است ضمه مشاجعٍ بمٍ ي    0288-0311  یلتحص سا 

شمذٌ   هلمل تع  مبی  ضیوسبت بٍ ياس( 1)تصًیش  "ی داوشجً یحسابذاس یاص مىً ٍیشُش پشداخت " ىٍیاوتخا  گض

 .ىذیاقذا  وما شیبٍ ششح ص

 

 1تصًیش 

ممًصد داوشگاٌ صىعت  دس ساماوٍ  دس قسمت پشداخت شُشیٍ پس اص مشحیٍ اي  ً 9 سمشحیٍ 

 ( وا  کاسبشی ي سمض عبًس سا ياسد ومایلذ.2 ششیف)تصًیش

شماره ي سمض عبًس بٍ صًست پلش فشض  شماره دانشجوییوا  کاسبشی بشای يسيد بٍ ساماوٍ مال  

 م  باشذ. ملی

 

 2تصًیش 



 

 مبی  شُشیٍ ثابت سا مشاَذٌ م  3مطابق با تصًیش ي قًاوله پشداخت دس ایه مشحیٍ پس اص تایلذ مشخصات 9 چُاس مشحیٍ 

 فشمایلذ کٍ با کیلک بش سيی تصًیش ششکت بٍ پشداخت باوک میت ياسد دسگاٌ باوک خًاَلذ شذ. 

 

 3تصًیش 

پشداخت مًفق  وسبت بٍشًیذ ي    باوک میت َذایت م بٍ دسگاٌ پشداخت الکتشيولک)دسگاٌ باوک(  3دس مشحیٍ   9پىجممشحیٍ 

 .ت کاست باوک  حتما وبایذ کاست پزیشفتٍ شذٌ باشذالص  بٍ رکش است اطالعا .ىذیاقذا  وما تعلله شذٌ شُشیٍ


