
 
مطابق با  1400-1401پردیس خودگردان تهران از ابتدای سال تحصیلی  1400-1401ورودی سال تحصیلی شهریه دانشجویان وفق مصوبه هیئت محترم امنای دانشگاه صنعتی شریف ، 

 .محاسبه می گردد جدول زیر
از شهریه است که تعیین میزان و نحوه دریافت آن  یبخششهریه ثابت هر نیمسال شهریه هر نیمسال تحصیلی مشتمل است بر جزء ثابت )شهریه ثابت( به عالوه جزء متغیر )شهریه متغیر(، 

تعداد واحدهای اخذ شده توسط دانشجو در آن متغیر متناسب با شهریه  و و دانشجو قبل از انتخاب واحد ملزم به پرداخت آن می باشد شود یدانشجو انجام م یانتخاب یفارغ از واحدهای درس
 شهریه هر واحد اخذ شده بسته به آنکه از مجموعه دروس نظری )تئوری( یا عملی )آزمایشگاهی و کارگاهی( باشد متفاوت است. باشد.نیمسال تحصیلی می

 

 .بسته و قبل از پایان ترم توسط دانشجو تسویه می گردد 3ریه متغیر مطابق با اعالم پردیس در قالب بسته های اعتباری حداکثر در شه
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 رتبه های برتر آزمون سراسری: (1

، از  500های کشوری زیر برای ثبت نام در پردیس، دانشجویان دارای رتبهبه منظور جذب نخبگان علمی و تشویق پذیرفته شدگان ممتاز آزمون سراسری مقطع کارشناسی 

 درصد شهریه متغیر مصوب را پرداخت خواهند کرد. 50پرداخت شهریه ثابت مصوب معاف بوده و صرفا 

پرداخت می نمایند. استفاده از تسهیالت این بند حداکثر درصد شهریه متغیر مصوب را  75درصد شهریه ثابت مصوب و  50نیز  1000تا  500های کشوری دانشجویان دارای رتبه 

 نیمسال تحصیلی به شرط مشروط نشدن در طول تحصیل قابل استفاده می باشد. 8برای 

 

 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف 1400-1401سال تحصیلی  ورودی های شهریهجدول 

 شهریه ثابت

 )ریال(

 هر واحد درس نظری

 )ریال(

 هر واحد درس عملی

 )کارگاه، آزمایشگاه و پروژه(

 )ریال(

 واحد کارآموزی و درس صفر واحدی

 )ریال(

119.400.000 7.960.000 11.940.000 3.980.000 

 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف 1400-1401سال تحصیلی شهریه 

 مشوق های شهریه:



 (دانشجویان ممتاز تحصیلی:2

اختالف با متوسط سه نفر برتر معادل با ایشان در دانشکده، به درصد 10رتبه های اول،دوم و سوم هر دانشکده به شرط حداکثر  ،یلیتحص شرفتیو پ شتریب زهیانگ جادیبه منظور ا

 % شهریه ثابت معاف خواهند بود و شهریه متغیر کامل پرداخت خواهد شد.50% و 75%، 100ترتیب از پرداخت 

 

 

 

قانون برنامه ششم توسعه رزمندگان هشتت ستال دفتاق مقتدس کته حتداقل شت  متاه          88بند ث ماده  1قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و در اجرای ردیف  1به استناد ماده 

ه تحصیل می ب پردیس خودگردان مشغول درمسران و فرزندان آنان که ( جانبازی، آزادگان با کمتر از ش  ماه اسارت و ه25سابقه جبهه دارند، جانبازان زیر بیست و پنج درصد )%

 درصد شهریه معاف خواهند شد  30باشند با رعایت شرایط و ضوابط مقرر در بند مذکور از پرداخت 

 

 

 

 

 

 
 براساس جدول به شرح زیر میباشد. 1400-1401تحصیلی زمانبندی پرداخت شهریه تحصیلی واحدهای اخذ شده در طول سال 

در  100 برخورداری از رتبه اعتباری به میزان به شرط  و شده واحد اخذ به مجاز ثابت، شهریه مبلغ پرداخت با دانشجویان واحد، اخذ زمان در و نیمسالهر  شروق از ضمناً پی  

می باشد. مبالغ بسته های  100نمایند. حداکثر رتبه اعتباری دانشجو  می دریافت درسی های واحد اخذ جهت ریال 50.000.000 مبلغ به یک هر اعتباری بسته سامانه پرداخت، سه

 کاه  یا افزای  خواهد یافت.ی وی رتبه اعتبار متناسب بااعتباری 

 و التفتاوت  بته  متا  پرداختت  بتا  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

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

 تخفیف شهریه

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

 1400-1401تقویم پرداخت شهریه سال تحصیلی 



مجموق شهریه سه بسته به عنوان بستته متازاد شتهریه متغیتر در ستامانه      در صورتی که مجموق مبالغ سه بسته اعتباری کمتر از میزان شهریه متغیر باشد مابه التفاوت شهریه متغیر و 

 ثبت خواهد شد

 مهلت پرداخت حداکثر تا تاریخ پرداختنوق  نیمسال

 اول

 12/06/1400 شهریه ثابتتسویه 

 15/07/1400 بر بسته اعتباری مازادتسویه مبلغ 

 15/08/1400 اولتسویه بسته اعتباری 

 15/09/1400 دومتسویه بسته اعتباری 

 15/10/1400 سومتسویه بسته اعتباری 

 دوم

 اخذ واحدیک روز قبل از شروق  شهریه ثابتتسویه 

 15/12/1400 بر بسته اعتباری مازادتسویه مبلغ 

 05/02/1401 اولتسویه بسته اعتباری 

 05/03/1401 دومتسویه بسته اعتباری 

 05/04/1401 سومتسویه بسته اعتباری 

 15/05/1401 شهریه متغیرتسویه  ترم تابستان

 

 


