باسمهتعالی

به اطالع می رساند دانشجویان محترم پردیس بینالملل تهران  -دانشگاه صنعتی شریف جهت پرداخت
شهریه ی ترم تابستان از دوازدهم مرداد ماه لغایت بیست و یکم مرداد ماه فرصت دارند تا با
مراجعه به سایت پردیس و با انتخاب گزینهی " سیستم پرداخت"(نام کاربری شماره دانشجویی و رمز
عبور کد ملی) نسبت به واریز شهریه ترم تابستان به صورت الکترونیک اقدام نمایند .ضمناً قابل ذکر آنکه
عدم پرداخت به موقع شهریه منجر به محاسبه جریمه  01درصدی نسبت به کل بدهی خواهد شد.
نحوه محاسبهی شهریه
شهریه ی ترم تابستان شامل شهریه ی ثابت نبوده و شهریه برای هر واحد نظری اخذ شده،
232.23111ریال (دو میلیون و دویست و سی و دو هزار ریال)  ،برای هر واحد عملی  .3.433111ریال
(سه میلیون و سیصدو چهل و هشت هزار ریال)،برای کارآموزی  030063111ریال(یک میلیون و صدو
شان زده هزار ریال) و برای هر واحد پروژه کارشناسی  .3.433111ریال (سه میلیون و سیصدو چهل و
هشت هزار ریال) ،محاسبه خواهد شد.
نحوه استفاده از تخفیف شهریه
پردیس بین الملل تهران بر اساس مصوبات هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف و شورای عالی پردیس
بینالملل دانشگاه در تهر ان برای دانشجویان حایز شرایط (ممتاز یا ایثارگر)بر حسب سال ورود به
دانشگاه منطبق با ضوابط و شرایط اعالم شده در آگهیهای مرتبط پذیرش دانشجو برای مهر  ،10بهمن
 ،10مهر  12و مهر  1.تخفیفاتی را در نظر گرفته است؛ بدین منظور ضروری است :دانشجویان محترم
متقاضی تخفیف ،درخواست کتبی خود را از روز شنبه مورخ  49/10/01لغایت پایان وقت اداری
روز شنبه مورخ  49/10/01به همراه مستندات الزم به دفتر پردیس تحویل دهند تا پس از بررسی
مدارک درخصوص برخورداری یا عدم برخورداری دانشجو از تخفیف تصمیمگیری شود .ضمناً در این
خصوص موارد زیر قابل ذکر میباشد:
 - 0نحوه برخورداری هر یک از دانشجویان به تفکیک ترم ورودی از تخفیف ،تابع شرایط اعالم شده در
اطالعیه پذیرش دانشجوی همان ترم میباشد.
 - 2هر دانشجو صرفاً امکان برخورداری از یکی از موارد تخفیف مندرج در اطالعیههای یاد شدهی
فوق را دارا خواهد بود.
 - .درخواست های تخفیف صرفاً برای ترم جاری رسیدگی خواهد شد و عطف به ماسبق نمیگردد.
 - 4شرط الزم برای برخورداری از تخفیف پرداخت به موقع مبلغ علیالحساب شهریه و عدم وجود
بدهی قبلی در زمان مقرر میباشد.
 - 5درخواست های بعد از تاریخ اعالم شده جهت ارائه درخواست کتبی بررسی نخواهد شد.

