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 پرداختدانشگاه صنعتی شریف جهت  -الملل تهرانرساند دانشجویان محترم پردیس بینبه اطالع می

فرصت دارند تا با  ماه مرداد بیست و یکم لغایت ماهمرداد  دوازدهماز  ترم تابستان ی شهریه
)نام کاربری شماره دانشجویی و رمز "سیستم پرداخت" یاب گزینهمراجعه به سایت پردیس و با انتخ

قابل ذکر آنکه ضمناً  به صورت الکترونیک اقدام نمایند. ترم تابستاننسبت به واریز شهریه  عبور کد ملی(
 درصدی نسبت به کل بدهی خواهد شد. 01عدم پرداخت به موقع شهریه منجر به محاسبه جریمه 

 

 ی شهریهنحوه محاسبه
اخذ شده،  نظریشهریه برای هر واحد و  نبودهت ثاب ی شامل شهریه ترم تابستان یشهریه 

ریال  3.433111. عملیبرای هر واحد  ، هزار ریال( دویست و سی و دومیلیون و  دوریال )232.23111
ریال)یک میلیون و صدو 030063111،برای کارآموزی هزار ریال( سیصدو چهل و هشتمیلیون و  سه)

ریال )سه میلیون و سیصدو چهل و  3.433111.زده هزار ریال( و برای هر واحد پروژه کارشناسی شان
 محاسبه خواهد شد. هشت هزار ریال(،

 نحوه استفاده از تخفیف شهریه
الملل تهران بر اساس مصوبات هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف و شورای عالی پردیس پردیس بین

ان برای دانشجویان حایز شرایط )ممتاز یا ایثارگر(بر حسب سال ورود به الملل دانشگاه در تهربین
، بهمن 10های مرتبط پذیرش دانشجو برای مهر دانشگاه منطبق با ضوابط و شرایط اعالم شده در آگهی

تخفیفاتی را در نظر گرفته است؛ بدین منظور ضروری است: دانشجویان محترم  .1و مهر  12، مهر 10
 یادار وقت انیپا تیلغا 01/10/49 مورخ شنبه روزدرخواست کتبی خود را از ف، متقاضی تخفی

به همراه مستندات الزم به دفتر پردیس تحویل دهند تا پس از بررسی  01/10/49 مورخ شنبه روز
ضمناً در این گیری شود. مدارک درخصوص برخورداری یا عدم برخورداری دانشجو از تخفیف تصمیم

 باشد:قابل ذکر میخصوص موارد زیر 
نحوه برخورداری هر یک از دانشجویان به تفکیک ترم ورودی از تخفیف، تابع شرایط اعالم شده در  -0

 باشد.اطالعیه پذیرش دانشجوی همان ترم می
ی های یاد شدههر دانشجو صرفاً امکان برخورداری از یکی از موارد تخفیف مندرج در اطالعیه -2

 فوق را دارا خواهد بود.
 گردد.های تخفیف صرفاً برای ترم جاری رسیدگی خواهد شد و عطف به ماسبق نمیواستدرخ -.
الحساب شهریه و عدم وجود شرط الزم برای برخورداری از تخفیف پرداخت به موقع مبلغ علی -4

 باشد.بدهی قبلی در زمان مقرر می
 .شد اهدنخو یبررس اعالم شده جهت ارائه درخواست کتبی خیتار از بعد یها درخواست -5

 
 
 


