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

فرصت دارند تا با  ماه مرداد بیست و پنجم لغایت تیرماه بیست و پنجماز  ترم تابستان ي شهریه
(نام کاربري شماره دانشجویی و رمز "سیستم پرداخت" يیس و با انتخاب گزینهمراجعه به سایت پرد

قابل ذکر آنکه ضمناً 	به صورت الکترونیک اقدام نمایند. ترم تابستاننسبت به واریز شهریه  عبور کد ملی)
  درصدي نسبت به کل بدهی خواهد شد. 10عدم پرداخت به موقع شهریه منجر به محاسبه جریمه 

  
  ي شهریهاسبهنحوه مح

 1.860.000اخذ شده،  نظريشهریه براي هر واحد و  نبودهت ثاب ي شامل شهریه ترم تابستان يشهریه 
ریال (دو میلیون و  2.790.000 عملیبراي هر واحد  و ریال (یک میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال)

  هفتصد و نود هزار ریال) محاسبه خواهد شد.
  

  ریهنحوه استفاده از تخفیف شه
پردیس شوراي عالی تهران بر اساس مصوبات هیأت امناي دانشگاه صنعتی شریف و الملل پردیس بین

بر حسب سال ورود به دانشگاه منطبق با براي دانشجویان حایز شرایط الملل دانشگاه در تهران بین
 92مهر  و 91، بهمن 91هاي مرتبط پذیرش دانشجو براي مهر ضوابط و شرایط اعالم شده در آگهی

 ،دانشجویان محترم متقاضی تخفیفتخفیفاتی را در نظر گرفته است؛ بدین منظور ضروري است: 
د تا پس از بررسی مدارك درخواست کتبی خود را به همراه مستندات الزم به دفتر پردیس تحویل دهن

در این خصوص  ضمناًگیري شود. درخصوص برخورداري یا عدم برخورداري دانشجو از تخفیف تصمیم
  باشد:موارد زیر قابل ذکر می

نحوه برخورداري هر یک از دانشجویان به تفکیک ترم ورودي از تخفیف، تابع شرایط اعالم شده در  -1
 باشد.اطالعیه پذیرش دانشجوي همان ترم می

ي هاي یاد شدهاطالعیههر دانشجو صرفاً امکان برخورداري از یکی از موارد تخفیف مندرج در  -2
 را دارا خواهد بود. فوق

 گردد.رسیدگی خواهد شد و عطف به ماسبق نمی ترم تابستانبراي  هاي تخفیف صرفاًدرخواست -3
قبلی در شهریه و عدم وجود بدهی  ري از تخفیف پرداخت به موقع مبلغشرط الزم براي برخوردا -4

 باشد.زمان مقرر می
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