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دانشگاه صنعتي شريف جهت تسويه  - الملل تهرانرساند دانشجويان محترم پرديس بينبه اطالع مي

فرصت دارند تا با مراجعه به سايت  ماهارديبهشت م بيستلغايت  دومحساب شهريه ترم جاري از 
ي مبلغ شهريه ترم جاري به نسبت به واريز باقيمانده "سيستم پرداخت" ينهپرديس و با انتخاب گزي

عدم پرداخت به موقع شهريه منجر به محاسبه قابل ذكر آنكه ضمناً 	صورت الكترونيك اقدام نمايند.
  درصدي نسبت به كل بدهي خواهد شد. 10جريمه 

  
  ي شهريهنحوه محاسبه

باشد، بت به عالوه شهريه تعداد واحدهاي هر نيمسال ميشهريه هر نيمسال تحصيلي شامل شهريه ثا
ريال (بيست و هفت ميليون و نهصد هزار ريال)، شهريه  27,900,000شهريه ثابت هر نيمسال تحصيلي 

ريال (يك ميليون و هشتصد و شصت هزار ريال)، براي هر  1,860,000اخذ شده،  نظريبراي هر واحد 
  يليون و هفتصد و نود هزار ريال) محاسبه خواهد شد.ريال (دو م 2,790,000 عمليواحد 

  
  نحوه استفاده از تخفيف شهريه

پرديس شوراي عالي تهران بر اساس مصوبات هيأت امناي دانشگاه صنعتي شريف و الملل پرديس بين
بر حسب سال ورود به دانشگاه منطبق با براي دانشجويان حايز شرايط الملل دانشگاه در تهران بين
 92و مهر  91، بهمن 91هاي مرتبط پذيرش دانشجو براي مهر ط و شرايط اعالم شده در آگهيضواب

 ،دانشجويان محترم متقاضي تخفيفتخفيفاتي را در نظر گرفته است؛ بدين منظور ضروري است: 
د تا پس از بررسي مدارك درخواست كتبي خود را به همراه مستندات الزم به دفتر پرديس تحويل دهن

در اين خصوص  ضمناًگيري شود. درخصوص برخورداري يا عدم برخورداري دانشجو از تخفيف تصميم
  باشد:موارد زير قابل ذكر مي

نحوه برخورداري هر يك از دانشجويان به تفكيك ترم ورودي از تخفيف، تابع شرايط اعالم شده در  -1
 باشد.اطالعيه پذيرش دانشجوي همان ترم مي

ي هاي ياد شدهاطالعيههر دانشجو صرفاً امكان برخورداري از يكي از موارد تخفيف مندرج در  -2
 را دارا خواهد بود. فوق

 گردد.براي ترم جاري رسيدگي خواهد شد و عطف به ماسبق نمي هاي تخفيف صرفاًدرخواست -3
شهريه و عدم وجود  الحسابشرط الزم براي برخورداري از تخفيف پرداخت به موقع مبلغ علي -4

 باشد.قبلي در زمان مقرر ميبدهي 
  


