اطالعیه شهریه دانشجویان روزانه و نوبت دوّم (شبانه)
قابل توجه دانشجویان محترم جدید الورود نوبت دوّم (دوره شبانه) در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ورودی
سال تحصیلی 1401-1402

گروه آموزشی

شهریه ثابت هر
نیمسال (ریال)

شهریه متغیر هر واحد (ریال)

شهریه متغیر هرواحد پایان نامه (ریال)

تئوری

عملی

تئوری

عملی

علوم انسانی

10/860/000

1/800/000

2/760/000

5/290/000

6/612/000

سایر رشته ها

12/000/000

2/127/000

3/162/000

5/290/000

6/612/000

*** شهریه متغیر در آغاز هر سال تحصیلی (%10ده درصد) افزایش می یابد.
توجه:
 -1در زمان ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان گروههای آموزشی موظفند مبلغ  30/000/000ریال را بابت علی الحساب شهریه تحصیلی به
حساب دانشگاه به صورت پرداخت الکترونیکی از طریق سامانه گلستان ( )https://golestan.semnan.ac.irواریز نمایند.
 -2الباقی شهریه قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال تحصیلی از طریق سایت گلستان مذکور ،دریافت خواهد شد.
تبصره :1دانشجویانی که تحت پوشش ،بنیاد شهید (جانبازان  %25و باالتر و فرزندان و همسران ،فرزندان شهداء و همسران ،آزادگان و
فرزندان و همسران آنها) از پرداخت شهریه (طبق تعهد بنیاد شهید) معاف می باشند به شرط اینکه از اداره مربوطه شهرستان سمنان
برگه معرفی نامه به معاونت محترم آموزشی دانشگاه سمنان ارائه نمایند ( .ضمناً از ارائه درخواست و یا تکمیل فرم وام شهریه جداً
خودداری گردد).
تبصره  :2در صورتی که دانشجو پس از زمان ثبت نام و قبل از شروع کالسها یا قبل از اتمام حذف و اضافه (  ) 1401 /06/24تقاضای
انصراف نماید باستثناء شهریه ثابت  ،می تواند الباقی مبلغ واریزی را دریافت نماید(شهریه ثابت عودت داده نمیشود).
تبصره  :3در صورتیکه دانشجویی بعد از زمان حذف و اضافه (  ) 1401/06/24تقاضای انصراف نماید باید شهریه ثابت و متغیر (کل
شهریه و هزینه های تحصیلی همان ترم) را واریز نماید (عودت شهریه امکان پذیر نمی باشد).
تبصره  :4الزم به ذکر است که در هر نیمسال تحصیلی چنانچه درخواست انصراف از تحصیل ،پس از شروع کالسهای آن نیمسال (طبق
تقویم آموزشی) ارائه شود طبق مقررات به نیمسال مورد نظر شهریه تعلق میگیرد.
تبصره  :5طبق مصوبه هیأت امنای دانشگاه ،به دانشجویان روزانه در سنوات مازاد بر  5نیمسال ،معادل دانشجویان نوبت دوّم (شبانه)
و به دانشجویان نوبت دوّم (شبانه) در سنوات مازاد بر  5نیمسال ،معادل یک و نیم برابر شهریه عادی خود ،شهریه تعلق می گیرد.

مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه سمنان

