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 1400-1401

گروه آموزشی

شهریه ثابت هر
نینسال (ریال)

شهریه متغیر هر واحد (ریال)

شهریه متغیر هرواحد پایان نامه (ریال)

تئوری

عنلی

تئوری

عنلی

علوم انسانی

9/450/000

1/600/000

2/400/000

4/600/000

5/750/000

سایر رشته ها

10/450/000

1/850/000

2/750/000

4/600/000

5/750/000

*** شهریه متغیر در آغاز هر سال تحصیلی (%10ده درصد) افزایش می یابد.
توجه:
 -1در زمان ثبت نام کلیه پذیرفته شدگاان اروههای آموزشد موفندگ مبل  25/000/000ریال را بابت عل الحسدا شدهریه صحلدیل به
حسا دانشگاه به صورت پرداخت الکترونیک از طریق سامانه الستان ( )https://golestan.semnan.ac.irواریز نمایدگ.
 -2الباق شهریه قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال صحلیل از طریق سایت الستان مذکور ،دریافت خواهگ شگ.
تبصرره :1دانشدوویان که صحت پوشد  ،بدیاد شدهیگ (اانبازان  %25و باالصر و فرزنگان و همسدران ،فرزنگان شدهگا و همسدران ،آزاداان و
فرزنگان و همسدران آنها) از پرداخت شدهریه (طبق تعهد بنیاد شرهید) معاف م باشددگ به شدرا ایدکه از اداره مربوطه شدهرسدتان سدمدان
براه معرف نامه به معاونت محترم آموزشد دانشدگاه سدمدان ارانه نمایدگ( .ضرننا از ارائه درخواسرت و یا تکنیل فرم وام شرهریه جدا
خودداری گردد).
تبصرره  :2در صدورص که دانشدوو پا از زمان ثبت نام و قبل از شدروع کاسدها یا قبل از اصمام حذف و اضدافه (  ) 1400 /08/15صقاضدای
انلراف نمایگ باستثناء شهریه ثابت  ،م صوانگ الباق مبل واریزی را دریافت نمایگ(شهریه ثابت عودت داده ننیشود).
تبصرره  :3در صدورصیکه دانشدووی بعگ از زمان حذف و اضدافه (  ) 1400/08/15صقاضدای انلدراف نمایگ باید شرهریه ثابت و متغیر (کل
شهریه و هزینه های تحصیلی هنان ترم) را واریز نمایگ (عودت شهریه امکان پذیر ننی باشد).
تبصره  :4الزم به ذکر است که در هر نیمسال صحلیل چدانچه درخواست انلراف از صحلیل ،پا از شروع کاسهای آن نیمسال (طبق
صقویم آموزش ) ارانه شود طبق مقررات به نیمسال مورد نظر شهریه صعلق م ایرد.
تبصره  :5طبق ملوبه هیأت امدای دانشگاه ،به دانشجویان روزانه در سدوات مازاد بر  5نینسال ،معادل دانشوویان نوبت دوّم (شبانه)
و به دانشجویان نوبت دوّم (شبانه) در سدوات مازاد بر  5نینسال ،معادل یک و نیم برابر شهریه عادی خود ،شهریه صعلق م ایرد.

مدیریت تحصیالت تکنیلی دانشگاه سننان

