"اطالعیه شهریه پردیس دانشگاهی"
قابل توجه دانشجویان محترم جدید الورود پردیس دانشگاهی در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ورودی
سال تحصیلی 1400-1401

گروه آموزشی

شهریه ثابت هر نیمسال

شهریه متییر هر واحد درسی

شهریه هر واحد

(ریال)

اصلی و تخصصی(ریال)

پایان نامه (ریال)

نظری

عملی

علوم انسانی

29/000/000

3/500/000

5/500/000

7/130/000

سایر رشته ها

37/300/000

3/500/000

5/500/000

7/130/000

توجه:
 -1در زمان ثبت نام کلیه پذیرفته شددانان نر های آموزشددم موند ا مبل  35/000/000ریال را به طور علم الحسددا شددیریه صحلددیلم تبابت

شدیریه ثابت متییر به سسدا داناد ا به تدورد پردالت النتر نینم از طریم ندامانه نلسدتان تhttps://golestan.semnan.ac.ir
اریز نمای ا.

 -2الباقم شیریه ،بعا از شر ع کالس ها صا پایان همان نیمسال صحلیلم از طریم نامانه نلستان صسویه شود.
تبصره :1داناجویانم که صحت پوشش ب یاد شییا تجانبازان  %25باالصر فرزناان همسران ،فرزناان شیااء همسران ،آزادنان
فرزناان همسران آنیا از پردالت شیریه ت طبم صعیا ب یاد شییا معاف مم باش ا به شرط ای نه از ادار مربوطه شیرنتان نم ان
برنه معرفم نامه به معا نت محترم آموزشم دانا ا نم ان ارائه نمای ا( .ضمناً از ارائه درخواست و یا تکمیل فرم وام شهریه جداً
خودداری گردد).
تبصرره  : :2در تدورصم که دانادجو پا از زمان ثبت نام قبل از شدر ع کالندیا یا قبل از اصمام سذف اضدافه ت  1400/08/15صقاضدای
انلراف نمایا باستثناء شهریه ثابت  ،مم صوانا الباقم مبل

اریزی را دریافت نمایاتشهریه ثابت عودت داده نمیشود .

تبصرره  :3در تدورصم که دانادجو بعا از زمان سذف اضدافه ت  1400/08/15صقاضدای انلدراف نمایا باید شرهریه ثابت و متییر (کل
شهریه و هزینه های تحصیلی همان ترم ) را اریز نمایا (عودت شهریه امکان پذیر نمی باشد).
تبصره  :4الزم به ذکر انت که در هر نیمسال صحلیلم چ انچه درلوانت انلراف از صحلیل ،پا از شر ع کالنیای آن نیمسال تطبم
صقویم آموزشم ارائه شود طبم مقرراد به نیمسال مورد نظر شیریه صعلم ممنیرد.
تبصره  :5براناس ملوبه هیاد رئیسه دانا ا نم ان ،دانشجویان پردیس دانشگاهی که کل شیریه هر صرم را قبل از اصمام میلت
سذف اضافه ینجا پردالت نمای ا مشمول  %10تخفیف کل شهریه همان صرم مم نردنا.

مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه سمنان

