
 

 

( ورودیهای قبل و بعد از سال تحصیلی سال PH.Dافزایش شهریه دانشجویان شهریه پرداز مقاطع ارشد و دکتری تخصصی )اعالم 

 طبق جدول ذیل می باشد.1399-1400برای سال تحصیلی  97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

یک واحد عملییک واحد نظری

ظرفیت مازاد

110,319,935

اتباع خارجی

117,567,230

تکمیلی

128,840,800
25,768,1603,607,5425,668,995

22,063,9873,088,9584,854,077

23,513,4463,291,8825,172,958

جدول شهریه سالیانه دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی درسال تحصیلی 99-1400  

بر اساس مصوبه جلسه شماره 183   مورخ  96/7/17 هیئت رئیسه

    دوره کارشناسی ارشد

شهریه پردازان
شهریه ثابت )به 

ریال(

شهریه متغیر )به ریال(

 97افزایش شهریه دانشجویان ارشد ورودی قبل 

 97قبل ورودی   Ph.Dافزایش شهریه دانشجویان 

یک واحد عملییک واحد نظریشهریه پردازان

ظرفیت مازاد

173,935,080

اتباع خارجی

184,403,395

تکمیلی

184,403,395

36,880,6795,163,2958,113,749

36,880,6795,163,2958,113,749

جدول شهریه سالیانه دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی درسال تحصیلی99-1400  

بر اساس مصوبه جلسه شماره 183   مورخ  96/7/17 هیئت رئیسه

Ph.D دوره دکتری تخصصی  

شهریه متغیر )به ریال(شهریه ثابت)به ریال( 

34,787,0164,870,1827,653,144

 ترمی

 ترمی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

واحد پایان نامهواحد سمینارواحد کارآموزیواحد عملی و آزمایشگاهواحد نظریواحد عملیواحد نظری

ظرفیت مازاد،

مهمان،انتقال
18,150,0001,815,0002,420,0003,630,0005,445,0005,445,0005,445,0009,680,000

اتباع خارجی

با کنکور
18,150,0001,815,0002,420,0003,630,0005,445,0005,445,0005,445,0009,680,000

*انتقالی ایرانی خارج از 

کشور)20% افزایش(
21,780,0002,178,0002,904,0004,356,0006,534,0006,534,0006,534,00011,616,000

*بر اساس بند 17 مصوبه بیستمین جلسه هیات امنا مورخ 97/12/11

جدول شهریه ترمی دانشجویان ورودی 97 به بعد جهت سال تحصیلی 99-1400 

بر اساس بند 2 نامه شماره 5161مورخ 97/10/10 وزارت متبوع با افزایش %10

کارشناسی ارشد

شهریه ثابت
دروس پایه،تخصصی و اختیاریدروس عمومی،کمبود یا جبرانی

 به بعد 97ورودی کارشناسی ارشد افزایش شهریه دانشجویان 

 به بعد 97ورودی   Ph.Dافزایش شهریه دانشجویان 

واحد پایان نامهواحد سمینارواحد کارآموزیواحد عملی و آزمایشگاهواحد نظریواحد عملیواحد نظری

ظرفیت مازاد،

مهمان،انتقال
42,350,0003,630,0004,235,0005,445,00018,150,00014,520,00014,520,00024,200,000

اتباع خارجی

با کنکور
42,350,0003,630,0004,235,0005,445,00018,150,00014,520,00014,520,00024,200,000

*انتقالی ایرانی خارج از 

کشور)20% افزایش(
50,820,0004,356,0005,082,0006,534,00021,780,00017,424,00017,424,00029,040,000

*بر اساس بند 17 مصوبه بیستمین جلسه هیات امنا مورخ 97/12/11

جدول شهریه ترمی دانشجویان ورودی 97 به بعد جهت سال تحصیلی 99-1400 

بر اساس بند 2 نامه شماره 5161مورخ 97/10/10 وزارت متبوع با افزایش %10

Ph.D دوره دکتری تخصصی 

شهریه ثابت
دروس پایه،تخصصی و اختیاریدروس عمومی،کمبود یا جبرانی


