پردیس بین المللی ارس

شهریه تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در پردیس بین المللی ارس

 -1دانشجویان داخلی شهریه پرداز
 -1-1کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 96-97
رشته

علوم انسانی و

شهریه

شهریه متغیر

شهریه متغیر

شهریه متغیر به

شهریه متغیر به

پایان نامه

ثابت هر

به ازای هر

به ازای هر

ازای هر واحد

ازای هر واحد

به ازای

نیمسال

واحد نظری

واحد عملی

جبرانی نطری

جبرانی عملی

هر واحد

31653600

3165360

4028640

1726560

2589840

7913400

رفتاری
سایر گروه ها

38847600

3165360

4028640

1726560

2589840

7913400

 -2-1کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ( 97-98بر حسب ریال)
رشته

شهریه

شهریه متغیر

شهریه متغیر

شهریه متغیر به

شهریه متغیر به

پایان نامه به

ثابت هر

به ازای هر

به ازای هر

ازای هر واحد

ازای هر واحد

ازای هر

نیمسال

واحد نظری

واحد عملی

جبرانی نطری

جبرانی عملی

واحد

علوم انسانی 33236280

3323628

4230072

1812888

2719332

8309070

و رفتاری
سایر گروه
ها

40789980

3323628

4230072

1812888

2719332

8309070

 -3-1دکتری ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ( 96-97بر حسب ریال)
رشته

شهریه دوره (برای  8نیمسال تحصیلی)

گروه علوم انسانی و رفتاری

712206000

سایرگروه ها

870474000

 -4-1دکتری ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ( 97-98بر حسب ریال)
رشته

شهریه دوره (برای  8نیمسال تحصیلی)

گروه علوم انسانی و رفتاری

747816300

سایرگروه ها

913997700

تذکر  -1شهریه دوره کارشناسی ارشد برای هر نیمسال تحصیلی ،مجموع شهریه ثابت و شهریه متغیر
واحدهای اخذ شده در آن نیمسال تحصیلی می باشد که می باید در هر نیمسال تحصیلی پرداخت شود .پرداخت
شهریه کامل در ابتدای نیمسال اول ضروری بوده ولی برای نیمسال های دوم به بعد ،شهریه در دو قسط مساوی
(یک قسط در ابتدای ترم و زمان ثبت نام و قسط دوم در اواسط ترم و قبل از شروع برگزاری امتحانات نهایی)
قابل پرداخت است.

تذکر  -2عطف به بند  2دستور چهاردهم صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه
مورخ  ،96/6/7چنانچه رساله دانشجو به گونه ای باشد که ضرورت ادامه تحصیل در نیمسال دهم را ایجاب
نماید ،با تایید استاد راهنما و تصویب گروه آموزشی /دانشکده مربوط ،دانشجو از پرداخت شهریه نیمسال دهم
معاف خواهد بود .دانشجویان شهریه پرداز دکتری روزانه در نیمسال نهم و دهم بر اساس مقررات مربوط ،از
پرداخت هزینه مازاد بر شهریه مصوب دوره معاف خواهند بود و پس از آن مشمول پرداخت شهریه ثابت می
باشند.

تذکر  -3شهریه تحصیلی در جداول باال ،صرفا برای ورودی های همان سال بوده و هر سال بر حسب مصوبات
هیات امنای دانشگاه تعیین می شود.

 -2شهریه دانشجویان انتقال خارج به داخل
مطابق مصوبه هیات امنای دانشگاه ،شهریه دانشجویان انتقالی خارج به داخل در پردیس های کیش و ارس
معادل شهریه دانشجویان عادی روزانه شهریه پرداز در آن پردیس ها می باشد.

 -3شهریه دانشجویان خارجی
به استناد مصوبه صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 1396/6/7
شهریه دانشجویان بین المللی در هر نیمسال تحصیلی بر حسب دالر آمریکا به شرح زیر است:
شهریه

شهریه دانشجویان

شهریه نفر دوم و به بعد در بازه

رشته

گروه /رشته

نیمسال

کشورهای حوزه زبان

زمانی تحصیل همزمان اعضای

فارسی

یک خانواده

علوم انسانی ،علوم

زبان و ادبیات فارسی

1250

1000

900

اجتماعی و رفتاری

سایر رشته ها

1800

1450

1250

2300

1850

1600

هنر ،فنی ،علوم پایه ،کشاورزی ،و دامپزشکی

تذکر  -4شهریه دانشجویان بین المللی در نیمسال های فاقد واحد آموزشی برای دانشجویان ورودی نیم سال
اول تحصیلی  96-97به بعد ،تابع جدول زیر خواهد بود:
مقطع

وضعیت دانشجو

شهریه

دکتری

در انتظار برگزاری امتحان جامع

اولین نیمسال در انتظار برگزاری امتحان جامع ،پرداخت شهریه کامل و
برای نیمسال های بعد پرداخت شهریه ثابت

در انتظار تصویب پروپوزال رساله

پرداخت شهریه ثابت

رساله

تا چهارنیمسال پس از تصویب پروپوزال ،پرداخت شهریه کامل و در
صورت اضافه شدن سنوات ،پرداخت شهریه ثابت

کارشناسی ارشد

پایان نامه

تا دو نیمسال پس از تصویب پروپوزال ،پرداخت شهریه کامل و در
صورت اضافه شدن سنوات ،پرداخت شهریه ثابت

تذکر  -5مبلغ شهریه ثابت برای دانشجویان بین المللی ارزپرداز ،معادل نیمی از شهریه کامل یک نیمسال
تحصیلی تعیین می شود.

تذکر  -6شهریه دانشجویان بین المللی ارز پرداز ،در نیمسالی که واحد آموزشی دارند معادل شهریه کامل یک
نیمسال تحصیلی خواهد بود.

تذکر  -7هزینه تحقیقاتی ) (Bench Feeاز دانشجویان بین المللی که برای فرصت مطالعاتی به دانشگاه
تهران می آیند در صورت درخواست پردیس/دانشکده ،مبلغ  1000دالر آمریکا در سال تحصیلی تعیین می
شودکه باید پیش از حضور در پردیس/دانشکده به اطالع آنان برسد.

تذکر  -8مبالغ ذکر شده در جداول و نیز در تذکر  ،7شامل هزینه های امور رفاهی (اسکان ،تغذیه ،بیمه ،حمل
ونقل و  ) ...نمی شود.

معاونت علمی پردیس بین المللی ارس
دانشگاه تهران

