« باسمه تعالی »

«اطالعیه شهزیه مقطع دکتزی تخصصی ( )Ph.Dنیمه متمزکش سال تحصیلی »97-98
قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع دکتشی نوبت دوّم و پشدیس دانشگاهی جذیذ الوسود سال تحصیلی  89-89جذول شهشیه به ششح ریل
اعالم می گشدد:
با عٌایت بِ هصَبِ ّیأت اهٌای داًشگاّْای هٌطقِ البسش جٌَبی هَزخ  ،79/5/14بدیٌَسیلِ هیصاى شْسیِ تحصیلی هقطع دکتسی دٍزُ ّای ًَبت دٍّم (شباًِ) ٍ
پسدیس داًشگاّی داًشجَیاى ٍزٍدی  79-79بِ شسح ذیل بِ اطالع هیزسد :

جذول شهشیه دانشجویان مقطع دکتشی نوبت دوّم و پشدیس دانشگاهی سال تحصیلی 89-89

گزوه آموسشی

شهزیه متغیز (ریال)

شهزیه ثابت نیمسال (ریال)

هز واحذ درس اصلی

هز واحذ پایان نامه

علوم انسانی

55/890/000

6/864/000

8/712/000

سایش سشته ها

63/342/000

9/625/000

11/550/000

* با عٌایت بِ دستَز سیصدّن اش سَّهیي ًشست عادی دٍزُ ی چْازم ّیأت اهٌای داًشگاُ ّای هٌطقِ ی البسش جٌَبی هَزخ  73/10/19هبلغ ایاب ٍ
ذّاب بسای داًشجَیاى دٍزُ ّای شباًِ ٍ پسدیس دز ّس تسم  450/000ریال ٍ بسای داًشجَیاى دٍزُ زٍشاًِ هبلغ  160/000ریال هی باشد ،کِ
داًشجَیاى هحتسم هَظفٌد ایي هبلغ زا ّس تسم اش طسیق پسداخت الکتسًٍیکی (سایت گلستاى داًشگاُ سوٌاى) ٍازیص ًوایٌد.

تذکزات مهم:
 -1بِ استٌاد هصَبات ّیأت اهٌای داًشگاُ ،تعداد ًیوسال ّای تحصیل زایگاى بسای داًشجَیاى زٍشاًِ ً 9یوسال هی باشد ٍ لرا ایٌگًَِ داًشجَیاى بسای
تحصیل دز ًیوسال دّن ٍ بِ بعد (دز صَزت افصایش سٌَات) هلصم بِ پسداخت شْسیِ طبق تعسفِ شْسیِ داًشجَیاى شباًِ (ًَبت دٍّم) ّن ٍزٍدی خَد
هی باشٌد.
 -2بِ استٌاد هصَبات ّیأت اهٌای داًشگاُ ،داًشجَیاى دٍزُ ًَبت دٍّم (شباًِ) اش ًیوسال دّن ٍ بِ بعد (دز صَزت افصایش سٌَات) هلصم بِ پسداخت
شْسیِ بِ هیصاى ( 1/5یک ٍ ًین) بسابس تعسفِ شْسیِ خَد هی باشٌد.
 -3دز شهاى ثبت ًام الشم است کلیِ پریسفتِ شدگاى زشتِ ّای علَم اًساًی هبلغ  50/000/000ریال ٍ سایس زشتِ ّا هبلغ  60/000/000ریال
شْسیِ زا بطَز علی الحساب بِ حساب داًشگاُ بِ صَزت پسداخت الکتسًٍیکی اش طسیق ساهاًِ گلستاى ٍازیص ًوایٌد .ضوٌاً الشم است الباقی شْسیِ بعد اش
شسٍع کالس ّا تا پایاى ّواى ًیوسال تحصیلی تسَیِ گسدد.
تبصزه  : 1داًشجَیاًی کِ تحت پَشش ،بٌیاد شْید (جاًباشاى  ٍ % 25باالتس ٍ فسشًداى ٍ ّوسساى ،فسشًداى شْدا ٍ ّوسساى ،آشادگاى ٍ فسشًداى ٍ
ّوسساى آًْا) اش پسداخت شْسیِ هعاف هی باشٌد بِ شسط ایٌکِ اش ادازُ هسبَطِ شْسستاى سوٌاى بسگِ هعسفی ًاهِ بِ هعاًٍت هحتسم آهَششی داًشگاُ
سوٌاى ازائِ ًوایٌد.
تبصزه  : 2داًشجَیاًی کِ تحت پَشش کویتِ اهداد اهام خویٌی (زُ) ٍ ادازُ بْصیستی هی باشٌد بٌا بِ اعالم ساشهاى هسبَط بِ داًشگاُ سوٌاى،
هی بایستی داًشجَ شْسیِ تسم زا بِ داًشگاُ سوٌاى پسداخت ًواید ٍ بسای اخر ّصیٌِ تحصیلی با تأیید اهَز شباًِ داًشگاُ سوٌاى بِ ادازُ هسبَطِ هساجعِ
کٌٌد.
تبصزه  : 3دز صَزتی کِ داًشجَ پس اش شهاى ثبت ًام ٍ قبل اش شسٍع کالسْا ٍ یا قبل اش اتوام شهاى حرف ٍ اضافِ ( 97/6/18لغایت )97/7/9
تقاضای اًصساف ًواید به استثناء شهشیه ثابت هی تَاًد الباقی هبلغ ٍازیصی زا دزیافت ًواید( .شهشیه ثابت عودت داده نمی شود).
تبصزه  : 4دز صَزتیکِ داًشجَیی بعد اش شهاى حرف ٍ اضافِ ( 97/7/10و به بعذ) تقاضای اًصساف ًواید بایذ شهشیه ثابت و متغیش و ایاب و
رهاب (کل شْسیِ تحصیلی ّواى تسم) زا ٍازیص ًواید( .عودت شهشیه امکان پزیش نمی باشذ).
تبصزه  : 5بس اساس هصَبات ّیأت زئیسِ داًشگاُ سوٌاى ،دانشجویان پشدیس دانشگاهی کِ کل شْسیِ ّس تسم زا قبل اش اتوام هْلت حرف ٍ اضافِ
یکجا پسداخت ًوایٌد مشمول  %01تخفیف کل شهشیه ّواى تسم هی گسدًد.
واحذ شبانه مذیشیت تحصیالت تکمیلی دانشگاه سمنان

