بسمه تعالی

با تبریک صمیمانه به مناسبت آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 1397-98توجه دانشجویان محترم را به نکات زیر جلب می نماید :

الف)مبالغ شهریه (علی الحساب) به شرح زیر می باشد:
ورودی

کاردانی
پیوسته

کارشناسی
پیوسته

کارشناسی
ناپیوسته

کاردانی و کارشناسی
علوم انسانی

کارشناسی ارشد
علوم انسانی

کارشناسی
ارشد مهندسی

ورودی مهر 97

-

 15/000/000ریال

 17/000/000ریال

 12/000/000ریال

 22/000/000ریال

 30/000/000ریال

ورودی بهمن 96

 14/000/000ریال

 15/000/000ریال

 14/000/000ریال

 11/000/000ریال

 30/000/000ریال

 40/000/000ریال

ورودی مهر 96

 14/000/000ریال

 15/000/000ریال

 14/000/000ریال

 11/000/000ریال

-

-

ورودی سال 95

 12/000/000ریال

 13/000/000ریال

 12/000/000ریال

 11/000/000ریال

-

-

ورودی سال 94

 12/000/000ریال

 12/000/000ریال

 10/000/000ریال

ورودی سال 93
ورودی سال 92

-

 12/000/000ریال
 10/000/000ریال

-

-

-

-

-

-

-

الف )1-دانشجویان باید مبلغ شهریه را از قسمت پرداخت آنالین شهریه در پروفایل دانشجویی خود به صورت الکترونیکی پرداخت
نمایند تا گزینه انتخاب واحد برای ایشان فعال گردد.
الف )2-دانشجویانی که توانائی پرداخت نقدی مبلغ شهریه برابر بند الف را ندارند می توانند پس از واریز نصف مبلغ پیشنهادی
علی الحساب از طریق پرداخت آنالین و مراجعه مستقیم به امور مالی جهت تقسیط شهریه باقیمانده به صورت چک ،نسبت به انتخاب
واحد اقدام نمایند .در صورت پرداخت یک برگ چک ،سررسید آن  1398/02/22و در صورت پرداخت دو برگ چک سررسیدهای آن
 1398/02/08و  1398/03/08خواهد بود.
الف )3-دانشجویان و فرزندان معزز شهداء و جانبازان در صورت تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فریدونکنار ،جهت اطالع
از مبلغی که باید واریز نمایند می بایستی به کارشناس مالی مراجعه نموده تا بتوانند نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.
ب) دانشجویانی که بدهی قبلی دارند باید در پرداخت شهریه ،بدهی قبلی را منظور نمایند.
ج) دانشجویانی که طلب قبلی دارند می توانند مبلغ بستانکاری را از شهریه نیمسال کسر نموده و مابقی را واریز نمایند.
د) دانشجویان پس از حذف و اضافه و تا پایان نیمسال باید نسبت به پرداخت مانده بدهی شهریه از طریق واریز الکترونیکی اقدام
نمایند .همچنین در صورت بستانکار شدن دانشجو ،طلب وی در نیمسال بعدی لحاظ خواهد شد.
توضیحات  :با رعایت شرایط فوق دانشجویان محترم می توانند نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند .عدول از هر یک از شرایط مذکور
موجب حذف واحد های مأخوذه خواهد شد که مسئولیت آن مستقیماً به عهده دانشجو خواهد بود.

امور مالی موسسه آموزش عالی پردیسان

