اطالعیه
میزان شهریه رشته های مختلف تحصیلی در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برای ورودی سالتحصیلی  87- 89بشرح جداول ذیل اعالم می گردد.

جدول  -1میزان شهریه دوره نوبت دوم مقطع کارشناسی برای ورودیهای سال تحصیلی 87 -89
(با اعمال  %10افزایش نسبت به ورودیهای سال تحصیلی)79 -79
شهریه ثابت (هر

گروه آموزشی

شهریه متغیر برای هر واحد درسی

نیمسال تحصیلی)
علوم انسانی
سایر گروههای
آموزشی

اصلی و

شهریه دروس و عملی ،

شهریه هر واحد پروژه

تخصصی

آزمایشگاهی و کارگاهی

در صورت وجود در برنامه

برای هر ساعت اجرا در هفته

آموزشی

288/807/-

9/911/997/-

218/807/-

9/911/997/-

عمومی

پایه نظری

2/911/087/-

918/447/-

218/807/-

858/917/-

2/411/287/-

918/447/-

821/077/-

811/877/-

ارقام مندج در جدول به واحد ریال میباشد

جدول  -2میزان شهریه دوره نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشد برای ورودیهای سال تحصیلی 87 -89
(با اعمال  %10افزایش نسبت به ورودیهای سال تحصیلی)79 -79
گروه آموزشی

شهریه هر واحد پایان نامه

شهریه ثابت

شهریه متغیر

(هر نیمسال تحصیلی)

هر واحد درسی

نظری

آزمایشگاهی و کارگاهی

علوم انسانی

0/888/427/-

9/485/115/-

4/979/177/-

5/920/805/-

سایر گروههای آموزشی

8/278/877/-

9/147/017/-

4/979/177/-

5/920/805/-

ارقام مندج در جدول به واحد ریال میباشد

جدول  -3میزان شهریه دورههای کارشناسی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه برای ورودیهای سال تحصیلی 87-89
(با اعمال  %10افزایش نسبت به ورودیهای سال تحصیلی )79 -79

کارشناسی ارشد
نوع رشته تحصیلی

مبلغ شهریه

رشته های علوم انسانی

 292/117/777/-ریال برای کل دوره (چهار نیمسال)

رشته های علوم پایه و فنی -مهندسی

 241/285/777/-ریال برای کل دوره (چهار نیمسال)

تبصره  :9برای سنوات تحصیلی بیش از چهار نیمسال تحصیلی ،برای هر نیمسال معادل  %4شهریه کل دوره از دانشجو اخذ خواهد شد.
تبصره  :2در صورت فارغ التحصیل شدن ،دانشجو در کمتر از  4نیمسال ،متناسب با مبلغ هر نیمسال ،از مبلغ کل کسر خواهد شد.

جدول  -4میزان شهریه دورههای دکتری پردیس خودگردان دانشگاه برای ورودیهای سال تحصیلی 87-89
(با اعمال  %10افزایش نسبت به ورودیهای سال تحصیلی )79 -79

دکتری
شهریه

نوع رشته تحصیلی
رشته های علوم انسانی

 115/577/777/-ریال برای کل دوره (هشت نیمسال)

رشته های علوم پایه و فنی -مهندسی

 009/187/777/-ریال برای کل دوره (هشت نیمسال)

تبصره  :9برای سنوات تحصیلی بیش از هشت نیمسال تحصیلی ،برای هر نیمسال معادل  %4شهریه کل دوره از دانشجو اخذ خواهد شد.
تبصره  :2در صورت فارغ التحصیل شدن ،دانشجو در کمتر از  8نیمسال ،به ازای هر نیمسال تحصیلی کسر شده از  8نیمسال ،مبلغ متناسب با
هر نیمسال ،از مبلغ کل کسر خواهد شد.

جدول  -5میزان شهریه دانشجویان انتقالی از خارج کشور به داخل ورودی های سال تحصیلی 87-89
(با اعمال  %10افزایش نسبت به شهریه ورودیهای سال تحصیلی 79 -79پردیس خودگردان)

کارشناسی ارشد
شهریه

نوع رشته تحصیلی
رشته های علوم انسانی

 54/112/777/-ریال برای هر نیمسال

رشته های علوم پایه و فنی -مهندسی

 18/280/125/-ریال برای هر نیمسال

دکتری
گروه آموزشی

شهریه

رشته های علوم انسانی

 85/451/257/-ریال برای هر نیمسال (تا چهار نیمسال)

رشته های علوم پایه و فنی -مهندسی

 11/921/257/-ریال برای هر نیمسال (تا چهار نیمسال)

تبصره  :9برای سنوات تحصیلی بیش از چهار نیمسال تحصیلی در مقطع دکتری ،برای هر نیمسال معادل  %4شهریه کل
دوره از دانشجو اخذ خواهد شد.

با آرزوی توفیق الهی
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

