
 1400پرداخت شهریه نیم سال اول میزان و نحوه  

( با قبل از تاریخ انتخاب واحد )  1400/ 6/ 6تا شنبه    1400/ 6/ 1از تاریخ    باید  کلیه دانشجویان

واریز  به طور علی الحساب  مبالغ ذیل را    ورود به سایت )قسمت انتخاب واحد( و پرداخت الکترونیکی

ابقی شهریه ترم پس  م نموده تا مجوز و امکان دسترسی به انتخاب واحد را اخذ نمایند. بدیهی است 

از زمان حذف و اضافه و قطعی شدن آن که مانده بدهی دانشجویان در سایت مشخص و تثبیت 

 توسط دانشجو واریز و تسویه می گردد. ، خواهد شد

 تذکرات مهم: 

دانشجویان مهمان  خواهند داشت و   واحد   12کمتر از  و   بودهکه ترم آخر   کارشناسی دانشجویان   -1
  چه سریعتر باید به کارشناسان آموزش رشته مربوطه ی خود اطالع دهند که علی الحساب جدید هر  

 برای آن ها تعریف شود.  ریال( 10،000،000)

هی آنها به مبلغ علی الحساب افزوده  بدیهی است دانشجویانی که از ترم قبل بدهی دارند میزان بد  -2
 شده و می بایست جمع مبالغ پرداخت شود. 

 قابل رویت و پرداخت می باشد.   قسمت انتخاب واحد مبلغ علی الحساب از   -3

با توجه به تغییر قانون چک در کشور، امکان دریافت چک از دانشجو به عنوان بخشی از بدهی   -4
    وجود ندارد.

و این واحد ها فقط    نبوده   توسط دانشجویان ارشد قابل اخذ  واحد پایان نامه و یا تمدید آن ضمنا    -5
  نشجو، قابل اخذ توسط آموزش دانشگاه و بعد از پرداخت شهریه متغیر واحدهای مذکور توسط دا 

 .  چگونگی آن در اطالعیه های بعدی خواهد آمد می باشد که 

، ود چون انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی واحد دماوند )پسران( در واحد تهران انجام می ش  -6
کن بدهی ترم قبل)در علی الحساب شهریه خود را واریز نمایند، لتهران  واحد  باید با ورود به سایت  

 دازند.  ر هی( را در سایت دماوند بپدصورت داشتن ب

 ريال  14،000،000 کلیه رشته ها  کارشناسی

 ريال  24،000،000 کلیه رشته ها کارشناسی ارشد
 

 با تشکر 

 امور مالی 


