اطالعيه مهلت پرداخت شهريه ثابت و متغير دانشجويان ارشد -نوبت دوم

آخرين مهلت پرداخت شهريه
❖ آخرين مهلت پرداخت شهريه ثابت قبل از زمان انتخاب واحد مي باشد( .برای ديدن تقويم آموزشي اينجا را
کلیک کنید).
❖ آخرين مهلت پرداخت شهريه متغیر در هر نیمسال به شرح زير است:
 نیمسال اول هر سال تحصیلي -تاريخ 10/30 نیمسال دوم هر سال تحصیلي -تاريخ 03/31در صورت پرداخت شهريه متغیر بعد از تاريخ های اعالم شده ،جريمه مصوب اعمال خواهد شد.
آخرين مهلت بازگشت شهريه
آخرين مهلت بازگشت شهريه روز ترمیم است  .بديهي است پس از آن در صورت حذف واحد اعم ازحذف پزشکي ،حذف
 wو حذف ترم ،شهريه عودت يا برای ترمهای بعد محاسبه نميشود.
ثبت نام در نيمسال سوم هر سال تحصيلي
❖ پروژه صفر واحدی نیازی به ثبت نام در ترم تابستان ندارد.
❖ برای ثبت نام واحد يا پروژه (غیر از صفر واحد) در ترم تابستان ،مراجعه حضوری به آموزشهای آزاد دانشگاه
ضروری است .الزم به ذکر است در اين صورت عالوه بر هزينه واحدها ،شهريه ثابت نیز اخذ ميشود.
شرايط تخفيف شهريه
دانشجوياني که رتبه اول تا پنجم را در کل دانشجويان روزانه و نوبت دوم هم ورودی خود احراز نمايند ،مشروط بر اينکه
معدل ايشان کمتر از  16نباشد ،مشمول  50%درصد تخفیف در شهريه متغیر واحدهای نیمسال بعد ميشوند( .دانشجوياني
که مشمول تخفیف در شهريه ميباشند الزم است به معاون آموزشي دانشکده مراجعه فرمايند)
دستورالعمل پرداخت اينترنتي
❖ ثبت نام منحصراً بصورت اينترنتي است.
❖ پرداخت با کارتهای بانکي عضو شتاب انجام ميشود ،از واريز فیش بصورت حضوری در بانک خودداری فرمايید.
بدين منظور الزم است از عابر بانک مربوطه رمز دوم اينترنتي دريافت شود.
مراحل پرداخت
❖ ورود به سامانه آموزش https://edu.sharif.edu
نام کاربر :شماره دانشجويي
رمز عبور  :کد ملي
❖ انتخاب گزينه پرداخت اينترنتي و انجام عملیات پرداخت
نکته مهم:
❖ پس از پرداخت در سامانه مالي بر روی دکمه "مجاز آموزشي" کليک نماييد در غير اينصورت
تسويه مالي انجام نمي شود.

