
 دکتری : شهريه دوره در مقطع

 

 شهريه ترم اول کل شهريه گروه

 ميليون تومان ( 05ميليون ريال ) 054 علوم انسانی
 ريال 0404440444

 ميليون تومان ( 05ميليون ريال ) 054 علوم اجتماعی و رفتاری
 ريال 0404440444

 ميليون تومان ( 55ميليون ريال ) 554 فنی و مهندسی
 ريال 00404440444

 ميليون تومان ( 55ميليون ريال ) 554 علوم پايه
 ريال 00404440444

 علی الحساب علوم اجتماعی و رفتاری به صورت های علوم انسانی و دوره دکتری برای رشتهکلشهريه

ميليون  554مبلغ  علی الحساب به صورتها  و برای ساير رشتهميليون تومان( 05ميليون ريال ) 054مبلغ 

نهائی خواهد شد. باشد که پس از تصويب در هيئت امناء دانشگاه تهران ميليون تومان( می 55) ريال

 پرداخت شهريه برای کليه پذيرفته شدگان الزامی است.

 خواهد دانشگاه آموزشی تقويم طبق، نام  ثبت موقع شدگان  پذيرفته شهريه نكته: پرداخت

 .بود

 جدول نحوه دريافت کل شهريه دوره دکتری 

%( از کل شهریه02) نیم سال اول  

%( از کل شهریه02) نیم سال دوم  

%( از کل شهریه01) نیم سال سوم  

%( از کل شهریه01) نیم سال چهارم  

%( از کل شهریه01) نیم سال پنجم  

%( از کل شهریه01) نیم سال ششم  

%( از کل شهریه02) تحصیل()در زمان فراغت از ترم آخر   



  منظور از کل شهريه در جدول فوق، جمع کل شهريه های ثابت و متغير طی  دوره : 0نكته

 دکتری می باشد.  

  مبلغ شهريه شامل هزينه های مسكن، اياب و ذهاب، تغذيه، کتاب و .... نمی باشد.2نكته : 

 است، حتی اگر دانشجو در : پرداخت شهريه ثابت در هر نيم سال تحصيلی الزامی 3نكته

 مرخصی تحصيلی باشد.

  پس از انتخاب رساله تا پايان مراحل دفاع، ثبت نام دانشجو در کليه نيمسال های 0نكته :

 بعدی براساس تقويم دانشگاه همراه با پرداخت شهريه ثابت الزامی است.

  در صورت حذف ترم، انصراف يا اخراج دانشجو در هر يک از مراحل تحصيل و به 5نكته :

 هر دليل وجوه دريافتی از دانشجو بابت شهريه مسترد نخواهد شد. 

بابت ضمانت  ريال 544،444،444الزم به ذکر است، در هنگام ثبت نام چكی با مبلغ  *

 .دريافت خواهد شد

 


