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ایران کنفرانس

  

جدول شهریههای دانشگاههای غیردولتی و شبانه اعلام شد/ اعمال شهریههای جدید از مهر

مدیر  کل دفتر گسترش وزارت علوم، مهمترین جزئیات شهریه دانشجویان نوبت دوم مراکز  آموزش عالی و دانشگاههای  
دولتی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی  را در مقطع کارشناسی ارشد اعلام کرد و گفت: شهریه های جدید از

    مهرماه اعمال  می شود.

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب مبلغ شهریه  دانشجویان نوبت دوم در مقطع کارشناسی ارشد،
جزئیات این افزایش قیمتها را  اعلام کرد و از میزان افزایش این مبلغ در دانشگاهها و موسسات آموزش  غیردولتی

غیرانتفاعی برای مقطع ارشد خبر داد.

  

وی با اشاره به دانشگاههایی که این افزایش شهریه برای نوبت دومشان (شبانه)  اعمال شده، گفت: شهریه نوبت دوم
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی در  مقطع کارشناسی ارشد برای دانشگاههای برتر اصفهان، تهران، تبریز، تربیت 

مدرس، خوارزمی تهران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیر کبیر،  صنعتی شریف، علم و صنعت ایران و
فردوسی مشهد و سایر دانشگاههایی که در رده  20 دانشگاه برتر کشور قرار دارند، اعلام شد.

  

جزئیات جدول شهریه این دانشگاهها به این شرح اعلام شد:

  

شهریه نوبت دوم ارشد دانشگاههای برتر

پایان نامه نظری  شهریه متغیر  شهریه ثابت  نام گروه        
پایان نامه آزمایشگاهی یا کارگاهی 
 
200.000 تومان  800.00 تومان  450.000 تومان   علوم انسانی    
300.000 تومان 
 
200.000 تومان  120.000 تومان  500.000 تومان  سایر گروههای آموزشی    
300.000 تومان 
 

      

وی گفت: در صورتیکه در برنامه آموزشی دانشجویان نوبت دوم، دروس عملی  گنجانده شده باشد، شهریه معادل 1.5
برابر دروس نظری محاسبه می شود.
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این مقام مسئول وزارت علوم در ادامه به میزان شهریه نوبت دوم دانشجویان  کارشناسی ارشد سایر دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی دولتی بر اساس جدول ذیل  اشاره کرد.

  

شهریه نوبت دوم ارشد سایر دانشگاهها

پایان نامه نظری  شهریه متغیر  شهریه ثابت  نام گروه        
پایان نامه آزمایشگاهی یا کارگاهی 
 
200.000 تومان  700.00 تومان  360.000 تومان  علوم انسانی    
250.000 تومان 
 
200.000 تومان  800.00 تومان  400.000 تومان  سایر گروههای آموزشی    
250.000 تومان 
 

      

به گفته مدیر کل گسترش، اگر در برنامه آموزشی دانشجویان نوبت دوم، دروس  عملی گنجانده شده باشد، شهریه معادل
5.1 برابر دروس نظری محاسبه می شود.

  

حسنی در ادامه به شهریه دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی در مقطع کارشناسی ارشد اشاره کرد.

  

جدول شهریه دانشگاههای غیرانتفاعی ارشد

پایان نامه نظری  شهریه متغیر  شهریه ثابت  نام گروه        
پایان نامه آزمایشگاهی یا کارگاهی 
 
200.000 تومان  700.00 تومان  400.000 تومان  علوم انسانی    
250.000 تومان 
 
200.000 تومان  800.00 تومان  450.000 تومان  سایر گروههای آموزشی    
250.000 تومان 
 

      

وی تاکید کرد: در صورتیکه در برنامه آموزشی دانشجویان این دانشگاهها، دروس  عملی گنجانده شده باشد، شهریه معادل
5.1 برابر دروس نظری محاسبه می شود.

  

مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم همچنین به شهریه مقطع کارشناسی ارشد در موسسات آموزش عالی غیردولتی
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غیرانتفاعی نیز اشاره کرد.

  

جدول شهریه موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در ارشد

پایان نامه نظری  شهریه متغیر  شهریه ثابت  نام گروه        
پایان نامه آزمایشگاهی یا کارگاهی 
 
200.000 تومان  65.000 تومان  360.000 تومان  علوم انسانی    
250.000 تومان 
 
200.000 تومان  75.000 تومان  400.000 تومان  سایر گروههای آموزشی    
250.000 تومان 
 

      

حسنی یادآور شد: اگر در برنامه آموزشی دانشجویان نوبت دوم، دروس عملی  گنجانده شده باشد، شهریه معادل 1.5 برابر
دروس نظری محاسبه می شود.

  

به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، دریافت مبالغ فوق از مهرماه سال جاری در دانشگاهها عملیاتی خواهد شد.
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