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ایران کنفرانس

شرایط پذیرش رشتههای نوبت دوم/ جدول شهریه دورههای نوبت دوم ارشد  
دانشگاهها

  

مشاور عالی سازمان سنجش با تشریح شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشتههای  مختلف تحصیلی دورههای نوبت دوم
دانشگاهها، میزان شهریه این دوره را اعلام  کرد.

  

حسین توکلی در گفتوگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه عنوان دوره تحصیلی«
شبانه » در کلیه دانشگاهها و مؤسسات  آموزش عالی، به دورههای تحصیلی « نوبت دوم » تغییریافته است، اظهارکرد:  کلیه

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته (بر اساس ردیف 5) میتوانند رشتههای  تحصیلی نوبت دوم را نیز انتخاب کنند.

  

وی با بیان اینکه مواد امتحانی و ضرایب دروس هر یک از رشتههای تحصیلی  دورههای نوبت دوم همانند مواد امتحانی
و ضرایب رشته مربوط در دوره روزانه  است، اظهارکرد: دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مجری دورههای نوبت دوم،

از  ارائه خوابگاه، سرویس ایاب و ذهاب و مسائل رفاهی معذور هستند.

  

وی افزود: بنابراین به داوطلبان توصیه میشود، انتخاب خود را بومی کرده و کد رشتههای شهر محل سکونت خود را
انتخاب کنند.

اعطای مدرک به دانشجویان دوره نوبت دوم بدو ذکر «نوبت دوم»  
  

توکلی با تاکید بر اینکه دانشجویان دورههای نوبت دوم تابع مقررات آموزشی  دانشجویان دوره روزانه خواهند بود،
تصریح کرد: مگر در مواردی که در  آییننامه طرح ایجاد دورههای نوبت دوم مستثنی شده است.

  

وی با تاکید بر اینکه انتقال دانشجویان دورههای نوبت دوم به دوره روزانه  ممنوع است، خاطرنشان کرد: مدرک
فارغالتحصیلی دانشجویان دورههای نوبت دوم،  بر اساس مصوبات وزارت علوم بدون ذکر کلمه «نوبت دوم» اعطا

میشود.

جدول شهریه دورههای نوبت دوم دانشگاهها  
  

بر اساس این گزارش، میزان شهریههای ثابت و متغیر تحصیل در دورههای نوبت  دوم دانشگاههای مجری که به تائید
وزارت علوم رسیده، به شرح زیر است:
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میزان شهریه ثابت دانشگاههای اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، خوارزمی،  شهیدبهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی
امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت  ایران و فردوسی مشهد برای گروه علوم انسانی چهار میلیون و 500 هزار ریال در 

هر نیمسال، شهریه متغییر هر واحد 800 هزار ریال و شهریه هر واحد  پایاننامه (نظری، دو میلیون ریال) و (آزمایشگاهی و
کارگاهی، سه میلیون  ریال) است.

  

همچنین، شهریه ثابت دانشگاههای مذکور برای سایر گروههای آموزشی در هر  نیمسال پنج میلیون ریال، شهریه متغییر هر
واحد یک میلیون و 200 هزار ریال و  شهریه هر واحد پایاننامه (نظری، دو میلیون ریال) و (آزمایشگاهی و  کارگاهی، سه

میلیون ریال) است.

  

بر اساس گزارش ایسنا، میزان شهریه ثابت سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی  دولتی گروه آموزشی علوم انسانی سه
میلیون و 600 هزار ریال در هر نیمسال،  شهریه متغییر هر واحد 700 هزار ریال، شهریه هر واحد پایاننامه (نظری، دو 

میلیون ریال) و (آزمایشگاهی و کارگاهی، دو میلیون و 500 هزار ریال) است،  همچنین میزان شهریه ثابت سایر گروههای
آموزشی در هر نیمسال چهار میلیون  ریال، شهریه متغییر هر واحد800 هزار ریال، شهریه هر واحد پایاننامه (نظری،  دو

میلیون ریال) و (آزمایشگاهی و کارگاهی، دو میلیون و 500 هزار ریال)  است.
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