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پرتال دانشگاهی به نقل از خبرگزاری مهر: شهریه تحصیل در مقطع کارشناسی  ناپیوسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
اعلام شد که براساس آن شهریه دوره  های نیمه حضوری 60درصد دوره های شبانه خواهد بود.

جدول شهریه تحصیل در گروه های مختلف مقطع کارشناسی ناپیوسته وزارت علوم به این شرح اعلام شد:

دوره شبانه گروه پزشکی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

جدول  شهریه تحصیل در دورههای نوبت دوم (شبانه) رشته های تحصیلی گروه آموزشی  پزشکی بر اساس اعلام وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق شهریه اعلام  شده در سال 1390 به اضافه نرخ تورم رسمی سال 1390 اعلام شده
از سوی بانک  مرکزی، از سوی هیأت امنای دانشگاههای مجری (1391) تا پایان تحصیل آنان ثابت  بوده و تغییر نخواهد.

همچنین شهریه ثابت برای ورودی های سال 1391  تا پایان تحصیل آنها ثابت بوده و تغییر نخواهد کرد، از سوی دیگر
شهریه  متغیر در سالهای آتی براساس نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی،  تغییر خواهد کرد.

شهریه متغیر به ازای هر واحد دروس تخصصی(نظری)  شهریه متغیر به ازای هر واحد دروس عمومی(عملی)  شهریه متغیر به ازای هر واحد دروس عمومی(نظری)  شهریه ثابت در هر نیمسال تحصیلی        
شهریه متغیر به ازای هر واحد دروس تخصصی(عملی) 
کارآموزی و کارآموزی در عرصه 
 
    730.000   61.000  170.000  121.000
 170.000
 200.000
 

      

دوره شبانه غیرپزشکی

بر اساس اعلام  دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شهریه  های ثابت و متغیر دوره
های شبانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با تأیید  هیات امنای مراکز آموزش عالی یاد شده در سال 1391 اعلام شد.

بر این  اساس کمترین شهریه ثابت در گروه علوم انسانی به ترتیب مربوط به دانشگاههای  لرستان با مبلغ 46 هزار تومان و
بیشترین شهریه با مبلغ 92 هزار تومان مربوط  به دانشگاههای تبریز و سمنان است.

همچنین کمترین مبلغ شهریه در  سایر گروههای آموزشی که مجری برگزاری مقطع کارشناسی ناپیوسته هستند مربوط  به
دانشگاه لرستان و موسسات آموزش عالی با مبلغ 69 هزار تومان و بیشترین  مبلغ شهریه مربوط به دانشگاه تبریز با مبلغ 115

هزار تومان اعلام شده است.

شهریه تحصیل در موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

طبق  اعلام دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  شهریه های ثابت و متغیر برای
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دانشگاهها و مؤسسات سال 91 شامل دو شهریه  ثابت و متغیر اعلام شد.

بر این اساس، شهریه ثابت دانشگاههای علم و  فرهنگ، علوم و فنون مازندران، امام رضا(ع)، دانشگاه شمال- آمل، شیخ
بهایی،  مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی رجاء، سجاد، شهید اشرفی اصفهانی،  علامه محدث نوری، نبی اکرم

(ص)  تبریز و خیام مشهد به این شرح اعلام شد:

فنی مهندسی  علوم پایه  علوم انسانی  مقطع         
کشاورزی و منابع طبیعی 
هنر 
 
2.485.150  2.055.050  1.979.150  کارشناسی ناپیوسته    
 2.156.250
 2.409.250
 

      

همچنین شهریه ثابت سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی به این شرح اعلام شد:

فنی مهندسی  علوم پایه  علوم انسانی  مقطع        
کشاورزی و منابع طبیعی 
هنر 
 
2.409.250  2.017.100  1.928.550  کارشناسی ناپیوسته    
 2.093.000
 

2.320.700

  
      

برای مشاهده متن کامل خبر/مطلب اینجا کلیک نمایید
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