
 

 میزان شهریه آموزشی مقاطع و دوره هاي مختلف تحصیلی  اطالعیه

 1399دانشگاه صنعتی شیراز سال 

دانشگاه  1399-1400تحصیلی داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی سال ضمن آرزوي موفقیت براي 
ارشد و دکتري دانشگاه هاي شهریه پرداز مقاطع کارشناسیصنعتی شیراز، به استحضار می رساند میزان شهریه دوره

 شود:صنعتی شیراز با توجه به مصوبات مراجع رسمی دانشگاه، به شرح زیر اعالم می

 

 

 مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی شیراز

شهریه هر واحد 
دروس خاص (پروژه، 
پایان نامه، سمینار، 

 (ریال) رساله)

شهریه هر واحد 
 (ریال) عملی

شهریه هر واحد 
 (ریال) نظري

 شهریه ثابت
 (ریال)

 مقطع دوره

  پردیس خودگردان 19،500،000 3،870،000 3،870،000 9،600،000
 

کارشناسی 
 ارشد

 و انتقال *نوبت دوم، مهمان 17،800،000 3،550،000 3،550،000 8،900،000
 داخلتبدیل خارج به  درصد بیشتر از پردیس خودگردان 10

  )اخذ مجدد دروس(روزانه  - ----- ------ ------
 )**(پس از سنوات مجاز روزانه 6،600،000 1،584،000 1،584،000 3،960،000

ریال می  800،000،000نیمسال تحصیلی مبلغ  8کل شهریه براي حداکثر 
 باشد.

  پردیس خودگردان
 

ریال می  800،000،000مبلغ نیمسال تحصیلی  8کل شهریه براي حداکثر  دکتري
 باشد.

 و انتقال *نوبت دوم، مهمان

شهریه متغیر دانشجویان مهمان  برابر معادل مقطع کارشناسی ارشد همان دوره دو
 تک درس

 تبدیل خارج به داخل درصد بیشتر از پردیس خودگردان 10
-(تمامی دوره اخذ مجدد دروس _____

 ها)

پس از سنوات مجاز (تمامی  برابر معادل مقطع کارشناسی ارشد همان دوره دو
 **ها)دوره

برابر شهریه دانشجویان پردیس دانشگاه در همان  1, 4شهریه ریالی آن به میزان 
دالر، مقطع کارشناسی ارشد  1300مقطع و دالري آن در مقطع کارشناسی 

دالر، بدون امکانات رفاهی بدون آموزش زبان  2500دالر و مقطع دکتري 1600
 فارسی به ازاي هر سال 

مللی غیر بورسیه  شهریه سالیانه دانشجویان بین ال
دانشگاه صنعتی شیراز انتخاب اخذ شهریه به صورت 
ریالی یا دالري در هر سال به تشخیص و تصویب 

 باشد.هیات رئیسه دانشگاه می
نیمسال تحصیلی، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دوره  8** سنوات آموزش رایگان براي دانشجویان مقطع کارشناسی دوره روزانه 

باشد. در موارد خاص با تصویب هیات رئیسه تا نیمسال تحصیلی می 8نیمسال تحصیلی و دانشجویان مقطع دکتري دوره روزانه  4روزانه 
 شود. یک نیمسال به نیمسالهاي آموزش رایگان اضافه می


