
 

 

 به نام خداوند مهربان
  جدیدالورودپرداز هزینهشبانه و قابل توجه دانشجویان 

رساند که  ، به اطالع میدانشگاه کاشان در99تبریک پذیرش شما دانشجویان گرامی در آزمون  ورودي  با

الحساب  مبالغ ذیل را بصورت علی، الزم است 1399-1400تحصیلی سال  اولنیمسال  ثبت نام براي 

. نماییدپرداخت ) پردیس دانشگاهی و مجازي -شهریه دوره شبانه(عنوان ه بالکترونیکی  درگاهاز طریق 
  .تا پایان آذرماه واریز گرددباید ) براساس واحدهاي انتخابی(ه یشهر باقیمانده شود تاکید می

  

  )ریال( الحساب علی مبلغ  دورهنحوه ورود و  –مقطع 

  6.500.000  اتباع روزانه و شبانه ،شبانه- کارشناسی

  12.000.00  انتقال از خارج وبدون آزمون اتباع  - کارشناسی

 واتباع روزانه  ،شبانه - ارشد کارشناسی
  موزشهاي الکترونیکیآمجازي و ،شبانه

19.000.000  

  40.000.000  پردیس دانشگاهی- کارشناسی ارشد 

  25.000.000  انتقال از خارج واتباع بدون آزمون  -ارشد  کارشناسی

  50.000.000  انتقالی از خارج وشبانه - دکتري 

  50.000.000  پردیس دانشگاهی- دکتري 

  

 )پرداز امور مالی دانشجویان شبانه و هزینه(



 

 

 
  در مقاطع مختلف 99جدول شهریه ورودي هاي 

  )ریال(شهریه تقریبی یک نیمسال   ) ریال(شهریه تقریبی کل دوره   گروه  دوره- مقطع

  شبانه- کارشناسی
  10500000  84000000  علوم انسانی
  12000000  96000000  سایر گروهها

  شبانه-کارشناسی ارشد
  25000000  100000000  علوم انسانی
  30000000  120000000  سایر گروهها

  شبانه-دکتري
  94000000  752000000  علوم انسانی
  105000000  840000000  سایر گروهها

  25000000  100000000  هاکل گروه  مجازي- کارشناسی ارشد 
  62500000  250000000  هاکل گروه  پردیس دانشگاهی - کارشناسی ارشد

  پردیس دانشگاهی -دکتري
  98500000  788000000  علوم انسانی
  110000000  880000000  سایر گروهها

  

) نیمسال  8دکتري  -نیمسال 4کارشناسی ارشد -نیمسال 8کارشناسی (دوره براي سنوات مجاز تحصیلی کل شهریه : 1تذکر 
  .باشد مصوبه هیات امنا میشهریه می باشد و شهریه سنوات اضافی مطابق 

  -شناسیواحد در مقطع کار 16؛ شهریه تقریبی فوق با انتخاب حدود باشد شهریه شامل شهریه ثابت و شهریه متغیر می: 2تذکر
  .باشد واحد در مقطع دکتري می 6 -واحد در مقطع کارشناسی ارشد 8

  .شود حاسبه میتعداد و نوع واحدهاي انتخابی مشهریه متغیر بر اساس مقدار : 3تذکر 

  .یابد افزایش می% 10شهریه متغیر ساالنه : 4تذکر 

  .باشد می) یط اعالم شده در دفترچه کنکوربر اساس شرایا (شهریه شبانه % 80شهریه اتباع روزانه معادل : 5تذکر 

  

  )پرداز امور مالی دانشجویان شبانه و هزینه(


