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ی شهریه دوره های کارشنایس ارشد : 2022-2023سال تحصییل   و دکتر

ن الملیل ورودی جدید*  شهریه ی برای دانشجویان بی 

 

 کارشنایس ارشد 
 با پایان نامه 

 کارشنایس ارشد
 نامه بدون پایان

ارشته های دوره ی   دکتر

ن الملیل  دانشجویان بی 
 بدون بورسیه

ن الملیل  دانشجویان بی 
 بدون بورسیه

ن الملیل  دانشجویان بی 
 بدون بورسیه

 Euro 245 Euro 245 Euro 245 ثبت نامهزینه 

 Euro 50 Euro 50 Euro 50  بیمههزینه 

 Euro 350 Euro 650 Euro 350 هزینه هر درس

 Euro -- 2600 Euro 1350 هزینه پایان نامه )هر ترم(
 ترم تحصییل 4برای 

 -- Euro 120 -- پروژه پایان   هزینه 

 Euro 150 Euro 150 Euro 150 هزینه دروس پیش نیاز

 

ی   :نکات مهم در خصوص شهریه های اعالم شده ی دوره های کارشنایس ارشد و دکتر

 ی ,جویان ارشد دانش یبرا  شود.  اعمال یمبر شهریه €  195سال اول، دکتر

 یجویان دانش یبرا  شود.  اعمال یمبر شهریه €  195سال اول،  دکتر

 بر ارزش افزوده به اقالم فوق اضافه خواهد شد.  اتیمال 

 داروپردازی و  ست،یز طیمح مهندیس ،یطیمح ستیعلوم ز  ،یمیش ،ستر یز  مهندیس یهابرنامه یبرا

 ورو ی 480برای مقطع ارشد و  ورو ی 335 اضاف   نهیهز  ش،یآزما یهاتیاستفاده از ک یبرا  -Pharmacognosy)یفارماکوگنوز (

یبرای   بر ارزش افزوده( وجود خواهد داشت.  اتی)بدون مال مقطع دکتر

 به طور مرتب برریس کند نشگایه خود را در پرتال دانشجون  هر دانشجو موظف است اطالعات مایل و دا. 

 وع هر ترم برای آن ترم ثبت نام کنند  .ثبت نام دانشگاه، در ابتدای هر ترم انجام یم شود و دانشجویان موظفند پیش از شر

 ترم: هزینه ی هر درسمحاسبه هزینه  نحوه ی x  تعداد دروس + هزینه پایان نامه )در صورت ثبت نام( + هزینه ی فعالیت های

 اجتمایع
ی

 + بیمه.  فرهنگ

  شد نخواهدبرای شهریه زبان و دروس پیش نیاز اعمال برای دانشجویان  که بورس تحصییل به آنها اعطا شده است، این تخفیف. 

 ی اولی   باری که هزینه پایان نامه پرداخت یم شود ،در تریم است که دانشجو برای آزمون جامع ثبت نام یم کند و پس از آن  دکتر

 .تا زمان دفاع از پایان نامه، هر ترم هزینه ی مربوطه باید پرداخت گردد
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