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 یو دکت   شهریه دوره های کارشنایس ارشد : 2022-2023سال تحصییل 

ن الملیل ورودی جدید*  شهریه ی ساالنه برای دانشجویان بی 

  
 
 

رشته های 
 کارشنایس ارشد

 با پایان نامه 

 
 

رشته های 
 کارشنایس ارشد

 نامه بدون پایان

 
 

رشته های دوره 
ا  ی دکت 

ن   دانشجویان بی 
 الملیل

 بدون بورسیه

ن  دانشجویان بی 
 الملیل

 %50با بورسیه 

ن  دانشجویان بی 
 الملیل

 بدون بورسیه

ن  دانشجویان بی 
 الملیل

 %50با بورسیه 

ن  دانشجویان بی 
الملیل بدون 

  بورسیه
شامل مالیات بر 

 ارزش افزوده
شامل مالیات بر 

 ارزش افزوده
شامل مالیات بر 

 ارزش افزوده
 

شامل مالیات بر 
 ارزش افزوده

شامل مالیات بر 
 ارزش افزوده

 1.390,00$ 815,50$ 1.631,00$ 815,50$ 1.631,00$ هزینه هر درس

 1.821,00$ _ _ 1.122,50$ 2.445,00$ هزینه پایان نامه )هر ترم(

ه پایانی )ثبت هزینه پروژ 
 نام بار اول(

 _ رایگان رایگان _ _

هزینه پروژه پایانی )ثبت 
 نام بار دوم(

_ _ $815,50 $407,75 _ 

هزینه درس سمینار )ثبت 
 نام بار اول(

 رایگان _ _ رایگان رایگان

هزینه درس سمینار )ثبت 
 نام بار دوم(

$326,00 $163,00 _ _ $326,00 

ENG511 , ENGL509 
(24 hour/week) 

(semester fee) 2 

$4.200,00 $2.100,00 $4.200,00 $2.100,00 $2.100,00 
 3% تخفیف( 50)

ENGL - 513, 515, 
521, 523, 525, 528 

$815,50 $407,75 $815,50 $407,75 $407,75 (50 %
 3تخفیف( 

% 50) 570,50$ 570,50$ 1.141,50$ 570,50$ 1.141,00$ هزینه دروس پیش نیاز
 3تخفیف( 

 

رشته های بانکداری و 
 امور مایل

 دوره های آنالین

ن الملیل  دانشجویان بی 
 بدون بورسیه

 
ن الملیل  دانشجویان بی 

 %50با بورسیه 

 

 
 بدون پایان نامه با پایان نامه بدون پایان نامه با پایان نامه

 
 

شامل مالیات بر ارزش 
 افزوده

شامل مالیات بر ارزش 
 افزوده

شامل مالیات بر ارزش 
 افزوده

شامل مالیات بر ارزش 
 افزوده

   1.631,00$ هزینه هر درس
$1.631,00 

$815,50 $815,50 
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هزینه پایان نامه )هر 
 ترم(

$2.445,00 _ $1.222,50 _ 

هزینه پروژه پایانی 
 )ثبت نام بار اول(

 رایگان _ رایگان _

هزینه پروژه پایانی 
 )ثبت نام بار دوم(

_ $815,50 _ $407,75 

هزینه درس سمینار 
 )ثبت نام بار اول(

 _ رایگان _ رایگان

هزینه درس سمینار 
 )ثبت نام بار دوم(

$326,00 _ $163,00 _ 

هزینه دروس پیش 
 نیاز

$1.141,00 $1.141,00 $570,50 $570,50 

  

 رشته هتلداری
 بدون پایان نامه –دوره آنالین 

ن الملیل بدون بورسیه ن الملیل با بورسیه  دانشجویان بی   %50دانشجویان بی 

 
 شامل مالیات بر ارزش افزوده شامل مالیات بر ارزش افزوده

 282,00$ 564,00$ هزینه هر درس

 رایگان رایگان هزینه پروژه پایانی )ثبت نام بار اول(

 141,00$ 282,00$ هزینه پروژه پایانی )ثبت نام بار دوم(

 

ی الملیل    دانشجویان بی 

، اجتمایع
ی

 USD 225 هزینه های مربوط به فعالیت های فرهنگ

 

 
 

ی الملیل  دانشجویان بی 

 USD 135 هزینه کتابهای مربوط به دوره ی مقدمات  زبان

 

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

 ثبت نام کرده اند، یم باشد تحصییل 2021 - 22جدید در سال  برای دانشجویان ثبت نایم شهریه اعالم شده. 

  شهریه اعالم شده شامل صندوق خدمات دانشجونی و شهریه کتاب انگلییس برای دوره های خاص نیم شود. صندوق و هزینه

 .کتاب که باید در هر ترم پرداخت شود در جدول هزینه ها آورده شده است

 به اض دو درس دانشجویان جدید برای ثبت نام در مرحله اول باید حداقل هزینه ی ثبت نام 
ی

افه هزینه ی فعالیت های فرهنگ

ی  را دالر( 200اجتمایع ) ی برای دریافت تأیید نامه پرداخت مورد نیاز اهداف ویزا نی    واریز کنند. این مبلغ همچنی 
ً
الزم است )لطفا

اضافه را پرداخت ، باید مبلغ  کمی  است ثبت نام کرده اید که تعداد درویس شما از نامه پذیرش خود را چک کنید(. اگر مبلغ پرداخت  
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 خواهد 

 
 در حساب شما، برای ثبت نام در ترم بعد باف

ی
کنید. و در صورت پرداخت بیشی  از تعداد دروس اخذ شده، مبلغ اضاف

 .ماند

  ، هر دانشجو موظف است اطالعات مایل و دانشگایه خود را در پرتال دانشجونی ) https://stdportal.emu.edu.tr( به طور

 .مرتب برریس کند

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

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

 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

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

 اجتمایع
ی

 .فرهنگ

 ی برای دانشجویان دوره ی ای ارائه شده برای دوره های انگلییس و دروس پیش نیازهزینه ه تخفیف یم  %50شامل  دکی 

 .٪ به آنها اعطا شده است، این تخفیف اعمال نخواهد شد50بنابراین، برای دانشجویانی که بورس تحصییل  گردد. 
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