
 برای دانشجویان جدیدالورود در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مدارک و مراحل مالی ثبت نام در پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه

 .ارائه فرم تعهد محضری همراه با چک ضمانت پرداخت شهریه به روش زیر1

یکی از دفترخانه های اسناد رسمی واقع در هر شهری امضا نموده و آن فرم به *.فرم تعهد محضری را دانشجو و ضامن ) هر شخص حقیقی می تواند ضامن باشد( در 

 تایید دفترخانه برسد.

 *.فقط شماره چک ضمانت در روی فرم تعهد محضری ثبت می شود و نه مبلغ آن

 *.چک ضمانت باید بدون تاریخ باشد.

 در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری 39مبلغ چک ضمانت برای ورودی 

 علوم پایه علوم انسانی مقطع

 ریال 191,111,111 ریال 181,111,111 کارشناسی ارشد

 ریال 514,111,111 ریال 401,111,111 دکتری

 

 بانک ملی بنام عواید اختصاصی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه بابت ضمانت شهریه(نوشته شود. 1119101091110*.چک باید در وجه )حساب شماره 

 ضمانت متعلق به هر یک از بانک های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می تواند باشد.*.چک 

 ارائه می شود و پشت آنرا دانشجو امضا می نماید.( ی نماید و یا )چک ضمانت توسط ضامن*.چک ضمانت توسط دانشجو ارائه می شود و پشت آنرا ضامن امضا م

 99جویان ورودی . واریز شهریه ترم برای دانش1

 مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری طبق جدول زیر می باشد. 99*.شهریه دانشجویان ورودی 

 پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه 49-49شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر و بهمن 

 شهریه )ریال(                  
 

 نام گروه آموزشی

شهریه 

 ثابت

شهریه  شهریه متغیر به ازای

پایان نامه 

به ازای هر 

 واحد

حداکثر مهلت مجاز  واحد جبرانی

هر واحد  تحصیل بر حسب ترم

 نظری

هر واحد 

 عملی

 عملی نظری

 4 2,2800000 1,140,000 4,2000000 2,040,000 2,940,000 22,8000000 علوم انسانی

 4 2,4000000 1,2000000 4,8000000 2,0400000 2,400,000 22,8000000 سایر گروه های آموزشی

 

 پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه 49-49ورودی مهر و بهمن دکتری شهریه دانشجویان 

 جمع کل شهریه به ازای هر واحد شهریه پایان نامه شهریه متغیر شهریه ثابت گروه آموزشی مقطع

 دکتری
 ریال 400,0000000 ریال 8,0000000 ریال 0,0000000 ریال 20,0000000 علوم انسانی

 ریال 50400000000 ریال 8,5000000 ریال 2,5000000 ریال 22,0000000 علوم پایه

 

 به شرح ذیل می باشد 99ثبت نام مالی برای دانشجویان در ترم جدید برای ورودی های 

برگه و ارائه اصل  9طی فیش  پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیهبانک ملی به نام عواید اختصاصی  1119101091110.پرداخت نقدی شهریه ثابت به حساب شماره 1

 فیش مربوط به صاحب حساب به حسابداری پردیس )قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران(

 1999آذر  5.شهریه متغیر طی یک فقره چک بانک ملی به تاریخ 1



 اید اختصاصی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه ( باشد.بانک ملی به نام عو 1119101091110*.چک باید در وجه ) حساب شماره 

ضروری می باشد و در صورت عدم ارائه یکی از موارد فوق ) فرم تعهد محضری, چک ضمانت شهریه, فیش تذکر : جهت ثبت نام دانشجویان ارائه کلیه مدارک فوق 

 واریز نقدی شهریه, چک شهریه متغیر ( ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

 : چک شهریه متغیر الزاما باید بانک ملی باشد و از دریافت چک سایر بانک ها معذوریم.تذکر 


