
 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

 پردیس خودگردان

 (96-97  دومنیمسال ) دانشجویان پردیس خودگردانانتخاب واحد پرداخت شهریه و راهنمای 

، لذا خواهشمند است در بازه زمانی تعیین شده با می باشد 12/11/96تلغای 07/11/96از تاریخ  96-97سال تحصیلی  دومانتخاب واحد نیمسال  زمان بدینوسیله به اطالع می رساند،

 انتخاب واحدهای درسی نیمسال آتی اقدام فرمائید: پرداخت شهریه و رعایت موارد زیر نسبت به

  قبل از انتخاب واحد می باشد. پرداخت شهریه، سی به صفحه شخصی جهت انتخاب واحدشرط دستر به اطالع عزیزان رسیده است قبالً که همانگونه -1

 در صورتنسبت به مشاهده مانده موجودی خود اقدام نمایند. ضروری است  كارنامه مالیقسمت  سيستم سمادانشجویان محترم مقتضی است قبل از واریز مبلغ با مراجعه به  -2

 .گردداز مبلغ اشاره شده کسر و الباقی پرداخت  بستانکاريمبلغ جدول ذیل اقدام شود و در صورت  نسبت به پرداخت بدهی قبلی عالوه بربدهکاري 

یک نسخه از تصویر توصیه می شود  همچنین حویل نمایند.ت ذیربطیا دانشکده  خودگردان پردیسامور مالی به  طبق جدول زیررا  واریزیفیش  اصل لطفاً بعد از پرداخت شهریه، -3

 .فرمائیدنگهداری نزد خود فیش واریز شهریه را تا پایان دوره تحصیل 

، یک نسخه از تسویه حساب موقت 94ورودي  دانشجویانالزامی است. لذا خواهشمند است  94دانشجویان ورودي برای  تکميل فرم تسویه حساب موقت پردیسدر ضمن  -4

 را به امور مالی پردیس و نسخه دوم را قبل از انتخاب واحد به امور مالی دانشکده ذیربط تحویل نمایند.

 شماره حساب تحویل فيش

 متغير شهریه

یک واحد  ردیف رشته تحصيلی ورودي شهریه ثابت

 عملی

یک واحد 

 نظري

 1 پزشکی 95-96نیمسال دوم  19،360،000 3،726،800 5،856،400 (بنام رابط درآمد پردیس خودگردان)  0105527456006 امور مالی پردیس خودگردان

 2 داروسازی 95-96نیمسال دوم  19،360،000 3،726،800 5،856،400 (بنام رابط درآمد پردیس خودگردان)  0105527456006 امور مالی پردیس خودگردان

 3 پزشکی 94-95نیمسال دوم  17،600،000 3،726،800 5،856،400 (بنام رابط درآمد دانشکده پزشکی)  0104920387002 امور مالی دانشکده پزشکی

 4 داروسازی 94-95نیمسال دوم  17،600،000 3،726،800 5،856،400 (بنام رابط در آمددانشکده داروسازی) 0105860101000 دارو سازیامورمالی دانشکده 
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