
 موسسه آموزش عالی علوم شناختی

 غیر انتفاعی( –)غیر دولتی 

 

 :شرایط تحصیل در موسسه آموزش عالی علوم شناختی

مشروط به ثبت  2042-2041برگزاری هر یک از رشته های تحصیلی مقطع دکتری در نیمسال اول   -
 .شدگان برای شرکت در آن دوره خواهد بود نام حداقل سه نفر از پذیرفته

موسسه واقع در شهر  مجتمعدر ی ها و جلسات آموزشی و پژوهشستشکیل کلیه کالمحل   -
 .پردیس خواهد بود

موسسه ها و جلسات آموزشی و پژوهشی مطابق با برنامه آموزشی روزها و ساعات تشکیل کالس -
 .خواهد بود

 .موسسه فاقد خوابگاه دانشجویی است -

 بورسیه تحصیلی  

غیر انتفاعی( به یک تا دو نفر از پذیرفته شدگان رتبه  –تی )غیر دولتی موسسه آموزش عالی علوم شناخ
به شرط سهمیه قبولی آزاد در آزمون سراسری و نیمه متمرکز  های اول تا دهم آزمون دکتری تخصصی

تحصیل در ها، جهت ادامه دریافت نکردن کمک شهریه و با بورسیه تحصیلی از سوی سایر نهادها و سازمان
 .اعطا می کند (بورس تحصیلی )معافیت کامل از پرداخت شهریه 2042-2041 سالموسسه در 

  :روش پرداخت مبلغ شهریه و 

در یک مرحله و به صورت برخط از طریق سامانه آموزشی موسسه امکان پذیر  مبلغ شهریه در هر نیمسال 
 .نخواهد بود پذیر نامکاو قسطی  می باشد. هیچ نوع پرداخت به صورت نقد، چک و یا سفته

 1041شهریه دوره دکتری تخصصی ورودی 

 2042-2041 تحصیلیسال نیمسال اول 

 مبلغ )ریال( شهریه

 05،477،334 ثابت

 24،040،331 هر واحد نظری

 21،212،255 هر واحد عملی

 50،522،750 هر واحد رساله

 3،027،214 نظری –هر واحد پیش نیاز 

 2،544،504 عملی -هر واحد پیش نیاز

 
 روش دریافت وام شهریه 

 
دریافت وام شهریه دانشجویی از دو طریق صندوق رفاه دانشجویان و یا بانک قرض الحسنه مهر امکان پذیر  

 .است



ای را با بانک قرض  موسسه آموزش عالی علوم شناختی جهت رفاه دانشجویان خود تفاهم نامه
الحسنه مهر ایران امضا کرده است که بر اساس آن امکان پرداخت وام شهریه، عالوه بر وام شهریه 

 صندوق رفاه، از سوی بانک  به دانشجویان موسسه فراهم شده است. 


