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١٠٩٥٠٠٠  ٦٥٧٠٠٠٠      ٤١٠٧٥٠  ٣٢٨٦٠٠٠  ١٢٢٥٠٠  ١٤٧٠٠٠٠  ٧٦٠٥٠  ٩١٢٦٠٠  

  ٩٩٠٠٠٠  ٥٩٤٠٠٠٠      ٣٦٥٠١٠  ٢٩٢٠٠٨٠  ٩١٥٠٠  ١٠٩٨٠٠٠  ٦٨٤٥٠  ٨٢١٤٠٠  علوم پايه
  ٩٩٠٠٠٠  ٥٩٤٠٠٠٠      ٣٦٥٠١٠  ٢٩٢٠٠٨٠  ١٢٢٥٠٠  ١٤٧٠٠٠٠  ٧٦٠٥٠  ٩١٢٦٠٠  آشاورزي
  ١٠٩٥٠٠٠  ٦٥٧٠٠٠٠     ٤١٠٧٥٠  ٣٢٨٦٠٠٠  ١٢٢٥٠٠  ١٤٧٠٠٠٠  ٧٦٠٥٠  ٩١٢٦٠٠  هنر

  ١٠٩٥٠٠٠  ٦٥٧٠٠٠٠  ١٣٧٥٠٠  ١٦٥٠٠٠٠ ٤١٠٧٥٠  ٣٢٨٦٠٠٠  ١٢٢٥٠٠  ١٤٧٠٠٠٠  ٧٦٠٥٠  ٩١٢٦٠٠  دامپزشكي
  ٦٨٥٠٠٠  ٤١١٠٠٠٠      ٣٠٠٠٠٠  ٢٤٠٠٠٠٠  ٧٦٠٥٠  ٩١٢٦٠٠  ٦١٠٠٠  ٧٣٢٠٠٠  علوم انساني

  
هاي آارشناسي     واحد درسي ، در دوره     ١٢شناسي ، در ازاي     هاي آارداني و آار     شهريه هر نيمسال تحصيلي در دوره      

هاي آارشناسي ارشد پيوسـته يـا دآتـراي           واحد درسي و در دوره     ٦ واحد درسي ، دآتري تخصصي       ٨ارشد ناپيوسته   
در صورتيكه دانشجو در هر نيمسال بيش از اين حد نصاب نيز واحد اخذ              .  واحد درسي محاسبه شده است       ١٢اي    حرفه

گردد و در صـورت اخـذ تعـداد واحـدهايي         باشد، همان شهريه نيمسال تحصيلي به حساب بدهي وي منظور مي          نموده  
  . آمتر از حد نصاب  ، شهريه نيمسال وي با ضرب تعداد واحد در شهريه هر واحد درسي محاسبه خواهد شد 



  
 ريال ٦٠٠/٩١٢گروه دامپزشكي در مقطع آارداني ترمي 

 ٠٧٠/٥ ريال روزي ١٠٠/١٥٢يانه  ريال ماه٠٥٠/٧٦واحدي 
  ريال

  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

گروه هنر در مقطع آارشناسي ارشد ناپيوسته ترمي 
 ريال ٦٦٧/٥٤٧ ماهيانه ٧٥٠/٤١٠ ريال واحدي ٠٠٠/٢٨٦/٣

   ريال ٢٥٦/١٨روزي 
  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

 ريال واحدي ٦٠٠/٩١٢گروه هنر در مقطع آارداني ترمي
   ريال٠٧٠/٥ ريال روزي ١٠٠/١٥٢ ريال ماهيانه ٠٥٠/٧٦

  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٠٥٠/٧٦
  روز١٤=  ريال ٩٨٠/٧٠

  روز١٣=  ريال ٩١٠/٦٥ 
  روز١٢=  ريال ٨٤٠/٦٠
  روز١١=  ريال ٧٧٠/٥٥
  روز١٠=  ريال ٧٠٠/٥٠
   روز٩=  ريال ٦٣٠/٤٥
   روز٨=  ريال ٥٦٠/٤٠

   روز٧=  ريال ٤٩٠/٣٥ 
   روز٦=  ريال ٤٢٠/٣٠

   روز٥ = ريال ٣٥٠/٢٥ 
   روز٤=  ريال ٢٨٠/٢٠ 

   روز٣=  ريال ٢١٠/١٥
   روز٢=  ريال ١٤٠/١٠ 

   روز١=  ريال ٠٧٠/٥ 

  روز٢٩=  ريال ٠٣٠/١٤٧
  روز٢٨=  ريال ٩٦٠/١٤١
  روز٢٧=  ريال ٨٩٠/١٣٦

  روز٢٦=  ريال ٨٢٠/١٣١ 
  روز٢٥=  ريال ٧٥٠/١٢٦ 
  روز٢٤=  ريال ٦٨٠/١٢١ 
  روز٢٣=  ريال ٦١٠/١١٦ 
  روز٢٢=  ريال ٥٤٠/١١١ 
  روز٢١=  ريال ٤٧٠/١٠٦ 
  روز٢٠=  ريال ٤٠٠/١٠١ 

  روز١٩=  ريال ٣٣٠/٩٦ 
  روز١٨=  ريال ٢٦٠/٩١ 

  روز١٧=  ريال ١٩٠/٨٦
  روز١٦=   ريال ١٢٠/٨١

  روز١٥=  ريال ٨٤٠/٢٧٣
  روز١٤=  ريال ٥٨٤/٢٥٥

  روز١٣=  ريال ٣٢٨/٢٣٧ 
  روز١٢=  ريال ٠٧٢/٢١٩
  روز١١=  ريال ٨١٦/٢٠٠
  روز١٠=  ريال ٥٦٠/١٨٢
   روز٩=  ريال ٣٠٤/١٦٤
   روز٨=  ريال ٠٤٨/١٤٦
   روز٧=  ريال ٧٩٢/١٢٧
   روز٦=  ريال ٥٣٦/١٠٩
   روز٥=  ريال ٢٨٠/٩١
   روز٤=  ريال ٠٢٤/٧٣
   روز٣=  ريال ٧٦٨/٥٤
   روز٢=  ريال ٥١٢/٣٦
   روز١=  ريال ٢٥٦/١٨

  روز٢٩=  ريال ٤٢٤/٥٢٩
  روز٢٨=  ريال ١٦٨/٥١١
  روز٢٧=  يال ر٩١٢/٤٩٢
  روز٢٦=  يال ر٦٥٦/٤٧٤

  روز٢٥=  ريال ٤٠٠/٤٥٦ 
  روز٢٤=  ريال ١٤٤/٤٣٨ 

  روز٢٣=  يال ر٨٨٨/٤١٩
  روز٢٢=  ريال ٦٣٢/٤٠١

  روز٢١=  ريال ٣٧٦/٣٨٣ 
  روز٢٠=  يال ر١٢٠/٣٦٥

  روز١٩=  ريال ٨٦٤/٣٤٦ 
  روز١٨=  ريال ٦٠٨/٣٢٨ 
  روز١٧=  ريال ٣٥٢/٣١٠ 
  روز١٦=  ريال ٠٩٦/٢٩٢ 

  روز١٥=  ريال ٠٥٠/٧٦ 
  روز١٤=  ريال ٩٨٠/٧٠ 

  روز١٣=  ريال ٩١٠/٦٥
  روز١٢=  ريال ٨٤٠/٦٠
  روز١١=  ريال ٧٧٠/٥٥
  روز١٠=  ريال ٧٠٠/٥٠

   روز٩=   ريال٦٣٠/٤٥ 
   روز٨=  ريال ٥٦٠/٤٠
   روز٧=  ريال ٤٩٠/٣٥

   روز٦=  ريال ٤٢٠/٣ 
   روز٥=  ريال ٣٥٠/٢٥

   روز٤=  ريال ٢٨٠/٢٠ 
   روز٣=  ريال ٢١٠/١٥ 

   روز٢=  ريال ٠١٤/١ 
   روز١=  ريال ٠٧٠/٥ 

  روز٢٩=  ريال ٠٣٠/١٤٧
  روز٢٨=  ريال ٩٦٠/١٤١ 
  روز٢٧=  ريال ٨٩٠/١٣٦ 
  روز٢٦=   ريال٨٢٠/١٣١ 
  روز٢٥=  ريال ٧٥٠/١٢٦ 
  روز٢٤=  ريال ٦٨٠/١٢١ 

  روز٢٣=  ريال ٦١٠/١١٦
  روز٢٢=  ريال ٥٤٠/١١١ 
  روز٢١=  ريال ٤٧٠/١٠٦ 
  روز٢٠=  ريال ٤٠٠/١٠١ 

  روز١٩=  ريال ٣٣٠/٩٦ 
  روز١٨=  ريال ٢٦٠/٩١

  روز١٧=  ريال ١٩٠/٨٦ 
  روز١٦=  ريال ١٢٠/٨١ 

   واحد١١=   ريال ٥٥٠/٨٣٦ ماه               ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٥٠٠/٧٦٠ ماه                    ٥
   واحد٩=  ريال ٤٥٠/٦٨٤ ماه                  ٥/٤
  واحد ٨=  ريال ٤٠٠/٦٠٨ ماه                     ٤
   واحد٧= ريال ٣٥٠/٥٣٢ ماه                  ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٣٠٠/٤٥٦ ماه                       ٣

   واحد٥=   ريال ٢٥٠/٣٨٠ ماه         ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٢٠٠/٣٠٤ ماه              ٢

   واحد٣=  ريال ١٥٠/٢٢٨ ماه                 ٥/١
   واحد٢=  ريال ١٠٠/١٥٢ ماه                   ١
   واحد١=  ريال ٠٥٠/٧٦ روز                       ١٥

   واحد٧=  ريال ٢٥٠/٨٧٥/٢ ماه             ٥ 
   واحد٦=  ريال ٥٠٠/٤٦٤/٢ ماه               ٤
   واحد٥=  ريال ٧٥٠/٠٥٣/٢ ماه               ٣ 
  احدو ٤=  ريال ٠٠٠/٦٤٣/١ ماه                   ٣
   واحد٣=  ريال ٢٥٠/٢٣٢/١              ماه    ٢
   واحد٢=  ريال ٥٠٠/٨٢١ ماه                   ١
   واحد١=   ريال ٧٥٠/٤١٠ روز                 ١٥

  

   واحد١١=   ريال٥٥٠/٨٣٦ ماه                              ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٥٠٠/٧٦٠ ماه                              ٥
   واحد٩=  ريال ٤٥٠/٦٨٤                                ماه ٥/٤

   واحد٨=   ريال٤٠٠/٦٠٨ ماه                                ٤ 
   واحد٧=   ريال٣٥٠/٥٣٢ ماه                                ٥/٣

   واحد٦=   ريال٣٠٠/٤٥٦                               ماه  ٣ 
   واحد٥=  ريال ٢٥٠/٣٨٠                                ماه ٥/٢ 

   واحد٤=   ريال٢٠٠/٣٠٤ ماه                                ٢
   واحد٣=  ريال ١٥٠/٢٢٨ ماه                                ٥/١

   واحد٢=   ريال١٠٠/١٥٢ ماه                                ١
   واحد١=  ريال ٠٥٠/٧٦                                 روز ١٥

  
 ٠٠٠/١٤٧گروه دامپزشكي در مقطع آارشناسي ترمي 

 ريال روزي ٠٠٠/٢٤٥ ريال ماهيانه ٠٠٠/٢٨٦/٣ريال واحدي 
   ريال١٦٧/٨

  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

 ريـال واحـدي   ٠٠٠/٥٧٠/٦گروه هنر در مقطع دآتـري ترمـي        
 ٥٠٠/٣٦ ريــال روزي ٠٠٠/٠٩٥/١ ريــال ماهيانــه ٠٠٠/٠٩٥/١
  ريال

  ٨٥-٨٦ تحصيلي سال

 ريال ٠٠٠/٤٧٠/١گروه هنر در مقطع آارشناسي ترمي 
 ريال روزي ٠٠٠/٢٤٥ ريال ماهيانه ٥٠٠/١٢٢واحدي 

   ريال١٦٧/٨
  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٥٠٥/١٢٢
  روز١٤=  ريال ٣٣٨/١١٤

  روز١٣=  ريال ١٧١/١٠٦ 
  روز١٢=  ريال ٠٠٤/٩٨
  روز١١=  ريال ٨٣٧/٨٩
  زرو١٠=  ريال ٦٧٠/٨١
   روز٩=  ريال ٥٠٣/٧٣
   روز٨=  ريال ٣٣٦/٦٥
   روز٧=  ريال ١٦٩/٥٧
   روز٦=  ريال ٠٠٢/٤٩

   روز٥=  ريال ٨٣٥/٤٠ 
   روز٤=  ريال ٦٦٨/٣٢

   روز٣=  ريال ٥٠١/٢٤ 
   روز٢=  ريال ٣٣٤/١٦ 

   روز١=  ريال ١٦٧/٨

  روز٢٩=  ريال  ٨٤٣/٢٣٦
  روز٢٨=  ريال ٦٧٦/٢٢٨
  روز٢٧=  ريال ٥٠٩/٢٢٠
  روز٢٦=  ريال ٣٤٢/٢١٢

  روز٢٥=  ريال ١٧٥/٢٠٤ 
  روز٢٤=  ريال ٠٠٨/١٩٦ 
  روز٢٣=  ريال ٨٤١/١٨٧ 
  روز٢٢=  ريال ٦٧٤/١٧٩ 
  روز٢١=  ريال ٥٠٧/١٧١ 
  روز٢٠=  ريال ٣٤٠/١٦٣ 
  روز١٩=   ريال١٧٣/١٥٥ 
  روز١٨=  ريال ٠٠٦/١٤٧ 
  روز١٧=  ريال ٨٣٩/١٣٨ 

  روز١٦=  ريال٦٧٢/١٣٠ 

  روز١٥=  ريال ٥٠٠/٥٤٧
  روز١٤=  ريال ٠٠٠/٥١١
  روز١٣=  ريال ٥٠٠/٤٧٤

  روز١٢=  ريال ٠٠٠/٤٣٨ 
  روز١١=  ريال ٥٠٠/٤٠١
  روز١٠=  ريال ٠٠٠/٣٦٥
   روز٩=  ريال ٥٠٠/٣٢٨

   روز٨=  ريال ٠٠٠/٢٩٢ 
   روز٧=  ريال ٥٠٠/٢٥٥
   روز٦=  ريال ٠٠٠/٢١٩
   روز٥=   ريال٥٠٠/١٨٢
   روز٤=   ريال٠٠٠/١٤٦

   روز٣=  ريال ٥٠٠/١٠٩ 
   روز٢=  ريال ٠٠٠/٧٣ 

   روز١=  ريال ٥٠٠/٣٦

  روز٢٩= ريال ٥٠٠/٠٥٨/١ 
  روز٢٨=  ريال ٠٠٠/٠٢٢/١

  روز٢٧=  ريال ٥٠٠/٩٨٥
  روز٢٦=  ريال ٠٠٠/٩٤٩
  روز٢٥=  ريال ٥٠٠/٩١٢
  روز٢٤=  ريال ٠٠٠/٨٧٦
  روز٢٣=  ريال ٥٠٠/٨٣٩

  روز٢٢=  ريال ٠٠٠/٨٠٣ 
  روز٢١=  ريال ٥٠٠/٧٦٦

  روز٢٠=  ريال ٠٠٠/٧٣٠ 
  روز١٩=  ريال ٥٠٠/٦٩٣
  روز١٨=  ريال ٠٠٠/٦٥٧

  روز١٧=  ريال ٥٠٠/٦٢٠ 
  روز١٦=  ريال ٠٠٠/٥٨٤

  روز١٥=  ريال ٥٠٥/١٢٢
  روز١٤=  ريال ٣٣٨/١١٤

  روز١٣=  ريال ١٧١/١٠٦ 
  روز١٢=  ريال ٠٠٤/٩٨
  روز١١=  ريال ٨٣٧/٨٩
  روز١٠=  ريال ٦٧٠/٨١

   روز٩=  ريال ٥٠٣/٧٣ 
   روز٨=  ريال ٣٣٦/٦٥ 
   روز٧=  ريال ١٦٩/٥٧ 

   روز٦=  ريال ٠٠٢/٤٩
   روز٥=  ريال ٨٣٥/٤٠
   روز٤=  ريال ٦٦٨/٣٢
   روز٣=  ريال ٥٠١/٢٤

   روز٢=  ريال ٣٣٤/١٦ 
   روز١=  ريال ١٦٧/٨

  روز٢٩=   ريال٨٤٣/٢٣٦
  روز٢٨=  يال ر٦٧٦/٢٢٨
  روز٢٧=  ريال ٥٠٩/٢٢٠

  روز٢٦=  ريال ٣٤٢/٢١٢ 
  روز٢٥=  ريال ١٧٥/٢٠٤ 

  روز٢٤=  ريال ٠٠٨/١٩٦
  روز٢٣=  ريال ٨٤١/١٨٧ 
  روز٢٢=  ريال ٦٧٤/١٧٩ 
  روز٢١=  ريال ٥٠٧/١٧١ 
  روز٢٠=  ريال ٣٤٠/١٦٣ 
  روز١٩=  ريال ١٧٣/١٥٥ 
  روز١٨=  ريال ٠٠٦/١٤٧ 
  روز١٧=  ريال ٨٣٩/١٣٨ 
  روز١٦=  ريال ٦٧٢/١٣٠ 



   واحد١١=  ريال ٥٠٠/٣٤٧/١ ماه     ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٠٠٠/٢٢٥/١ ماه              ٥

   واحد٩=  ريال ٥٠٠/١٠٢/١ ماه                   ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/٩٨٠ ماه                        ٤
   واحد٧=  ريال ٥٠٠/٨٥٧ ماه                        ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٠٠٠/٧٣٥ ماه                           ٣
   واحد٥= ل  ريا٥٠٠/٦١٢ ماه                       ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٤٩٠ ماه                        ٢
   واحد٣=  ريال ٥٠٠/٣٦٧ ماه                     ٥/١
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/٢٤٥ ماه                           ١

   واحد١=  ريال ٥٠٠/١٢٢ روز                         ١٥

   واحد٥= ل  ريا٠٠٠/٤٧٥/٥ ماه                   ٥
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٣٨٠/٤ ماه                 ٤

   واحد٣=  ريال ٠٠٠/٢٨٥/٣ ماه                        ٣
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/١٩٠/٢ ماه                         ٢

   واحد١=  ريال ٠٠٠/٠٩٥/١ ماه                   ١

   واحد١١= ل  ريا٥٠٠/٣٤٧/١ ماه                        ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٠٠٠/٢٢٥/١ ماه                         ٥
   واحد٩=  ريال ٥٠٠/١٠٢/١ ماه                           ٥/٤

   واحد٨=  ريال ٠٠٠/٩٨٠ ماه                              ٤
   واحد٧=  ريال ٥٠٠/٨٥٧ ماه                              ٥/٣

   واحد٦=   ريال ٠٠٠/٧٣٥                    ماه          ٣
   واحد٥=  ريال ٥٠٠/٦١٢ ماه                              ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٤٩٠ ماه                               ٢
   واحد٣=  ريال ٥٠٠/٣٦٧ ماه                               ٥/١
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/٢٤٥ ماه                                ١
   واحد١=  ريال ٥٠٠/١٢٢ روز                                ١٥

 ريال ٠٠٠/٧٣٢گروه علوم انساني در مقطع آارداني ترمي 
 ٠٦٦/٤ ريال روزي ٠٠٠/١٢٢ ريال ماهيانه ٠٠٠/٦١واحدي 

  ريال
  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

گروه دامپزشكي در مقطع دآتري تخصصي ترمي 
 ريال ماهيانه ٠٠٠/٠٩٥/١ ريال واحدي ٠٠٠/٥٧٠/٦

   ريال٥٠٠/٣٦ ريال روزي ٠٠٠/٠٩٥/١
  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

گروه دامپزشكي در مقطع آارشناسي ارشد ناپيوسته 
 ريال ماهيانه ٧٥٠/٤١٠ ريال واحدي ٠٠٠/٢٨٦/٣ترمي

   ريال٢٥٦/١٨ ريال روزي ٦٦٧/٥٤٧
  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٩٩٠/٦٠
  روز١٤ = ريال ٩٢٤/٥٦

  روز١٣=  ريال ٨٥٨/٥٢ 
  روز١٢=  ريال ٧٩٢/٤٨
  روز١١=  ريال ٧٢٦/٤٤
  روز١٠=  ريال ٦٦٠/٤٠
   روز٩=  ريال ٥٩٤/٣٦
   روز٨=  ريال ٥٢٨/٣٢

   روز٧=  ريال ٤٦٢/٢٨ 
   روز٦=  ريال ٣٩٦/٢٤

   روز٥=  ريال ٣٣٠/٢٠ 
   روز٤=  ريال ٢٦٤/١٦ 
   روز٣=  ريال ١٩٨/١٢ 

   روز٢=  ريال ١٣٢/٨ 
   روز١=  ريال ٠٦٦/٤ 

  روز٢٩=  ريال ٩١٤/١١٧ 
  روز٢٨=  ريال ٨٤٨/١١٣
  روز٢٧=  ريال ٧٨٢/١٠٩
  روز٢٦=  ريال ٧١٦/١٠٥
  روز٢٥=  ريال ٦٥٠/١٠١
  روز٢٤=  ريال ٥٨٤/٩٧
  روز٢٣=  ريال ٥١٨/٩٣
  روز٢٢=  ريال ٤٥٢/٨٩
  روز٢١=  ريال ٣٨٦/٨٥

  روز٢٠=  ريال ٣٢٠/٨١ 
  روز١٩=  ريال ٢٥٤/٧٧ 
  روز١٨=  ريال ١٨٨/٧٣ 
  روز١٧=  ريال ١٢٢/٦٩ 

  روز١٦=  ريال ٠٥٦/٦٥

  روز١٥=  ريال ٥٠٠/٥٤٧ 
  روز١٤=  ريال ٠٠٠/٥١١ 
  روز١٣=  ريال ٥٠٠/٤٧٤ 

  روز١٢=  ريال ٠٠٠/٤٣٨
  روز١١=  ريال ٥٠٠/٤٠١
  روز١٠=  ريال ٠٠٠/٣٦٥

   روز٩=  ريال ٥٠٠/٣٢٨ 
   روز٨=  ريال ٠٠٠/٢٩٢

   روز٧=  ريال ٥٠٠/٢٥٥ 
   روز٦=  لريا ٠٠٠/٢١٩ 

   روز٥=  ريال ٥٠٠/١٨٢
   روز٤=  ريال ٠٠٠/١٤٦

   روز٣=  ريال ٥٠٠/١٠٩ 
   روز٢=  ريال ٠٠٠/٧٣٠ 

   روز١=  ريال ٥٠٠/٣٦ 

  روز٢٩=   ريال٥٠٠/٠٥٨/١
  روز٢٨=   ريال٠٠٠/٠٢٢/١ 

  روز٢٧=   ريال٥٠٠/٩٨٥ 
  روز٢٦=   ريال٠٠٠/٩٤٩ 
  روز٢٥=  ريال ٥٠٠/٩١٢ 
  روز٢٤=   ريال٠٠٠/٨٧٦ 
  روز٢٣=  ريال ٥٠٠/٨٣٩ 

  روز٢٢=  ريال ٠٠٠/٨٠٣
  روز٢١=  ريال ٥٠٠/٧٦٦
  روز٢٠=  ريال ٠٠٠/٧٣٠
  روز١٩=  ريال ٥٠٠/٦٩٣
  روز١٨=  ريال ٠٠٠/٦٥٧
  روز١٧=  ريال ٥٠٠/٦٢٠
  روز١٦=  ريال ٠٠٠/٥٨٤

  روز١٥=  ريال ٨٣٠/٢٧٣
  روز١٤=  ريال ٥٨٤/٢٥٥

  روز١٣=  ريال ٣٢٨/٢٣٧ 
  روز١٢=  ريال ٠٧٢/٢١٩
  روز١١=  ريال ٨١٦/٢٠٠
  روز١٠=  ريال ٥٦٠/١٨٢
   روز٩=  ريال ٣٠٤/١٦٤

   روز٨=  ريال ٠٤٨/١٤٦ 
   روز٧=  ريال ٧٩٢/١٢٧ 
   روز٦=  ريال ٥٣٦/١٠٩ 

   روز٥=  ريال ٢٨٠/٩١
   روز٤=  ريال ٠٢٤/٧٣
   روز٣=  ريال ٧٦٨/٥٤
   روز٢=  ريال ٥١٢/٣٦

   روز١=  ريال ٢٥٦/١٨ 

  روز٢٩=  ريال ٤٢٤/٥٣٩ 
  روز٢٨=  الري ١٦٨/٥١١
  روز٢٧=  ريال ٩١٢/٤٩٢

  روز٢٦=  ريال ٦٥٦/٤٧٤ 
  روز٢٥=  ريال ٤٠٠/٤٥٦
  روز٢٤=  ريال ١٤٤/٤٣٨

  روز٢٣=  ريال ٨٨٨/٤١٩ 
  روز٢٢=  ريال ٦٣٢/٤٠١ 
  روز٢١=  ريال ٣٧٦/٣٨٣ 
  روز٢٠=  ريال ١٢٠/٣٦٥ 
  روز١٩=  ريال ٨٦٤/٣٤٦ 
  روز١٨=  ريال ٦٠٨/٣٢٨ 
  روز١٧=  ريال ٣٥٢/٣١٠ 
  روز١٦=  ريال ٠٩٦/٢٩٢ 

   واحد١١=  ريال ٠٠٠/٦٧١ ماه              ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٠٠٠/٦١٠ ماه              ٥

   واحد٩=  ريال ٠٠٠/٥٤٩ ماه                      ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/٤٨٨ ماه                      ٤

   واحد٧=  ريال ٠٠٠/٤٢٧ ماه                        ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٠٠٠/٣٦٦ ماه                       ٣
   واحد٥= ريال ٠٠٠/٣٠٥ ماه                   ٥/٢

   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٢٤٤ ماه                           ٢
   واحد٣= ريال ٠٠٠/١٨٣ ماه                     ٥/١
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/١٢٢ ماه                       ١

   واحد١=  ريال ٠٠٠/٦١٠                      روز١٥
  
  
  
  
  
  
  

   واحد٥=   ريال ٠٠٠/٤٧٥/٥ ماه                     ٥
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٣٨٠/٤ ماه                   ٤
   واحد٣=  ريال ٠٠٠/٢٨٥/٣ ماه                 ٣
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/١٩٠/٢ ماه                  ٢
   واحد١=  ريال ٠٠٠/٠٩٥/١           ماه         ١

  

   واحد٧=  ريال ٢٥٠/٨٧٥/٢ ماه                                   ٥
   واحد٦=  ريال ٥٠٠/٤٦٤/٢ ماه                                   ٤
   واحد٥=  ريال ٧٥٠/٠٥٣/٢ ماه                                   ٣
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٦٤٣/١            ماه                        ٢
   واحد٣=  ريال ٢٥٠/٢٣٢/١ ماه                                  ٢
   واحد٢=  ريال ٥٠٠/٨٢١ ماه                                     ١

   واحد١=  ريال ٧٥٠/٤١٠ روز                                   ١٥



 ٦٠٠/٩١٢ناسي ترمي گروه علوم انساني  در مقطع آارش
 ريال روزي ١٠٠/١٥٢ ريال ماهيانه ٠٥٠/٧٦ريال واحدي 

   ريال٠٧٠/٥
  

  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

گروه دامپزشكي در مقطع آارشناسي ارشد پيوسته يا 
 ريال واحدي ٠٠٠/٦٥٠/١اي ترمي  دآتري حرفه

   ريال١٦٧/٩ ريال روزي ٠٠٠/٢٧٥ ريال ماهيانه ٥٠٠/١٣٧
  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٠٥٠/٧٦
  روز١٤=  ريال ٩٨٠/٧٠

  روز١٣=  ريال ٩١٠/٦٥ 
  روز١٢=  ريال ٨٤٠/٦٠
  روز١١=  ريال ٧٧٠/٥٥
  روز١٠=  ريال ٧٠٠/٥٠
   روز٩=  ريال  ٦٣٠/٤٥

   روز٨=  ريال ٥٦٠/٤٠ 
   روز٧=  ريال ٤٩٠/٣٥
   روز٦=  ريال ٤٢٠/٣٠
   روز٥=  ريال ٣٥٠/٢٥

   روز٤=  ريال ٢٨٠/٢٠ 
  روز ٣=  ريال ٢١٠/١٥ 

   روز٢=  ريال ١٤٠/١٠
   روز١=  ريال ٠٧٠/٥ 

  روز٢٩=  ريال ٠٣٠/١٤٧ 
  روز٢٨=  ريال ٩٦٠/١٤١ 
  روز٢٧=  ريال ٨٩٠/١٣٦ 
  روز٢٦=  ريال ٨٢٠/١٣١ 
  روز٢٥=  ريال ٧٥٠/١٢٦ 
  روز٢٤=  ريال ٦٨٠/١٢١ 
  روز٢٣=  ريال ٦١٠/١١٦ 
  روز٢٢=  ريال ٥٤٠/١١١ 
  روز٢١=  ريال ٤٧٠/١٠٦ 
  روز٢٠=  ريال ٤٠٠/١٠١ 

  روز١٩=  ريال ٣٣٠/٩٦ 
  روز١٨=  ريال ٢٦٠/٩١
  روز١٧=  ريال ١٩٠/٨٦
  روز١٦=  ريال ١٢٠/٨١

  روز١٥=  ريال ٥٠٥/١٣٧
  روز١٤=  ريال ٣٣٨/١٢٨  

  روز١٣=  ريال ١٧١/١١٩
  روز١٢=  ريال ٠٠٤/١١٠  
  روز١١=  ريال ٨٣٧/١٠٠  

  روز١٠=  ريال ٦٧٠/٩١
   روز٩=  ريال  ٥٠٣/٨٢

   روز٨ = ريال ٣٣٦/٧٣ 
   روز٧=  ريال ١٦٩/٦٤
   روز٦=  ريال ٠٠٢/٥٥
   روز٥=  ريال ٨٣٥/٤٥

   روز٤=  ريال ٦٦٨/٣٦ 
   روز٣=  ريال ٥٠١/٢٧

   روز٢=  ريال ٣٣٤/١٨ 
   روز١=  ريال ١٦٧/٩ 

  روز٢٩=  ريال ٨٤٣/٢٦٥ 
  روز٢٨=  ريال ٦٧٦/٢٥٦ 
  روز٢٧=  ريال ٥٠٩/٢٤٧ 
  روز٢٦=  ريال ٣٤٢/٢٣٨ 

  زرو٢٥=  ريال ١٧٥/٢٢٩
  روز٢٤=  ريال ٠٠٨/٢٢٠
  روز٢٣=  ريال ٨٤١/٢١٠

  روز٢٢=  ريال ٦٧٤/٢٠١ 
  روز٢١=  ريال ٥٠٧/١٩٢

  روز٢٠=  ريال ٣٤٠/١٨٣ 
  روز١٩=  ريال ١٧٣/١٧٤ 
  روز١٨=  ريال ٠٠٦/١٦٥ 
  روز١٧=  ريال ٨٣٩/١٥٥ 
  روز١٦=  ريال ٦٧٢/١٤٦ 

   واحد١١=   ريال ٥٥٠/٨٣٦ ماه             ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٥٠٠/٧٦٠       ماه         ٥
   واحد٩=  ريال ٤٥٠/٦٨٤ ماه              ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٤٠٠/٦٠٨ ماه               ٤
   واحد٧=  ريال ٣٥٠/٥٣٢ ماه           ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٣٠٠/٤٥٦ ماه                 ٣
   واحد٥=  ريال ٢٥٠/٣٨٠ ماه                ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٢٠٠/٣٠٤              ماه        ٢
   واحد٣=  ريال ١٥٠/٢٢٨ ماه                 ٥/١
   واحد٢=  ريال ١٠٠/١٥٢ ماه                    ١
   واحد١=   ريال ٠٥٠/٧٦ روز                   ١٥

  

   واحد١١=  ريال ٥٠٠/٥١٢/١ ماه                        ٥/٥
   واحد١٠=   ريال ٠٠٠/٣٧٥/١    ماه                   ٥
   واحد٩=  ريال ٥٠٠/٢٣٧/١ ماه                         ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/١٠٠/١ ماه                          ٤
   واحد٧=  ريال ٥٠٠/٩٦٢ ماه                              ٥/٣

   واحد٦=  ريال ٠٠٠/٨٢٥ ماه                             ٣
   واحد٥=  ريال ٥٠٠/٦٨٧ ماه                           ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٥٥٠ ماه                              ٢
   واحد٣=  ريال ٥٠٠/٤١٢ ماه                               ٥/١
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/٢٧٥ ماه                                ١
   واحد١=  ريال ٥٠٠/١٣٧              روز                   ١٥

 



 
 ريال واحدي ٦٠٠/٩١٢گروه علوم در مقطع آارداني ترمي 

   ريال٠٧٠/٥ ريال روزي١٠٠/١٥٢ ريال ماهيانه ٠٥٠/٧٦
  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

گروه فني و مهندسي در مقطع آارشناسي ارشد 
ريال ٧٥٠/٤١٠ ريال واحدي ٠٠٠/٢٨٦/٣ناپيوسته ترمي 
   ريال٢٥٦/١٨ريال روزي ٦٦٧/٥٤٧ماهيانه 

  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

 ٦٠٠/٩١٢گروه فني و مهندسي در مقطع آارداني ترمي 
 ريال روزي ١٠٠/١٥٢ ريال ماهيانه٠٥٠/٧٦ريال واحدي

   ريال٠٧٠/٥
  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٤٦٠/٦٨
  روز١٤= ريال ٨٩٦/٦٣ 

  روز١٣=  ريال ٣٣٢/٥٩
  روز١٢=   ريال ٧٦٨/٥٤
  روز١١=   ريال ٢٠٤/٥٠

  روز١٠=  ريال ٦٤٠/٤٥ 
   روز٩=   ريال٠٧٦/٤١  

   روز٨=   ريال٥١٢/٣٦ 
   روز٧=  ريال ٩٤٨/٣١  
   روز٦=  ريال ٣٨٤/٢٧  
   روز٥=   ريال٨٢٠/٢٢  
   روز٤=  ريال ٢٥٦/١٨    

   روز٣=   ريال٦٩٢/١٣  
   روز٢=   ريال١٢٨/٩   
   روز١=  ريال ٥٦٤/٤

  روز٢٩=   ريال٣٥٦/١٣٢ 
  روز٢٨=  ريال ٧٩٢/١٢٧ 
  روز٢٧=   ريال٢٢٨/١٢٣ 
  روز٢٦=  ريال ٦٦٤/١١٨ 

  روز٢٥=   ريال١٠٠/١١٤
  روز٢٤=  ريال ٥٣٦/١٠٩ 
  روز٢٣=   ريال٩٧٢/١٠٤ 

  روز٢٢=   ريال٤٠٨/١٠٠ 
  روز٢١=    ريال٨٤٤/٩٥  
  روز٢٠=    ريال٢٨٠/٩١  

  روز١٩=   ريال٧١٦/٨٦ 
  روز١٨=   ريال١٥٢/٨٢  
  روز١٧=  ريال ٥٨٨/٧٧  
  روز١٦=   ريال٠٢٤/٧٣   

  روز١٥=  ريال ٨٤٠/٢٧٣ 
  روز١٤=    ريال ٥٨٤/٢٥٥  

  روز١٣=   ريال ٣٢٨/٢٣٧
  روز١٢=       ريال ٠٧٢/٢١٩
  روز١١=       ريال ٨١٦/٢٠٠
  روز١٠=     ريال ٥٦٠/١٨٢

   روز٩=  ريال  ٣٠٤/١٦٤  
   روز٨=    ريال٠٤٨/١٤٦  
   روز٧=    ريال٧٩٢/١٢٧     

   روز٦=  ال ري٣٣٦/١٠٩   
   روز٥=   ريال٢٨٠/٩١  
   روز٤=    ريال٠٢٤/٧٣  

   روز٣=   ريال٧٦٨/٥٤  
   روز٢=   ريال٥١٢/٣٦  
   روز١=   ريال٢٥٦/١٨  

  روز٢٩=   ريال٤٢٤/٥٢٩ 
  روز٢٨=  ريال ١٦٨/٥١١  
  روز٢٧=  ريال ٩١٢/٤٩٢   
  روز٢٦=  ريال ٤٠٠/٤٥٦   
  روز٢٥=    ريال١٤٤/٤٣٨  
  روز٢٤=   ريال١٤٤/٤٣٨  
  روز٢٣=    ريال٨٨٨/٤١٩  
  روز٢٢=    ريال٦٣٢/٤٠١  

  روز٢١=   ريال٣٧٦/٣٨٣ 
  روز٢٠=   ريال١٢٠/٣٦٥  
  روز١٩=   ريال٨٦٤/٣٤٦  
  روز١٨=    ريال٦٠٨/٣٢٨  
  روز١٧=  ريال ٣٥٢/٣١٠  

  روز١٦=   ريال٠٩٦/٢٩٢ 

  روز١٥=   ريال ٠٥٠/٧٦
  روز١٤=   ريال ٩٨٠/٧٠
  روز١٣=   ريال ٩١٠/٦٥
  روز١٢=   ريال ٨٤٠/٦٠

  روز١١=   ريال ٧٧٠/٥٥  
  روز١٠=   ريال ٧٠٠/٥٠ 
   روز٩=  ريال  ٦٣٠/٤٥  
   روز٨=    ريال٥٦٠/٤٠  
   روز٧=    ريال٤٩٠/٣٥  
   روز٦=    ريال٤٢٠/٣٠  
   روز٥=    ريال٣٥٠/٢٥  
   روز٤=    ريال٢٨٠/٢٠  
   روز٣=     ريال٢١٠/١٥  

   روز٢=     ريال١٤٠/١٠
   روز١=   ريال٠٧٠/٥    

  روز٢٩=   ريال٠٣٠/١٤٧ 
  روز٢٨=  ريال٦٩٠/١٤  

  روز٢٧=   ريال٨٩٠/١٣٦  
  روز٢٦=   ريال٨٢٠/١٣١

  روز٢٥=   ريال٧٥٠/١٢٦  
  روز٢٤=  ريال ٦٨٠/١٢١  
  روز٢٣=   ريال٦١٠/١١٦  
  روز٢٢=  ريال ٥٤٠/١١١  
  روز٢١=   ريال٤٧٠/١٠٦  
  روز٢٠=   ريال٤٠٠/١٠١  

  روز١٩=  ريال ٣٣٠/٩٦  
  روز١٨=  ريال ٢٦٠/٩١  
  روز١٧=   ريال١٩٠/٨٦  
  روز١٦=  ريال ١٢٠/٨١   

   واحد١١=    ريال ٩٥٠/٧٥٢ماه                                 ٥/٥
   واحد١٠=   ريال ٥٠٠/٦٨٤ ماه                                     ٥
   واحد٩=  ريال   ٠٥٠/٦١٦  ماه                                 ٥/٤
    واحد٨=    ريال ٦٠٠/٥٤٧ ماه                                     ٤
   واحد٧=  ريال ١٥٠/٤٧٩ ماه                                     ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٧٠٠/٤١٠ ماه                                       ٣
   واحد٥=  ريال ٢٥٠/٣٤٢  ماه                                  ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٨٠٠/٢٧٣ ماه                                       ٢
   واحد٣=  ريال ٣٥٠/٢٠٥ ماه                                   ٥/١
   واحد٢=  ريال ٩٠٠/١٣٦ ماه                                      ١
   واحد١=  ريال ٤٥٠/٦٨       روز                                 ١٥

   واحد٧=   ريال٢٥٠/٨٧٥/٢ ماه                             ٥
   واحد٦=   ريال٥٠٠/٤٦٤/٢ ماه                             ٤
   واحد٥=   ريال٧٥٠/٠٥٣/٢ ماه                           ٣
   واحد٤=   ريال٠٠٠/٦٤٣/١ ماه                        ٢
   واحد ٣=   ريال٢٥٠/٢٣٢/١ه                           ما٢

   واحد٢=   ريال٥٠٠/٨٢١ ماه                        ١
   واحد١=   ريال٧٥٠/٤١٠ روز                     ١٥ 

  

   واحد١١=  ريال ٥٥٠/٨٣٦ ماه                                   ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٠/٧٦٠ ٥٠      ماه                                ٥
   واحد٩=  ريال ٤٥٠/٦٨٤ ماه                                     ٥/٤
   واحد٨= ريال ٤٠٠/٦٠٨ ماه                                         ٤
   واحد٧=  ريال ٣٥٠/٥٣٢ ماه                                     ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٣٠٠/٤٥٦                  ماه                       ٣
   واحد٥=  ريال ٢٥٠/٣٨٠ ماه                                    ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٢٠٠/٣٠٤ ماه                                        ٢
   واحد٣=  ريال ١٥٠/٢٢٨ ماه                                    ٥/١
   واحد٢=   ريال ١٠٠/١٥٢                       ماه               ١
   واحد١=  ريال ٠٥٠/٧٦ روز                                       ١٥

  
  
  
  
  



 ريال ٦٠٠/٩١٢گروه علوم در مقطع آارشناسي ترمي 
   ريال١٠٠/١٥٢  ريال ماهيانه ٠٥٠/٧٦واحدي 

  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

  ٠٠٠/٥٧٠/٦گروه فني و مهندسي در مقطع دآتري ترمي
  ريال ٠٠٠/٠٩٥/١ ريال ماهيانه٠٠٠/٠٩٥/١ريال واحدي 

   ريال٥٠٠/٣٦روزي 
  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

گروه فني و مهندسي در مقطع آارشناسي ترمي 
 ريال ماهيانه ٥٠٠/١٢٢ ريال واحدي ٠٠٠/٤٧٠/١

   ريال١٦٧/٨ روزي ٠٠٠/٢٤٥
  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٠٥٠/٧٦
  روز١٤=  ريال ٩٨٠/٧٠
  روز١٣=  ريال ٩١٠/٦٥
  روز١٢=  ريال ٨٤٠/٦٠
  روز١١=  ريال ٧٧٠/٥٥
  روز١٠=  ريال ٧٠٠/٥٠

   روز٩=   ريال٦٣٠/٤٥  
   روز٨=   ريال٥٦٠/٤٠  
   روز٧=    ريال٤٩٠/٣٥  

   روز٦=  ريال ٤٢٠/٣٠  
   روز٥=    ريال٣٥٠/٢٥  

   روز٤=   ريال٢٨٠/٢٠  
   روز٣=    ريال٢١٠/١٥  

  روز ٢=   ريال١٤٠/١٠  
   روز١=    ريال٠٧٠/٥  

  روز٢٩=   ريال٠٣٠/١٤٧ 
  روز٢٨=   ريال٩٦٠/١٤١  
  روز٢٧=   ريال٨٩٠/١٣٦  
  روز٢٦=    ريال٨٢٠/١٣١  
  روز٢٥=   ريال٧٥٠/١٢٦  
  روز٢٤=    ريال٦٨٠/١٢١  
  روز٢٣=   ريال٦١٠/١١٦  
  روز٢٢=    ريال٥٤٠/١١١  
  روز٢١=    ريال٤٧٠/١٠٦  
  وزر٢٠=   ريال٤٠٠/١٠١  
  روز١٩=    ريال٣٣٠/٩٦  

  روز١٨=   ريال٢٦٠/٩١  
  روز١٧=    ريال١٩٠/٨٦  

  روز١٦=   ريال١٢٠/٨١  

  روز١٥=  ريال ٥٠٠/٥٤٧
  روز١٤=  ريال ٠٠٠/٥١١
  روز١٣=  ريال ٥٠٠/٤٧٤
  روز١٢=  ريال ٠٠٠/٤٣٨
  روز١١=  ريال ٥٠٠/٤٠١
  روز١٠=  ريال ٠٠٠/٣٦٥

   روز٩=   ريال٥٠٠/٣٢٨  
   روز٨=  ل  ريا٠٠٠/٢٩٢  
   روز٧=     ريال٥٠٠/٢٥٥  
   روز٦=      ريال٠٠٠/٢١٩  

   روز٥=    ريال٥٠٠/١٨٢  
   روز٤=    ريال٠٠٠/١٤٦  

   روز٣=   ريال٥٠٠/١٠٩  
   روز٢=    ريال٠٠٠/٧٣  

   روز١=   ريال٥٠٠/٣٦  

  روز٢٩=   ريال٥٠٠/٠٥٨/١  
  روز٢٨=  ريال٠٠٠/٠٢٢/١   

  روز٢٧=   ريال٥٠٠/٩٨٥
  روز٢٦=   ريال٠٠٠/٩٤٩  
  روز٢٥=   ريال٥٠٠/٩١٢    

  روز٢٤=     ريال٠٠٠/٨٧٦   
  روز٢٣=    ريال٥٠٠/٨٣٩  
  روز٢٢=    ريال٠٠٠/٨٠٣  
  روز٢١=    ريال٠٠٠/٧٦٦  
  روز٢٠=    ريال٠٠٠/٧٣٠   

  روز١٩=  ريال ٥٠٠/٦٩٣   
  روز١٨=    ريال٠٠٠/٦٥٧   

  روز١٧=  ريال ٥٠٠/٦٢٠   
  روز١٦=    ريال٠٠٠/٥٨٤  

  روز١٥=  ريال ٥٠٥/١٢٢ 
  روز١٤=  ريال ٣٣٨/١١٤
  روز١٣=   ريال ١٧١/١٠٦

  روز١٢=    ريال ٠٠٤/٩٨ 
  روز١١=  ريال ٨٣٧/٨٩

  روز١٠=    ريال ٦٧٠/٨١ 
   روز٩=   ريال٥٠٣/٧٣  
   روز٨=   ريال٣٣٦/٦٥  
   روز٧=    ريال١٦٩/٥٧  

   روز٦=   ريال٠٠٢/٤٩  
   روز٥=    ريال٨٣٥/٤٠  
   روز٤=  ريال ٦٦٨/٣٢  
   روز٣=    ريال٥٠١/٢٤  

   روز٢=  ريال ٣٣٤/١٦  
   روز١=   ريال١٦٧/٨  

  روز٢٩=   ريال٨٤٣/٢٣٦   
  روز٢٨=   ريال٦٧٦/٢٢٨  
  روز٢٧=    ريال٥٠٩/٢٢٠  
  روز٢٦=   ريال٣٤٢/٢١٢  
  روز٢٥=    ريال١٧٥/٢٠٤  
  روز٢٤=   ريال٠٠٨/١٩٦  
  روز٢٣=    ريال٨٤١/١٨٧  
  روز٢٢=  ال ري٦٧٤/١٧٩  
  روز٢١=    ريال٥٠٧/١٧١  
  روز٢٠=   ريال٣٤٠/١٦٣  
  روز١٩=   ريال١٧٣/١٥٥   
  روز١٨=   ريال٠٠٦/١٤٧  
  روز١٧=    ريال٨٣٩/١٣٨  
  روز١٦=   ريال٦٧٢/١٣٠  

   واحد١١ = ٥٥٠/٨٣ ماه                                            ٥/٥
   واحد١٠ = ٥٠٠/٧٦٠                ماه                              ٥
   واحد٩  = ٤٥٠/٦٨٤ ماه                                          ٥/٤
   واحد٨ = ٤٠٠/٦٠٨ ماه                                              ٤
   واحد٧ = ٣٥٠/٥٣٢ ماه                                           ٥/٣
   واحد٦ = ٣٠٠/٤٥٦                               ماه                ٣
   واحد٥  = ٢٥٠/٣٨٠ ماه                                          ٥/٢ 
   واحد٤  = ٢٠٠/٣٠٤ ماه                                              ٢
   واحد٣  = ١٥٠/٢٢٨ ماه                                          ٥/١
   واحد٢  = ١٠٠/١٥٢                                               ماه١

   واحد١  = ٠٥٠/٧٦ روز                                             ١٥

   واحد٥=  ريال ٥٠٠/٥٤٧ ماه                            ٥
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٨٠٠/٤٣ ماه                      ٤
   واحد٣=  ريال ٠٠٠/٨٥٠/٣٢                 ماه            ٣
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/١٩٠/٢ ماه                           ٢
   واحد١=   ريال ٠٠٠/٠٩٥/١ ماه                        ١

   واحد ١١=  ريال ٥٠٠/٣٤٧/١ ماه                               ٥/٥
   واحد ١٠=  ريال ٠٠٠/٢٢٥/١ ماه                                  ٥
   واحد ٩=  ريال  ٥٠٠/١٠٢/١ ماه                                ٥/٤
   واحد ٨=  ريال ٠٠٠/٩٨٠ ماه                                       ٤
   واحد ٧=  ريال ٥٠٠/٨٥٧ ماه                                   ٥/٣
   واحد ٦=  ريال ٠٠٠/٧٣٥           ماه                              ٣
   واحد ٥=   ريال ٥٠٠/٦١٢ ماه                                    ٥/٢
   واحد ٤=  ريال  ٠٠٠/٤٩٠ ماه                                       ٢
   واحد ٣=   ريال ٥٠٠/٣٦٧ ماه                                    ٥/١
   واحد ٢=  ريال ٠٠٠/٢٤٥                         ماه                ١

   واحد ١=   ريال ٥٠٠/١٢٢ روز                                    ١٥
  



 
 ريــال ماهيانــه ٠٠٠/٣٠٠ ريــال واحــدي ٠٠٠/٤٠٠/٢گــروه علــوم انــساني در مقطــع آارشناســي ارشــد ناپيوســته ترمــي

   ريال ٣٣٣/١٣ ريال روزي ٠٠٠/٤٠٠
  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٩٩٥/١٩٩
  روز١٤=  ريال ٦٦٢/١٨٦
  روز١٣=  ريال ٣٢٩/١٧٣
  روز١٢=   ريال ٩٩٦/١٥٩
  روز١١=   ريال ٦٦٣/١٤٦
  روز١٠=   ريال ٣٣٠/١٣٣

   روز٩=    ريال٩٩٧/١١٩  
   روز٨=   ريال٦٦٤/١٠٦  
   روز٧=    ريال٣٣١/٩٣  

   روز٦=   ريال٩٩٨/٧٩  
   روز٥=   ريال٦٦٥/٦٦  
   روز٤=    ريال٣٣٢/٥٣  

   روز٣=   ريال٩٩٩/٣٩  
   روز٢=   ريال٦٦٦/٢٦  
   روز١=    ريال٣٣٣/١٣  

  روز٢٩=     ريال٦٥٧/٣٨٦ 
  روز٢٨=  ريال ٣٢٤/٣٧٣  
  روز٢٧=    ريال٩٩١/٣٥٩  
  روز٢٦=  ريال ٦٥٨/٣٤٦   
  روز٢٥=   ريال٣٢٥/٣٣٣   

  روز٢٤=    ريال٩٩٢/٣١٩
  روز٢٣=   ريال٦٥٩/٣٠٦   
  روز٢٢=  ريال ٣٢٦/٢٩٣   
  روز٢١=   ريال٩٩٣/٢٧٩    

  روز٢٠=   ريال٦٦٠/٢٦٦  
  روز١٩=   ريال٣٢٧/٢٥٣  
  روز١٨=   ريال٩٩٤/٢٣٩  
  روز١٧=   ريال٦٦١/٢٢٦  
  روز١٦=  ريال ٣٢٨/٢١٣  

  

   واحد٧=   ريال٠٠٠/١٠٠/٢                                                               ماه  ٥ 
   واحد٦=   ريال٠٠٠/٨٠٠/١ه                                                                 ما٤
   واحد٥=   ريال٠٠٠/٥٠٠/١ ماه                                                               ٣ 
   واحد٤=   ريال٠٠٠/٢٠٠/١ ماه                                                                ٢
   واحد٣=    ريال٠٠٠/٩٠٠ ماه                                                                  ٢
   واحد٢=    ريال٠٠٠/٦٠٠ ماه                                                                  ١

   واحد١=   ريال٠٠٠/٣٠٠                     روز                                           ١٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ريال ٠٠٠/٦٨٥ ريال ماهيانه ٠٠٠/٦٨٥ ريال واحدي ٠٠٠/١١٠/٤گروه علوم انساني در مقطع دآتري تخصصي ترمي
   ريال ٨٣٣/٢٢روزي 

  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 
  روز١٥=  ريال ٤٩٥/٣٤٢

  روز١٤=  ريال ٦٦٢/٣١٩ 
  روز١٣ =  ريال٨٢٩/٢٩٦

  روز١٢=   ريال ٩٩٦/٢٧٣ 
  روز١١=   ريال ١٦٣/٢٥١
  روز١٠=  ريال ٣٣٠/٢٢٨

   روز٩=   ريال٤٩٧/٢٠٥  
   روز٨=  ريال  ٦٦٤/١٨٢  
   روز٧=    ريال٨٣١/١٥٩  
   روز٦=    ريال٩٩٨/١٣٦  

   روز٥=   ريال١٦٥/١١٤  
   روز٤=    ريال٣٣٢/٩١  

   روز٣=   ريال٤٩٩/٦٨  
  روز ٢=  ريال ٦٦٦/٤٥  
   روز١=    ريال٨٣٣/٢٢  

  روز٢٩=   ريال١٥٧/٦٦٢    
  روز٢٨=    ريال٣٢٤/٦٣٩  
  روز٢٧=     ريال٤٩١/٦١٦  
  روز٢٦=     ريال٦٥٨/٥٩٣  
  روز٢٥=     ريال٨٢٥/٥٧٠  

  روز٢٤=    ريال٩٩٢/٥٤٧  
  روز٢٣=     ريال١٥٩/٥٢٥  

  روز٢٢=    ريال٣٢٦/٥٠٢  
  روز٢١=     ريال٤٩٣/٤٧٩  

  روز٢٠=    ريال٦٦٠/٤٥٦  
  روز١٩=     ريال٨٢٧/٤٣٣  

  روز١٨=    ريال٩٩٤/٤١٠  
  روز١٧=     ريال١٦١/٣٨٨  

  روز١٦=    ريال٣٢٨/٣٦٥  

   واحد ٥=   ريال ٠٠/٤٢٥/٣ ماه                                                                  ٥ 
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٧٤٠/٢                              ماه                                     ٤
   واحد٣=  ريال  ٠٠٠/٠٥٥/٢ ماه                                                                ٣ 
   واحد٢=   ريال ٠٠٠/٣٧٠/١ ماه                                                                ٢ 
   واحد١=   ريال ٠٠٠/٦٨٥                                                             ماه        ١

  
  

  



  
ــد     ــي ارشـ ــع آارشناسـ ــشاورزي در مقطـ ــروه آـ گـ

 ٠١٠/٣٦٥ ريال واحـدي     ٠٨٠/٩٢٠/٢ناپيوسته ترمي   
   ريال٢٢٣/١٦ ريال روزي ٦٨٠/٤٨٦ريال ماهيانه 

  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

 ٦٠٠/٩١٢ترمــي گــروه آــشاورزي در مقطــع آــارداني 
ــال واحــدي   ــه  ٠٥٠/٧٦ري ــال ماهيان ــال ١٠٠/١٥٢ ري  ري

   ريال٠٧٠/٥روزي 
  

  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

گـــروه علـــوم پايـــه در مقطـــع آارشناســـي ارشـــد ناپيوســـته ترمـــي  
 ريـال روزي    ٦٨٠/٤٨٦ ريال ماهيانه    ٠١٠/٣٦٥ ريال واحدي    ٠٨٠/٩٢٠/٢
  ريال٢٢٣/١٦

  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

روز ١٥=   ريال ٣٤٥/٢٤٣
  روز١٤= ريال ١٢٢/٢٢٧

  روز١٣= ريال ٨٩٩/٢١٠        
  روز١٢=  ريال ٦٧٦/١٩٤      
  روز١١= ريال ٤٥٣/١٧٨     

  روز١٠= ريال ٢٣٠/١٦٢
   روز٩=  ريال ٠٠٧/١٤٦

   روز٨=  ريال٧٨٤/١٢٩ 
   روز٧=  ريال٥٦١/١١٣ 

   روز٦=  ريال٣٣٨/٩٧ 
   روز٥=  ريال١١٥/٨١ 
   روز٤=  ريال٨٩٢/٦٤ 
   روز٣=  ريال٦٦٩/٤٨ 
   روز٢=  ريال٤٤٦/٣٢ 
   روز١=  ريال٢٢٣/١٦ 

  روز٢٩=  ريال٤٦٧/٤٧٠ 
  روز٢٨=  ريال٢٤٤/٤٥٤
  روز٢٧=  ريال٠٢١/٤٣٨
  روز٢٦=  ريال ٧٩٨/٤٢١
  روز٢٥=  ريال ٥٧٥/٤٠٥

  روز٢٤=  ريال٣٥٢/٣٨٩ 
  روز٢٣=  ريال١٢٩/٣٧٣

  روز٢٢=  ريال٩٠٦/٣٥٦ 
  روز٢١=  ريال٦٨٣/٣٤٠ 
  روز٢٠=  ريال٤٦٠/٣٢٤ 

  روز١٩=  ريال ٣٣٧/٣٠٨
  روز١٨=  ريال٠١٤/٢٩٢

  روز١٧=  ريال٧٩١/٢٧٥ 
  روز١٦=  ريال٥٦٨/٢٥٩ 

  روز١٥= ريال ٠٥٠/٧٦         
  روز١٤=  ريال ٩٨٠/٧٠

  روز١٣=  ريال ٩١٠/٦٥ 
  روز١٢= ريال ٨٤٠/٦٠
  روز١١= ريال ٧٧٠/٥٥
  روز١٠= ريال ٧٠٠/٥٠

   روز٩=  ريال ٦٣٠/٤٥ 
   روز٨=   ريال٥٦٠/٤٠
   روز٧=  ريال ٤٩٠/٣٥
   روز٦=  ريال ٤٢٠/٣٠
   روز٥=  ريال ٣٥٠/٢٥
   روز٤=  ريال ٢٨٠/٢٠
   روز٣= ريال ٢١٠/١٥

   روز٢=  ريال١٤٠/١٠ 
   روز١=  ريال٠٧٠/٥  

  روز٢٩=  ريال ٠٣٠/١٤٧
  روز٢٨=  ريال  ٩٦٠/١٤١

  روز٢٧=  ريال ٨٩٠/١٣٦ 
  روز٢٦=  ريال ٨٢٠/١٣١

  روز٢٥=  ريال ٧٥٠/١٢٦ 
  روز٢٤=  ريال ٦٨٠/١٢١
  روز٢٣=  ريال ٦١٠/١١٦

  روز٢٢=  ريال٥٤٠/١١١ 
  روز٢١=  ريال٤٧٠/١٠٦ 
  روز٢٠=  ريال٤٠٠/١٠١ 

  روز١٩=  ريال٣٣٠/٩٦ 
  روز١٨=  ريال٢٦٠/٩١ 
  روز١٧=  ريال١٩٠/٨٦ 
  روز١٦=  ريال١٢٠/٨١ 

  روز١٥=  ريال ٣٤٥/٢٤٣
  روز١٤=  ريال ١٢٢/٢٢٧
  روز١٣=  ريال ٨٩٩/٢١٠
  روز١٢=  ريال ٦٧٠/١٩٤

  روز١١= ريال ٤٥٣/١٧٨ 
  روز١٠=  ريال ٢٣٠/١٦٢
   روز٩=  ريال٠٠٧/١٤٦

   روز٨=  ريال٧٨٤/١٢٩ 
   روز٧=  ريال٥٦١/١١٣ 

   روز٦=  ريال٣٣٨/٩٧ 
   روز٥=  ريال١١٥/٨١ 
   روز٤=  ريال٨٩٢/٦٤ 
   روز٣=  ريال٦٦٩/٤٨ 
   روز٢=  ريال٤٤٦/٣٢ 
   روز١=  ريال٢٢٣/١٦ 

  روز٢٩=  ريال ٤٦٧/٤٧٠
  روز٢٨=  ريال ٢٤٤/٤٥٤
  روز٢٧=   ريال٠٢١/٤٣٨
  روز٢٦=  ريال ٧٩٨/٤٢١
  روز٢٥=  ريال ٥٧٥/٤٠٥
  روز٢٤=  ريال ٣٥٢/٣٨٩
  روز٢٣=  ريال ١٢٩/٣٧٣
  روز٢٢=  ريال ٩٠٦/٣٥٦
  روز٢١=  ريال ٦٨٣/٣٤٠
  روز٢٠=  ريال ٤٦٠/٣٢٤
  روز١٩=  ريال ٢٣٧/٣٠٨
  روز١٨=  ريال ٠١٤/٢٩٢
  روز١٧=  ريال ٧٩٢/٢٧٥
  روز١٦=  ريال ٥٦٨/٢٥٩

   واحد٧= ريال ٠٧٠/٥٥٥/٢ ماه                    ٥
   واحد٦= ريال ٠٦٠/١٩٠/٢ ماه                             ٤

   واحد٥= ريال ٠٥٠/٨٢٥/١ ماه                        ٣ 
   واحد٤=  ريال ٠٤٠/٤٦٠/١ ماه                    ٣
   واحد٣=  ريال ٠٣٠/٠٩٥/١ ماه                      ٢

   واحد٢=  ريال ٠٢٠/٧٣٠ ماه                               ١
 ١=  ريال ٠١٠/٣٦٥ روز                                        ١٥

  واحد
  

   واحد١١=   ريال ٥٥٠/٨٣٦ ماه                          ٥ 
   واحد١٠=  ريال ٥٠٠/٧٦٠ ماه                            ٥
   واحد٩=  ريال ٤٥٠/٦٨٤                            ماه   ٥/٤

   واحد٨=  ريال ٤٠٠/٦٠٨ ماه                              ٤
   واحد٧=   ريال ٣٥٠/٥٣٢ ماه                              ٥/٣

   واحد٦=  ريال ٣٠٠/٤٥٦ ماه                               ٣
   واحد٥=   ريال ٢٥٠/٣٨٠      ماه                         ٥/٢
   واحد٤=   ريال ٢٠٠/٣٠٤ ماه                               ٢
   واحد٣=   ريال ١٥٠/٢٢٨ ماه                              ٥/١
   واحد٢=   ريال ١٠٠/١٥٢ ماه                               ١
 واحد ١=   ريال ٠٥٠/٧٦ روز                               ١٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   واحد٧=  ريال٠٧٠/٥٥٥/٢ ماه                                         ٥
   واحد٦=  ريال ٠٦٠/١٩٠/٢ماه                                         ٤
   واحد٥=  ريال ٠٥٠/٨٢٥/١ماه                                         ٣
   واحد٤=  ريال ٠٤٠/٤٦٠/١                       ماه                  ٢
   واحد٣=  ريال ٠٣٠/٠٩٥/١ماه                                         ٢
   واحد٢=  ريال ٠٢٠/٧٣٠ماه                                           ١
   واحد١=  ريال ٠١٠/٣٦٥ روز                                      ١٥

  



  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 

 ٠٠٠/٩٤٠/٥ه آشاورزي در مقطع دآتري ترمـي        گرو
 ريـال  ٠٠٠/٩٩٠ ريال ماهيانه ٠٠٠/٩٩٠ريال واحــدي   

   ريال٠٠٠/٣٣روزي 
  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

گــــروه آــــشاورزي در مقطــــع آارشناســــي ترمــــي 
 ريـــال ماهيانـــه ٥٠٠/١٢٢ ريـــال واحـــدي ٠٠٠/٤٧٠/١
   ريال١٦٧/٨ ريال روزي ٠٠٠/٢٤٥

  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

 ريـال واحـدي    ٠٠٠/٩٤٠/٥ــه در مقطـــع دآتــري ترمــي      گروه علوم پاي  
   ريال٠٠٠/٣٣ ريال روزي ٠٠٠/٩٩٠ ريال ماهيانه ٠٠٠/٩٩٠

  ٨٥-٨٦سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٠٠٠/٤٩٥  
  روز١٤=  ريال ٠٠٠/٤٦٢  
  روز١٣=  ريال ٠٠٠/٤٢٩  

  روز١٢= ريال ٠٠٠/٣٩٦ 
  روز١١=  ريال ٣٦٣٠٠٠  
  روز١٠=  ريال ٠٠٠/٣٣٠ 

   روز٩=  ريال٠٠٠/٢٩٧ 
   روز٨=  ريال٠٠٠/٢٦٤ 
   روز٧=  ريال٠٠٠/٢٣١ 
   روز٦=  ريال٠٠٠/١٩٨ 
   روز٥=  ريال٠٠٠/١٦٥ 
   روز٤=  ريال٠٠٠/١٣٢ 

   روز٣=  ريال٠٠٠/٩٩ 
   روز٢=  ريال٠٠٠/٦٦ 
   روز١=  ريال٠٠٠/٣٣ 

  روز٢٩=  ريال٧٠٠/٩٥ 
  روز٢٨=  ريال ٤٠٠/٩٢
  روز٢٧=  ريال ١٠٠/٨٩

  روز٢٦=  ريال٨٠٠/٨٥ 
  روز٢٥=  ريال ٥٠٠/٨٢

  روز٢٤=  ريال٢٠٠/٧٩ 
  روز٢٣=  ريال٩٠٠/٧٥ 

  روز٢٢=  ريال ٦٠٠/٧٢
  روز٢١=  ريال٣٠٠/٦٩ 
  روز٢٠=  ريال٠٠٠/٦٦ 
  روز١٩=  ريال٧٠٠/٦٢ 
  روز١٨=  ريال٤٠٠/٥٩ 
  روز١٧=  ريال١٠٠/٥٦ 
  روز١٦=  ريال٨٠٠/٥٢ 

  روز١٥= ريال ٥٠٥/١٢٢   
  روز١٤=  ريال ٣٣٨/١١٤  
  روز١٣=  ريال ١٧١/١٠٦  
  روز١٢=   ريال ٠٠٤/٩٨  

  روز١١= ريال ٨٣٧/٨٩   
  روز١٠= ريال ٦٧٠/٨١    

   روز٩=  ريال ٥٠٣/٧٣
   روز٨=  ريال ٣٣٦/٦٥
   روز٧=  ريال ١٦٩/٥٧

   روز٦=  ريال٠٠٢/٤٩ 
   روز٥=  ريال٨٣٥/٤٠ 
   روز٤=  ريال٦٦٨/٣٢ 
   روز٣=  ريال٥٠١/٢٤ 
   روز٢=  ريال٣٣٤/١٦ 

   روز١=  يالر١٦٧/٨ 

  روز٢٩=  ريال٨٤٣/٢٣٦ 
  روز٢٨=  ريال ٦٧٦/٢٢٨
  روز٢٧=  ريال ٥٠٩/٢٢٠
  روز٢٦=  ريال ٣٤٢/٢١٢
  روز٢٥=  ريال ١٧٥/٢٠٤
  روز٢٤=  ريال ٠٠٨/١٩٦
  روز٢٣=  ريال ٨٤١/١٨٧
  روز٢٢=  ريال ٦٧٤/١٧٩
  روز٢١=  ريال ٥٠٧/١٧١
  روز٢٠=  ريال ٣٤٠/١٦٣
  روز١٩=  ريال ١٧٣/١٥٥
  روز١٨=  ريال ٠٠٦/١٤٧

  روز١٧=  ريال٨٣٩/١٣٨ 
  روز١٦=  ريال٦٧٢/١٣٠ 

  روز١٥=  ريال ٠٠٠/٤٩٥ 
  روز١٤=  ريال ٠٠٠/٤٦٢

  روز١٣=  ريال ٠٠٠/٤٢٩ 
  روز١٢=   ريال ٠٠٠/٣٩٦ 

  روز١١= ريال ٠٠٠/٣٦٣
  روز١٠=  ريال ٠٠٠/٣٣٠

   روز٩=  ريال٠٠٠/٢٩٧ 
   روز٨=  ريال٠٠٠/٢٦٤ 
   روز٧=  ريال٠٠٠/٢٣١ 
   روز٦ = ريال٠٠٠/١٩٨ 
   روز٥=  ريال٠٠٠/١٦٥ 
   روز٤=  ريال٠٠٠/١٣٢ 

   روز٣=  ريال٠٠٠/٩٩ 
   روز٢=  ريال٠٠٠/٦٦ 
   روز١=  ريال٠٠٠/٣٣ 

  روز٢٩=  ريال٠٠٠/٩٥٧ 
  روز٢٨=  ريال٠٠٠/٩٢٤ 
  روز٢٧=  ريال٠٠٠/٨٩١ 

  روز٢٦=  ريال ٠٠٠/٨٥٨
  روز٢٥=  ريال ٠٠٠/٨٢٥
  روز٢٤=  ريال٠٠٠/٧٩٢
  روز٢٣=  ريال٠٠٠/٧٥٩
  روز٢٢=  ريال٠٠٠/٧٢٦

  روز٢١=  ريال٠٠٠/٦٩٣ 
  روز٢٠=  ريال٠٠٠/٦٦٠ 

  روز١٩=  ريال٠٠٠/٦٢٧
  روز١٨=  ريال٠٠٠/٥٩٤ 
  روز١٧=  ريال٠٠٠/٥٦١ 
  روز١٦=  ريال٠٠٠/٥٢٨ 

   واحد٥=  ريال ٠٠٠/٩٥٠/٤ماه                 ٥
   واحد٤=  ريال٠٠٠/٩٦٠/٣ماه                ٤
   واحد٣=ريال٠٠٠/٩٧٠/٢                ماه٣
   واحد٢=ريال٠٠٠/٩٨٠/١               ماه  ٢

    واحد١=٠٠٠/٩٩٠                        ماه      ١

   واحد١١=  ريال ٥٠٠/٣٤٧/١ ماه                 ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٠٠٠/٢٢٥/١ ماه                  ٥
   واحد٩=  ريال ٥٠٠/١٠٢/١ ماه                   ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/٩٨٠ ماه                        ٤
   واحد٧=  ريال ٥٠٠/٨٥٧ ماه                     ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٠٠٠/٧٣٥ ماه                        ٣
   واحد٥=   ريال ٥٠٠/٦١٢ ماه                     ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٤٩٠ ماه                        ٢
   واحد٣=   ريال ٥٠٠/٣٦٧ ماه                        ٥/١

   واحد٢=   ريال ٠٠٠/٢٤٥ ماه                        ١
   واحد١= ريال ٥٠٠/١٢٢ روز                     ١٥

   واحد٥= ريال ٠٠٠/٩٥٠/٤ ماه                                          ٥
   واحد٤= ريال ٠٠٠/٩٦٠/٣             ماه                              ٤
   واحد٣=  ريال ٠٠٠/٩٧٠/٢ماه                                          ٣
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/٩٨٠/١ماه                                          ٢

   واحد١=  ريال ٠٠٠/٩٩٠ماه                          ١


