
  ١٣٨٤هزينه و شهريه تحصيلي دانشجويان ورودي سال 
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فني و 
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٩٥٢٢٠٠  ٥٧١٣٢٠٠  ١١٩٠٢٥  ١٤٢٨٣٠٠  ٣٥٧٠٧٥  ٢٨٥٦٦٠٠  ١٠٥٨٠٠  ١٢٦٩٦٠٠  ٦٦١٢٥  ٧٩٣٥٠٠  

  ٨٥٩٦٢٥  ٥١٥٧٧٥٠      ٣١٧٤٠٠  ٢٥٣٩٢٠٠  ٧٩٣٥٠  ٩٥٢٢٠٠  ٥٩٥١٣  ٧١٤١٥٠  علوم پايه
  ٨٥٩٦٢٥  ٥١٥٧٧٥٠      ٣١٧٤٠٠  ٢٥٣٩٢٠٠  ١٠٥٨٠٠  ١٢٦٩٦٠٠  ٦٦١٢٥  ٧٩٣٥٠٠  آشاورزي
  ٩٥٢٢٠٠  ٥٧١٣٢٠٠  ١١٩٠٢٥  ١٤٢٨٣٠٠ ٣٥٧٠٧٥  ٢٨٥٦٦٠٠  ١٠٥٨٠٠  ١٢٦٩٦٠٠  ٦٦١٢٥  ٧٩٣٥٠٠  هنر

  ٩٥٢٢٠٠  ٥٧١٣٢٠٠  ١١٩٠٢٥  ١٤٢٨٣٠٠ ٣٥٧٠٧٥  ٢٨٥٦٦٠٠  ١٠٥٨٠٠  ١٢٦٩٦٠٠  ٦٦١٢٥  ٧٩٣٥٠٠  دامپزشكي
  ٥٩٥١٢٥  ٣٥٧٠٧٥٠      ٢٥٧٨٨٨  ٢٠٦٣١٠٠  ٦٦١٢٥  ٧٩٣٥٠٠  ٥٢٩٠٠  ٦٣٤٨٠٠ علوم انساني

  

 واحـد   ٨هاي آارشناسي ارشد ناپيوسته        واحد درسي ، در دوره     ١٢ آارشناسي ، در ازاي      هاي آارداني و    شهريه هر ترم تحصيلي در دوره      
 واحـد درسـي محاسـبه شـده         ١٢اي    هاي آارشناسي ارشد پيوسته يـا دآتـراي حرفـه            واحد درسي و در دوره     ٦درسي ، دآتري تخصصي     

اشـد، همـان شـهريه تـرم تحـصيلي بـه حـساب بـدهي وي         در صورتيكه دانشجو در هر ترم بيش از اين حد نصاب نيز واحد گذرانده ب          . است  
گردد و در صورت اخذ تعداد واحدهايي زيرحد نصاب  ، شهريه ترم وي با ضرب تعداد واحد در شهريه هر واحـد درسـي محاسـبه                             منظور مي 

  . خواهد شد 



 
   

 ريال ٢٠٠/٧١٣/٥گروه فني و مهندسي در مقطع دآتري ترمي 
  ريال ٣٠٦/٣١ ريال روزي ٢٠٠/٩٥٢ ريال ماهيانه ٢٠٠/٩٥٢واحدي 

  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

 گروه فني و مهندسي در مقطع آارشناسي ارشد ناپيوسته ترمي 
 ريال ١٠٠/٤٧٦  ريال ماهيانه ٠٧٥/٣٥٧ ريال واحدي ٦٠٠/٨٥٦/٢

  ريال ٦٥٣/١٥روزي 

  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

  ٥٠٠/٧٩٣گروه فني و مهندسي در مقطع آارداني ترمي 
 ٣٤٨/٤  ريال روزي ٢٥٠/١٣٢ريال ماهيانه  ١٢٥/٦٦ريال واحدي 

  ريال
  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٥٩٠/٤٦٩
  روز١٤=  ريال ٢٨٤/٤٣٨
  روز١٣=  ريال ٩٧٨/٤٠٦
  روز١٢=  ريال ٦٧٢/٣٧٥
  روز١١=  ريال ٣٦٦/٣٤٤
  روز١٠=  ريال ٠٦٠/٣١٣
   روز٩=  ريال ٧٥٤/٢٨١
   روز٨=  ريال ٤٤٨/٢٥٠
   روز٧=  ريال ١٤٢/٢١٩
   روز٦=  ريال ٨٣٦/١٨٧
   روز٥=  ريال ٥٣٠/١٥٦
   روز٤=  ريال ٢٢٤/١٢٥
   روز٣=  ريال ٩١٨/٩٣
   روز٢=  ريال ٦١٢/٦٢
   روز١=  ريال ٣٠٦/٣١

  روز٢٩=  ريال٨٧٤/٩٠٧
  روز٢٨=  ريال ٥٦٨/٨٧٦
  روز٢٧=  ريال ٢٦٢/٨٥٤
  روز٢٦=  ريال ٩٥٦/٨١٣
  روز٢٥=  ريال ٦٥٠/٧٨٢
  روز٢٤=  ريال ٣٤٤/٧٥١
  روز٢٣ = ريال ٠٣٨/٧٢٠
  روز٢٢= ريال ٧٣٢/٦٨٨
  روز٢١=  ريال ٤٢٦/٦٥٧
  روز٢٠=  ريال ١٢٠/٦٢٦
  روز١٩=  ريال ٨١٤/٥٩٤
  روز١٨=  ريال ٥٠٨/٥٦٣
  روز١٧=  ريال ٢٠٢/٥٣٢
  روز١٦=  ريال ٨٩٦/٥٠٠

  روز١٥=  ريال ٧٩٥/٢٣٤
  روز١٤=  ريال ١٤٢/٢١٩
  روز١٣=  ريال ٤٨٩/٢٠٣
  روز١٢=  ريال ٨٣٦/١٨٧
  زرو١١=  ريال ١٨٣/١٧٢
  روز١٠=  ريال ٥٣٠/١٥٦
   روز٩=  ريال ٨٧٧/١٤٠
   روز٨=  ريال ٢٢٤/١٢٥
   روز٧=  ريال ٥٧١/١٠٩
   روز٦=  ريال ٩١٨/٩٣
   روز٥=  ريال ٢٦٥/٧٨
   روز٤=  ريال ٦١٢/٦٢
   روز٣=  ريال ٩٥٩/٤٦
   روز٢=  ريال ٣٠٦/٣١
   روز١=  ريال ٦٥٣/١٥

  روز٢٩=  ريال٩٣٧/٤٥٣
  روز٢٨=  ريال ٢٨٤/٤٣٨
  روز٢٧= يال  ر٦٣١/٤٢٢
  روز٢٦=  ريال ٩٧٨/٤٠٦
  روز٢٥=  ريال ٣٢٥/٣٩١
  روز٢٤=  ريال ٦٧٢/٣٧٥
  روز٢٣=  ريال ٠١٩/٣٦٠
  روز٢٢=  ريال ٣٦٦/٣٤٤
  روز٢١=  ريال ٧١٣/٣٢٨
  روز٢٠=  ريال ٠٦٠/٣١٣
  روز١٩=  ريال ٤٠٧/٢٩٧
  روز١٨=  ريال ٧٥٤/٢٨١
  روز١٧=  ريال ١٠١/٢٦٦
  روز١٦=  ريال ٤٤٨/٢٥٠

  روز١٥ = ريال ٢٢٠/٦٥
  روز١٤=  ريال ٨٧٢/٦٠
  روز١٣=  ريال ٥٢٤/٥٦
  روز١٢=  ريال ١٧٦/٥٢
  روز١١=  ريال ٨٢٨/٤٧
  روز١٠=  ريال ٤٨٠/٤٣
   روز٩=  ريال ١٣٢/٣٩
   روز٨=  ريال ٧٨٤/٣٤
   روز٧=  ريال ٤٣٦/٣٠
   روز٦=  ريال ٠٨٨/٢٦
   روز٥=  ريال ٧٤٠/٢١
   روز٤=  ريال ٣٩٢/١٧
   روز٣=  ريال ٠٤٤/١٣
   روز٢= ل  ريا٦٩٦/٨
   روز١=  ريال ٣٤٨/٤

  روز٢٩= ريال ٠٩٢/١٢٦
  روز٢٨=  ريال ٧٤٤/١٢١
  روز٢٧=  ريال ٣٩٦/١١٧
  روز٢٦=  ريال ٠٤٨/١١٣
  روز٢٥=  ريال ٧٠٠/١٠٨
  روز٢٤=  ريال ٣٥٢/١٠٤
  روز٢٣=  ريال ٠٠٤/١٠٠
  روز٢٢=  ريال ٦٥٦/٩٥
  روز٢١=  ريال ٣٠٨/٩١
  روز٢٠=  ريال ٩٦٠/٨٦
  روز١٩=  ريال ٦١٢/٨٢
  روز١٨=  ريال ٢٦٤/٧٨
  روز١٧=  ريال ٩١٦/٧٣
  روز١٦=  ريال ٥٦٨/٦٩

  
   واحد٥=  ريال ٠٠٠/٧٦١/٤ ماهه ٥
   واحد٤=  ريال ٨٠٠/٨٠٨/٣ ماهه ٤
   واحد٣=   ريال ٦٠٠/٨٥٦/٢ ماهه ٣
   واحد٢=  ريال ٤٠٠/٩٠٤/١ ماهه ٢
   واحد١=   ريال ٢٠٠/٩٥٢ ماهه ١

  
   واحد٧=  ريال ٥٢٥/٤٩٩/٢ ماه                           ٥
   واحد٦=  ريال ٤٥٠/١٤٢/٢ ماه                          ٤
   واحد٥=  ريال ٣٧٥/٧٨٥/١ ماه                        ٣
   واحد٤=  ريال ٣٠٠/٤٢٨/١ ماه                       ٣
   واحد٣=  ريال ٢٢٥/٠٧١/١ ماه                     ٢
   واحد٢=  ريال ١٥٠/٧١٤ ماه                       ١

   واحد١=  ريال ٠٧٥/٣٥٧ روز                   ١٥

   واحد١١=  ريال ٣٧٥/٧٢٧ ماه ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٢٥٠/٦٦١ ماه ٥
   واحد٩=  ريال ١٢٥/٥٩٥ ماه ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/٥٢٩ ماه ٤
   واحد٧=  ريال ٨٧٥/٤٦٢ ماه ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٧٥٠/٣٩٦ ماه ٣
   واحد٥=  ريال ٦٢٥/٣٣٠ ماه ٥/٢
   واحد٤=   ريال ٥٠٠/٢٦٤ ماه ٢
   واحد٣=  ريال ٣٧٥/١٩٨ ماه ٥/١
   واحد٢=   ريال ٢٥٠/١٣٢ ماه ١
   واحد١=   ريال ١٢٥/٦٦ روز ١٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 گروه فني و مهندسي در مقطع آارشناسي ارشد پيوسته تــرمي 
 ٠٥٠/٢٣٨ ه  ريال ماهيان٠٢٥/١١٩  ريال واحد درسي ٣٠٠/٤٢٨/١

   ريال٨٢٧/٧ريال روزي 

  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

  گروه فني و مهندسي در مقطع آارشناسي  ترمي
 ٦٠٠/٢١١   ريال ماهيانه ٨٠٠/١٠٥  ريال واحـــدی٦٠٠/٢٦٩/١

   ريال٩٥٧/٦ ريال روزي 
  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٤٠٥/١١٧
  روز١٤=  ريال ٥٧٨/١٠٩
  روز١٣=  ريال ٧٥١/١٠١
  روز١٢= ريال  ٩٢٤/٩٣
  روز١١=  ريال ٠٩٧/٨٦
  روز١٠=  ريال ٤٤٣/٧٠
   روز٩=  ريال ٤٤٣/٧٠
   روز٨=  ريال ٦١٦/٦٢
   روز٧=  ريال ٧٨٩/٥٤
   روز٦=  ريال ٩٦٢/٤٦
   روز٥=  ريال ١٣٥/٣٩
   روز٤=  ريال ٣٠٨/٣١
   روز٣=  ريال ٤٨١/٢٣
   روز٢=  ريال ٦٥٤/١٥
   روز١=  ريال ٨٢٧/٧

  روز٢٩=  ريال ٩٨٣/٢٢٦
  روز٢٨=  ريال ١٥٦/٢١٩
  روز٢٧=  ريال ٣٢٩/٢١١
  روز٢٦=  ريال ٥٠٢/٢٠٣
  روز٢٥=  ريال ٦٧٥/١٩٥
  روز٢٤=  ريال ٨٤٨/١٨٧
  روز٢٣=  ريال ٠٢١/١٨٠
  روز٢٢=  ريال ١٩٤/١٧٢
  روز٢١=  ريال ٣٦٧/١٤٦
  روز٢٠=  ريال ٧١٣/١٤٨
  روز١٩=  ريال ٧١٣/١٤٨
  روز١٨=  ريال ٨٨٦/١٤٠
  روز١٧=  ريال ٠٥٩/١٣٣
  روز١٦=  ريال ٢٣٢/١٢٥

  روز١٥=  ريال ٣٥٥/١٠٤
  روز١٤=  ريال ٣٩٨/٩٧
  روز١٣=  ريال ٤٤١/٩٠
  روز١٢=  ريال ٤٨٤/٨٣
  روز١١=  ريال ٥٢٧/٧٦
  روز١٠=  ريال ٥٧٠/٦٩
   روز٩=  ريال ٦١٣/٦٢
   روز٨=  ريال ٦٥٦/٥٥
   روز٧=  ريال ٧٤٢/٤١
   روز٦=  ريال ٧٤٢/٤١
   روز٥=  ريال ٧٨٥/٣٤
   روز٤=  ريال ٨٢٧/٢٧
   روز٣=  ريال ٨٧١/٢٠
   روز٢=  ريال ٩١٤/١٣
   روز١=  ريال ٩٥٧/٦

  روز٢٩=  ريال٧٥٣/٢٠١
  روز٢٨=  ريال ٧٩٦/١٩٤
  روز٢٧=  ريال ٨٣٩/١٨٧
  روز٢٦=  ريال ٨٨٢/١٨٠
  روز٢٥=  ريال ٩٢٥/١٧٣
  روز٢٤=  ريال ٩٦٨/١٦٦
  روز٢٣=  ريال ٠١١/١٦٠
  روز٢٢=  ريال ٠٥٤/١٥٣
  روز٢١=  ريال ٠٩٧/١٤٦
  روز٢٠= ال  ري١٤٠/١٣٩
  روز١٩=  ريال ١٨٣/١٣٢
  روز١٨=  ريال ٢٢٦/١٢٥
  روز١٧=  ريال ٢٦٩/١١٨
  روز١٦=  ريال ٣١٢/١١١

  

   واحد١١=  ريال ٢٧٥/٣٠٩/١ ماه ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٢٥٠/١٩٠/١ ماه ٥
   واحد٩=  ريال ٢٢٥/٠٧١/١ ماه ٥/٤

   واحد٨=  ريال ٢٠٠/٩٥٢ ماه ٤
   واحد٧=   ريال ١٧٥/٨٣٣ ماه ٥/٣
   واحد٦=  ريال ١٥٠/٧١٤ه  ما٣
   واحد٥=  ريال ١٢٥/٥٩٥ ماه ٥/٢
   واحد٤=  ريال ١٠٠/٤٧٦ ماه ٢
   واحد٣=  ريال ٠٧٥/٣٥٧ ماه ٥/١
   واحد٢=  ريال ٠٥٠/٢٣٨ ماه ١
   واحد١=  ريال ٠٢٥/١١٩ روز ١٥

   واحد١١=  ريال ٨٠٠/١٦٣/١ ماه ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٠٠٠/٠٥٨/١ ماه ٥
   واحد٩=  ريال ٢٠٠/٩٥٢ ماه ٥/٤
   واحد٨=   ريال ٤٠٠/٨٤٦ ماه ٤
   واحد٧=  ريال ٧٤٠/ ٦٠٠ ماه ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٨٠٠/٦٣٤ ماه ٣
   واحد٥=   ريال ٠٠٠/٥٢٩ ماه ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٢٠٠/٤٢٣ ماه ٢
   واحد٣=  ريال ٤٠٠/٣١٧ ماه ٥/١
   واحد٢=   ريال ٦٠٠/٢١١ ماه ١
   واحد١=  ريال ٨٠٠/١٠٥ روز١٥



 

 ٢٠٠/٩٥٢ ريال واحدي ٢٠٠/٧١٣/٥مقطع دآتري ترمي گروه هنر در 
  ريال ٣٠٦/٣١ ريال روزي ٢٠٠/٩٥٢ريال ماهيانه 

  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

 ٦٠٠/٨٥٦/٢ گروه هنر در مقطع آارشناسي ارشد ناپيوسته ترمي 
 ٦٥٣/١٥ ريال روزي ١٠٠/٤٧٦  ريال ماهيانه ٠٧٥/٣٥٧ريال واحدي 

  ريال

  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

  ٥٠٠/٧٩٣ع آارداني ترمي گروه هنر در مقط
 ٣٤٨/٤  ريال روزي ٢٥٠/١٣٢ ريال ماهيانه ١٢٥/٦٦ريال واحدي 

  ريال
  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٥٩٠/٤٦٩
  روز١٤=  ريال ٢٨٤/٤٣٨
  روز١٣=  ريال ٩٧٨/٤٠٦
  روز١٢=  ريال ٦٧٢/٣٧٥
  روز١١=  ريال ٣٦٦/٣٤٤
  روز١٠=  ريال ٠٦٠/٣١٣
   روز٩=  ريال ٧٥٤/٢٨١
   روز٨=  ريال ٤٤٨/٢٥٠
   روز٧=  ريال ١٤٢/٢١٩
   روز٦=  ريال ٨٣٦/١٨٧
   روز٥=  ريال ٥٣٠/١٥٦
   روز٤=  ريال ٢٢٤/١٢٥
   روز٣=  ريال ٩١٨/٩٣
   روز٢=  ريال ٦١٢/٦٢
   روز١=  ريال ٣٠٦/٣١

  روز٢٩=  ريال٨٧٤/٩٠٧
  روز٢٨=  ريال ٥٦٨/٨٧٦
  روز٢٧=  ريال ٢٦٢/٨٥٤
  روز٢٦=  ريال ٩٥٦/٨١٣
  روز٢٥=  ريال ٦٥٠/٧٨٢
  روز٢٤=  ريال ٣٤٤/٧٥١
  روز٢٣=  ريال ٠٣٨/٧٢٠
  روز٢٢= ريال ٧٣٢/٦٨٨
  روز٢١=  ريال ٤٢٦/٦٥٧
  روز٢٠=  ريال ١٢٠/٦٢٦
  روز١٩=  ريال ٨١٤/٥٩٤
  روز١٨=  ريال ٥٠٨/٥٦٣
  روز١٧=  ريال ٢٠٢/٥٣٢
  روز١٦=  ريال ٨٩٦/٥٠٠

  روز١٥=  ريال ٧٩٥/٢٣٤
  روز١٤=  ريال ١٤٢/٢١٩
  روز١٣=  ريال ٤٨٩/٢٠٣
  روز١٢=  ريال ٨٣٦/١٨٧
  روز١١=  ريال ١٨٣/١٧٢
  روز١٠=  ريال ٥٣٠/١٥٦
   روز٩=  ريال ٨٧٧/١٤٠
   روز٨=  ريال ٢٢٤/١٢٥
   روز٧=  ريال ٥٧١/١٠٩
   روز٦=  ريال ٩١٨/٩٣
   روز٥=  ريال ٢٦٥/٧٨
   روز٤=  ريال ٦١٢/٦٢
   روز٣=  ريال ٩٥٩/٤٦
   روز٢=  ريال ٣٠٦/٣١
   روز١=  ريال ٦٥٣/١٥

  روز٢٩= يال ر٩٣٧/٤٥٣
  روز٢٨=  ريال ٢٨٤/٤٣٨
  روز٢٧=  ريال ٦٣١/٤٢٢
  روز٢٦=  ريال ٩٧٨/٤٠٦
  روز٢٥=  ريال ٣٢٥/٣٩١
  روز٢٤=  ريال ٦٧٢/٣٧٥
  روز٢٣=  ريال ٠١٩/٣٦٠
  روز٢٢=  ريال ٣٦٦/٣٤٤
  روز٢١=  ريال ٧١٣/٣٢٨
  روز٢٠=  ريال ٠٦٠/٣١٣
  روز١٩=  ريال ٤٠٧/٢٩٧
  روز١٨=  ريال ٧٥٤/٢٨١
  روز١٧ = ريال ١٠١/٢٦٦
  روز١٦=  ريال ٤٤٨/٢٥٠

  روز١٥=  ريال ٢٢٠/٦٥
  روز١٤=  ريال ٨٧٢/٦٠
  روز١٣=  ريال ٥٢٤/٥٦
  روز١٢=  ريال ١٧٦/٥٢
  روز١١=  ريال ٨٢٨/٤٧
  روز١٠=  ريال ٤٨٠/٤٣
   روز٩=  ريال ١٣٢/٣٩
   روز٨=  ريال ٧٨٤/٣٤
   روز٧=  ريال ٤٣٦/٣٠
   روز٦=  ريال ٠٨٨/٢٦
   روز٥=  ريال ٧٤٠/٢١
   روز٤= يال  ر٣٩٢/١٧
   روز٣=  ريال ٠٤٤/١٣
   روز٢=  ريال ٦٩٦/٨
   روز١=  ريال ٣٤٨/٤

  روز٢٩= ريال ٠٩٢/١٢٦
  روز٢٨=  ريال ٧٤٤/١٢١
  روز٢٧=  ريال ٣٩٦/١١٧
  روز٢٦=  ريال ٠٤٨/١١٣
  روز٢٥=  ريال ٧٠٠/١٠٨
  روز٢٤=  ريال ٣٥٢/١٠٤
  روز٢٣=  ريال ٠٠٤/١٠٠
  روز٢٢=  ريال ٦٥٦/٩٥
  روز٢١=  ريال ٣٠٨/٩١
  روز٢٠=  ريال ٩٦٠/٨٦
  روز١٩=  ريال ٦١٢/٨٢
  روز١٨=  ريال ٢٦٤/٧٨
  روز١٧=  ريال ٩١٦/٧٣
  روز١٦=  ريال ٥٦٨/٦٩

  
   واحد٥=  ريال ٠٠٠/٧٦١/٤ ماهه ٥
   واحد٤=  ريال ٨٠٠/٨٠٨/٣ ماهه ٤
   واحد٣=   ريال ٦٠٠/٨٥٦/٢ ماهه ٣
   واحد٢=  ريال ٤٠٠/٩٠٤/١ ماهه ٢
   واحد١=   ريال ٢٠٠/٩٥٢ ماهه ١

  
   واحد٧=  ريال ٥٢٥/٤٩٩/٢ ماه                           ٥
   واحد٦=  ريال ٤٥٠/١٤٢/٢ ماه                          ٤
   واحد٥=  ريال ٣٧٥/٧٨٥/١ ماه                        ٣
   واحد٤=  ريال ٣٠٠/٤٢٨/١ ماه                       ٣
   واحد٣= ال  ري٢٢٥/٠٧١/١ ماه                     ٢
   واحد٢=  ريال ١٥٠/٧١٤ ماه                       ١

   واحد١=  ريال ٠٧٥/٣٥٧ روز                   ١٥

   واحد١١=  ريال ٣٧٥/٧٢٧ ماه ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٢٥٠/٦٦١ ماه ٥
   واحد٩=  ريال ١٢٥/٥٩٥ ماه ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/٥٢٩ ماه ٤
   واحد٧=  ريال ٨٧٥/٤٦٢ ماه ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٧٥٠/٣٩٦ ماه ٣
   واحد٥=  ريال ٦٢٥/٣٣٠ ماه ٥/٢
   واحد٤=   ريال ٥٠٠/٢٦٤ ماه ٢
   واحد٣=  ريال ٣٧٥/١٩٨ ماه ٥/١
   واحد٢=   ريال ٢٥٠/١٣٢ ماه ١
   واحد١=   ريال ١٢٥/٦٦ روز ١٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٠٠/٤٢٨/١ گروه هنر در مقطع آارشناسي ارشد پيوسته تــرمي 
 ريال روزي ٠٥٠/٢٣٨  ريال ماهيانه ٠٢٥/١١٩ يال واحد درسي ر

   ريال٨٢٧/٧

  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

  گروه هنر در مقطع آارشناسي  ترمي
 ٦٠٠/٢١١   ريال ماهيانه ٨٠٠/١٠٥  ريال واحـــدی٦٠٠/٢٦٩/١

   ريال٩٥٧/٦ ريال روزي 
  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٤٠٥/١١٧
  روز١٤=  ريال ٥٧٨/١٠٩
  روز١٣=  ريال ٧٥١/١٠١
  روز١٢=  ريال ٩٢٤/٩٣
  روز١١=  ريال ٠٩٧/٨٦
  روز١٠=  ريال ٤٤٣/٧٠
   روز٩=  ريال ٤٤٣/٧٠
   روز٨=  ريال ٦١٦/٦٢
   روز٧=  ريال ٧٨٩/٥٤
   روز٦=  ريال ٩٦٢/٤٦
   روز٥=  ريال ١٣٥/٣٩
   روز٤=  ريال ٣٠٨/٣١
   روز٣=  ريال ٤٨١/٢٣
   روز٢=  ريال ٦٥٤/١٥
   روز١=  ريال ٨٢٧/٧

  روز٢٩=  ريال ٩٨٣/٢٢٦
  روز٢٨=  ريال ١٥٦/٢١٩
  روز٢٧=  ريال ٣٢٩/٢١١
  روز٢٦=  ريال ٥٠٢/٢٠٣
  روز٢٥=  ريال ٦٧٥/١٩٥
  روز٢٤=  ريال ٨٤٨/١٨٧
  روز٢٣=  ريال ٠٢١/١٨٠
  روز٢٢=  ريال ١٩٤/١٧٢
  روز٢١=  ريال ٣٦٧/١٤٦
  روز٢٠=  ريال ٧١٣/١٤٨
  روز١٩=  ريال ٧١٣/١٤٨
  روز١٨=  ريال ٨٨٦/١٤٠
  روز١٧=  ريال ٠٥٩/١٣٣
  روز١٦=  ريال ٢٣٢/١٢٥

  روز١٥=  ريال ٣٥٥/١٠٤
  روز١٤=  ريال ٣٩٨/٩٧
  روز١٣=  ريال ٤٤١/٩٠
  روز١٢=  ريال ٤٨٤/٨٣
  روز١١=  ريال ٥٢٧/٧٦
  روز١٠=  ريال ٥٧٠/٦٩
   روز٩=  ريال ٦١٣/٦٢
   روز٨=  ريال ٦٥٦/٥٥
   روز٧=  ريال ٧٤٢/٤١
   روز٦=  ريال ٧٤٢/٤١
  روز ٥=  ريال ٧٨٥/٣٤
   روز٤=  ريال ٨٢٧/٢٧
   روز٣=  ريال ٨٧١/٢٠
   روز٢=  ريال ٩١٤/١٣
   روز١=  ريال ٩٥٧/٦

  روز٢٩=  ريال٧٥٣/٢٠١
  روز٢٨=  ريال ٧٩٦/١٩٤
  روز٢٧=  ريال ٨٣٩/١٨٧
  روز٢٦=  ريال ٨٨٢/١٨٠
  روز٢٥=  ريال ٩٢٥/١٧٣
  روز٢٤=  ريال ٩٦٨/١٦٦
  روز٢٣=  ريال ٠١١/١٦٠
  روز٢٢=  ريال ٠٥٤/١٥٣
  روز٢١=  ريال ٠٩٧/١٤٦
  روز٢٠=  ريال ١٤٠/١٣٩
  روز١٩=  ريال ١٨٣/١٣٢
  روز١٨=  ريال ٢٢٦/١٢٥
  روز١٧=  ريال ٢٦٩/١١٨
  روز١٦=  ريال ٣١٢/١١١

  

   واحد١١=  ريال ٢٧٥/٣٠٩/١ ماه ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٢٥٠/١٩٠/١ ماه ٥
   واحد٩=  ريال ٢٢٥/٠٧١/١ ماه ٥/٤

   واحد٨=  ريال ٢٠٠/٩٥٢ ماه ٤
   واحد٧=   ريال ١٧٥/٨٣٣ ماه ٥/٣
   واحد٦=  ريال ١٥٠/٧١٤ ماه ٣
   واحد٥=  ريال ١٢٥/٥٩٥ ماه ٥/٢
   واحد٤=  ريال ١٠٠/٤٧٦ ماه ٢
   واحد٣=  ريال ٠٧٥/٣٥٧ ماه ٥/١
   واحد٢=  ريال ٠٥٠/٢٣٨ ماه ١
   واحد١=  ريال ٠٢٥/١١٩ روز ١٥

   واحد١١=  ريال ٨٠٠/١٦٣/١ ماه ٥/٥
  د واح١٠=  ريال ٠٠٠/٠٥٨/١ ماه ٥
   واحد٩=  ريال ٢٠٠/٩٥٢ ماه ٥/٤
   واحد٨=   ريال ٤٠٠/٨٤٦ ماه ٤
   واحد٧=  ريال ٧٤٠/ ٦٠٠ ماه ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٨٠٠/٦٣٤ ماه ٣
   واحد٥=   ريال ٠٠٠/٥٢٩ ماه ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٢٠٠/٤٢٣ ماه ٢
   واحد٣=  ريال ٤٠٠/٣١٧ ماه ٥/١
   واحد٢=   ريال ٦٠٠/٢١١ ماه ١
   واحد١ =  ريال٨٠٠/١٠٥ روز١٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 ٢٠٠/٥٣٩/٢ گروه علوم در مقطع آارشناسي ارشد ناپيوسته ترمي   
 ٩١٤/١٣  ريال روزي ٢٠٠/٤٢٣ ريال ماهيانه ٤٠٠/٣١٧ريال واحدي  

  ريال

  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

 ريال واحدي ١٥٠/٧١٤گروه علوم پايه در مقطع آارداني ترمي
   ريال٩١٤/٣ ل روزي  ريا٠٢٥/١١٩ ريال ماهيانه ٥١٣/٥٩

  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٧١٠/٢٠٨    
  روز١٤=  ريال ٧٩٦/١٩٤
  روز١٣=  ريال ٨٨٢/١٨٠
  روز١٢=  ريال ٩٦٨/١٦٦
  روز١١=  ريال ٠٥٤/١٥٣
  روز١٠=  ريال ١٤٠/١٣٩
   روز٩=  ريال ٢٢٦/١٢٥
   روز٨=  ريال ٣١٢/١١١
   روز٧=  ريال ٣٩٨/٩٧
   روز٦=  ريال ٤٨٤/٨٣
   روز٥= ال  ري٥٧٠/٦٩
   روز٤=  ريال ٦٥٦/٥٥
   روز٣=  ريال ٧٤٢/٤١
   روز٢=  ريال ٨٢٨/٢٧
   روز١=  ريال ٩١٤/١٣

  روز٢٩=  ريال٥٠٦/٤٠٣
  روز٢٨=  ريال ٥٩٢/٣٨٩
  روز٢٧=  ريال ٦٧٨/٣٧٥
  روز٢٦=  ريال ٧٦٤/٣٦١
  روز٢٥=  ريال ٨٥٠/٣٤٧
  روز٢٤=  ريال ٩٣٦/٣٣٣
  روز٢٣=  ريال ٠٢٢/٣٢٠
  زرو٢٢=  ريال ١٠٨/٣٠٦
  روز٢١=  ريال ١٩٤/٢٩٢
  روز٢٠=  ريال ٢٨٠/٢٧٨
  روز١٩=  ريال ٣٦٦/٢٦٤
  روز١٨=  ريال ٤٥٢/٢٥٠
  روز١٧=  ريال ٥٣٨/٢٣٦
  روز١٦=  ريال ٦٢٤/٢٢٢

  روز١٥=  ريال ٧١٠/٥٨
  روز١٤=  ريال ٧٩٦/٥٤
  روز١٣=  ريال ٨٨٢/٥٠
  روز١٢=  ريال ٩٦٨/٤٦
  روز١١=  ريال ٠٥٤/٤٣
  روز١٠=  ريال ١٤٠/٣٩
   روز٩= يال  ر٢٢٦/٣٥
   روز٨=  ريال ٣١٢/٣١
   روز٧=  ريال ٣٩٨/٢٧
   روز٦=  ريال ٤٨٤/٢٣
   روز٥=  ريال ٥٧٠/١٩
   روز٤=  ريال ٦٥٦/١٥
   روز٣=  ريال ٧٤٢/١١
   روز٢=  ريال ٨٢٨/٧
   روز١=  ريال ٩١٤/٣

  روز٢٩=  ريال٥٠٦/١١٣
  روز٢٨=  ريال ٥٩٢/١٠٩
  روز٢٧=  ريال ٦٧٨/١٠٥
  روز٢٦=  ريال ٧٦٤/١٠١
  روز٢٥=  ريال ٨٥٠/٩٧
  روز٢٤=  ريال ٩٣٦/٩٣
  روز٢٣=  ريال ٠٢٢/٩٠
  روز٢٢=  ريال ١٠٨/٨٦
  روز٢١=  ريال ١٩٤/٨٢
  روز٢٠=  ريال ٢٨٠/٧٨
  روز١٩=  ريال ٣٦٦/٧٤
  روز١٨=  ريال ٤٥٢/٧٠
  روز١٧=  ريال ٥٣٨/٦٦
  روز١٦=  ريال ٦٢٤/٦٢

    
   واحد٧=  ريال ٨٠٠/٢٢١/٢ ماه                    ٥
   واحد٦=  ريال ٤٠٠/٩٠٤/١                ماه  ٤
   واحد٥=  ريال ٠٠٠/٥٨٧/١ ماه               ٣
   واحد٤=  ريال ٦٠٠/٢٦٩/١ ماه            ٣
   واحد٣=  ريال ٢٠٠/٩٥٢ ماه               ٢
   واحد٢=  ريال ٨٠٠/٦٣٤ ماه              ١

   واحد١=  ريال ٤٠٠/٣١٧ روز         ١٥
  

   واحد١١=  ريال ٦٤٣/٦٥٤ ماه  ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ١٣٠/٥٩٥ ماه ٥
   واحد٩=   ريال ٦١٧/٥٣٥ ماه ٥/٤
   واحد٨=  ريال ١٠٤/٤٧٦ ماه ٤
   واحد٧=  ريال ٥٩١/٤١٦ ماه ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٠٧٨/٣٥٧ ماه  ٣
   واحد٥=   ريال ٥٦٥/٢٩٧ ماه  ٥/٢

   واحد٤=  ريال ٠٥٢/٢٣٨ ماه ٢
  د واح٣=  ريال ٥٣٩/١٧٨ ماه ٥/١
   واحد٢= ريال ٠٢٦/١١٩ ماه ١
   واحد١=   ريال ٥١٣/٥٩ روز ١٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ريال واحد درسي ٧٥٠/١٥٧/٥ گروه علوم در مقطع دآتري تــرمي 
   ريال٢٦٢/٢٨ ريال روزي ٦٢٥/٨٥٩  ريال ماهيانه ٦٢٥/٨٥٩

  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

  گروه علوم در مقطع آارشناسي  ترمي
 ريال ماهــــــــــــيانه ٣٥٠/٧٩ احـــدي  ريال و٩٥٢/ ٢٠٠

   ريال٢١٨/٥  ريال روزي ٧٠٠/١٥٨
  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٩٣٠/٤٢٣
  روز١٤=  ريال ٦٦٨/٣٩٥
  روز١٣=  ريال ٤٠٦/٣٦٧
  روز١٢=  ريال ١٤٤/٣٣٩
  روز١١=  ريال ٨٨٢/٣١٠
  روز١٠=  ريال ٦٢٠/٢٨٢
   روز٩=  ريال ٣٥٨/٢٥٤
  ز رو٨=  ريال ٠٩٦/٢٢٦
   روز٧=  ريال ٨٣٤/١٩٧
   روز٦=  ريال ٥٧٢/١٦٩
   روز٥=  ريال ٣١٠/١٤١
   روز٤=  ريال ٠٤٨/١١٣
   روز٣=  ريال ٧٨٦/٨٤
   روز٢=  ريال ٥٢٤/٥٦
   روز١=  ريال ٢٦٢/٢٨

  روز٢٩=  ريال ٥٩٨/٨١٩
  روز٢٨=  ريال ٣٣٦/٧٩١
  روز٢٧=  ريال ٠٧٤/٧٦٣
  روز٢٦=  ريال ٨١٢/٧٣٤
  روز٢٥=  ريال ٥٥٠/٧٠٦
  روز٢٤=  ريال ٢٨٨/٦٧٨
  روز٢٣=  ريال ٠٢٦/٦٥٠
  روز٢٢=  ريال ٧٦٤/٦٢١
  روز٢١=  ريال ٥٠٢/٥٩٣
  روز٢٠=  ريال ٢٤٠/٥٦٥
  روز١٩=  ريال ٩٧٨/٥٣٦
  روز١٨=  ريال ٧١٦/٥٠٨
  روز١٧=  ريال ٤٥٤/٤٨٠
  روز١٦=  ريال ١٩٢/٤٥٢

  روز١٥=  ريال ٢٧٠/٧٨
  روز١٤=  ريال ٠٥٢/٧٣
  روز١٣=  ريال ٨٣٤/٦٧
  روز١٢= ريال  ٦١٦/٦٢
  روز١١=  ريال ٣٩٨/٥٧
  روز١٠=  ريال ١٨٠/٥٢
   روز٩=  ريال ٩٦٢/٤٦
   روز٨=  ريال ٧٤٤/٤١
   روز٧=  ريال ٥٢٦/٣٦
   روز٦=  ريال ٣٠٨/٣١
   روز٥=  ريال ٠٩٠/٢٦
   روز٤=  ريال ٨٧٢/٢٠
   روز٣=  ريال ٦٥٤/١٥
   روز٢=  ريال ٤٣٦/١٠
   روز١=  ريال ٢١٨/٥

  روز٢٩=  ريال٣٢٢/١٥١
  روز٢٨=  ريال ١٠٤/١٤٦
  روز٢٧=  ريال ٨٨٦/١٤٠
  روز٢٦=  ريال ٦٦٨/١٣٥
  روز٢٥=  ريال ٤٥٠/١٣٠
  روز٢٤=  ريال ٢٣٢/١٢٥
  روز٢٣=  ريال ٠١٤/١٢٠
  روز٢٢=  ريال ٧٩٦/١١٤
  روز٢١=  ريال ٥٧٨/١٠٩
  روز٢٠=  ريال ٣٦٠/١٠٤
  روز١٩=  ريال ١٤٢/٩٩
  روز١٨=  ريال ٩٢٤/٩٣
  روز١٧=  ريال ٧٠٦/٨٨
  روز١٦ =  ريال٤٨٨/٨٣

  

  
   واحد٥=  ريال ١٢٥/٢٩٨/٤
   واحد٤=  ريال ٥٠٠/٤٣٨/٣
   واحد٣=  ريال ٨٧٥/٥٧٨/٢
   واحد٢=  ريال ٢٥٠/٧١٩/١
   واحد١=  ريال ٦٢٥/٨٥٩

   واحد١١=   ريال ٨٥٠/٨٧٢ ماه  ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٥٠٠/٧٩٣ ماه  ٥
   واحد٩=   ريال ١٥٠/٧١٤ ماه ٥/٤
   واحد٨=   ريال ٨٠٠/٦٣٤ ماه  ٤
   واحد٧=  ريال ٤٥٠/٥٥٥ ماه ٥/٣
   واحد٦=  ريال ١٠٠/٤٧٦ ماه ٣
   واحد٥=   ريال ٧٥٠/٣٩٦ ماه ٥/٢
   واحد٤=   ريال ٤٠٠/٣١٧ ماه  ٢
   واحد٣=   ريال ٠٥٠/٢٣٨ ماه ٥/١
   واحد٢=  ريال ٧٠٠/١٥٨ ماه ١
   واحد١=   ريال ٣٥٠/٧٩ روز ١٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



شد ناپيوسته ترمي گروه آشاورزي در مقطع آارشناسي ار
 ريال ٢٠٠/٤٢٣ ريال ماهيانه ٤٠٠/٣١٧ريال واحدي  ٢٠٠/٥٣٩/٢

   ريال٩١٤/١٣ روزي 
  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

  گروه آشاورزي در مقطع آارداني ترمي

ريال  ٢٥٠/١٣٢  ريال ماهيانه ١٢٥/٦٦  ريال واحدي ٥٠٠/٧٩٣
   ريال٣٤٨/٤ روزي 

  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٧١٠/٢٠٨    
  روز١٤=  ريال ٧٩٦/١٩٤
  روز١٣=  ريال ٨٨٢/١٨٠
  روز١٢=  ريال ٩٦٨/١٦٦
  روز١١=  ريال ٠٥٤/١٥٣
  روز١٠=  ريال ١٤٠/١٣٩
   روز٩=  ريال ٢٢٦/١٢٥
   روز٨=  ريال ٣١٢/١١١
   روز٧=  ريال ٣٩٨/٩٧
   روز٦=  ريال ٤٨٤/٨٣
   روز٥=  ريال ٥٧٠/٦٩
   روز٤=  ريال ٦٥٦/٥٥
   روز٣=  ريال ٧٤٢/٤١
   روز٢=  ريال ٨٢٨/٢٧
   روز١=  ريال ٩١٤/١٣

  روز٢٩=  ريال٥٠٦/٤٠٣
  روز٢٨=  ريال ٥٩٢/٣٨٩
  روز٢٧=  ريال ٦٧٨/٣٧٥
  روز٢٦=  ريال ٧٦٤/٣٦١
  روز٢٥=  ريال ٨٥٠/٣٤٧
  روز٢٤=  ريال ٩٣٦/٣٣٣
  روز٢٣=  ريال ٠٢٢/٣٢٠
  روز٢٢=  ريال ١٠٨/٣٠٦
  روز٢١=  ريال ١٩٤/٢٩٢
  روز٢٠=  ريال ٢٨٠/٢٧٨
  زرو١٩=  ريال ٣٦٦/٢٦٤
  روز١٨=  ريال ٤٥٢/٢٥٠
  روز١٧=  ريال ٥٣٨/٢٣٦
  روز١٦=  ريال ٦٢٤/٢٢٢

  روز١٥=  ريال ٢٢٠/٦٥
  روز١٤=  ريال ٨٧٢/٦٠
  روز١٣=  ريال ٥٢٤/٥٦
  روز١٢=  ريال ١٧٦/٥٢
  روز١١=  ريال ٨٢٨/٤٧
  روز١٠=  ريال ٤٨٠/٤٣
   روز٩=  ريال ١٣٢/٣٩
   روز٨=  ريال ٧٨٤/٣٤
   روز٧=  ريال ٤٣٦/٣٠
   روز٦ =  ريال٠٨٨/٢٦
   روز٥=  ريال ٧٤٠/٢١
   روز٤=  ريال ٣٩٨/١٧
   روز٣=  ريال ٠٤٤/١٣
   روز٢=  ريال ٦٩٦/٨
   روز١=  ريال ٣٤٨/٤

  روز٢٩=  ريال٠٩٢/١٢٦
  روز٢٨=  ريال ٧٤٤/١٢١
  روز٢٧=  ريال ٣٩٦/١١٧
  روز٢٦=  ريال ٠٤٨/١١٣
  روز٢٥=  ريال ٧٠٠/١٠٨
  روز٢٤=  ريال ٣٥٢/١٠٤
  روز٢٣=  ريال ٠٠٤/١٠٠
  روز٢٢=  ريال ٦٥٦/٩٥
  روز٢١=  ريال ٣٠٨/٩١
  روز٢٠=  ريال ٩٦٠/٨٦
  روز١٩=  ريال ٦١٢/٨٢
  روز١٨=  ريال ٢٦٤/٧٨
  روز١٧=  ريال ٩١٦/٧٣
  روز١٦= ريال ٥٦٨/٦٩

    
   واحد٧=   ريال ٨٠٠/٢٢١/٢ ماه                 ٥
   واحد٦=   ريال ٤٠٠/٩٠٤/١ ماه               ٤
   واحد٥=  ريال ٠٠٠/٥٨٧/١ ماه              ٣
   واحد٤=  ريال ٦٠٠/٢٦٩/١ ماه            ٣
   واحد٣= ريال ٢٠٠/٩٥٢ ماه               ٢
   واحد٢=  ريال ٨٠٠/٦٣٤ ماه           ١

   واحد١=  ريال ٤٠٠/٣١٧ روز       ١٥

   واحد١١=   ريال ٣٧٥/٧٢٧ ماه ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٢٥٠/٦٦١ ماه  ٥
   واحد٩=  ريال ١٢٥/٥٩٥ ماه ٥/٤
   واحد٨=   ريال ٠٠٠/٥٢٩ ماه ٤
   واحد٧=  ريال ٨٧٥/٤٦٢ ماه ٥/٣
   واحد٦=   ريال ٧٥٠/٣٩٦ ماه  ٣
   واحد٥=  ريال ٦٢٥/٣٣٠ ماه ٥/٢
   واحد٤=   ريال ٥٠٠/٢٦٤ ماه ٢
   واحد٣=  ريال ٣٧٥/١٩٨ ماه  ٥/١
   واحد٢= ريال ٢٥٠/١٣٢ ماه  ١
   واحد١=  ريال ١٢٥/٦٦ روز ١٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ريال ٧٥٠/١٥٧/٥  گروه آشاورزي در مقطع دآتري پيوسته تــرمي
 ٢٦٢/٢٨ ريال روزي ٦٢٥/٨٥٩  ريال ماهيانه٦٢٥/٨٥٩واحد درسي 

  ريال

  

  گروه آشاورزي در مقطع آارشناسي ترمي
  ريال ماهــــــــــــيانه ٨٠٠/١٠٥  ريال واحـــدي ٦٠٠/٢٦٩/١

   ريال٩٥٧/٦  ريال روزي ٦٠٠/٢١١
  

  روز١٥=  ريال ٩٣٠/٤٢٣
  روز١٤=  ريال ٦٦٨/٣٩٥
  روز١٣=  ريال ٤٠٦/٣٦٧
  روز١٢=  ريال ١٤٤/٣٣٩
  روز١١=  ريال ٨٨٢/٣١٠
  روز١٠=  ريال ٦٢٠/٢٨٢
   روز٩=  ريال ٣٥٨/٢٥٤
   روز٨=  ريال ٠٩٦/٢٢٦
   روز٧=  ريال ٨٣٤/١٩٧
   روز٦=  ريال ٥٧٢/١٦٩
   روز٥=  ريال ٣١٠/١٤١
   روز٤=  ريال ٠٤٨/١١٣
   روز٣=  ريال ٧٨٦/٨٤
   روز٢=  ريال ٥٢٤/٥٦
   روز١=  ريال ٢٦٢/٢٨

  روز٢٩=  ريال ٥٩٨/٨١٩
  روز٢٨=  ريال ٣٣٦/٧٩١
  روز٢٧=  ريال ٠٧٤/٧٦٣
  روز٢٦=  ريال ٨١٢/٧٣٤
  روز٢٥=  ريال ٥٥٠/٧٠٦
  روز٢٤=  ريال ٢٨٨/٦٧٨
  روز٢٣=  ريال ٠٢٦/٦٥٠
  روز٢٢=  ريال ٧٦٤/٦٢١
  روز٢١=  ريال ٥٠٢/٥٩٣
  روز٢٠= ل  ريا٢٤٠/٥٦٥
  روز١٩=  ريال ٩٧٨/٥٣٦
  روز١٨=  ريال ٧١٦/٥٠٨
  روز١٧=  ريال ٤٥٤/٤٨٠
  روز١٦=  ريال ١٩٢/٤٥٢

  روز١٥=  ريال ٣٥٥/١٠٤
  روز١٤=  ريال ٣٩٨/٩٧
  روز١٣=  ريال ٤٤١/٩٠
  روز١٢=  ريال ٤٨٤/٨٣
  روز١١=  ريال ٥٢٧/٧٦
  روز١٠=  ريال ٥٧٠/٦٩
   روز٩=  ريال ٦١٣/٦٢
   روز٨=  ريال ٦٥٦/٥٥
   روز٧=  ريال ٦٩٩/٤٨
   روز٦=  ريال ٧٤٢/٤١
   روز٥=  ريال ٧٨٥/٣٤
   روز٤=  ريال ٨٢٧/٢٧
   روز٣=  ريال ٨٧١/٢٠
   روز٢=  ريال ٩١٤/١٣
   روز١=  ريال ٩٥٧/٦

  روز٢٩=  ريال٧٥٣/٢٠١
  روز٢٨=  ريال ٧٩٦/١٩٤
  روز٢٧=  ريال ٨٣٩/١٨٧
  روز٢٦=  ريال ٨٨٢/١٨٠
  روز٢٥=  ريال ٩٢٥/١٧٣
  روز٢٤ = ريال ٩٦٨/١٦٦
  روز٢٣=  ريال ٠١١/١٦٠
  روز٢٢=  ريال ٠٥٤/١٥٣
  روز٢١=  ريال ٠٩٧/١٤٦
  روز٢٠=  ريال ١٤٠/١٣٩
  روز١٩=  ريال ١٨٣/١٣٢
  روز١٨=  ريال ٢٢٦/١٢٥
  روز١٧=  ريال ٢٦٩/١١٨
  روز١٦=  ريال ٣١٢/١١١

  

  
   واحد٥=  ريال ١٢٥/٢٩٨/٤ ماه            ٥
  واحد ٤=  ريال ٥٠٠/٤٣٨/٣ ماه             ٤
   واحد٣=  ريال ٨٧٥/٥٧٨/٢ ماه              ٣
   واحد٢=  ريال ٢٥٠/٧١٩/١ ماه              ٢
   واحد١=  ريال ٦٢٥/٨٥٩ ماه                 ١

   واحد١١=  ريال ٨٠٠/١٦٣/١ ماه ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٠٠٠/٠٥٨/١ ماه ٥
   واحد٩=  ريال ٢٠٠/٩٥٢ ماه ٥/٤
  د واح٨=   ريال ٤٠٠/٨٤٦ ماه ٤
   واحد٧=   ريال ٦٠٠/٧٤٠ ماه ٥/٣
   واحد٦=   ريال ٨٠٠/٦٣٤ ماه  ٣
   واحد٥=   ريال ٠٠٠/٥٢٩ ماه  ٥/٢
   واحد٤=   ريال ٢٠٠/٤٢٣ ماه ٢
   واحد٣=  ريال ٤٠٠/٣١٧ ماه ٥/١
   واحد٢=  ريال ٦٠٠/٢١١ ماه ١
   واحد١=   ريال ٨٠٠/١٠٥ روز ١٥



 

 ١٠٠/٠٦٣/٢رمی گروه علوم انسانی در مقطع کارشناسی ارشد ت  
  ريال ٣٠٥/١١ ريال روزی ٨٥٠/٣٤٣ ريال ماهيانه ٨٨٨/٢٥٧واحدی 

  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

  واحدی ٨٠٠/٦٣٤گروه علوم انسانی در مقطع کاردانی ترمی 
   ريال٤٧٩/٣ ريال روزی ٨٠٠/١٠٥  ريال ماهيانه ٩٠٠/٥٢٩

  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 
  روز١٥=  ريال ٥٧٥/١٦٩    

  روز١٤=  ريال ٢٧٠/١٥٨
  روز١٣=  ريال ٩٦٥/١٤٦
  روز١٢=  ريال ٦٦٠/١٣٥
  روز١١=  ريال ٣٥٥/١٢٤
  روز١٠=  ريال ٠٥٠/١١٣
   روز٩=   ريال٧٤٥/١٠١
   روز٨=   ريال٤٤٠/٩٠
   روز٧=   ريال١٣٥/٧٩
   روز٦=   ريال٨٣٠/٦٧
   روز٥=   ريال٥٢٥/٥٦
   روز٤=   ريال٢٢٠/٤٥
   روز٣=   ريال٩١٥/٣٣
   روز٢=   ريال٦١٠/٢٢
   روز١ =  ريال٣٠٥/١١

  روز٢٩=   ريال٨٤٥/٣٢٧
  روز٢٨=   ريال٥٤٠/٣١٦
  روز٢٧=   ريال٢٣٥/٣٠٥
  روز٢٦=   ريال٩٣٠/٢٩٣
  روز٢٥=   ريال٦٢٥/٢٨٢
  روز٢٤=   ريال٣٢٠/٢٧١
  روز٢٣=   ريال٠١٥/٢٦٠
  روز٢٢=   ريال٧١٠/٢٤٨
  روز٢١=   ريال٤٠٥/٢٣٧
  روز٢٠=   ريال١٠٠/٢٢٦
  روز١٩=   ريال٧٩٥/٢١٤
  وزر١٨=   ريال٤٩٠/٢٠٣
  روز١٧=   ريال١٨٥/١٩٢
  روز١٦=   ريال٨٨٠/١٨٠

  روز١٥=  ريال ١٨٥/٥٢
  روز١٤=  ريال ٧٠٦/٤٨
  روز١٣=  ريال ٢٢٧/٤٥
  روز١٢=  ريال ٧٤٨/٤١
  روز١١=  ريال ٢٦٩/٣٨
  روز١٠=  ريال ٧٩٠/٣٤
   روز٩=   ريال٣١١/٣١
   روز٨=   ريال٨٣٢/٢٧
   روز٧=   ريال٣٥٣/٢٤
   روز٦=   ريال٨٧٤/٢٠
   روز٥=   ريال٣٩٥/١٧
   روز٤=   ريال٩١٦/١٣
   روز٣=   ريال٤٣٧/١٠
   روز٢=   ريال٩٥٨/٦
   روز١=   ريال٤٧٩/٣

  روز٢٩=   ريال٨٩١/١٠٠
  روز٢٨=   ريال٤١٢/٩٧
  روز٢٧=   ريال٩٣٣/٩٣
  روز٢٦=   ريال٤٥٤/٩٠
  روز٢٥=   ريال٩٧٥/٨٦
  روز٢٤=   ريال٤٩٦/٨٣
  روز٢٣=   ريال٠١٧/٨٠
  روز٢٢=   ريال٥٣٨/٧٦
  روز٢١=  يال ر٠٥٩/٧٣
  روز٢٠=   ريال٥٨٠/٦٩
  روز١٩=   ريال١٠١/٦٦
  روز١٨=   ريال٦٢٢/٦٢
  روز١٧=   ريال١٤٣/٥٩
  روز١٦=   ريال٦٦٤/٥٥

    
   واحد٧=   ريال٢١٦/٨٠٥/١ ماه              ٥
   واحد٦=   ريال٣٢٨/٥٤٧/١ ماه          ٤
   واحد٥=   ريال٤٤٠/٢٨٩/١ ماه               ٣
   واحد٤=   ريال٥٥٢/٠٣١/١   ماه          ٣
   واحد٣=   ريال٦٦٤/٧٧٣ماه                ٢
   واحد٢=   ريال٧٧٦/٥١٥ ماه                     ١

   واحد١=   ريال٨٨٨/٢٥٧ روز              ١٥
  

   واحد١١=   ريال ٩٠٠/٥٨١ ماه ٥/٥
   واحد١٠=    ريال ٠٠٠/٥٢٩ ماه  ٥
   واحد٩=   ريال ١٠٠/٤٧٦ ماه ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٣٠٠/٤٢٣ماه   ٤
   واحد٧=  ريال ٣٠٠/٣٧٠ ماه  ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٤٠٠/٣١٧ ماه ٣
   واحد٥=  ريال ٥٠٠/٢٦٤ ماه ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٦٠٠/٢١١ ماه ٢
   واحد٣=  ريال ٧٠٠/١٥٨ ماه ٥/١
   واحد٢=  ريال ٨٠٠/١٠٥ ماه ١
   واحد١=   ريال ٩٠٠/٥٢ روز١٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 واحدی ٧٥٠/٥٧٠/٣وه علوم انسانی در مقطع دکتری ترمی گر    
   ريال٥٦٦/١٩  ريال روزی ١٢٥/٥٩٥  ريال ماهيانه ١٢٥/٥٩٥

  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

 ٥٠٠/٧٩٣گروه علوم انسانی در مقطع کارشناسی ترمی 
   ريال٣٤٨/٤ ريال روزی ٢٥٠/١٣٢ ريال ماهيانه ١٢٥/٦٦واحدی 

  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 
  روز١٥ = ريال ٤٩٠/٢٩٣    

  روز١٤=  ريال ٩٢٤/٢٧٣
  روز١٣=  ريال ٣٥٨/٢٥٤
  روز١٢=  ريال ٧٩٢/٢٣٤
  روز١١=  ريال ٢٢٦/٢١٥
  روز١٠=  ريال ٦٦٠/١٩٥
   روز٩=   ريال٠٩٤/١٧٦
   روز٨=   ريال٥٢٨/١٥٦
   روز٧=   ريال٩٦٢/١٣٦
   روز٦=   ريال٣٩٦/١١٧
   روز٥=   ريال٨٣٠/٩٧
   روز٤=   ريال٢٦٤/٧٨
   روز٣=   ريال٦٩٨/٥٨
   روز٢=   ريال١٣٢/٣٩
   روز١=   ريال٥٦٦/١٩

  روز٢٩=   ريال٤١٤/٥٦٧
  روز٢٨=   ريال٨٤٨/٥٤٧
  روز٢٧=   ريال٢٨٢/٥٢٨
  روز٢٦=   ريال٧١٦/٥٠٨
  روز٢٥=   ريال١٥٠/٤٨٩
  روز٢٤=   ريال٥٨٤/٤٩٦
  روز٢٣=   ريال٠١٨/٤٥٠
  روز٢٢=   ريال٤٥٢/٤٣٠
  روز٢١=   ريال٨٨٦/٤١٠
  روز٢٠=   ريال٣٢٠/٣٩١
  روز١٩=   ريال٧٥٤/٣٧١
  روز١٨=   ريال١٨٨/٣٥٢
  روز١٧=   ريال٦٢٢/٣٣٢
  روز١٦=   ريال٠٥٦/٣١٣

  روز١٥=  ريال ٢٢٠/٦٥
  روز١٤=  ريال ٨٧٢/٦٠
  روز١٣=  ريال ٥٢٤/٥٦
  روز١٢=  ريال ١٧٦/٥٢
  روز١١=  ريال ٨٢٨/٤٧
  روز١٠=  ريال ٤٨٠/٤٣
   روز٩=   ريال١٣٢/٣٩
   روز٨=   ريال٧٨٤/٣٤
  ز رو٧=   ريال٤٣٦/٣٠
   روز٦=   ريال٠٨٨/٢٦
   روز٥=   ريال٧٤٠/٢١
   روز٤=   ريال٣٩٢/١٧
   روز٣=   ريال٠٤٤/١٣٠
   روز٢=   ريال٦٩٦/٨
   روز١=   ريال٣٤٨/٤

  روز٢٩=   ريال٠٩٢/١٢٦
  روز٢٨=   ريال٧٤٤/١٢١
  روز٢٧=   ريال٣٩٦/١١٧
  روز٢٦=   ريال٠٤٨/١١٣
  روز٢٥=   ريال٧٠٠/١٠٨
  روز٢٤=   ريال٣٥٢/١٠٤
  روز٢٣=  يال ر٠٠٤/١٠٠
  روز٢٢=   ريال٦٥٦/٩٥
  روز٢١=   ريال٣٠٨/٩١
  روز٢٠=   ريال٩٦٠/٨٦
  روز١٩=   ريال٩٦٠/٨٢
  روز١٨=   ريال٦١٢/٨٢
  روز١٧=   ريال٢٦٤/٧٨
  روز١٦=   ريال٩١٦/٧٣

      
   واحد٥=  ريال ٦٢٥/٩٧٥/٢
   واحد٤=  ريال ٥٠٠/٣٨٠/٢
   واحد٣=   ريال ٣٧٥/٧٨٥/١
   واحد٢=   ريال ٢٥٠/١٩٠/١
   واحد١=  ريال ١٢٥/٥٩٥

   واحد١١=   ريال ٣٧٥/٧٢٧ ماه ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٢٥٠/٦٦١ ماه ٥
   واحد٩=  ريال ١٢٥/٥٩٥ ماه ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/٥٢٩ ماه ٤
   واحد٧=  ريال ٨٧٥/٤٦٢ ماه ٥/٣
   واحد٦=   ريال ٧٥٠/٣٩٦ ماه ٣
   واحد٥=  ريال ٦٢٥/٣٣٠ ماه ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٥٠٠/٢٦٤ ماه ٢
   واحد٣=  ريال ٣٧٥/١٩٨ ماه ٥/١
   واحد٢=   ريال ٢٥٠/١٣٢ ماه ١

   واحد١=  ريال ١٢٥/٦٦ روز ١٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 ريال ٢٠٠/٧١٣/٥گروه دامپزشكي در مقطع دآتري تخصصي ترمي 

   ريال٣٠٦/٣٠١ ريال روزي ٢٠٠/٩٥٢ ريال ماهيانه ٢٠٠/٩٥٢واحدي 
  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

 ٦٠٠/٨٥٦/٢آارشناسي ارشد ناپيوسته ترمي دامپزشكي درمقطع 
 ٦٥٣/١٥ ريال روزي ١٠٠/٤٧٦ ريال ماهيانه ٠٧٥/٣٥٧ريال واحدي 

  ريال
  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

 ريال واحدي ٥٠٠/٧٩٣دامپزشكي در مقطع آارداني ترمي 
   ريال٢٤٨/٤ ريال روزي ٢٥٠/١٣٢ ماهيانه ٦٦ريال / ١٢٥

  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

  روز١٥= ريال ٥٩٠/٤٦٩
  روز١٤=  ريال ٢٨٤/٤٢٣
  روز١٣=  ريال ٩٧٨/٤٠٦
  روز١٢=   ريال ٦٧٢/٣٧٥
  روز١١=  ريال ٣٦٦/٣٤٤
  روز١٠=  ريال ٠٦٠/٣١٣
   روز٩=  ريال٧٥٤/٢٨١
   روز٨=  ريال٣٣٨/٢٥٠
   روز٧=  ريال١٤٢/٢١٩
   روز٦=  ريال٨٣٦/١٨٧
   روز٥=  ريال٥٣٠/١٥٦
  روز٤=  ريال٢٢٤/١٢٥
          روز٣=  ريال٩١٨/٩٣
   روز٢=  ريال٦١٢/٦٢
   روز١=  ريال٣٥٦/٣١

  روز٢٩=  ريال٨٧٤/٩٥٧
  روز٢٨=  ريال٥٦٨/٨٧٦
  روز٢٧=  ريال٢٦٢/٨٤٥
  روز٢٦=  ريال٩٥٦/٨١٣
  روز٢٥=  ريال٦٥٠/٧٨٤
  روز٢٤=  ريال٣٤٣/٧٥١
  روز٢٣=  ريال٠٣٨/٧٢٠
  روز٢٢=  ريال٧٣٢/٦٨٨
  روز٢١=  ريال٤٢٦/٦٥٧
  روز٢٠=  ريال١٢٠/٦٢٦
  روز١٩=  ريال٨١٤/٥٩٤
  روز١٨=  ريال٥٠٨/٥٦٣
  روز١٧= ريال٠٢٥/٣٢٢/٥
  روز١٦=  ريال٨٩٦/٥٠٠

  روز١٥= ريال ٧٩٥/٢٣٤
  روز١٤= ريال ١٤٢/٢١٩
  روز١٣= ريال ٤٨٩/٢٠٣
  روز١٢= ريال ٨٣٦/١٨٧
  روز١١= ريال ١٨٣/١٧٢
  روز١٠= ريال ٥٣٠/١٥٦
   روز٩=  ريال٨٧٧/١٤٠
   روز٨=  ريال٢٢٤/١٢٥
   روز٧=  ريال٥٧١/١٠٩
   روز٦=  ريال٩١٨/٩٣
   روز٥=  ريال٢٦٥/٧٨
   روز٤=  ريال٦١٢/٦٢
   روز٣=  ريال٩٥٩/٤٦
   روز٢=  ريال٣٠٦/٣١
   روز١=  ريال٦٥٣/١٥

  روز٢٩=  ريال٩٣٧/٤٥٣
  روز٢٨=  ريال٢٨٤/٤٣٨
  روز٢٧=  ريال٦٣١/٤٢٢
  روز٢٦=  ريال٩٧٨/٤٠٦
  روز٢٥=  ريال٣٢٥/٣٩١
  روز٢٤=  ريال٦٧٢/٣٧٥
  روز٢٣=  ريال٠١٩/٣٦٠
  روز٢٢=  ريال٣٦٦/٣٤٢
  روز٢١=  ريال٧١٣/٣٢٨
  روز٢٠=  ريال٠٦٠/٣١٣
  روز١٩=  ريال٤٠٧/٢٩٨
  روز١٨=  ريال٧٥٤/٢٨١
  روز١٧=  ريال١٠١/٢٦٦
  روز١٦=  ريال٤٤٨/٢٥٠

  روز١٥= ريال ١٢٠/٦٥
  روز١٤= ريال ٨٧٤/٦٠
  روز١٣= ريال ٥٢٤/٥٦
  روز١٢= ريال ١٧٦/٥٢
  روز١١= ريال ٨٢٨/٤٢
  روز١٠= ريال ٤٨٠/٤٣
   روز٩=  ريال١٣٢/٣٩
   روز٨=  ريال٧٨٤/٣٤
   روز٧=  ريال٤٣٦/٣٠
   روز٦=  ريال٠٨٨/٢٦
   روز٥=  ريال٧٤٠/٢١
   روز٤=  ريال٣٩٢/١٧
   روز٣=  ريال٠٤٤/١٣
   روز٢=  ريال٦٩٦/٨
   روز١=  ريال٢٤٨/٤

  روز٢٩=  ريال٠٩٢/١٢٦
  روز٢٨=  ريال٧٤٤/١٢١
  روز٢٧=  ريال٣٩٦/١١٧
  روز٢٦=  ريال٠٤٨/١١٣
  روز٢٥=  ريال٧٠٠/١٠٨
  روز٢٤=  الري٣٥٢/١٠٤
  روز٢٣=  ريال٠٠٤/١٠٠
  روز٢٢=  ريال٦٥٦/٩٥
  روز٢١=  ريال٣٠٨/٩١
  روز٢٠=  ريال٩٦٠/٨٦
  روز١٩=  ريال٦١٢/٨٢
  روز١٨=  ريال٢٦٤/٧٨
  روز١٧=  ريال٩١٦/٧٣
  روز١٦=  ريال٥٦٨/٦٩

  
  

   واحد٥=  ريال ٠٠٠/٧٦١/٤ ماه    ٣
   واحد٤=  ريال ٨٠٠/٨٠٨/٣ ماه    ٣
   واحد٣= ريال ٦٠٠/٨٥٦/٢ ماه  ٢
   واحد٢= ريال ٤٠٠/٩٠٤/١ ماه    ١

   واحد١=  ريال ٢٠٠/٩٥٢ روز  ١٥
  

  واحد٧=  ريال٥٢٥/٤٩٩/٢ ماه                        ٥
   واحد٦=  ريال ٤٥٠/١٤٢/٢ ماه                      ٤
   واحد٥=  ريال٣٧٥/٧٨٥/١ ماه                     ٣
   واحد٤=  ريال٣٠٠/٤٢٨/١ ماه                    ٣
   واحد٣=  ريال٢٢٥/٠٧١/١ ماه                   ٢
   واحد٢=  ريال١٥٠/٧١٤ ماه                    ١

   واحد١=  ريال ٠٧٥/٣٥٧ روز               ١٥
  

   واحد١١= ريال ٣٧٥/٧٢٧ ماه  ٥/٥
   واحد١٠= ريال ٢٥٠/٦٦١ ماه  ٥
   واحد٩=  ريال ١٢٥/٥٩٥ ماه  ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/٥٢٩ ماه  ٤
   واحد٧=  ريال ٨٧٥/٤٦٢ ماه  ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٧٥٠/٣٩٦ ماه  ٣
   واحد٥=  ريال ٦٢٥/٣٣٠ ماه  ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٥٠٠/٢٦٤ ماه  ٢
   واحد٣=  ريال ٣٧٥/١٩٨ ماه  ٥/١
   واحد٢=  ريال ٢٥٠/١٣٢ ماه  ١
   واحد١=  ريال ١٢٥/٦٦ روز  ١٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



كي در مقطع آارشناسي ارشد پيوسته ترمي گروه دامپزش    
 ريال و ٠٥٠/٢٣٨ ريال ماهيانه ٠٢٥/١١٩ ريال واحدي ٣٠٠/٤٢٨/١

   ريال٨٢٧/٧ترمي 
  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

 ريال ٩٦٠/١٢٦گروه دامپزشكي در مقطع آارشناسي ترمي 
   ريال٩٥٧/٦ ريال روزي ٦٠٠/٢١١ ريال ماهيانه ٨٠٠/١٠٥واحدي 

  ٨٤-٨٥سال تحصيلي 

  روز١٥= ريال ٤٠٥/١١٧    
  روز١٤= ريال ٥٧٨/١٠٩
  روز١٣= ريال ٧٥١/١٠١
  روز١٢= ريال ٩٢٤/٩٣
  روز١١= ريال ٠٩٧/٨٦
  روز١٠= ريال ٢٧٠/٧٨
   روز٩=  ريال٤٤٣/٧٠
   روز٨=  ريال٦١٦/٦٢
   روز٧=  ريال٧٨٩/٥٤
   روز٦=  ريال٩٦٢/٤٦
   روز٥=  ريال١٣٥/٣٩
   روز٤=  ريال٣٠٨/٣١
   روز٣=  ريال٤٨١/٢٣
   روز٢=  ريال٦٥٤/١٥
   روز١=  ريال٨٢٧/٧

  روز٢٩=  ريال٩٨٣/٢٢٦
  روز٢٨=  ريال١٥٦/٢١٩
  روز٢٧=  ريال٣٢٩/٢١١
  روز٢٦=  ريال٥٠٢/٢٠٣
  روز٢٥=  ريال٦٧٥/١٩٥
  روز٢٤=  ريال٨٤٨/١٨٧
  روز٢٣=  ريال٠٢١/١٨٠
  روز٢٢=  ريال١٩٤/١٧٢
  روز٢١=  ريال٣٦٧/١٦٤
  روز٢٠=  ريال٥٤٠/١٥٦
  روز١٩=  ريال٧١٣/١٤٨
  روز١٨=  الري٨٨٦/١٤٠
  روز١٧=  ريال٠٥٩/١٣٣
  روز١٦=  ريال٢٣٢/١٢٥

  روز١٥= ريال ٣٥٥/١٠٤
  روز١٤= ريال ٣٩٨/٩٧
  روز١٣= ريال ٤٤١/٩٠
  روز١٢= ريال ٤٨٤/٨٣
  روز١١= ريال ٥٢٧/٧٦
  روز١٠= ريال ٥٧٠/٦٩
   روز٩=  ريال٦١٣/٦٢
   روز٨=  ريال٦٥٦/٥٥
   روز٧=  ريال٦٩٩/٤٨
   روز٦=  ريال٧٤٢/٤١
   روز٥=  ريال٧٨٥/٣٤
   روز٤=  ريال٨٤٧/٢٧
   روز٣=  ريال٨٧١/٢٠
   روز٢=  ريال٩١٤/١٣
   روز١=  ريال٩٥٧/٦

  روز٢٩=  ريال٧٥٣/٢٠١
  روز٢٨=  ريال٧٩٦/١٩٤
  روز٢٧=  ريال٨٣٩/١٨٧
  روز٢٦=  ريال٨٨٢/١٨٠
  روز٢٥=  ريال٩٢٥/١٧٣
  روز٢٤=  ريال٩٦٨/١٦٦
  روز٢٣=  ريال٠١١/١٦٠
  روز٢٢=  ريال٠٥٤/١٥٣
  روز٢١=  ريال٠٩٧/١٤٦
  روز٢٠=  ريال١٤٠/١٣٩
  روز١٩=  ريال١٨٣/١٣٢
  روز١٨=  ريال٢٢٦/١٢٥
  روز١٧=  ريال٢٦٩/١١٨
  روز١٦=  ريال٣١٢/١١١

   واحد١١=  ريال ٢٧٥/٣٠٩/١ ماه ٥/٥    
   واحد١٠= ريال ٢٥٠/١٩٠/١ ماه ٥
   واحد٩=  ريال ٢٢٥/٠٧١/١ ماه ٥/٤

   واحد٨=  ريال ٢٠٠/٩٥٢ ماه ٤
  احد و٧=  ريال ١٧٥/٨٣٣ ماه ٥/٣
   واحد٦=  ريال ١٥٠/٧١٤ ماه  ٣
   واحد٥=  ريال ١٢٥/٥٩٥ ماه ٥/٢
   واحد٤=  ريال ١٨٠/٤٧٦ ماه ٢
   واحد٣=  ريال ٨٧٥/٣٥٧ ماه ٥/١
   واحد٢=  ريال ٠٥٠/٢٣٨ ماه ١
   واحد١=  ريال ٠٢٥/١١٩ روز ١٥

   واحد١١= ريال ٨٠٠/١٦٣/١ ماه  ٥/٥
   واحد١٠= ريال ٠٠٠/٠٥٨/١ ماه ٥
   واحد٩=  ريال ٢٠٠/٩٥٢ ماه  ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٤٠٠/٨٤٦ ماه ٤
   واحد٧=  ريال ٦٠٠/٧٤٠ ماه ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٨٠٠/٦٣٤ ماه ٣
   واحد٥=  ريال ٠٠٠/٥٢٩ ماه ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٣٠٠/٤٢٣ ماه ٢
   واحد٣=  ريال ٤٠٠/٣١٧ ماه ٥/١
   واحد٢=  ريال ٦٠٠/٢١١ ماه ١
   واحد١=  ريال ٨٠٠/١٠٥ روز ١٥

  
  
  
  

 


