
  
  ١٣٨٦ هزينه و شهريه تحصيلي دانشجويان ورودي سال 

  
كارشناسي ارشد   كارشناسي ارشد ناپيوسته  كارشناسي  كارداني

پيوسته يا دكتراي 
  اي  حرفه

 دوره تحصيلي  دكتري تخصصي
 

   گروه تحصيلي

هر 
  نيمسال

هر واحد 
  درسي

هر واحد   نيمسالهر 
  درسي

هر واحد    نيمسالهر
  درسي

 هر واحد  نيمسالهر 
  درسي

هر واحد   نيمسالهر 
  درسي

 ١٢٥٩٢٥٠ ٧٥٥٥٥٠٠   ٤٧٢٣٦٣ ٣٧٧٨٩٠٠ ١٤٠٨٧٥ ١٦٩٠٥٠٠ ٨٧٤٥٠ ١٠٤٩٤٠٠  فني و مهندسي
 ١١٣٨٥٠٠ ٦٨٣١٠٠٠   ٤١٩٧٥٠ ٣٣٥٨٠٠٠ ١٠٥٢٢٥ ١٢٦٢٧٠٠ ٧٨٧٢٥ ٩٤٤٧٠٠  علوم پايه
 ١١٣٨٥٠٠ ٦٨٣١٠٠٠   ٤١٩٧٥٠ ٣٣٥٨٠٠٠ ١٤٠٨٧٥ ١٦٩٠٥٠٠ ٨٧٤٥٠ ١٠٤٩٤٠٠  كشاورزي

 ١٢٥٩٢٥٠ ٧٥٥٥٥٠٠  ٤٧٢٣٦٣ ٣٧٧٨٩٠٠ ١٤٠٨٧٥ ١٦٩٠٥٠٠ ٨٧٤٥٠ ١٠٤٩٤٠٠  هنر
 ١٢٥٩٢٥٠ ٧٥٥٥٥٠٠ ١٥٨١٢٥ ٤٧٢٣٦٣١٨٩٧٥٠٠ ٣٧٧٨٩٠٠ ١٤٠٨٧٥ ١٦٩٠٥٠٠ ٨٧٤٥٠ ١٠٤٩٤٠٠  دامپزشكي
 ٧٨٧٧٥٠ ٤٧٢٦٥٠٠   ٣٤٥٠٠٠ ٢٧٦٠٠٠٠ ٨٧٤٥٠ ١٠٤٩٤٠٠ ٧٠١٥٠ ٨٤١٨٠٠  علوم انساني

  
 واحـد درسـي ،   8هـاي كارشناسـي ارشـد ناپيوسـته          واحد درسـي ، در دوره      12داني و كارشناسي ، در ازاي       هاي كار   در دوره  تحصيلينيمسال  شهريه هر    

در صورتيكه دانشجو در    .  واحد درسي محاسبه شده است       12اي    هاي كارشناسي ارشد پيوسته يا دكتراي حرفه         واحد درسي و در دوره     6دكتري تخصصي   
گردد و در صـورت اخـذ تعـداد            تحصيلي به حساب بدهي وي منظور مي       نيمسال باشد، همان شهريه     اخذ نموده  بيش از اين حد نصاب نيز واحد         نيمسالهر  

  .  وي با ضرب تعداد واحد در شهريه هر واحد درسي محاسبه خواهد شد نيمسالحد نصاب  ، شهريه كمتر از واحدهايي 



  

  گروه آشاورزي در مقطع آارشناسي ارشد ترمي  

 ريال ٥٥٩٦٦٧ ريال ماهيانه ٤١٩٧٥٠ريال  واحدي ٣٣٥٨٠٠٠

  ريال ١٨٤٠٠روزي  

  ٨٦-٨٧سال تحصيلی 

  ريال١٠٤٩٤٠٠گروه آشاورزي در مقطع آارداني ترمی 

 ٥٧٥٠ ريال روزی ١٧٤٩٠٠ ريال ماهيانه ٨٧٤٥٠واحدي 

  ريال 

  ٨٦-٨٧سال تحصيلی 

 روز١٥=  ريال ٠٠٠/٢٧٦   
 روز١٤=  ريال ٦٠٠/٢٥٧ 
 روز١٣=  ريال ٢٠٠/٢٣٩ 

 روز١٢=  ريال ٨٠٠/٢٢٠
 روز١١=  ريال ٤٠٠/٢٠٢ 

 روز١٠=  ريال ٠٠٠/١٨٤
  روز٩=  ريال ٦٠٠/١٦٥ 

  روز٨=   ريال٢٠٠/١٤٧
  روز٧=   ريال٨٠٠/١٢٨

  روز٦=  ريال ٤٠٠/١١٠ 
  روز٥=  ريال ٠٠٠/٩٢

  روز٤=   ريال٦٠٠/٧٣ 
  روز٣=   ريال٢٠٠/٥٥ 

  روز٢=  ريال ٨٠٠/٣٦
  روز١=  يال ر٤٠٠/١٨ 

 روز٢٩=   ريال٦٠٠/٥٣٣ 
 روز٢٨=  ال ري٢٠٠/٥١٥ 

 روز٢٧=   ريال٨٠٠/٤٩٦
 روز٢٦=   ريال٤٠٠/٤٧٨ 
 روز٢٥=   ريال٠٠٠/٤٦٠ 
 روز٢٤=  ريال ٦٠٠/٤٤١ 
 روز٢٣=   ريال٢٠٠/٤٢٣ 
 روز٢٢=   ريال٨٠٠/٤٠٤ 
 روز٢١=   ريال٤٠٠/٣٨٦ 
 روز٢٠=  ريال ٠٠٠/٣٦٨ 

 روز١٩=   ريال٦٠٠/٣٤٩
 روز١٨=   ريال٢٠٠/٣٣١
 روز١٧=  ريال ٨٠٠/٣١٢

 روز١٦=   ريال٤٠٠/٢٩٤ 

 روز١٥=  ريال ٢٥٠/٨٦ 
 روز١٤=  ريال ٥٠٠/٨٠
 روز١٣=  ريال ٧٥٠/٧٤
 روز١٢=  ريال ٠٠٠/٦٩
 روز١١=  ريال ٢٥٠/٦٣
 روز١٠=  ريال ٥٠٠/٥٧
  روز٩=  ريال ٧٥٠/٥١
  روز٨=  ريال ٠٠٠/٤٦
  روز٧=   ريال٢٥٠/٤٠
  روز٦=  ريال ٥٠٠/٣٤

  روز٥=   ريال٧٥٠/٢٨ 
  روز٤=   ريال٠٠٠/٢٣ 
  روز٣=   ريال٢٥٠/١٧ 
  روز٢=   ريال٥٠٠/١١ 

  روز١=  يال ر٧٥٠/٥ 

 روز٢٩=   ريال٧٥٠/١٦٦
 روز٢٨=  ريال ٠٠٠/١٦١

 روز٢٧=  ريال ٢٥٠/١٥٥ 
 روز٢٦=  ريال ٥٠٠/١٤٩ 

 روز٢٥=  ريال ٧٥٠/١٤٣
 روز٢٤=  ريال ٠٠٠/١٣٨
 روز٢٣=  ريال ٢٥٠/١٣٢
 وزر٢٢=  ريال ٥٠٠/١٢٦
 روز٢١=  ريال ٧٥٠/١٢٠
 روز٢٠=  ريال ٠٠٠/١١٥
 روز١٩=  ريال ٢٥٠/١٠٩

 روز١٨=  ريال ٥٠٠/١٠٣ 
 روز١٧=   ريال٧٥٠/٩٧  

 روز١٦=  ريال ٠٠٠/٩٢

   واحد٧=   ريال٢٥٠/٩٣٨/٢ماه       ٥ 
   واحد٦ =  ريال٥٠٠/٥١٨/٢ ماه        ٤
   واحد٥=  ريال ٧٥٠/٠٩٨/٢ ماه        ٣
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٦٧٩/١ ماه         ٣
   واحد٣=   ريال٢٥٠/٢٥٩/١         ماه٢
   واحد٢=   ريال٥٠٠/٨٣٩ ماه             ١
   واحد١=   ريال٧٥٠/٤١٩ روز            ١٥

  

   واحد١١=  ريال ٩٥٠/٩٦١ ماه        ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٥٠٠/٨٧٤ ماه        ٥
   واحد٩=  ريال ٠٥٠/٧٨٧ ماه         ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٦٠٠/٦٩٩اه          م٤
   واحد٧=  ريال ١٥٠/٦١٢ ماه         ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٧٠٠/٥٢٤ ماه         ٣
   واحد٥=  ريال ٢٥٠/٤٣٧ ماه         ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٨٠٠/٣٤٩ ماه         ٢
   واحد٣=  ريال ٣٥٠/٢٦٢ ماه         ٥/١
   واحد٢=  ريال ٩٠٠/١٧٤ ماه         ١
   واحد١=  ريال ٤٥٠/٨٧ روز          ١٥

  
  
  
  
  
  
  



  
 ٦٨٣١٠٠٠گروه آشاورزي در مقطع دآتري تخصصي ترمي   

 ريال روزي ١١٣٨٥٠٠ ريال ماهيانه ١١٣٨٥٠٠ريال واحدی  
  ٨٦-٨٧ ريال سال تحصيلی ٣٧٤٣٠

 ١٦٩٠٥٠٠گروه آشاورزي در مقطع آارشناسي ترمي 
ل روزي  ريا٢٨١٧٥٠ ريال ماهيانه ١٤٠٨٧٥ريال واحدي 

   ريال٩٢٦٣
  ٨٦-٨٧سال تحصيلی 

  
 روز١٥= ريال  ٤٥٠/٥٦١  

 روز١٤=  ريال ٠٢٠/٥٢٤
 روز١٣=  ريال ٥٩٠/٤٨٦ 

 روز١٢=  ريال ١٦٠/٤٤٩
 روز١١=  ريال ٧٣٠/٤١١
 روز١٠=   ريال ٣٠٠/٣٧٤
  روز٩=  ريال ٨٧٠/٣٣٦
  روز٨=   ريال٤٤٠/٢٩٩
  روز٧=   ريال٠١٠/٢٦٢
  روز٦=  ريال ٥٨٠/٢٢٤
  روز٥=   ريال١٥٠/١٨٧
  روز٤=   ريال٧٢٠/١٤٩
  روز٣=  ريال ٢٩٠/١١٢

  روز٢=   ريال٨٦٠/٧٤ 
  روز١=   ريال٤٣٠/٣٧

 روز٢٩= ريال٤٧٠/٠٨٥/١ 
 روز٢٨=  ريال٠٤٠/٠٤٨/١
 روز٢٧= يال ر٦١٠/٠١٠/١
 روز٢٦=   ريال١٨٠/٩٧٣
 روز٢٥=   ريال٧٥٠/٩٣٥
 روز٢٤=    ريال٣٢٠/٨٩٨
 روز٢٣=    ريال٨٩٠/٨٦٠
 روز٢٢=   ريال٤٦٠/٨٢٣
 روز٢١=   ريال٠٣٠/٧٨٦

 روز٢٠=  ريال٦٠٠/٧٤٨ 
 روز١٩=   ريال١٧٠/٧١١
 روز١٨=  يالر ٧٤٠/٦٧٣
 روز١٧=   ريال٣١٠/٦٣٦
 روز١٦=   ريال٨٨٠/٥٩٨

 روز١٥= ريال ٩٤٥/١٣٨ 
 روز١٤= ريال ٦٨٢/١٢٩ 
 روز١٣= ريال ٤١٩/١٢٠ 

 روز١٢= ريال ١٥٦/١١١
 روز١١= ريال ٨٩٣/١٠١
 روز١٠=  ريال ٦٣٠/٩٢
  روز٩=   ريال٣٦٧/٨٣
  روز٨=  يال ر١٠٤/٧٤
  روز٧=   ريال٨٤١/٦٤

  روز٦=  يالر ٥٧٨/٥٥ 
  روز٥=   ريال٣١٥/٤٦
  روز٤=   ريال٠٥٢/٣٧
  روز٣=   ريال٧٨٩/٢٧
  روز٢=   ريال٥٢٦/١٨
  روز١=   ريال٢٦٣/٩

 روز٢٩=   ريال٦٢٧/٢٦٨ 
 روز٢٨=   ريال٣٦٤/٢٥٩
 روز٢٧=   ريال١٠١/٢٥٠
 روز٢٦=   ريال٨٣٨/٢٤٠
 روز٢٥=   ريال٥٧٥/٢٣١
 روز٢٤=   ريال٣١٢/٢٢٢
 روز٢٣=   ريال٠٤٩/٢١٣
 روز٢٢=   ريال٧٨٦/٢٠٣
 روز٢١=   ريال٥٢٣/١٩٤
 روز٢٠=   ريال٢٦٠/١٨٥
 روز١٩=   ريال٩٩٧/١٧٥
 روز١٨=   ريال٧٣٤/١٦٦
 روز١٧=   ريال٤٧١/١٥٧
 روز١٦=   ريال٢٠٨/١٤٨

   واحد٥= ل  ريا٥٠٠/٦٩٢/٥ ماه        ٥    
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٥٥٤/٤ ماه        ٤
   واحد٣=  ريال ٥٠٠/٤١٥/٣ ماه        ٣
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/٢٧٧/٢ ماه        ٢
   واحد١=  ريال ٥٠٠/١٣٨/١ ماه         ١

   واحد١١= ريال ٦٢٥/٥٤٩/١ ماه          ٥/٥
   واحد١٠= ريال ٧٥٠/٤٠٨/١ ماه          ٥
   واحد٩=  ريال ٨٧٥/٢٦٧/١   ماه         ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/١٢٧/١ ماه           ٤
   واحد٧=  ريال ١٢٥/٩٨٦ ماه             ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٢٥٠/٨٤٥ ماه             ٣
   واحد٥=  ريال ٣٧٥/٧٠٤ ماه             ٥/٢
   واحد٤= ريال ٥٠٠/٥٦٣ ماه             ٢
   واحد٣= ريال ٦٢٥/٤٢٢ ماه             ٥/١
   واحد٢= ريال ٧٥٠/٢٨١ ماه             ١
   واحد١= ريال ٨٧٥/١٤٠ روز              ١٥

  
        



  

گروه فنی و مهندسی در مقطع کارشناسی ارشد   

 ريال ٤٧٢٣٦٣ ريال واحدی ٣٧٧٨٩٠٠ناپيوسته ترمی 

   ريال٢٠٧٠٦ ريال روزی ٦٢٩٨١٧ماهيانه 

  ٨٦-٨٧ سال تحصيلی 

دسی در مقطع کاردانی ترمی  گروه فنی و مهن

 ١٧٤٩٠٠ ريال ماهيانه  ٨٧٤٥٠ ريال واحدی ١٠٤٩٤٠٠

   ريال ٥٧٥٠روزی  

  ٨٦-٨٧سال تحصيلی 

 روز١٥=  ريال ٥٩٠/٣١٠   
 روز١٤=  ريال ٨٨٤/٢٨٩ 
 روز١٣=  ريال ١٧٨/٢٦٩ 
 روز١٢=  ريال ٤٧٢/٢٤٨ 
 روز١١=  ريال ٧٦٦/٢٢٧ 
 روز١٠=  ريال ٠٦٠/٢٠٧ 
  روز٩ =  ريال٣٥٤/١٨٦ 
  روز٨=   ريال٦٤٨/١٦٥ 
  روز٧=   ريال٩٤٢/١٤٤ 
  روز٦=   ريال٢٣٦/١٢٤ 
  روز٥=   ريال٥٣٠/١٠٣ 

  روز٤=   ريال٨٢٤/٨٢ 
  روز٣=   ريال١١٨/٦٢ 
  روز٢=   ريال٤١٢/٤١ 
  روز١=   ريال٧٠٦/٢٠ 

 روز٢٩=   ريال٤٧٤/٦٠٠
 روز٢٨=  يال ر٧٦٨/٥٧٩
 روز٢٧=   ريال٠٦٢/٥٥٩

 روز٢٦=   ريال٣٥٦/٥٣٨ 
 روز٢٥=  يال ر٦٥٠/٥١٧

 روز٢٤=   ريال٩٤٤/٤٩٦ 
 روز٢٣=  يال ر٢٣٨/٤٧٦ 

 روز٢٢=   ريال٥٣٢/٤٥٥
 روز٢١=  ريال ٨٢٦/٤٣٤ 
 روز٢٠=   ريال١٢٠/٤١٤ 
 روز١٩=   ريال٤١٤/٣٩٣ 
 روز١٨=   ريال٧٠٨/٣٧٢ 
 روز١٧=   ريال٠٠٢/٣٥٢ 
 روز١٦=   ريال٢٩٦/٣٣١ 

 روز١٥=  ريال ٢٥٠/٨٦
 روز١٤= ل  ريا٥٠٠/٨٠
 روز١٣=  ريال ٧٥٠/٧٤
 روز١٢=  ريال ٠٠٠/٦٩
 روز١١=  ريال ٢٥٠/٦٣
 روز١٠=  ريال ٥٠٠/٥٧
  روز٩=  ريال ٧٥٠/٥١
  روز٨=  ريال ٠٠٠/٤٦
  روز٧=   ريال٢٥٠/٤٠
  روز٦=  ريال ٥٠٠/٣٤

  روز٥=   ريال٧٥٠/٢٨ 
  روز٤=   ريال٠٠٠/٢٣ 
  روز٣=   ريال٢٥٠/١٧ 
  روز٢=   ريال٥٠٠/١١ 

  روز١=  يال ر٧٥٠/٥ 

 روز٢٩=   ريال٧٥٠/١٦٦
 روز٢٨=  ريال ٠٠٠/١٦١

 روز٢٧=  ريال ٢٥٠/١٥٥ 
 روز٢٦=  ريال ٥٠٠/١٤٩ 

 روز٢٥=  ريال ٧٥٠/١٤٣
 روز٢٤=  ريال ٠٠٠/١٣٨
 روز٢٣=  ريال ٢٥٠/١٣٢
 روز٢٢=  ريال ٥٠٠/١٢٦
 روز٢١=  ريال ٧٥٠/١٢٠
 روز٢٠=  ريال ٠٠٠/١١٥
 روز١٩=  ريال ٢٥٠/١٠٩

 روز١٨=  ريال ٥٠٠/١٠٣ 
 روز١٧=   ريال٧٥٠/٩٧  

 روز١٦=  ريال ٠٠٠/٩٢

   واحد٧=  ريال ٥٤١/٣٠٦/٣ ماه         ٥ 

   واحد٦=  ريال ١٧٨/٨٣٤/٢ ماه          ٤

   واحد٥=  ريال ٨١٥/٣٦١/٢ ماه          ٣

   واحد٤=  ريال ٤٥٢/٨٨٩/١ ماه          ٣

   واحد٣=  ريال ٠٨٩/٤١٧/١ ماه          ٢

 واحد             ٢=  ريال ٧٢٦/٩٤٤ ماه             ١

   واحد١=  ريال ٣٦٣/٤٧٢ روز            ١٥

  

   واحد١١=  ريال ٩٥٠/٩٦١ ماه        ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٥٠٠/٨٧٤ ماه        ٥
   واحد٩=  ريال ٠٥٠/٧٨٧ ماه         ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٦٠٠/٦٩٩      ماه    ٤
   واحد٧=  ريال ١٥٠/٦١٢ ماه         ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٧٠٠/٥٢٤ ماه         ٣
   واحد٥=  ريال ٢٥٠/٤٣٧ ماه         ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٨٠٠/٣٤٩ ماه         ٢
   واحد٣=  ريال ٣٥٠/٢٦٢ ماه         ٥/١
   واحد٢=  ريال ٩٠٠/١٧٤ ماه         ١
   واحد١=  ريال ٤٥٠/٨٧          روز ١٥

  
  
  
  
  
  
  



گروه فنی و مهندسی در مقطع دکتری تخصصی ترمی   
 ١٢٥٩٢٥٠ ريال ماهيانه ١٢٥٩٢٥٠ ريال واحدی ٧٥٥٥٥٠٠

  ٨٦- ٨٧ريال سال تحصيلی ٤١٤٠٠ريال روزی 

گروه فنی و مهندسی در مقطع کارشناسی ترمی 
 ٢٨١٧٥٠ ريال ماهيانه ١٤٠٨٧٥ ريال واحدی  ١٦٩٠٥٠٠

   ريال ٩٢٦٣يال روزی ر
  ٨٦-٨٧ سال تحصيلی 

 روز١٥=  ريال ٠٠٠/٦٢١  
 روز١٤=  ريال ٦٠٠/٥٧٩
 روز١٣=  ريال ٢٠٠/٥٣٨
 روز١٢=  ريال ٨٠٠/٤٩٦
 روز١١=  ريال ٤٠٠/٤٥٥
 روز١٠=  ريال ٠٠٠/٤١٤
  روز٩=  ريال ٦٠٠/٣٧٢
  روز٨=   ريال٢٠٠/٣٣١
  روز٧=   ريال٨٠٠/٢٨٩
  روز٦=  ريال ٤٠٠/٢٤٨
  روز٥=   ريال٠٠٠/٢٠٧
  روز٤=   ريال٦٠٠/١٦٥
  روز٣=   ريال٢٠٠/١٢٤
  روز٢=   ريال٨٠٠/٨٢
  روز١=   ريال٤٠٠/٤١

 روز٢٩=  ريال٦٠٠/٢٠٠/١
 روز٢٨=  ريال٢٠٠/١٥٩/١
 روز٢٧= يال ر٨٠٠/١١٧/١
 روز٢٦=  ريال٤٠٠/٠٧٦/١
 روز٢٥=  ريال٠٠٠/٠٣٥/١
 روز٢٤=   ريال٦٠٠/٩٩٣
 روز٢٣=   ريال٢٠٠/٩٥٢
 روز٢٢=   ريال٨٠٠/٩١٠
 روز٢١=   ريال٤٠٠/٨٦٩
 روز٢٠=  يالر ٠٠٠/٨٢٨
 روز١٩=   ريال٦٠٠/٧٨٦
 روز١٨=  يال ر٢٠٠/٧٤٥
 روز١٧=   ريال٨٠٠/٧٠٣
 روز١٦=   ريال٤٠٠/٦٦٢

 ريال ٩٤٥/١٣٨ 
 روز١٥=

 ريال ٦٨٢/١٢٩
 روز١٤=

 ريال ٤١٩/١٢٠
 روز١٣=

 ريال ١٥٦/١١١
 روز١٢=

 ريال ٨٩٣/١٠١
 روز١١=

 روز١٠=  ريال ٦٣٠/٩٢
  روز٩=   ريال٣٦٧/٨٣
  روز٨=  يال ر١٠٤/٧٤
  روز٧=   ريال٨٤١/٦٤
  روز٦=  يالر ٥٧٨/٥٥
  روز٥=   ريال٣١٥/٤٦
  روز٤=   ريال٠٥٢/٣٧
  روز٣=   ريال٧٨٩/٢٧
  روز٢=   ريال٥٢٦/١٨
  روز١=   ريال٢٦٣/٩

 روز٢٩=   ريال٦٢٧/٢٦٨ 
 روز٢٨=   ريال٣٦٤/٢٥٩ 
 روز٢٧=   ريال١٠١/٢٥٠ 

 روز٢٦=   ريال٨٣٨/٢٤٠
 روز٢٥=   ريال٥٧٥/٢٣١
 روز٢٤=   ريال٣١٢/٢٢٢
 روز٢٣=   ريال٠٤٩/٢١٣
 روز٢٢=   ريال٧٨٦/٢٠٣
 روز٢١=   ريال٥٢٣/١٩٤
 روز٢٠=   ريال٢٦٠/١٨٥
 روز١٩=   ريال٩٩٧/١٧٥
 روز١٨=   ريال٧٣٤/١٦٦
 روز١٧=   ريال٤٧١/١٥٧

 روز١٦=   ريال٢٠٨/١٤٨ 

   واحد٥= ل  ريا٢٥٠/٢٩٦/٦ ماه        ٥  
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٠٣٧/٥ ماه         ٤
   واحد٣=  ريال ٧٥٠/٧٧٧/٣ ماه         ٣
   واحد٢=  ريال ٥٠٠/٥١٨/٢ ماه         ٢
   واحد١=  ريال ٢٥٠/٢٥٩/١ ماه          ١

   واحد١١= ريال ٦٢٥/٥٤٩/١ ماه         ٥/٥
   واحد١٠= ريال ٧٥٠/٤٠٨/١ ماه         ٥
   واحد٩=  ريال ٨٧٥/٢٦٧/١    ماه       ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/١٢٧/١ ماه          ٤
   واحد٧=  ريال ١٢٥/٩٨٦ ماه             ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٢٥٠/٨٤٥ ماه             ٣
   واحد٥=  ريال ٣٧٥/٧٠٤ ماه             ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٥٠٠/٥٦٣ ماه            ٢
   واحد٣= ريال  ٦٢٥/٤٢٢ ماه            ٥/١
   واحد٢=  ريال ٧٥٠/٢٨١ ماه            ١
   واحد١=  ريال ٨٧٥/١٤٠ روز            ١٥

  
        



  
  

گروه علوم پايه در مقطع  کارشناسی ارشد ناپيوسته   
 ريال ماهيانه ٤١٩٧٥٠ريال واحدی ٣٣٥٨٠٠٠ترمی  

   ريال ١٨٤٠٠ ريال روزی ٥٥٩٦٦٧
  ٨٦-٨٧سال تحصيلي 

 ريال ٩٤٤٧٠٠در مقطع کاردانی ترمی علوم پايه گروه 
 ٥١٧٦ ريال روزی ١٥٧٤٥٠ ريال ماهيانه ٧٨٧٢٥واحدی 

  ريال
  ٨٦-٨٧سال تحصيلي 

 روز١٥=  ريال ٠٠٠/٢٧٦   
 روز١٤=  ريال ٦٠٠/٢٥٧ 
 روز١٣=  ريال ٢٠٠/٢٣٩ 

 روز١٢=  ريال ٨٠٠/٢٢٠
 روز١١=  ريال ٤٠٠/٢٠٢ 

 روز١٠=  ريال ٠٠٠/١٨٤
  روز٩=  ريال ٦٠٠/١٦٥ 

  روز٨=   ريال٢٠٠/١٤٧
  روز٧=   ريال٨٠٠/١٢٨

  روز٦=  ريال ٤٠٠/١١٠ 
  روز٥=  ريال ٠٠٠/٩٢

  روز٤=   ريال٦٠٠/٧٣ 
  روز٣=   ريال٢٠٠/٥٥ 

  روز٢=  ريال ٨٠٠/٣٦
  روز١=  يال ر٤٠٠/١٨ 

 روز٢٩=   ريال٦٠٠/٥٣٣ 
 روز٢٨=  ال ري٢٠٠/٥١٥ 

 روز٢٧=   ريال٨٠٠/٤٩٦
 روز٢٦=   ريال٤٠٠/٤٧٨ 
 روز٢٥=   ريال٠٠٠/٤٦٠ 
 روز٢٤=  ريال ٦٠٠/٤٤١ 
 روز٢٣=   ريال٢٠٠/٤٢٣ 
 روز٢٢=   ريال٨٠٠/٤٠٤ 
 روز٢١=   ريال٤٠٠/٣٨٦ 
 روز٢٠=  ريال ٠٠٠/٣٦٨ 

 روز١٩=   ريال٦٠٠/٣٤٩
 روز١٨=   ريال٢٠٠/٣٣١
 روز١٧=  ريال ٨٠٠/٣١٢

 روز١٦=   ريال٤٠٠/٢٩٤ 

 روز١٥=   ريال٦٤٠/٧٧
 روز١٤=  يال ر٤٦٤/٧٢
 روز١٣=  ريال ٢٨٨/٦٧

 روز١٢=  ريال ١١٢/٦٢ 
 روز١١=  ريال ٩٣٦/٥٦ 
 روز١٠=  ريال ٧٦٠/٥١ 
  روز٩=   ريال٥٨٤/٤٦ 
  روز٨=  ريال ٤٠٨/٤١  
  روز٧=  ريال ٢٣٢/٣٦  

  روز٦=  ريال ٠٥٦/٣١ 
  روز٥=  ريال ٨٨٠/٢٥

  روز٤=  ريال ٧٠٤/٢٠  
  روز٣=  ريال ٥٢٨/١٥ 
  روز٢=   ريال٣٥٢/١٠ 

 روز١=   ريال١٧٦/٥
 

 روز٢٩=   ريال١٠٤/١٥٠
 روز٢٨=  ال ري٩٢٨/١٤٤ 

 روز٢٧=   ريال٧٥٢/١٣٩
 روز٢٦=   ريال٥٧٦/١٣٤
 روز٢٥=   ريال٤٠٠/١٢٩
 روز٢٤=   ريال٢٢٤/١٢٤
 روز٢٣=   ريال٠٤٨/١١٩
 روز٢٢=   ريال٨٧٢/١١٣
 روز٢١=   ريال٦٩٦/١٠٨
 روز٢٠=   ريال٥٢٠/١٠٣
 روز١٩=   ريال٣٤٤/٩٨
 روز١٨=  ال ري١٦٨/٩٣
 روز١٧=   ريال٩٩٢/٨٧
 روز١٦=   ريال٨١٦/٨٢

   واحد٧=  ريال ٢٥٠/٩٣٨/٢ ماه            ٥ 
   واحد٦=  ريال ٥٠٠/٥١٨/٢ ماه            ٤
   واحد٥=  ريال ٧٥٠/٠٩٨/٢ ماه            ٣
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٦٧٩/١ ماه            ٣
  د واح٣=  ريال ٢٥٠/٢٥٩/١ ماه            ٢
   واحد٢=  ريال ٥٠٠/٨٣٩ماه               ١
   واحد١=   ريال ٧٥٠/٤١٩ روز             ١٥

  

   واحد١١=   ريال٩٧٥/٨٦٥ ماه          ٥/٥
   واحد١٠=   ريال٢٥٠/٧٨٧ ماه          ٥
   واحد٩=   ريال ٥٢٥/٧٠٨  ماه         ٥/٤
   واحد٨=    ريال٨٠٠/٦٢٩ ماه          ٤
   واحد٧=    ريال٠٧٥/٥٥١    ماه       ٥/٣
   واحد٦=   ريال٣٥٠/٤٧٢ ماه           ٣
   واحد٥=    ريال٦٢٥/٣٩٣    ماه      ٥/٢
   واحد٤=   ريال ٩٠٠/٣١٤ ماه         ٢
   واحد٣=    ريال١٧٥/٢٣٦ ماه         ٥/١
   واحد٢=    ريال٤٥٠/١٥٧ ماه         ١
   واحد١=    ريال٧٢٥/٧٨ روز         ١٥

  
  
  
  
  
  
  



 ٦٨٣١٠٠٠گروه علوم پايه در مقطع دکتری تخصصی ترمی   
 ريال روزی ١١٣٨٥٠٠ ريال ماهيانه١١٣٨٥٠٠ريال  واحدی 

  ريال٣٧٤٣٠
  ٨٦-٨٧سال تحصيلي 

 ١٢٦٢٧٠٠گروه علوم پايه در مقطع کارشناسی ترمی 
 ريال روزی ٢١٠٤٥٠ ريال ماهيانه ١٠٥٢٢٥ريال واحدی 

  ريال٦٩١٩
  ٨٦-٨٧سال تحصيلي 

 روز١٥= ريال  ٤٥٠/٥٦١  
 روز١٤=  ريال ٠٢٠/٥٢٤

 روز١٣=  ريال ٥٩٠/٤٨٦ 
 روز١٢=  ريال ١٦٠/٤٤٩
 روز١١= ريال ٧٣٠/٤١١
 روز١٠=   ريال ٣٠٠/٣٧٤
  روز٩=  ريال ٨٧٠/٣٣٦
  روز٨=   ريال٤٤٠/٢٩٩
  روز٧=   ريال٠١٠/٢٦٢
  روز٦=  ريال ٥٨٠/٢٢٤
  روز٥=   ريال١٥٠/١٨٧
  روز٤=   ريال٧٢٠/١٤٩
  روز٣=  ريال ٢٩٠/١١٢

  روز٢=   ريال٨٦٠/٧٤ 
  روز١=   ريال٤٣٠/٣٧

 روز٢٩= ريال٤٧٠/٠٨٥/١
 روز٢٨=  ريال٠٤٠/٠٤٨/١
 روز٢٧= يال ر٦١٠/٠١٠/١
 روز٢٦=   ريال١٨٠/٩٧٣
 روز٢٥=   ريال٧٥٠/٩٣٥
 روز٢٤=    ريال٣٢٠/٨٩٨
 روز٢٣=    ريال٨٩٠/٨٦٠
 روز٢٢=   ريال٤٦٠/٨٢٣
 روز٢١=   ريال٠٣٠/٧٨٦

 روز٢٠=  ريال٦٠٠/٧٤٨ 
 روز١٩=   ريال١٧٠/٧١١
 روز١٨=  يالر ٧٤٠/٦٧٣
 روز١٧=   ريال٣١٠/٦٣٦
 روز١٦=   ريال٨٨٠/٥٩٨

 روز١٥= ريال ٧٨٥/١٠٣
 روز١٤= ريال ٨٦٦/٩٦
روز ١٣= ريال ٩٤٧/٨٩
 روز١٢= ريال ٠٢٨/٨٣

 روز١١= ريال ١٠٩/٧٦ 
 روز١٠= ريال ١٩٠/٦٩
  روز٩=   ريال٢٧١/٦٢
  روز٨=  يالر ٣٥٢/٥٥
  روز٧=   ريال٤٣٣/٤٨

  روز٦=   ريال٥١٤/٤١ 
  روز٥=   ريال٥٩٥/٣٤
  روز٤=   ريال٦٧٦/٢٧
  روز٣=   ريال٧٥٧/٢٠
  روز٢=   ريال٨٣٨/١٣
  روز١=   ريال٩١٩/٦

 روز٢٩=  ريال٦٥١/٢٠٠
 روز٢٨=  ريال٧٣٢/١٩٣
 روز٢٧= يال ر٨١٣/١٨٦
 روز٢٦=   ريال٨٩٤/١٧٩
 روز٢٥=   ريال٩٧٥/١٧٢
 روز٢٤=   ريال٠٥٦/١٦٦
 روز٢٣=   ريال١٣٧/١٥٩
 روز٢٢=   ريال٢١٨/١٥٢
 روز٢١=   ريال٢٩٩/١٤٥
 روز٢٠=  يالر ٣٨٠/١٣٨
 روز١٩=   ريال٤٦١/١٣١
 روز١٨=  يال ر٥٤٢/١٢٤
 روز١٧=   ريال٦٢٣/١١٧
 روز١٦=   ريال٧٠٤/١١٠

   واحد٥=  ريال ٥٠٠/٦٩٢/٥ ماه        ٥  
   واحد٤= ريال  ٠٠٠/٥٥٤/٤ ماه        ٤
   واحد٣=  ريال ٥٠٠/٤١٥/٣ ماه        ٣
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/٢٧٧/٢ ماه        ٢
   واحد١=  ريال ٥٠٠/١٣٨/١ ماه         ١

 واحد        ١١=  ريال ٤٧٥/١٥٧/١ ماه             ٥/٥
 واحد         ١٠= يال  ر٢٥٠/٠٥٢/١ ماه             ٥
 واحد        ٩=  ريال ٠٢٥/٩٤٧                ماه   ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٨٠٠/٨٤١ ماه                  ٤
   واحد٧ = ريال ٥٧٥/٧٣٦ ماه                 ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٣٥٠/٦٣١ ماه                 ٢
   واحد٥=  ريال ١٢٥/٥٢٦ ماه                 ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٩٠٠/٤٢٠ ماه                 ٢
   واحد٣=  ريال ٦٧٥/٣١٥ ماه                 ٥/١
   واحد٢=  ريال ٤٥٠/٢١٠ ماه                 ١
   واحد١=  ريال ٢٢٥/١٠٥روز                  ١٥

        



  

 ريال ٣٧٧٨٩٠٠گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد ترمی   

 ٢٠٧٠٦ ريال روزی ٦٢٩٨١٧ ريال ماهيانه ٤٧٢٣٦٣واحدی 

  ريال

  ٨٦-٨٧سال تحصيـلي 

ريال واحدی ١٠٤٩٤٠٠گروه هنر در مقطع کاردانی ترمی 

   ريال ٥٧٥٠ريال روزی ١٧٤٩٠٠ ريال ماهيانه ٨٧٤٥٠

  ٨٦-٨٧سال تحصيلي 

 روز١٥=  ريال ٥٩٠/٣١٠  
 روز١٤=  ريال ٨٨٤/٢٨٩ 
 روز١٣=  ريال ١٧٨/٢٦٩ 
 روز١٢=  ريال ٤٧٢/٢٤٨ 
 روز١١=  ريال ٧٦٦/٢٢٧ 
 روز١٠=  ريال ٠٦٠/٢٠٧ 
  روز٩=   ريال٣٥٤/١٨٦ 
  روز٨=   ريال٦٤٨/١٦٥ 
  روز٧=   ريال٩٤٢/١٤٤ 
  روز٦=   ريال٢٣٦/١٢٤ 
  روز٥=   ريال٥٣٠/١٠٣ 

  روز٤=   ريال٨٢٤/٨٢ 
  روز٣=   ريال١١٨/٦٢ 
  روز٢=   ريال٤١٢/٤١ 
  روز١=   ريال٧٠٦/٢٠ 

 روز٢٩=   ريال٤٧٤/٦٠٠
 روز٢٨=  يال ر٧٦٨/٥٧٩
 روز٢٧=   ريال٠٦٢/٥٥٩

 روز٢٦=   ريال٣٥٦/٥٣٨ 
 روز٢٥=  يال ر٦٥٠/٥١٧

 روز٢٤=   ريال٩٤٤/٤٩٦ 
 روز٢٣=  يال ر٢٣٨/٤٧٦ 

 روز٢٢=   ريال٥٣٢/٤٥٥
 روز٢١=  ريال ٨٢٦/٤٣٤ 
 روز٢٠=   ريال١٢٠/٤١٤ 
 روز١٩=   ريال٤١٤/٣٩٣ 
 روز١٨=   ريال٧٠٨/٣٧٢ 
 روز١٧=   ريال٠٠٢/٣٥٢ 
 روز١٦=   ريال٢٩٦/٣٣١ 

 روز١٥=  ريال ٢٥٠/٨٦ 
 روز١٤=  ريال ٥٠٠/٨٠
 روز١٣=  ريال ٧٥٠/٧٤
 روز١٢=  ريال ٠٠٠/٦٩
 روز١١=  ريال ٢٥٠/٦٣
 روز١٠=  ريال ٥٠٠/٥٧
  روز٩=  ريال ٧٥٠/٥١
  روز٨=  ريال ٠٠٠/٤٦
  روز٧=   ريال٢٥٠/٤٠
  روز٦=  ريال ٥٠٠/٣٤

  روز٥=   ريال٧٥٠/٢٨ 
  روز٤=   ريال٠٠٠/٢٣ 
  روز٣=   ريال٢٥٠/١٧ 
  روز٢=   ريال٥٠٠/١١ 

  روز١=  يال ر٧٥٠/٥ 

 روز٢٩=   ريال٧٥٠/١٦٦
 روز٢٨=  ريال ٠٠٠/١٦١

 روز٢٧=  ريال ٢٥٠/١٥٥ 
 روز٢٦=  ريال ٥٠٠/١٤٩ 

 روز٢٥=  ريال ٧٥٠/١٤٣
 روز٢٤=  ريال ٠٠٠/١٣٨
 روز٢٣=  ريال ٢٥٠/١٣٢
 روز٢٢=  ريال ٥٠٠/١٢٦
 روز٢١=  ريال ٧٥٠/١٢٠
 روز٢٠=  ريال ٠٠٠/١١٥
 روز١٩=  ريال ٢٥٠/١٠٩

 روز١٨=  ريال ٥٠٠/١٠٣ 
 روز١٧=   ريال٧٥٠/٩٧  

 روز١٦=  ريال ٠٠٠/٩٢

   واحد٧ =  ريال٥٤١/٣٠٦/٣ ماه         ٥ 
   واحد٦=  ريال ١٧٨/٨٣٤/٢ ماه         ٤
   واحد٥=  ريال ٨١٥/٣٦١/٢ ماه         ٣
   واحد٤=  ريال ٤٥٢/٨٨٩/١ ماه          ٣
   واحد٣=  ريال ٠٨٩/٤١٧/١ ماه          ٢
   واحد٢=  ريال ٧٢٦/٩٤٤ ماه             ١
   واحد١=  ريال ٣٦٣/٤٧٢ روز            ١٥

  

   واحد١١=  ريال ٩٥٠/٩٦١     ماه    ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٥٠٠/٨٧٤ ماه        ٥
   واحد٩=  ريال ٠٥٠/٧٨٧ ماه         ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٦٠٠/٦٩٩ ماه         ٤
   واحد٧=  ريال ١٥٠/٦١٢ ماه         ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٧٠٠/٥٢٤ ماه         ٣
   واحد٥=  ريال ٢٥٠/٤٣٧ ماه         ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٨٠٠/٣٤٩        ماه  ٢
   واحد٣=  ريال ٣٥٠/٢٦٢ ماه         ٥/١
   واحد٢=  ريال ٩٠٠/١٧٤ ماه         ١
   واحد١=  ريال ٤٥٠/٨٧ روز          ١٥

  

  

  

  



 ريال واحدي ٧٥٥٥٥٠٠گروه هنر در مقطع دآتري ترمي   
  ريال ٤١٤٠٠ ريال روزي ١٢٥٩٢٥٠ ريال ماهيانه ١٢٥٩٢٥٠

  ٨٦-٨٧سال تحصيلي 

ريال ١٦٩٠٥٠٠گروه هنر در مقطع کارشناسی ترمی 
 ٩٢٦٣ ريال روزی ٢٨١٧٥٠ ريال ماهيانه ١٤٠٨٧٥واحدی 

  ريال
  ٨٦-٨٧سال تحصيلي 

 روز١٥=  ريال ٠٠٠/٦٢١  
 روز١٤=  ريال ٦٠٠/٥٧٩
 روز١٣=  ريال ٢٠٠/٥٣٨
 روز١٢=  ريال ٨٠٠/٤٩٦
 روز١١=  ريال ٤٠٠/٤٥٥
 روز١٠=  ريال ٠٠٠/٤١٤
  روز٩=  يالر ٦٠٠/٣٧٢
  روز٨=   ريال٢٠٠/٣٣١
  روز٧=   ريال٨٠٠/٢٨٩
  روز٦=  ريال ٤٠٠/٢٤٨
  روز٥=   ريال٠٠٠/٢٠٧
  روز٤=   ريال٦٠٠/١٠٥
  روز٣=   ريال٢٠٠/١٢٤
  روز٢=   ريال٨٠٠/٨٢
  روز١=   ريال٤٠٠/٤١

 روز٢٩=  ريال٦٠٠/٢٠٠/١
 روز٢٨=  ريال٢٠٠/١٥٩/١
 روز٢٧= يال ر٨٠٠/١١٧/١
 روز٢٦= ال ري٤٠٠/٠٧٦/١
 روز٢٥=  ريال٠٠٠/٠٣٥/١
 روز٢٤=   ريال٦٠٠/٩٩٣
 روز٢٣=   ريال٢٠٠/٩٥٢
 روز٢٢=   ريال٨٠٠/٩١٠
 روز٢١=   ريال٤٠٠/٨٦٩
 روز٢٠=  يالر ٠٠٠/٨٢٨
 روز١٩=   ريال٦٠٠/٧٨٦
 روز١٨=  يال ر٢٠٠/٧٤٥
 روز١٧=   ريال٨٠٠/٧٠٣
 روز١٦=   ريال٤٠٠/٦٦٢

 روز١٥= ريال ٩٤٥/١٣٨
 روز١٤= ريال ٦٨٢/١٢٩ 
 روز١٣= ريال ٤١٩/١٢٠ 

 روز١٢= ريال ١٥٦/١١١
 روز١١= ريال ٨٩٣/١٠١
 روز١٠=  ريال ٦٣٠/٩٢
  روز٩=   ريال٣٦٧/٨٣
  روز٨=  يال ر١٠٤/٧٤
  روز٧=   ريال٨٤١/٦٤

  روز٦=  يالر ٥٧٨/٥٥ 
  روز٥=   ريال٣١٥/٤٦
  روز٤=   ريال٠٥٢/٣٧
  روز٣=   ريال٧٨٩/٢٧
  روز٢=   ريال٥٢٦/١٨
  روز١=  ال ري٢٦٣/٩

 روز٢٩=   ريال٦٢٧/٢٦٨
 روز٢٨=   ريال٣٦٤/٢٥٩
 روز٢٧=   ريال١٠١/٢٥٠
 روز٢٦=   ريال٨٣٨/٢٤٠
 روز٢٥=   ريال٥٧٥/٢٣١
 روز٢٤=   ريال٣١٢/٢٢٢
 روز٢٣=   ريال٠٤٩/٢١٣
 روز٢٢=   ريال٧٨٦/٢٠٣
 روز٢١=   ريال٥٢٣/١٩٤
 روز٢٠=   ريال٢٦٠/١٨٥
 روز١٩=   ريال٩٩٧/١٧٥
 روز١٨ =  ريال٧٣٤/١٦٦
 روز١٧=   ريال٤٧١/١٥٧
 روز١٦=   ريال٢٠٨/١٤٨

   واحد٥=  ريال ٢٥٠/٢٩٦/٦ ماه          ٥ 
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٠٣٧/٥ ماه           ٤
   واحد٣=  ريال ٧٥٠/٧٧٧/٣ ماه           ٣
   واحد٢=  ريال ٥٠٠/٥١٨/٢ ماه           ٢
   واحد١=  ريال ٢٥٠/٢٥٩/١ ماه            ١

   واحد١١= ريال ٦٢٥/٥٤٩/١اه           م٥/٥
   واحد١٠= ريال ٧٥٠/٤٠٨/١ ماه          ٥
   واحد٩=  ريال ٨٧٥/٢٦٧/١ ماه          ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/١٢٧/١ ماه          ٤
   واحد٧=  ريال ١٢٥/٩٨٦ ماه            ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٢٥٠/٨٤٥ ماه            ٣
   واحد٥=  ريال ٣٧٥/٧٠٤ ماه            ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٥٠٠/٥٦٣ ماه            ٢
   واحد٣=  ريال ٦٢٥/٤٢٢ ماه            ٥/١
   واحد٢=  ريال ٧٥٠/٢٨١ ماه            ١
   واحد١=  ريال ٨٧٥/١٤٠ روز            ١٥

  
  

        
  



  

گروه دامپزشکی در مقطع دکتری تخصصی ترمی 

يال ماهيانه  ر١٢٥٩٢٥٠ ريال واحدی ٧٥٥٥٥٠٠

  ريال٤١٤٠٠ ريال روزی ١٢٥٩٢٥٠

  ٨٦-٨٧سال تحصيلي 

گروه دامپزشکی در مقطع کارشناسی ارشد ناپيوسته 

 ريال ماهيانه ٤٧٢٣٦٣ ريال واحدی ٣٧٧٨٩٠٠ترمی 

   ريال٢٠٧٠٦ ريال  روزی ٦٢٩٨١٧

  ٨٦-٨٧سال تحصيلي 

 ريال ١٠٤٩٤٠٠گروه دامپزشکی در مقطع کاردانی ترمی 

 ٥٧٥٠ريال روزی  ٩٠٠/١٧٤ ماهيانه  ريال٨٧٤٥٠واحدی 

  ريال

  ٨٦-٨٧سال تحصيلي 

 روز١٥=  ريال ٠٠٠/٦٢١

 روز١٤=  ريال ٦٠٠/٥٧٩

 روز١٣=  ريال ٢٠٠/٥٣٨

 روز١٢=  ريال ٨٠٠/٤٩٦

 روز١١=  ريال ٤٠٠/٤٥٥

 روز١٠=  ريال ٠٠٠/٤١٤

  روز٩=  ريال ٦٠٠/٣٧٢

  روز٨=   ريال٢٠٠/٣٣١

  روز٧=   ريال٨٠٠/٢٨٩

  روز٦=  ريال ٤٠٠/٢٤٨

  روز٥=   ريال٠٠٠/٢٠٧

  روز٤=   ريال٦٠٠/١٠٥

  روز٣=   ريال٢٠٠/١٢٤

  روز٢=   ريال٨٠٠/٨٢

  روز١=   ريال٤٠٠/٤١

 روز٢٩=  ريال٦٠٠/٢٠٠/١

 روز٢٨=  ريال٢٠٠/١٥٩/١

 روز٢٧= يال ر٨٠٠/١١٧/١

 روز٢٦=  ريال٤٠٠/٠٧٦/١

 روز٢٥=  ريال٠٠٠/٠٣٥/١ 

 روز٢٤=   ريال٦٠٠/٩٩٣

 روز٢٣=   ريال٢٠٠/٩٥٢

 روز٢٢=   ريال٨٠٠/٩١٠

 روز٢١=   ريال٤٠٠/٨٦٩

 روز٢٠=  يالر ٠٠٠/٨٢٨

 روز١٩=   ريال٦٠٠/٧٨٦

 روز١٨=  يال ر٢٠٠/٧٤٥

 روز١٧=   ريال٨٠٠/٧٠٣

 روز١٦=   ريال٤٠٠/٦٦٢

 روز١٥=  ريال ٥٩٠/٣١٠

 روز١٤=  ريال ٨٨٤/٢٨٩ 

 روز١٣=  ريال ١٧٨/٢٦٩ 

 روز١٢=  ريال ٤٧٢/٢٤٨ 

 روز١١ =  ريال٧٦٦/٢٢٧ 

 روز١٠=  ريال ٠٦٠/٢٠٧ 

  روز٩=   ريال٣٥٤/١٨٦ 

  روز٨=   ريال٦٤٨/١٦٥ 

  روز٧=   ريال٩٤٢/١٤٤ 

  روز٦=   ريال٢٣٦/١٢٤ 

  روز٥=   ريال٥٣٠/١٠٣ 

  روز٤=   ريال٨٢٤/٨٢ 

  روز٣=   ريال١١٨/٦٢ 

  روز٢=   ريال٤١٢/٤١ 

  روز١=   ريال٧٠٦/٢٠ 

 روز٢٩=   ريال٤٧٤/٦٠٠

 روز٢٨=  الي ر٧٦٨/٥٧٩

 روز٢٧=   ريال٠٦٢/٥٥٩

 روز٢٦=   ريال٣٥٦/٥٣٨ 

 روز٢٥=  يال ر٦٥٠/٥١٧

 روز٢٤=   ريال٩٤٤/٤٩٦ 

 روز٢٣=  يال ر٢٣٨/٤٧٦ 

 روز٢٢=   ريال٥٣٢/٤٥٥

 روز٢١=  ريال ٨٢٦/٤٣٤ 

 روز٢٠=   ريال١٢٠/٤١٤ 

 روز١٩=   ريال٤١٤/٣٩٣ 

 روز١٨=   ريال٧٠٨/٣٧٢ 

 روز١٧=   ريال٠٠٢/٣٥٢ 

 روز١٦=   ريال٢٩٦/٣٣١ 

 روز١٥=  ريال ٥٠/٨٦٢

 روز١٤=  ريال ٥٠٠/٨٠

 روز١٣=  ريال ٧٥٠/٧٤

 روز١٢=  ريال ٠٠٠/٦٩

 روز١١=  ريال ٢٥٠/٦٣

 روز١٠=  ريال ٥٠٠/٥٧

  روز٩=  ريال ٧٥٠/٥١

  روز٨=  ريال ٠٠٠/٤٦

  روز٧=   ريال٢٥٠/٤٠

  روز٦=  ريال ٥٠٠/٣٤

  روز٥=   ريال٧٥٠/٢٨ 

 ز رو٤=   ريال٠٠٠/٢٣ 

  روز٣=   ريال٢٥٠/١٧ 

  روز٢=   ريال٥٠٠/١١ 

  روز١=  يال ر٧٥٠/٥ 

 روز٢٩=   ريال٧٥٠/١٦٦

 روز٢٨=  ريال ٠٠٠/١٦١

 روز٢٧=  ريال ٢٥٠/١٥٥ 

 روز٢٦=  ريال ٥٠٠/١٤٩ 

 روز٢٥=  ريال ٧٥٠/١٤٣

 روز٢٤=  ريال ٠٠٠/١٣٨

 روز٢٣=  ريال ٢٥٠/١٣٢

 روز٢٢=   ريال٥٠٠/١٤٦

 روز٢١=  ريال ٧٥٠/١٢٠

 روز٢٠=  ريال ٠٠٠/١١٥

 روز١٩=  ريال ٢٥٠/١٠٩

 روز١٨=  ريال ٥٠٠/١٠٣ 

 روز١٧=   ريال٧٥٠/٩٧  

 روز١٦=  ريال ٠٠٠/٩٢

   واحد٥=  ريال ٢٥٠/٢٩٦/٦ ماه            ٥
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٠٣٧/٥ ماه         ٤
   واحد٣=  ريال ٧٥٠/٧٧٧/٣ ماه            ٣
   واحد٢= ال  ري٥٠٠/٥١٨/٢ ماه             ٢
   واحد١=  ريال ٢٥٠/٢٥٩/١ ماه              ١

   واحد٧=  ريال ٥٤١/٣٠٦/٣ ماه         ٥
   واحد٦=  ريال ١٧٨/٨٣٤/٢ ماه          ٤
   واحد٥=  ريال ٨١٥/٣٦١/٢ ماه           ٣
   واحد٤=  ريال ٤٥٢/٨٨٩/١ ماه           ٣
   واحد٣=  ريال ٠٨٩/٤١٧/١ ماه           ٢
 واحد           ٢=  ريال ٧٢٦/٩٤٤ه               ما١
   واحد١=  ريال ٣٦٣/٤٧٢ روز             ١٥

  

   واحد١١=  ريال ٩٥٠/٩٦١ ماه        ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٥٠٠/٨٧٤ ماه        ٥
   واحد٩=  ريال ٠٥٠/٧٨٧ ماه         ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٦٠٠/٦٩٩     ماه     ٤
   واحد٧=  ريال ١٥٠/٦١٢ ماه         ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٧٠٠/٥٢٤ ماه         ٣
   واحد٥=  ريال ٢٥٠/٤٣٧ ماه         ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٨٠٠/٣٤٩ ماه         ٢
   واحد٣=  ريال ٣٥٠/٢٦٢ ماه         ٥/١
   واحد٢=  ريال ٩٠٠/١٧٤ ماه         ١
   واحد١=  ريال ٤٥٠/٨٧         روز  ١٥



گروه دامپزشکی در مقطع کارشناسی ارشد پـيوسته يا   
 ١٥٨١٢٥ ريال واحدی ١٨٩٧٥٠٠دکتری حرفه ای ترمی 

   ريال١٠٣٩٧ ريال روزی ٣١٦٢٥٠ريال ماهيانه 
  ٨٦-٨٧سال تحصيلي 

 ١٦٩٠٥٠٠گروه دامپزشکی در مقطع کارشناسی ترمی 
 ٩٢٦٣ ريال روزی ٢٨١٧٥٠ ماهـيانه ١٤٠٨٧٥ريال واحدی 

  ريال
  ٨٦-٨٧سال تحصيلي 

 روز١٥= ريال ٩٥٥/١٥٥  
 روز١٤= ريال ٥٥٨/١٤٥
 روز١٣= ريال ١٦١/١٣٥
 روز١٢= ريال ٧٦٤/١٢٤
 روز١١= ريال ٣٦٧/١١٤

 روز١٠=  ريال ٩٧٠/١٠٣ 
  روز٩=   ريال٥٧٣/٩٣ 
  روز٨=  يال ر١٧٦/٨٣ 
  روز٧=   ريال٧٧٩/٧٢ 
  روز٦=  يالر ٣٨٢/٦٢ 
  روز٥=   ريال٩٨٥/٥١ 
  روز٤=   ريال٥٨٨/٤١ 
  روز٣=   ريال١٩١/٣١ 
  روز٢=   ريال٧٩٤/٢٠ 
  روز١=   ريال٣٩٧/١٠ 

 روز٢٩=   ريال٥١٣/٣٠١
 روز٢٨=   ريال١١٦/٢٩١
 روز٢٧=   ريال٧١٩/٢٨٠

 روز٢٦=   ريال٣٢٢/٢٧٠ 
 روز٢٥=   ريال٩٢٥/٢٥٩ 
 روز٢٤=   ريال٥٢٨/٢٤٩ 
 روز٢٣=   ريال١٣١/٢٣٩ 
 روز٢٢=   ريال٧٣٤/٢٢٨ 
 روز٢١=   ريال٣٣٧/٢١٨ 

 روز٢٠=   ريال٩٤٠/٢٠٧
 روز١٩=   ريال٥٤٣/١٩٧ 
 روز١٨=   ريال١٤٦/١٨٧ 
 روز١٧=   ريال٧٤٩/١٧٦ 
 روز١٦=   ريال٣٥٢/١٦٦ 

 روز١٥= ريال ٩٤٥/١٣٨
 روز١٤= ريال ٦٨٢/١٢٩
 روز١٣= ريال ٤١٩/١٢٠
 روز١٢= ريال ١٥٦/١١١
 روز١١= ريال ٨٩٣/١٠١
 روز١٠= ال  ري٦٣٠/٩٢
  روز٩=   ريال٣٦٧/٨٣
  روز٨=  يال ر١٠٤/٧٤
  روز٧=   ريال٨٤١/٦٤
  روز٦=  يالر ٥٧٨/٥٥
  روز٥=   ريال٣١٥/٤٦
  روز٤=   ريال٠٥٢/٣٧
  روز٣=   ريال٧٨٩/٢٧
  روز٢=   ريال٥٢٦/١٨
  روز١=   ريال٢٦٣/٩

 روز٢٩=   ريال٦٢٧/٢٦٨ 
 روز٢٨=   ريال٣٦٤/٢٥٩ 
 روز٢٧=   ريال١٠١/٢٥٠ 

 روز٢٦=   ريال٨٣٨/٢٤٠
 روز٢٥=   ريال٥٧٥/٢٣١
 روز٢٤=   ريال٣١٢/٢٢٢
 روز٢٣=   ريال٠٤٩/٢١٣
 روز٢٢=   ريال٧٨٦/٢٠٣
 روز٢١=   ريال٥٢٣/١٩٤
 روز٢٠=   ريال٢٦٠/١٨٥
 روز١٩=   ريال٩٩٧/١٧٥
 روز١٨=   ريال٧٣٤/١٦٦

 روز١٧=   ريال٤٧١/١٥٧ 
 روز١٦=   ريال٢٠٨/١٤٨ 

   واحد١١=  ريال ٣٧٥/٧٣٩/١ ماه           ٥/٥  
   واحد١٠= ريال ٢٥٠/٥٨١/١ ماه           ٥
   واحد٩=  ريال ١٢٥/٤٢٣/١ ماه           ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/٢٦٥/١ ماه           ٤
   واحد٧=  ريال ٨٧٥/١٠٦/١ ماه           ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٧٥٠/٩٤٨ ماه             ٣
   واحد٥= يال  ر٦٢٥/٧٩٠ ماه             ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٥٠٠/٦٣٢ ماه             ٢
   واحد٣=  ريال ٣٧٥/٤٧٤ ماه             ٥/١
   واحد٢=  ريال ٢٥٠/٣١٦ ماه             ١
   واحد١=  ريال ١٢٥/١٥٨ روز             ١٥

  

   واحد١١= ريال ٦٢٥/٥٤٩/١ ماه          ٥/٥
   واحد١٠= ريال ٧٥٠/٤٠٨/١ ماه          ٥
   واحد٩=  ريال ٨٧٥/٢٦٧/١ ماه          ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/١٢٧/١ ماه          ٤
   واحد٧=  ريال ١٢٥/٩٨٦ ماه            ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٢٥٠/٨٤٥ ماه            ٣
   واحد٥=  ريال ٣٧٥/٧٠٤ ماه            ٥/٢
   واحد٤= ريال ٥٠٠/٥٦٣ ماه             ٢
   واحد٣= ريال ٦٢٥/٤٢٢      ماه        ٥/١
   واحد٢= ريال ٧٥٠/٢٨١ ماه             ١
   واحد١= ريال ٨٧٥/١٤٠ روز              ١٥

  
        



 

گروه علوم انـساني در مقطـع آارشناسـي ارشـد             
 ٠٠٠/٣٤٥ ريال واحدي    ٠٠٠/٧٦٠/٢ناپيوسته ترمي 

   ريال ١٢٣/١٥ ريال روزي ٠٠٠/٤٦٠ريال ماهيانه 
  ٨٦-٨٧سال تحصيلي 

گروه علوم انساني در مقطع آارداني ترمي 
 ريال ماهيانه ١٥٠/٧٠ ريال واحدي ٨٠٠/٨٤١

   ريال٦١٣/٤ ريال روزي ٣٠٠/١٤٠
  

  ٨٦-٨٧سال تحصيلي 
 روز١٥=   ريال٨٤٥/٢٢٦  

 روز١٤=  ريال ٧٢٢/٢١١
 روز١٣=  ريال ٥٩٩/١٩٦
 روز١٢=  ريال ٤٧٦/١٨١
 روز١١=  ريال ٣٥٦/١٦٦

 روز١٠=  ريال ٢٣٠/١٥١ 
  روز٩=  ريال ١٣٦/١٠٧
  روز٨=  ريال١٢٠/٩٨٤ 
  روز٧=  ريال١٠٥/٨٦١ 
  روز٦=  ريال٩٠/٧٣٨ 
  روز٥=  ريال٧٥/٦١٥ 
  روز٤=  ريال٦٠/٤٩٢ 
  روز٣=  ريال٤٥/٣٦٩ 
  روز٢=  ريال٣٠/٢٤٦ 
  روز١=  ريال١٥/١٢٣ 

 روز٢٩=  ريال٤٣٨/٥٦٧ 
 روز٢٨=  ريال ٤٢٣/٤٤٤ 
 روز٢٧=  ريال ٤٠٨/٣٢١ 
 روز٢٦=  يالر٣٩٣/١٩٨ 
 روز٢٥=  ريال٣٧٨/٠٧٥ 
 روز٢٤=  ريال٣٦٢/٩٥٢ 
 روز٢٣=  ريال٣٤٧/٨٢٩ 
 روز٢٢=  ريال٣٣٢/٧٠٦ 
 روز٢١=  ريال٣١٧/٥٨٣ 
 روز٢٠=  ريال٣٠٢/٤٦٠ 
 روز١٩=  ريال٢٨٧/٣٣٧ 
 روز١٨=  ريال٢٧٢/٢١٤ 
 روز١٧=  ريال٢٥٧/٠٩١ 
 روز١٦=  ريال٢٤١/٩٦٨ 

 روز١٥=  ريال ١٩٥/٦٩ 
 روز١٤=  ريال ٥٨٢/٦٤ 
 روز١٣=  ريال ٩٦٩/٥٩  
 روز١٢=  ريال ٣٥٦/٥٥ 

 روز١١=  ريال ٧٤٣/٥٠
 روز١٠=  ريال ١٣٠/٤٦

  روز٩=  ريال٤١/٥١٧ 
  روز٨=  ريال٣٦/٩٠٤ 
  روز٧=  ريال٣٢/٢٩١ 
  روز٦=  ريال٢٧/٦٧٨ 
  روز٥=  ريال٢٣٠/٦٥ 
  روز٤=  ريال١٨/٤٥٢ 
  روز٣=  ريال١٣/٨٣٩ 
  روز٢=  ريال٩/٢٢٦ 
  روز١=  ريال٤/٦١٣ 

 روز٢٩=  ريال١٣٣/٧٧٧ 
 روز٢٨=  ريال١٢٩/١٦٤ 
 روز٢٧=  ريال١٢٤/٥٥١ 
 روز٢٦=  ريال١١٩/٩٣٨ 
 روز٢٥=  ريال١١٥/٣٢٥ 
 روز٢٤=  ريال١١٠/٧١٢ 
 روز٢٣=  ريال١٠٦/٠٩٩ 
 روز٢٢=  ريال١٠١/٤٨٦ 
 روز٢١=  ريال٩٦/٨٧٣ 
 روز٢٠=  ريال٩٢/٢٦٠ 
 روز١٩=  ريال٨٧/٦٤٧ 
 روز١٨=  ريال٨٣/٠٣٤ 
 روز١٧=  ريال٧٨/٤٢١ 
 روز١٦=  ريال٧٣/٨٠٨ 

   واحد٧=  ريال٢/٤١٥/٠٠٠ ماه                     ٥ 
   واحد٥=  ريال٢/٠٧٠/٠٠٠ ماه                     ٤
   واحد٦= ريال ١/٧٢٥/٠٠٠       ماه                ٣
   واحد٤=  ريال١/٣٨٠/٠٠٠ ماه                     ٣
   واحد٣=  ريال١/٠٣٥/٠٠٠                ماه       ٢
   واحد٢=  ريال٦٩٠/٠٠٠ ماه                        ١
   واحد١=  ريال٣٤٥/٠٠٠ روز                        ١٥

  

   واحد١١=   ريال ٦٥٠/٧٧١ ماه           ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٧٠١/ ماه                 ٥
   واحد٩= ل  ريا٣٥٠/٦٣١ ماه              ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٢٠٠/٥٦١ ماه              ٤
   واحد٧=  ريال ٠٥٠/٤٩١ ماه              ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٩٠٠/٤٢٠ ماه              ٣
   واحد٥=  ريال ٧٥٠/٣٥٠ ماه              ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٦٠٠/٢٨٠ ماه              ٢
   واحد٣=  ريال ٤٥٠/٢١٠ ماه              ٥/١
   واحد٢=  ريال ٣٠٠/١٤٠ ماه              ١
   واحد١=  ريال ١٥٠/٧٠ روز                ١٥

  
  
  
  
  



گروه علوم انساني در مقطع دآتري تخصصي   
 ريال ٧٥٠/٧٨٧ ريال واحدي ٥٠٠/٧٢٦/٤ترمي

   ريال ٨٩٩/٢٥ ريال روزي ٧٥٠/٧٨٧ماهيانه 
  ٨٦-٨٧سال تحصيلي 

آارشناسي ترمي گروه علوم انساني  در مقطع 
 ريال ماهيانه ٤٥٠/٨٧ ريال واحدي ٤٠٠/٠٤٩/١

   ريال٧٥٠/٥ ريال روزي ٩٠٠/١٧٤
  ٨٦-٨٧سال تحصيلي 

 روز١٥= ريال  ٤٨٥/٣٨٨  
 روز١٤=  ريال ٥٨٦/٣٦٢ 
 روز١٣=  ريال ٦٨٧/٣٣٦ 

 روز١٢=  ريال ٧٨٨/٣١٠
 روز١١=  ريال ٨٨٩/٢٨٤
 روز١٠=  ريال ٩٩٠/٢٥٨

  روز٩=  ريال ٢٣٣/٠٩١
  روز٨=  ريال٢٠٧/١٩٢ 
  روز٧=  ريال١٨١/٢٩٣ 
  روز٦=  ريال١٥٥/٣٩٤ 
  روز٥=  ريال١٢٩/٤٩٥ 
  روز٤=  ريال١٠٣/٥٩٦ 
  روز٣=  ريال٧٧/٦٩٧ 
  روز٢=  ريال٥١/٧٩٨ 
  روز١=  ريال٢٥/٨٩٩ 

 روز٢٩=  ريال٧٥١/٠٧١ 
 روز٢٨=  ريال٧٢٥/١٧٢ 
 روز٢٧=  ريال٦٩٩/٢٧٣ 
 روز٢٦=  ريال٦٧٣/٣٧٤ 
 روز٢٥=  يالر ٦٤٧/٤٧٥ 
 روز٢٤=  ريال٦٢١/٥٧٦ 
 روز٢٣=  ريال٥٩٥/٦٧٧ 
 روز٢٢=  ريال٥٦٩/٧٧٨ 
 روز٢١=  ريال٥٤٣/٨٧٩ 
 روز٢٠=  ريال٥١٧/٩٨٠ 
 روز١٩=  ريال٤٩٢/٠٨١ 
 روز١٨=  ريال٤٦٦/١٨٢ 
 روز١٧=  ريال٤٤٠/٢٨٣ 
 روز١٦=  ريال٤١٤/٣٨٤ 

 روز١٥=  ريال ٢٥٠/٨٦
 روز١٤=  ريال ٥٠٠/٨٠
 روز١٣=   ريال ٧٥٠/٧٤
 روز١٢=  ريال ٠٠٠/٦٩
 روز١١=  ريال ٢٥٠/٦٣
 روز١٠=  ريال ٥٠٠/٥٧

  روز٩=  ريال٥١/٧٥٠ 
  روز٨=  ريال٤٦/٠٠٠ 
  روز٧=  ريال٤٠/٢٥٠ 
  روز٦=  ريال٣٤/٥٠٠ 
  روز٥=  ريال٢٨/٧٥٠ 
  روز٤=  ريال٢٣/٠٠٠ 
  روز٣=  ريال١٧/٢٥٠ 
  روز٢=  ريال١١/٥٠٠ 
  روز١=  ريال٥/٧٥٠ 

 روز٢٩=  لريا١٦٦/٧٥٠ 
 روز٢٨=  ريال١٦١/٠٠٠ 
 روز٢٧=  ريال١٥٥/٢٥٠ 
 روز٢٦=  ريال١٤٩/٥٠٠ 
 روز٢٥=  ريال١٤٣/٧٥٠ 
 روز٢٤=  ريال١٣٨/٠٠٠ 
 روز٢٣=  ريال١٣٢/٢٥٠ 
 روز٢٢=  ريال١٣٦/٥٠٠ 
 روز٢١=  ريال١٢٠/٧٥٠ 
 روز٢٠=  ريال١١٥/٠٠٠ 
 روز١٩=  ريال١٠٩/٢٥٠ 
 روز١٨=  ريال١٠٣/٥٠٠ 
 روز١٧=  ريال٩٧/٧٥٠ 
 روز١٦=  ريال٩٢/٠٠٠ 

   واحد٥=  ريال ٧٥٠/٩٣٨/٣ماه                        ٥  
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/١٥١/٣ ماه                       ٤
   واحد٣=  ريال ٢٥٠/٣٦٣/٢ ماه                       ٣
   واحد٢=  ريال ٥٠٠/٥٧٥/١ ماه                       ٢
   واحد١=  ريال ٧٥٠/٧٨٧           ماه                ١

   واحد١١=  ريال ٩٥٠/٩٦١ ماه                      ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٥٠٠/٨٧٤ ماه                      ٥
   واحد٩=  ريال ٠٥٠/٧٨٧ ماه                        ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٦٠٠/٦٩٩ ماه                        ٤
   واحد٧=  ريال ١٥٠/٦١٢               ماه          ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٧٠٠/٥٢٤ ماه                        ٣
   واحد٥=  ريال ٢٥٠/٤٣٧ ماه                        ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٨٠٠/٣٤٩ ماه                        ٢
   واحد٣=  ريال ٣٥٠/٢٦٢ ماه                        ٥/١
   واحد٢=  ريال ٩٠٠/١٧٤                  ماه       ١
   واحد١=  ريال ٤٥٠/٨٧ روز                          ١٥

 
  


