


  ١٣٨٧ هزينه و شهريه تحصيلي دانشجويان ورودي سال 
  

كارشناسي ارشد   كارشناسي  كارداني
  ناپيوسته

كارشناسي ارشد پيوسته 
  اي  يا دكتراي حرفه

 دوره تحصیلی  دكتري تخصصي
 

   گروه تحصیلی
هر 

  نیمسال
هر واحد 
  درسی

هر 
  نیمسال

هر واحد 
  درسی

هر واحد    نیمسالهر
  درسی

هر واحد   نیمسالهر 
  درسی

هر واحد   نیمسالهر 
  درسی

  ١٤٠/٤٤٨/١  ٨٢٥/٦٨٨/٨  -  -  ٢٢٠/٥٤٣  ٧٣٥/٣٤٥/٤  ٠١٠/١٦٢ ٠٧٥/٩٤٤/١  ٥٧٠/١٠٠  ٨١٠/٢٠٦/١ فنی و مهندسی

  ٢٧٥/٣٠٩/١  ٦٥٠/٨٥٥/٧  -  -  ٧١٠/٤٨٢  ٧٠٠/٨٦١/٣  ٠١٠/١٢١  ١٠٥/٤٥٢/١  ٥٣٠/٩٠  ٤٠٥/٠٨٦/١  علوم پایه

  ٢٧٥/٣٠٩/١  ٦٥٠/٨٥٥/٧  -  -  ٧١٠/٤٨٢  ٧٠٠/٨٦١/٣  ٠١٠/١٦٢ ٠٧٥/٩٤٤/١  ٥٧٠/١٠٠  ٨١٠/٢٠٦/١  کشاورزی

  ١٤٠/٤٤٨/١  ٨٢٥/٦٨٨/٨  -  - ٢٢٠/٥٤٣  ٧٣٥/٣٤٥/٤  ٠١٠/١٦٢ ٠٧٥/٩٤٤/١  ٥٧٠/١٠٠  ٨١٠/٢٠٦/١  هنر

  ١٤٠/٤٤٨/١  ٨٢٥/٦٨٨/٨  ٨٤٤/١٨١  ١٢٥/١٨٢/٢ ٢٢٠/٥٤٣  ٧٣٥/٣٤٥/٤  ٠١٠/١٦٢ ٠٧٥/٩٤٤/١  ٥٧٠/١٠٠  ٨١٠/٢٠٦/١  دامپزشکی

  ٩١٠/٩٠٥  ٤٧٥/٤٣٥/٥  -  -  ٧٥٠/٣٩٦  ٠٠٠/١٧٤/٣  ٥٧٠/١٠٠  ٨١٠/٢٠٦/١  ٦٧٠/٨٠  ٠٧٠/٩٦٨  علوم انسانی

  
 واحـد درسـی ،   8هـای کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته         واحد درسـی ، در دوره      12های کاردانی و کارشناسی ، در ازای          در دوره  تحصیلینیمسال  شهریه هر    

در صورتیکه دانشجو در    .  واحد درسی محاسبه شده است       12ای    ههای کارشناسی ارشد پیوسته یا دکترای حرف         واحد درسی و در دوره     6دکتری تخصصی   
گردد و در صـورت اخـذ تعـداد            تحصیلی به حساب بدهی وی منظور می       نیمسال باشد، همان شهریه     اخذ نموده  بیش از این حد نصاب نیز واحد         نیمسالهر  

  . هر واحد درسی محاسبه خواهد شد  وی با ضرب تعداد واحد در شهریه نیمسالحد نصاب  ، شهریه کمتر از واحدهایی 
  
 



 ریال واحدی 810/206/1 ترمی کشاورزی در مقطع کاردانیگروه 
   ریال705/6 ریال روزی 140/201 ریال ماهیانه 570/100

  87-88سال تحصیلی 

 700/861/3 ترمی  ناپیوسته  در مقطع کارشناسی ارشدکشاورزیگروه 
   ریال 181/32 ریال روزی 420/965 ماهیانه 710/482ریال واحدی 

  87-88سال تحصیلی 

 ریال 570/100ریال واحدی 810/206/1گروه هنر در مقطع کاردانی ترمی
   ریال705/6 ریال روزی 140/201ماهیانه 

  87-88سال تحصیلی 
  روز۱۵=  ريال ۵۷۰/۱۰۰

  روز۱۴=  ريال ۸۷۰/۹۳
  روز۱۳=  ريال ۱۶۵/۸۷ 

  روز۱۲=  ريال ۴۶۰/۸۰
  روز۱۱=  ريال ۷۵۵/۷۳
  روز۱۰=  ريال ۰۵۰/۶۷
   روز۹=  ريال ۳۴۵/۶۰
   روز۸=  ريال ۶۴۰/۵۳

   روز٧=  ريال ۹۳۵/۴۶ 
   روز٦=  ريال ۲۳۰/۴۰

   روز٥=  ريال ۵۲۵/۳۳ 
   روز٤=  ريال ۸۲۰/۲۶ 

   روز٣=  ريال۱۱۵/۲۰
   روز٢=  ريال ۴۱۰/۱۳ 

   روز١=  ريال ۷۰۵/۶ 

  روز٢٩=  ريال ۴۴۵/۱۹۴
  روز٢٨=  ريال ۷۴۰/۱۸۷
  روز٢٧=  ريال ۰۳۵/۱۸۱

  روز٢٦=  ريال ۳۳۰/۱۷۴ 
  روز٢٥=  ريال ۶۲۵/۱۶۷ 
  روز٢٤=  ريال ۹۲۰/۱۶۰ 
  روز٢٣=  ريال ۲۱۵/۱۵۴ 
  روز٢٢=  ريال ۵۱۰/۱۴۷ 
  روز٢١=  ريال ۸۰۵/۱۴۰ 
  روز٢٠=  ريال ۱۰۰/۱۳۴ 

  روز١٩=  ريال ۳۹۵/۱۲۷
  روز١٨=  ريال ۶۹۰/۱۲۰ 

  روز١٧=  ريال ۹۸۵/۱۱۳
  روز١٦=  ريال  ۲۸۰/۱۰۷

  روز١٥= ريال  ٧١٠/٤٨٢
  روز١٤= ريال  ٥٣٤/٤٥٠

  روز١٣= ريال  ٣٥٣/٤١٨ 
  روز١٢= ريال  ١٧٢/٣٨٦
  روز١١= ريال  ٩٩١/٣٥٣
  روز١٠= ريال  ٨١٠/٣٢١
   روز٩=  ريال ۶۲۹/۲۸۹
   روز٨=  ريال ۴۴۸/۲۵۷
   روز٧=  ريال ۲۶۷/۲۲۵
   روز٦=  ريال ۰۸۶/۱۹۳
   روز٥=  ريال ۹۰۵/۱۶۰
   روز٤=  ريال ۷۲۴/۱۲۸

   روز٣=  ريال ۵۴۳/۹۶
   روز٢=  ريال ۳۶۲/۶۴
   روز١=  ريال ۱۸۱/۳۲

  روز٢٩=  ريال ۲۴۹/۹۳۳
  روز٢٨=  ريال ۰۶۸/۹۰۱
  روز٢٧=  يال ر۸۸۷/۸۶۸
  روز٢٦=  يال ر۷۰۶/۸۳۶

  روز٢٥=  ريال ۵۲۵/۸۰۴ 
  روز٢٤=  ريال ۳۴۴/۷۷۲ 

  روز٢٣=  يال ر۱۶۳/۷۴۰
  روز٢٢=  ريال ۹۸۲/۷۰۷

  روز٢١=  ريال ۸۰۱/۶۷۵ 
  روز٢٠=  يال ر۶۲۰/۶۴۳

  روز١٩=  ريال ۴۳۹/۶۱۱ 
  روز١٨=  ريال ۲۵۸/۵۷۹ 
  روز١٧=  ريال ۰۷۷/۵۴۷ 
  روز١٦=  ريال ۸۹۶/۵۱۴ 

  روز۱۵=  ريال ۵۷۰/۱۰۰
  روز۱۴=  ريال ۸۷۰/۹۳

  روز۱۳=  ريال ۱۶۵/۸۷ 
  روز۱۲=  ريال ۴۶۰/۸۰
  روز۱۱=  ريال ۷۵۵/۷۳
  روز۱۰=  ريال ۰۵۰/۶۷
   روز۹=  ريال ۳۴۵/۶۰
   روز۸=  ريال ۶۴۰/۵۳

   روز٧=  ريال ۹۳۵/۴۶ 
   روز٦=  ريال ۲۳۰/۴۰

   روز٥=  ريال ۵۲۵/۳۳ 
   روز٤=  ريال ۸۲۰/۲۶ 

   روز٣=  ريال۱۱۵/۲۰
   روز٢=  ريال ۴۱۰/۱۳ 

   روز١=  ريال ۷۰۵/۶ 

  روز٢٩=  ريال ۴۴۵/۱۹۴
  روز٢٨=  ريال ۷۴۰/۱۸۷
  روز٢٧=  ريال ۰۳۵/۱۸۱

  روز٢٦=  ريال ۳۳۰/۱۷۴ 
  روز٢٥=  ريال ۶۲۵/۱۶۷ 
  روز٢٤=  ريال ۹۲۰/۱۶۰ 
  روز٢٣=  ريال ۲۱۵/۱۵۴ 
  روز٢٢=  ريال ۵۱۰/۱۴۷ 
  روز٢١=  ريال ۸۰۵/۱۴۰ 
  روز٢٠=  ريال ۱۰۰/۱۳۴ 

  روز١٩=  ريال ۳۹۵/۱۲۷
  روز١٨=  ريال ۶۹۰/۱۲۰ 

  روز١٧=  ريال ۹۸۵/۱۱۳
  روز١٦=  ريال  ۲۸۰/۱۰۷

   واحد١١=  ريال  ٢٧٠/١٠٦/١                 ماه                   ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٧٠٠/٠٠٥/١                ماه                        ٥
   واحد٩= ريال  ١٣٠/٩٠٥ ماه                                        ٥/٤
   واحد٨= ريال  ٥٦٠/٨٠٤ ماه                                           ٤
   واحد٧= ريال ٩٩٠/٧٠٣                                ماه         ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٤٢٠/٦٠٣                                       ماه     ٣
   واحد٥=  ريال  ٨٥٠/٥٠٢ ماه                                       ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٢٨٠/٤٠٢ ماه                                           ٢
   واحد٣= ال  ري٧١٠/٣٠١                             ماه            ٥/١
   واحد٢=  ريال ١٤٠/٢٠١                              ماه              ١
   واحد١=  ريال ٥٧٠/١٠٠                     روز                     ١٥

   واحد٧= ريال  ٩٧٠/٣٧٠/٣                               ماه             ٥ 
   واحد٦=  ريال ٢٦٠/٨٩٦/٢                               ماه              ٤
   واحد٥=  ريال ٥٥٠/٤١٣/٢                               ماه             ٣ 
   واحد٤=  ريال ٨٤٠/٩٣٠/١                                        ماه     ٣
  احد و٣=  ريال ١٣٠/٤٤٨/١                               ماه              ٢
   واحد٢=  ريال ٤٢٠/٩٦٥                                            ماه    ١
   واحد١=  ريال  ٧١٠/٤٨٢                                 روز           ١٥

  

   واحد١١=  ريال ٢٧٠/١٠٦/١                    ماه                    ٥/٥
   واحد١٠=  ريال۷۰۰/۰۰۵/۱                                     ماه       ٥
   واحد٩=  ريال ۱۳۰/۹۰۵ ماه                                            ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٥٦٠/٨٠٤ ماه                                              ٤ 
 د واح٧=  ريال ٩٩٠/٧٠٣ ماه                                            ۳/٥
   واحد٦=  ريال ٤٢٠/٦٠٣ ماه                                              ٣ 
   واحد٥=  ريال ۸۵۰/۵۰۲ ماه                                           ۲/٥ 
   واحد٤=  ريال ٢٨٠/٤٠٢ ماه                                               ٢
   واحد٣=  ريال ۷۱۰/۳۰۱                   ماه                          ۱/٥
   واحد٢=  ريال ١٤٠/٢٠١ ماه                                               ۱
   واحد١=  ريال ۵۷۰/۱۰۰                                            روز ١٥

  
 ریال واحدی 075/944/1 در مقطع کارشناسی ترمی کشاورزیگروه 

   ریال801/10 ریال روزی 020/324ماهیانه ریال 010/162
  87-88سال تحصیلی 

 ریـال   650/855/7ترمـی    تخصـصی     در مقطع دکتری     کشاورزی  گروه  
  ریال643/43 ریال روزی 275/309/1 ریال ماهیانه 275/309/1واحدی 

  87-88سال تحصیلی 

 010/162 ریال واحدی 075/944/1گروه هنر در مقطع کارشناسی ترمی 
   ریال801/10 ریال روزی 020/324انه ریال ماهی

  87-88سال تحصیلی 
  روز١٥= ريال  ٠١٠/١٦٢
  روز١٤= ريال ٢١٤/١٥١

  روز١٣= ريال  ٤١٣/١٤٠ 
  روز١٢= ريال  ٦١٢/١٢٩
  روز١١= ريال  ٨١١/١١٨
  روز١٠= ريال  ٠١٠/١٠٨

   روز٩=  ريال ۲۰۹/۹۷
   روز٨=  ريال۴۰۸/۸۶
   روز٧=  ريال ۶۰۷/۷۵
   روز٦=  ريال ۸۰۶/۶۴

   روز٥=  ريال ۰۰۵/۵۴ 
   روز٤=  ريال۲۰۴/۴۳

   روز٣=  ريال ۴۰۳/۳۲ 
   روز٢=  ريال ۶۰۲/۲۱ 

   روز١=  ريال ۸۰۱/۱۰

  روز٢٩=  ريال  ۲۲۹/۳۱۲
  روز٢٨=  ريال ۴۲۸/۳۰۲
  روز٢٧=  ريال ۶۲۷/۲۹۱
  روز٢٦=  ريال ۸۲۶/۲۸۰

  روز٢٥=  ريال ۰۲۵/۲۷۰ 
  روز٢٤=  ريال ۲۲۴/۲۵۹ 
  روز٢٣=  ريال ۴۲۳/۲۴۸ 
  روز٢٢=  ريال ۶۲۲/۲۳۷ 
  روز٢١=  ريال ۸۲۱/۲۲۶ 
  روز٢٠=  ريال ۰۲۰/۲۱۶ 
  روز١٩=  ريال ٢١٩/٢٠٥ 
  روز١٨=  ريال ۴۱۸/۱۹۴ 
  روز١٧=  ريال ۶۱۷/۱۸۳ 
  روز١٦=  ريال٨١٦/١٧٢ 

  روز١٥= ريال  ٦٤٥/٦٥٤
  روز١٤= ريال  ٠٠٢/٦١١
  روز١٣=  ريال ٣٥٩/٥٦٧

  روز١٢= ريال  ٧١٦/٥٢٣ 
  روز١١= ريال  ٠٧٣/٤٨٠
  روز١٠= ريال  ٤٣٠/٤٣٦
   روز٩=  ريال ۷۸۷/۳۹۲

   روز٨=  ريال ۱۴۴/۳۴۹ 
   روز٧=  ريال ۵۰۱/۳۰۵
   روز٦=  ريال ۸۵۸/۲۶۱
   روز٥=  ريال ٢١٥/٢١٨
   روز٤=  ريال ٥٧٢/١٧٤

   روز٣=  ريال ۹۲۹/۱۳۰ 
   روز٢=  ريال ۲۸۶/۸۷ 

   روز١=  ريال ۶۴۳/۴۳

  روز٢٩=  ريال ۶۴۷/۲۶۵/۱ 
  وزر٢٨=  ريال ۰۰۴/۲۲۲/۱
  روز٢٧=  ريال ۳۶۱/۱۷۸/۱
  روز٢٦=  ريال ۷۱۸/۱۳۴/۱
  روز٢٥=  ريال ۰۷۵/۰۹۱/۱
  روز٢٤=  ريال٤٣٢/٠٤٧/١
  روز٢٣=  ريال ۷۸۹/۰۰۳/۱
  روز٢٢=  ريال ۱۴۶/۹۶۰ 

  روز٢١=  ريال ۵۰۳/۹۱۶
  روز٢٠=  ريال ۸۶۰/۸۷۲ 

  روز١٩=  ريال ۲۱۷/۸۲۹
  روز١٨=  ريال ۵۷۴/۷۸۵

  روز١٧=  ريال ۹۳۱/۷۴۱ 
  روز١٦=  الري ۲۸۸/۶۹۸

  روز١٥= ريال  ٠١٠/١٦٢
  روز١٤= ريال ٢١٤/١٥١

  روز١٣= ريال  ٤١٣/١٤٠ 
  روز١٢= ريال  ٦١٢/١٢٩
  روز١١= ريال  ٨١١/١١٨
  روز١٠= ريال  ٠١٠/١٠٨

   روز٩=  ريال ۲۰۹/۹۷
   روز٨=  ريال۴۰۸/۸۶
   روز٧=  ريال ۶۰۷/۷۵
   روز٦=  ريال ۸۰۶/۶۴

   روز٥=  ريال ۰۰۵/۵۴ 
   روز٤=  ريال۲۰۴/۴۳

   روز٣=  ريال ۴۰۳/۳۲ 
   روز٢=  ريال ۶۰۲/۲۱ 

   روز١=  ريال ۸۰۱/۱۰

  روز٢٩=  ريال  ۲۲۹/۳۱۲
  روز٢٨=  ريال ۴۲۸/۳۰۲
  روز٢٧=  ريال ۶۲۷/۲۹۱
  روز٢٦=  ريال ۸۲۶/۲۸۰

  روز٢٥=  ريال ۰۲۵/۲۷۰ 
  روز٢٤=  ريال ۲۲۴/۲۵۹ 
  روز٢٣=  ريال ۴۲۳/۲۴۸ 
  روز٢٢=  ريال ۶۲۲/۲۳۷ 
  روز٢١=  ريال ۸۲۱/۲۲۶ 
  روز٢٠=  ريال ۰۲۰/۲۱۶ 
  روز١٩=  ريال ٢١٩/٢٠٥ 
  روز١٨=  ريال ۴۱۸/۱۹۴ 
  روز١٧=  ريال ۶۱۷/۱۸۳ 
  روز١٦=  ريال٨١٦/١٧٢ 

   واحد١١=  ريال ١١٠/٧٨٢/١              ماه                      ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ١٠٠/٦٢٠/١                     ماه                  ٥
   واحد٩= ريال ٠٩٠/٤٥٨/١                                    ماه   ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٨٠/٢٩٦/١                     ماه                     ٤
   واحد٧=  ريال ٠٧٠/١٣٤/١                   ماه                  ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٠٦٠/٩٧٢                           ماه                 ٣
   واحد٥=  ريال ٠٥٠/٨١٠                         ماه                 ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٠٤/٦٤٨ ٠                       ماه                    ٢
   واحد٣=  ريال ٠٣٠/٤٨٦                                      ماه    ٥/١
   واحد٢=  ريال ٠٢٠/٣٢٤                                      ماه       ١
   واحد١=  ريال ٠١٠/١٦٢                            روز              ١٥

   واحد٥= ريال  ٣٧٥/٥٤٦/٦ ماه                                            ٥
   واحد٤= ريال  ١٠٠/٢٣٧/٥ ماه                                            ٤
   واحد٣= ريال  ٨٢٥/٩٢٧/٣                                           ماه  ٣
   واحد٢= ريال  ٥٥٠/٦١٨/٢ ماه                                           ٢
   واحد١= ريال  ٢٧٥/٣٠٩/١ ماه                                            ١

   واحد١١=  ريال ١١٠/٧٨٢/١             ماه                        ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ١٠٠/٦٢٠/١                      ماه                  ٥
   واحد٩=  ريال ٠٩٠/٤٥٨/١                         ماه              ٥/٤
   واحد٨= ريال  ٠٨٠/٢٩٦/١                              ماه               ٤
   واحد٧=  ريال ٠٧٠/١٣٤/١                                  ماه        ٥/٣

   واحد٦=  ريال  ٠٦٠/٩٧٢                             ماه               ٣
   واحد٥= ريال  ٠٥٠/٨١٠                           ماه               ٥/٢
   واحد٤= ريال  ٠٤٠/٦٤٨                                  ماه           ٢
   واحد٣=  ريال ٠٣٠/٤٨٦                          ماه                ٥/١
   واحد٢=  ريال ٠٢٠/٣٢٤                                     ماه        ١

   واحد١=  ريال ١٠/١٦٢                            روز              ١٥



 735/345/4 ترمی ه کارشناسی ارشد ناپیوست در مقطع هنرگروه 
 215/36 ریال روزی 440/086/1ریال ماهیانه  220/543ریال واحدی 

  ریال
  87-88سال تحصیلی 

 ریال واحدی 70/968ترمی  کاردانی در مقطع   انسانی علومگروه 
   ریال378/5 ریال روزی 340/161ماهیانه ریال  670/80

  87-88سال تحصیلی 

 ناسی ارشد ناپیوستهشدر مقطع کار  علوم انسانی در گروه
 ریال 500/793 ریال ماهیانه 750/396ریال واحدی 000/174/3ترمی

   ریال450/26روزی 
  85-86سال تحصیلی 

  روز١٥= ريال  ٢٢٠/٥٤٣
  روز١٤= ريال  ٠١٠/٥٠٧

  روز١٣= ريال  ٧٩٥/٤٧٠ 
  روز١٢= ريال  ٥٨٠/٤٣٤
  روز١١= ريال ٣٩٨ /٣٦٥
  روز١٠= ريال  ١٥٠/٣٦٢
  روز ٩=  ريال ۹۳۵/۳۲۵
   روز٨=  ريال ۷۲۰/۲۸۹

   روز٧=  ريال ۵۰۵/۲۵۳ 
   روز٦=  ريال ۲۹۰/۲۱۷

   روز٥=  ريال ۰۷۵/۱۸۱ 
   روز٤=  ريال ۸۶۰/۱۴۴ 
   روز٣=  ريال ۶۴۵/۱۰۸ 

   روز٢=  ريال ۴۳۰/۷۲ 
   روز١=  ريال ۲۱۵/۳۶ 

  روز٢٩=  ريال ۲۳۵/۰۵۰/۱ 
  روز٢٨=  ريال ۰۲۰/۰۱۴/۱

  روز٢٧=  ريال ۸۰۵/۹۷۷
  روز٢٦=  ريال ۵۹۰/۹۴۱
  روز٢٥=  ريال ۳۷۵/۹۰۵
  روز٢٤=  ريال ۱۶۰/۸۶۹
  روز٢٣=  ريال ۹۴۵/۸۳۲
  روز٢٢=  ريال ۷۳۰/۷۹۶
  روز٢١=  ريال ۵۱۵/۷۶۰

  روز٢٠=  ريال ۳۰۰/۷۲۴ 
  روز١٩=  ريال ۰۸۵/۶۸۸ 
  روز١٨=  ريال ۸۷۰/۶۵۱ 
  روز١٧=  ريال ۶۵۵/۶۱۵ 

  روز١٦=  ريال ۴۴۰/۵۷۹

  روز١٥= ريال  ٦٧٠/٨٠ 
  روز١٤ = ريال ٢٩٢/٧٥ 
  روز١٣= ريال  ٩١٤/٦٩ 

  روز١٢= ريال  ٥٣٦/٦٤
  روز١١= ريال  ١٥٨/٥٩
  روز١٠= ريال  ٧٨٠/٥٣

   روز٩=  ريال ۴۰۲/۴۸ 
   روز٨=  ريال ۰۲۴/۴۳

   روز٧=  ريال ۶۴۶/۳۷ 
   روز٦=  ريال ۲۶۸/۳۲ 

   روز٥=  ريال ۸۹۰/۲۶
   روز٤=  ريال ۵۱۲/۲۱

   روز٣=  ريال ۱۳۴/۱۶ 
   روز٢=  ريال ۷۵۶/۱۰ 

   روز١=  ريال ۳۷۸/۵ 

  روز۲۹=  ريال ۹۶۲/۱۵۵
  روز۲۸=  ريال ۵۸۴/۱۵۰ 
  روز۲۷=  ريال ۲۰۶/۱۴۵ 
  روز۲۶=  ريال ۸۲۸/۱۳۹ 
  روز۲۵=  ريال ۴۵۰/۱۳۴ 
  روز۲۴=  ريال ۰۷۲/۱۲۹ 
  روز۲۳=  ريال ۶۹۴/۱۲۳ 

  روز۲۲=  ريال ۳۱۶/۱۱۸
  روز۲۱=  ريال ۹۳۸/۱۱۲
  روز۲۰=  ريال ۵۶۰/۱۰۷
  روز۱۹=  ريال ۱۸۲/۱۰۲

  روز۱۸=  ريال۸۰۴/۹۶
  روز۱۷=  ريال ۴۲۶/۹۱
  روز۱۶=  ريال ۰۴۸/۸۶

  روز١٥= ريال  ٧٥٠/٣٩٦
  روز١٤= ريال  ٣٠٠/٣٧٠

  روز١٣= ريال  ٨٥٠/٣٤٣ 
  روز١٢= ريال  ٤٠٠/٣١٧
  روز١١= ريال  ٩٥٠/٢٩٠
  روز١٠= ريال  ٥٠٠/٢٦٤
   روز٩=  ريال ۰۵۰/۲۳۸

   روز٨=  ريال ۶۰۰/۲۱۱ 
   روز٧=  ريال ۱۵۰/۱۸۵ 
   روز٦=  ريال ۷۰۰/۱۵۸ 

   روز٥=  ريال ۲۵۰/۱۳۲
   روز٤=  ريال ۸۰۰/۱۰۵
   روز٣=  ريال ۳۵۰/۷۹
   روز٢=  ريال ۹۰۰/۵۲

   روز١=  ريال ۴۵۰/۲۶ 

  روز٢٩=  ريال ۰۵۰/۷۶۷ 
  روز٢٨=  ريال ۶۰۰/۷۴۰
  روز٢٧=  ريال ۱۵۰/۷۱۴

  روز٢٦=  ريال ۷۰۰/۶۸۷ 
  روز٢٥=  ريال ۲۵۰/۶۶۱
  روز٢٤=  ريال ۸۰۰/۶۳۴

  روز٢٣=  ريال ۳۵۰/۶۰۸ 
  روز٢٢=  ريال ۹۰۰/۵۸۱ 
  روز٢١=  ريال ۴۵۰/۵۵۵ 
  روز٢٠=  ريال ۰۰۰/۵۲۹ 
  روز١٩=  ريال ۵۵۰/۵۰۲ 
  روز١٨=  ريال ۱۰۰/۴۷۶ 
  روز١٧=  ريال ۶۵۰/۴۴۹ 
  روز١٦=  ريال ۲۰۰/۴۲۳ 

   واحد٧=  ريال ٥٤٠/٨٠٢/٣                             ماه             ٥
   واحد٦=  ريال ٣٢٠/٢٥٩/٣                                         ماه ٤
   واحد٥=  ريال ١٠٠/٧١٦/٢                                     ماه     ٣
   واحد٤=  ريال ٨٨٠/١٧٢/٢                                   ماه       ٣
   واحد٣= ريال  ٦٦٠/٦٢٩/١                                   ماه       ٢
   واحد٢=  ريال ٤٤٠/٠٨٦/١                                    ماه     ١

   واحد١ =  ريال ٢٢٠/٥٤٣                                        روز١٥
  

   واحد١١=  ريال  ٣٧٠/٨٨٧                 ماه                   ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٧٠٠/٨٠٦                ماه                        ٥
   واحد٩= ريال  ٠٣٠/٧٢٦ ماه                                        ٥/٤
   واحد٨= ريال  ٣٦٠/٦٤٥ ماه                                           ٤
   واحد٧ =  ريال٥٦٤ /٦٩٠                                  ماه         ٥/٣

   واحد٦=  ريال ٠٢٠/٤٨٤                          ماه                  ٣
   واحد٥=  ريال  ٣٥٠/٤٠٣ ماه                                       ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٦٨٠/٣٢٢ ماه                                           ٢
   واحد٣=  ريال ٠١٠/٢٤٢                             ماه            ٥/١
   واحد٢=  ريال ٣٤٠/١٦١                              ماه              ١

   واحد١=  ريال ٦٧٠/٨٠                     روز                     ١٥

   واحد٧= ريال  ٢٥٠/٧٧٧/٢ ماه                                   ٥
   واحد٦= ريال  ٥٠٠/٣٨٠/٢ ماه                                   ٤
   واحد٥= ريال  ٧٥٠/٩٨٣/١ ماه                                   ٣
   واحد٤= ريال  ٠٠٠/٥٨٧/١ ماه                                   ٣
   واحد٣= ريال  ٢٥٠/١٩٠/١ ماه                                  ٢
   واحد٢ =ريال  ٥٠٠/٧٩٣ ماه                                     ١
   واحد١= ريال  ٧٥٠/٣٩٦ روز                                   ١٥

واحدی  ریال  825/688/8 ترمی دکتری تخصصی در مقطع  هنر گروه
   ریال272/48 ریال روزی 140/488/1 ریال ماهیانه 140/488/1

  87-88سال تحصیلی 

 یالر810/206/1  کارشناسی ترمی  در مقطععلوم انسانی  گروه 
   ریال705/6 ریال روزی 140/201ماهیانه ریال  570/100واحدی 

  87-88سال تحصیلی 

 ریال 475/435/5  دکتری تخصصی ترمی در مقطع   علوم انسانی گروه 
   ریال197/30 روزی  ریال 910/905 ریال ماهیانه 910/905واحدی 

  87-88سال تحصیلی 
  روز١٥= ريال  ٠٨٠/٧٢٤
  روز١٤= ريال  ٨٠٨/٦٧٥

  روز١٣= ريال  ٥٣٦/٦٢٧ 
  روز١٢= ريال  ٢٦٤/٥٧٩
  روز١١= ريال  ٩٩٢/٥٣٠
  روز١٠= ريال  ٧٢٠/٤٨٢
   روز٩=  ريال  ۴۴۸/۴۳۴

   روز٨=  ريال ۱۷۶/۳۸۶ 
   روز٧=  ريال ۹۰۴/۳۳۷
   روز٦=  ريال۶۳۲/۲۸۹
   روز٥=  ريال ۳۶۰/۲۴۱

   روز٤=  ريال ۰۸۸/۱۹۳ 
   روز٣=  ريال ٨١٦/١٤٤
   روز٢=  ريال ۵۴۴/۹۶

   روز١=  ريال ۲۷۲/۴۸ 

  روز٢٩=  ريال ۸۸۸/۳۹۹/۱ 
  روز٢٨=  ريال ۶۱۶/۳۵۱/۱ 
  روز٢٧=  ريال ۳۴۴/۳۰۳/۱ 
  روز٢٦=  ريال ۰۷۲/۲۵۵/۱ 

  روز٢٥=  ريال ۸۰۰/۲۰۶/۱
  روز٢٤=  ريال ۵۲۸/۱۵۸/۱
  روز٢٣=  ريال ۲۵۶/۱۱۰/۱

  روز٢٢=  ريال ۹۸۴/۰۶۱/۱ 
  روز٢١=  ريال ۷۱۲/۰۱۳/۱
  روز٢٠=  ريال ۴۴۰/۹۶۵ 
  روز١٩=  ريال ۱۶۸/۹۱۷ 
  روز١٨=  ريال ۸۹۶/۸۶۸ 
  روز١٧=  ريال ۶۲۴/۸۲۰ 
  روز١٦=  ريال ۳۵۲/۷۷۲ 

  روز١٥= ريال  ٥٧٠/١٠٠
  روز١٤= ريال  ٨٧٠/٩٣

  روز١٣= ريال  ١٦٥/٨٧ 
  روز١٢= ريال  ٤٨٠/٨٠
  روز١١= ريال  ٧٥٥/٧٣
  روز١٠= ريال  ٠٥٠/٦٧
   روز٩=  ريال  ۳۴۵/۶۰

   روز٨=  ريال ۶۴۰/۵۳ 
   روز٧=  لريا ۹۳۵/۴۶
   روز٦=   ريال۲۳۰/۴۰
   روز٥=  ريال ۵۲۵/۳۳

   روز٤=  ريال ۸۲۰/۲۶ 
   روز٣=  ريال ١١٥/٢٠
   روز٢=  ريال ۴۱۰/۱۳

   روز١=  ريال ۷۰۵/۶ 

  روز٢٩=  ريال ۴۴۵/۱۹۴ 
  روز٢٨=  ريال ۷۴۰/۱۸۷ 
  روز٢٧=  ريال ۰۳۵/۱۸۱ 
  روز٢٦=  ريال ۳۳۰/۱۷۴ 

  روز٢٥=  ريال ۶۲۵/۱۶۷
  روز٢٤=  ريال ۹۲۰/۱۶۰
  روز٢٣=  ريال ۲۱۵/۱۵۴

  روز٢٢=  ريال ۵۱۰/۱۴۷ 
  روز٢١=  ريال ۸۰۵/۱۴۰

  روز٢٠=  ريال ۱۰۰/۱۳۴ 
  روز١٩=  ريال ۳۹۵/۱۲۷ 
  روز١٨=  ريال ۶۹۰/۱۲۰ 
  روز١٧=  ريال ۹۸۵/۱۱۳ 
  روز١٦=  ريال ۲۸۰/۱۰۷ 

  روز١٥= ريال  ٩٥٥/٤٥٢ 
  روز١٤= ريال  ٧٥٨/٤٢٢

  روز١٣= ريال  ٥٦١/٣٩٢ 
  روز١٢ = ريال ٣٦٤/٣٦٢
  روز١١= ريال  ١٦٧/٣٣٢
  روز١٠= ريال  ٩٧٠/٣٠١
   روز٩=  ريال  ۷۷۳/۲۷۱

   روز٨=  ريال ۵۷۶/۲۴۱ 
   روز٧=  ريال۳۷۹/۲۱۱
   روز٦=   ريال۱۸۲/۱۸۱
   روز٥=  ريال ۹۸۵/۱۵۰

   روز٤=  ريال ۷۸۸/۱۲۰ 
   روز٣=  ريال ٥٩١/٩٠
   روز٢=  ريال ۳۹۴/۶۰
   روز١=  ريال ١٩٧/٣٠

  روز٢٩=  ريال ۷۱۳/۸۷۵ 
  روز٢٨=  ريال ۵۱۶/۸۴۵ 
  روز٢٧=  ريال ۳۱۹/۸۱۵ 
  روز٢٦=  ريال ۱۲۲/۷۸۵ 

  روز٢٥=  ريال ۹۲۵/۷۵۴
  روز٢٤=  ريال ۷۲۸/۷۲۴
  روز٢٣=  ريال ۵۳۱/۶۹۴

  روز٢٢=  ريال ۳۳۴/۶۶۴ 
  روز٢١=  ريال ۱۳۷/۶۳۴

  روز٢٠=  ريال ۹۴۰/۶۰۳ 
  روز١٩=  ريال ۷۴۳/۵۷۳ 
  روز١٨=  ريال ۵۴۶/۵۴۳ 
  روز١٧=  ريال ۳۴۹/۵۱۳ 
  روز١٦=  ريال ۱۵۲/۴۸۳ 

   واحد٥=  ريال ٧٠٠/٢٤٠/٧                             ماه             ٥
   واحد٤=  ريال ٥٦٠/٧٩٢/٥                                         ماه ٤
   واحد٣=  ريال ٤٢٠/٣٤٤/٤                                     ماه     ٣
   واحد٢=  ريال ٢٨٠/٨٩٦/٢                                   ماه       ٢
   واحد١= ريال  ١٤٠/٤٤٨/١                                   ماه       ١

  

   واحد١١=  ريال ٢٧٠/١٠٦/١                            ماه            ٥/٥
   واحد١٠= ريال   ٧٠٠/٠٠٥/١                              ماه             ٥
   واحد٩=  ريال ١٣٠/٩٠٥                                          ماه   ٥/٤

   واحد٨=  ريال ٥٦٠/٨٠٤                                    ماه         ٤
   واحد٧=  ريال ٩٩٠/٧٠٣                               ماه              ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٤٢٠/٦٠٣                                   ماه              ٣
   واحد٥=  ريال ٨٥٠/٥٠٢                                       ماه      ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٢٨٠/٤٠٢                                        ماه         ٢
   واحد٣=  ريال ٧١٠/٣٠١                        ماه                     ٥/١
   واحد٢=  ريال ١٤٠/٢٠١                                   ماه              ١
   واحد١=  ريال ٥٧٠/١٠٠                               روز              ١٥

   واحد٥=  ريال ٥٥٠/٥٢٩/٤                             ماه             ٥
   واحد٤=  ريال ٦٤٠/٦٢٣/٣                                         ماه ٤
   واحد٣=  ريال ٧٣٠/٧١٧/٢                                     ماه     ٣
   واحد٢=  ريال ٨٢٠/٨١١/١                                   ماه       ٢
   واحد١= ريال  ٩١٠/٩٠٥                                   ماه       ١

  

 



 
ریال 810/206/1 در مقطع کاردانی ترمیفنی و مهندسی گروه 
   ریال705/6 ریال روزی 140/201 ریال ماهیانه 570/100واحدی 

  87-88سال تحصیلی 

 735/345/4 ترمی کارشناسی ارشد ناپیوسته  در مقطع فنی و مهندسی گروه 
  یال ر215/36 ریال روزی 440/086/1ریال ماهیانه  220/543ریال واحدی 

  87-88سال تحصیلی 

 ریال 405/086/1 در مقطع کاردانی ترمی علوم پایه گروه 
   ریال036/6ریال روزی 060/181 ماهیانهریال 530/90واحدی

  87-88سال تحصیلی 
  روز۱۵=  ريال ۵۷۰/۱۰۰

  روز۱۴=  ريال ۸۷۰/۹۳
  روز۱۳=  ريال ۱۶۵/۸۷ 

  روز۱۲=  ريال ۴۶۰/۸۰
  روز۱۱=  ريال ۷۵۵/۷۳
  روز۱۰ =  ريال۰۵۰/۶۷
   روز۹=  ريال ۳۴۵/۶۰
   روز۸=  ريال ۶۴۰/۵۳

   روز٧=  ريال ۹۳۵/۴۶ 
   روز٦=  ريال ۲۳۰/۴۰

   روز٥=  ريال ۵۲۵/۳۳ 
   روز٤=  ريال ۸۲۰/۲۶ 

   روز٣=  ريال۱۱۵/۲۰
   روز٢=  ريال ۴۱۰/۱۳ 

   روز١=  ريال ۷۰۵/۶ 

  روز٢٩=  ريال ۴۴۵/۱۹۴
  روز٢٨=  ريال ۷۴۰/۱۸۷
  روز٢٧=  ريال ۰۳۵/۱۸۱

  روز٢٦=  ريال ۳۳۰/۱۷۴ 
  روز٢٥=  ريال ۶۲۵/۱۶۷ 
  روز٢٤=  ريال ۹۲۰/۱۶۰ 
  روز٢٣=  ريال ۲۱۵/۱۵۴ 
  روز٢٢=  ريال ۵۱۰/۱۴۷ 
  روز٢١=  ريال ۸۰۵/۱۴۰ 
  روز٢٠=  ريال ۱۰۰/۱۳۴ 

  روز١٩=  ريال ۳۹۵/۱۲۷
  روز١٨=  ريال ۶۹۰/۱۲۰ 

  روز١٧=  ريال ۹۸۵/۱۱۳
  روز١٦=  ريال  ۲۸۰/۱۰۷

  روز١٥= ريال  ٢٢٠/٥٤٣
  روز١٤= ريال  ٠١٠/٥٠٧

  روز١٣= ريال  ٧٩٥/٤٧٠ 
  روز١٢= ريال  ٥٨٠/٤٣٤
  روز١١= ريال ٣٩٨/ ٣٦٥
  روز١٠= ريال  ١٥٠/٣٦٢
   روز٩=  ريال ۹۳۵/۳۲۵
   روز٨=  ريال ۷۲۰/۲۸۹

   روز٧=  ريال ۵۰۵/۲۵۳ 
   روز٦=  ريال ۲۹۰/۲۱۷

   روز٥=  ريال ۰۷۵/۱۸۱ 
   روز٤=  ريال ۸۶۰/۱۴۴ 
   روز٣=  ريال ۶۴۵/۱۰۸ 

   روز٢=  ريال ۴۳۰/۷۲ 
   روز١=  ريال ۲۱۵/۳۶ 

  روز٢٩=  ريال ۲۳۵/۰۵۰/۱ 
  روز٢٨=  ريال ۰۲۰/۰۱۴/۱

  روز٢٧=  ريال ۸۰۵/۹۷۷
  روز٢٦=  ريال ۵۹۰/۹۴۱
  روز٢٥=  ريال ۳۷۵/۹۰۵
  روز٢٤=  ريال ۱۶۰/۸۶۹
  روز٢٣=  ريال ۹۴۵/۸۳۲
  روز٢٢=  ريال ۷۳۰/۷۹۶
  روز٢١=  ريال ۵۱۵/۷۶۰

  روز٢٠ = ريال ۳۰۰/۷۲۴ 
  روز١٩=  ريال ۰۸۵/۶۸۸ 
  روز١٨=  ريال ۸۷۰/۶۵۱ 
  روز١٧=  ريال ۶۵۵/۶۱۵ 

  روز١٦=  ريال ۴۴۰/۵۷۹

  روز١٥= ريال   ٥٣٠/٩٠
  روز١٤= ريال   ٥٠٤/٨٤
  روز١٣= ريال   ٤٦٨/٧٨
  روز١٢= ريال   ٤٣٢/٧٢

  روز١١= ريال   ٣٩٦/٦٦  
  روز١٠= ريال   ٣٦٠/٦٠ 
   روز٩=  ريال  ۳۲۴/۵۴  
   روز٨=  ريال  ۲۸۸/۴۸  
   روز٧=  ريال  ۲۵۲/۴۲  
   روز٦=  ريال  ۲۱۶/۳۶  
   روز٥=  ريال  ۱۸۰/۳۰  
   روز٤=  ريال  ١٤٤/٢٤  
   روز٣=  ريال   ۱۰۸/۱۸  

   روز٢=  ريال   ٠٧٢/١٢
   روز١=  ريال ٠٣٦/٦    

  روز٢٩=  ريال ٠٤٤/١٧٥ 
  روز٢٨=  ريال٠٠٨/١٦٩  
  روز٢٧=  ريال ٩٧٢/١٦٢  

  روز٢٦=  ريال ٩٣٦/١٥٦
  روز٢٥=  ريال ۹۰۰/۱۵۰  
  روز٢٤=  ريال ۸۶۴/۱۴۴  

  روز٢٣=  ريال ٨٢٨/١٣٨
  روز٢٢=  ريال ۷۹۲/۱۳۲  
  روز٢١=  ريال ۷۵۶/۱۲۶  
  روز٢٠=  ريال ٧٢٠/١٢٠  
  روز١٩=  ريال ۶۸۴/۱۱۴  
  روز١٨=  ريال ۶۴۸/۱۰۸  
  روز١٧=  ريال ٦١٢/١٠٢  
  روز١٦=  ريال ۵۷۶/۹۶   

   واحد١١=    ريال ٢٧٠/١٠٦/١                               ماه٥/٥
   واحد١٠=   ريال ٧٠٠/٠٠٥/١                                   ماه٥
   واحد٩ =   ريال ١٣٠/٩٠٥                                  ماه ٥/٤
    واحد٨ =   ريال ٥٦٠/٨٠٤                                     ماه ٤
   واحد٧=  ريال ٩٩٠/٧٠٣                                      ماه٥/٣
   واحد٦=  ريال ٤٢٠/٦٠٣                                       ماه ٣
   واحد٥= ريال  ٨٥٠/٥٠٢                                 ماه   ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٢٨٠/٤٠٢                                        ماه٢
   واحد٣=  ريال ٧١٠/٣٠١                                    ماه٥/١
   واحد٢=  ريال ١٤٠/٢٠١                                      ماه ١
   واحد١=  ريال ٥٧٠/١٠٠                                    روز  ١٥

   واحد٧=  ريال ٥٤٠/٨٠٢/٣                                                ماه   ۵
   واحد٦=  ريال ٣٢٠/٢٥٩/٣                                                  ماه  ٤
   واحد٥=  ريال ۱۰۰/۷۱۶/۲                                                 ماه   ۳
   واحد٤=  ريال ۸۸۰/۱۷۲/۲                                                ماه    ۳
    واحد٣=  ريال ۶۶۰/۶۲۹/۱                                               ماه   ۲
   واحد٢=  ريال ۴۴۰/۰۸۶/۱                                               ماه     ۱
   واحد١=  ريال ۲۲۰/۵۴۳                                                 روز  ۱۵ 

  

   واحد١١=  ريال ٨٣٠/٩٩٥                                    ماه٥/٥
   واحد١٠= ريال  ٣٠٠/٩٠٥                                      ماه٥
   واحد٩=  ريال ٧٧٠/٨١٤                                      ماه٥/٤

   واحد٨= ريال ٢٤٠/٧٢٤                                      ماه٤
   واحد٧= ريال  ٧١٠/٦٣٣                                      ماه٥/٣
   واحد٦= ريال  ١٨٠/٥٤٣                                         ماه٣
   واحد٥= ريال  ٦٥٠/٤٥٢                                     ماه٥/٢
   واحد٤= ريال  ١٢٠/٣٦٢                                         ماه٢
   واحد٣= ريال  ٥٩٠/٢٧١                                     ماه٥/١
   واحد٢=  ريال  ٠٦٠/١٨١                                      ماه١
   واحد١= ريال  ٥٣٠/٩٠                                        روز١٥

 ریال 075/944/1در مقطع کارشناسی ترمی  فنی و مهندسی گروه 
   ریال801/10 ریال روزی 020/324ل ماهیانه  ریا010/162واحدی 

  87-88سال تحصیلی 

 ریال  825/688/8 ترمی  تخصصی گروه فنی و مهندسی در مقطع دکتری 
   ریال272/48 ریال روزی 140/488/1 ریال ماهیانه 140/488/1واحدی 

  87-88سال تحصیلی 

ریال  105/452/1 در مقطع کارشناسی ترمی علوم پایه گروه 
  ریال 068/8 روزی 040/242 ریال ماهیانه 010/121واحدی 

  87-88سال تحصیلی 
  روز١٥= ريال  ٠١٠/١٦٢
  روز١٤= ريال ٢١٤/١٥١

  روز١٣= ريال  ٤١٣/١٤٠ 
  روز١٢= ريال  ٦١٢/١٢٩
  روز١١= ريال  ٨١١/١١٨
  روز١٠= ريال  ٠١٠/١٠٨

   روز٩=  ريال ۲۰۹/۹۷
   روز٨=  ريال۴۰۸/۸۶
   روز٧=  ريال ۶۰۷/۷۵
   روز٦=  الري ۸۰۶/۶۴

   روز٥=  ريال ۰۰۵/۵۴ 
   روز٤=  ريال۲۰۴/۴۳

   روز٣=  ريال ۴۰۳/۳۲ 
   روز٢=  ريال ۶۰۲/۲۱ 

   روز١=  ريال ۸۰۱/۱۰

  روز٢٩=  ريال۲۲۹/۳۱۳
  روز٢٨=  ريال ۴۲۸/۳۰۲
  روز٢٧=  ريال ۶۲۷/۲۹۱
  روز٢٦=  ريال ۸۲۶/۲۸۰

  روز٢٥=  ريال ۰۲۵/۲۷۰ 
  روز٢٤=  ريال ۲۲۴/۲۵۹ 
  روز٢٣=  ريال ۴۲۳/۲۴۸ 
  روز٢٢=  ريال ۶۲۲/۲۳۷ 
  روز٢١=  ريال ۸۲۱/۲۲۶ 
  روز٢٠=  ريال ۰۲۰/۲۱۶ 
  روز١٩=  ريال ٢١٩/٢٠٥ 
  روز١٨=  ريال ۴۱۸/۱۹۴ 
  روز١٧=  ريال ۶۱۷/۱۸۳ 
  روز١٦=  ريال٨١٦/١٧٢ 

  روز١٥= ريال  ٠٨٠/٧٢٤
  روز١٤= ريال  ٨٠٨/٦٧٥

  روز١٣= ريال  ٥٣٦/٦٢٧ 
  روز١٢= ريال  ٢٦٤/٥٧٩
  روز١١ = ريال ٩٩٢/٥٣٠
  روز١٠= ريال  ٧٢٠/٤٨٢
   روز٩=  ريال  ۴۴۸/۴۳۴

   روز٨=  ريال ۱۷۶/۳۸۶ 
   روز٧=  ريال ۹۰۴/۳۳۷
   روز٦=  ريال۶۳۲/۲۸۹
   روز٥=  ريال ۳۶۰/۲۴۱

   روز٤=  ريال ۰۸۸/۱۹۳ 
   روز٣=  ريال ٨١٦/١٤٤
   روز٢=  ريال ۵۴۴/۹۶

   روز١=  ريال ۲۷۲/۴۸ 

  روز٢٩=  ريال ۸۸۸/۳۹۹/۱ 
  روز٢٨=  يالر ۶۱۶/۳۵۱/۱ 
  روز٢٧=  ريال ۳۴۴/۳۰۳/۱ 
  روز٢٦=  ريال ۰۷۲/۲۵۵/۱ 

  روز٢٥=  ريال ۸۰۰/۲۰۶/۱
  روز٢٤=  ريال ۵۲۸/۱۵۸/۱
  روز٢٣=  ريال ۲۵۶/۱۱۰/۱

  روز٢٢=  ريال ۹۸۴/۰۶۱/۱ 
  روز٢١=  ريال ۷۱۲/۰۱۳/۱
  روز٢٠=  ريال ۴۴۰/۹۶۵ 
  روز١٩=  ريال ۱۶۸/۹۱۷ 
  روز١٨=  ريال ۸۹۶/۸۶۸ 
  روز١٧=  ريال ۶۲۴/۸۲۰ 
  روز١٦=  ريال ۳۵۲/۷۷۲ 

  روز١٥= ريال  ٠١٠/١٢١ 
  روز١٤= ريال  ٩٥٢/١١٢
  روز١٣= ريال   ٨٨٤/١٠٤

  روز١٢= ريال    ٨١٦/٩٦ 
  روز١١= ريال  ٧٤٨/٨٨

  روز١٠= ريال    ٦٨٠/٨٠ 
   روز٩=  ريال ۶۱۲/۷۲  
   روز٨=  ريال ۵۴۴/۶۴  
   روز٧=  ريال  ۴۷۶/۵۶  
   روز٦=  ريال ۴۰۸/۴۸  
   روز٥=  ريال  ۳۴۰/۴۰  
   روز٤=  ريال ٢٧٢/٣٢  
   روز٣=  ريال  ۲۰۴/۲۴  
   روز٢=  ريال ۱۳۶/۱۶  

   روز١=  ريال ۰۶۸/۸  

  روز٢٩=  ريال ٩٧٢/٢٣٢   
  روز٢٨=  ريال ۹۰۴/۲۲۵  
  روز٢٧=  ريال  ۸۳۶/۲۱۷  
  روز٢٦=  ريال ۷۶۸/۲۰۹  

  روز٢٥=  ريال  ٧٠٠/٢٠١
  روز٢٤=  ريال ۶۳۲/۱۹۳  
  روز٢٣=  يالر  ۵۶۴/۱۸۵  
  روز٢٢=  ريال ۴۹۶/۱۷۷  
  روز٢١=  ريال  ۴۲۸/۱۶۹  
  روز٢٠=  ريال ۳۶۰/۱۶۱  
  روز١٩=  ريال ٢٩٢/١٥٣   
  روز١٨=  ريال ۲۲۴/۱۴۵  
  روز١٧=  ريال  ۱۵۶/۱۳۷  
  روز١٦=  ريال ۰۸۸/۱۲۹  

   واحد۱۱ = ۱۱۰/۷۸۲/۱                                    ماه    ۵/۵
   واحد۱۰ = ۱۰۰/۶۲۰/۱                                        ماه    ۵
   واحد۹  = ۰۹۰/۴۵۸/۱                                       ماه  ۵/۴
   واحد۸ = ۰۸۰/۲۹۶/۱                                         ماه    ۴
   واحد۷ = ۰۷۰/۱۳۴/۱                                      ماه   ۵/۳
   واحد۶ = ۰۶۰/۹۷۲                                           ماه    ۳
   واحد۵  = ۰۵۰/۸۱۰                                       ماه    ۵/۲ 
   واحد۴  = ۰۴۰/۶۴۸                                         ماه      ۲
   واحد۳  = ۰۳۰/۴۸۶                                        ماه   ۵/۱
   واحد۲  = ۰۲۰/۳۲۴                                          ماه     ۱
   واحد۱  = ۰۱۰/۱۶۲                                         روز   ۱۵

   واحد۵=  ريال ۷۰۰/۲۴۰/۷                                                   ماه  ۵
   واحد۴=  ريال ۵۶۰/۷۹۲/۵                                               ماه    ۴
   واحد۳=  ريال ۴۲۰/۳۴۴/۴                                                ماه   ۳
   واحد۲=  ريال ۲۸۰/۸۹۶/۲                                                   ماه  ۲
   واحد۱=   ريال ۱۴۰/۴۴۸/۱                                                  ماه  ۱

   واحد ١١=  ريال ١١١/٣٣٢/١                              ماه  ٥/٥
   واحد ١٠=  ريال ١٠٠/١٢١/١                               ماه    ٥
   واحد ٩=  ريال  ٠٩٠/٠٨٩/١                              ماه   ٥/٤
   واحد ٨=  ريال ٠٨٠/٩٦٨                                     ماه   ٤
   واحد ٧=  ريال ٠٧٠/٨٤٧                                 ماه   ٥/٣
   واحد ٦=  ريال ٠٦٠/٧٢٦                                      ماه   ٣
   واحد ٥=   ريال ٠٥٠/٦٠٥                                   ماه  ٥/٢
   واحد ٤=  ريال  ٠٤٠/٤٨٤                                    ماه    ٢
   واحد ٣=   ريال ٠٣٠/٣٦٣                                  ماه   ٥/١
   واحد ٢=  ريال ٠٢٠/٢٤٢                                       ماه  ١
  د  واح١=   ريال ٠١٠/١٢١                                  روز   ١٥

  



 
ترمی  ناپیوسته در مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم پایه 

 ریال روزی 420/965ماهیانه ریال  710/482 ریال واحدی 700/861/3
   ریال 181/32

  87-88سال تحصیلی 

ریال واحدی 810/206/1در مقطع کاردانی ترمیگروه دامپزشکی 
   ریال705/6 ریال روزی 140/201 ریال ماهیانه 570/100

  87-88 تحصیلی سال

 ترمی کارشناسی ارشد ناپیوسته در مقطع گروه دامپزشکی 
 ریال روزی 440/086/1ریال ماهیانه  220/543 ریال واحدی 735/345/4

   ریال215/36
  87-88سال تحصیلی 

  روز١٥= ريال  ٧١٠/٤٨٢
  روز١٤= ريال  ٥٣٤/٤٥٠

  روز١٣= ريال  ٣٥٣/٤١٨ 
  روز١٢= ريال  ١٧٢/٣٨٦
  روز١١ =ريال  ٩٩١/٣٥٣
  روز١٠= ريال  ٨١٠/٣٢١
   روز٩=  ريال ۶۲۹/۲۸۹
   روز٨=  ريال ۴۴۸/۲۵۷
   روز٧=  ريال ۲۶۷/۲۲۵
   روز٦=  ريال ۰۸۶/۱۹۳
   روز٥=  ريال ۹۰۵/۱۶۰
   روز٤=  ريال ۷۲۴/۱۲۸

   روز٣=  ريال ۵۴۳/۹۶
   روز٢=  ريال ۳۶۲/۶۴
   روز١=  ريال ۱۸۱/۳۲

  روز٢٩=  ريال ۲۴۹/۹۳۳
  روز٢٨=  ريال ۰۶۸/۹۰۱
  روز٢٧=  يال ر۸۸۷/۸۶۸
  روز٢٦=  يال ر۷۰۶/۸۳۶

  روز٢٥=  ريال ۵۲۵/۸۰۴ 
  روز٢٤=  ريال ۳۴۴/۷۷۲ 

  روز٢٣=  يال ر۱۶۳/۷۴۰
  روز٢٢=  ريال ۹۸۲/۷۰۷

  روز٢١=  ريال ۸۰۱/۶۷۵ 
  روز٢٠=  يال ر۶۲۰/۶۴۳

  روز١٩=  ريال ۴۳۹/۶۱۱ 
  روز١٨=  ريال ۲۵۸/۵۷۹ 
  روز١٧=  ريال ۰۷۷/۵۴۷ 
  وزر١٦=  ريال ۸۹۶/۵۱۴ 

  روز۱۵=  ريال ۵۷۰/۱۰۰
  روز۱۴=  ريال ۸۷۰/۹۳

  روز۱۳=  ريال ۱۶۵/۸۷ 
  روز۱۲=  ريال ۴۶۰/۸۰
  روز۱۱=  ريال ۷۵۵/۷۳
  روز۱۰=  ريال ۰۵۰/۶۷
   روز۹=  ريال ۳۴۵/۶۰
   روز۸=  ريال ۶۴۰/۵۳

   روز٧=  ريال ۹۳۵/۴۶ 
   روز٦=  ريال ۲۳۰/۴۰

   روز٥=  ريال ۵۲۵/۳۳ 
   روز٤=  ريال ۸۲۰/۲۶ 

   روز٣=  الري۱۱۵/۲۰
   روز٢=  ريال ۴۱۰/۱۳ 

   روز١=  ريال ۷۰۵/۶ 

  روز٢٩=  ريال ۴۴۵/۱۹۴
  روز٢٨=  ريال ۷۴۰/۱۸۷
  روز٢٧=  ريال ۰۳۵/۱۸۱

  روز٢٦=  ريال ۳۳۰/۱۷۴ 
  روز٢٥=  ريال ۶۲۵/۱۶۷ 
  روز٢٤=  ريال ۹۲۰/۱۶۰ 
  روز٢٣=  ريال ۲۱۵/۱۵۴ 
  روز٢٢=  ريال ۵۱۰/۱۴۷ 
  روز٢١=  ريال ۸۰۵/۱۴۰ 
  روز٢٠=  ريال ۱۰۰/۱۳۴ 

  روز١٩=  ريال ۳۹۵/۱۲۷
  روز١٨=  ريال ۶۹۰/۱۲۰ 

  روز١٧=  ريال ۹۸۵/۱۱۳
  روز١٦=  ريال  ۲۸۰/۱۰۷

  روز١٥= ريال  ٢٢٠/٥٤٣
  روز١٤= ريال  ٠١٠/٥٠٧

  روز١٣= ريال  ٧٩٥/٤٧٠ 
  روز١٢= ريال  ٥٨٠/٤٣٤
  روز١١= ريال ٣٩٨/ ٣٦٥
  روز١٠= ريال  ١٥٠/٣٦٢
   روز٩=  ريال ۹۳۵/۳۲۵
   روز٨=  يالر ۷۲۰/۲۸۹

   روز٧=  ريال ۵۰۵/۲۵۳ 
   روز٦=  ريال ۲۹۰/۲۱۷

   روز٥=  ريال ۰۷۵/۱۸۱ 
   روز٤=  ريال ۸۶۰/۱۴۴ 
   روز٣=  ريال ۶۴۵/۱۰۸ 

   روز٢=  ريال ۴۳۰/۷۲ 
   روز١=  ريال ۲۱۵/۳۶ 

  روز٢٩=  ريال ۲۳۵/۰۵۰/۱ 
  روز٢٨=  ريال ۰۲۰/۰۱۴/۱

  روز٢٧=  ريال ۸۰۵/۹۷۷
  روز٢٦=  ريال ۵۹۰/۹۴۱
  روز٢٥=  ريال ۳۷۵/۹۰۵
  روز٢٤=  ريال ۱۶۰/۸۶۹
  روز٢٣=  ريال ۹۴۵/۸۳۲
  روز٢٢=  ريال ۷۳۰/۷۹۶
  روز٢١=  ريال ۵۱۵/۷۶۰

  روز٢٠=  ريال ۳۰۰/۷۲۴ 
  روز١٩=  ريال ۰۸۵/۶۸۸ 
  روز١٨=  ريال ۸۷۰/۶۵۱ 
  روز١٧=  ريال ۶۵۵/۶۱۵ 

  روز١٦=  ريال ۴۴۰/۵۷۹

   واحد٧= ريال  ٩٧٠/٣٧٠/٣                             ماه             ٥
   واحد٦=  ريال ٢٦٠/٨٩٦/٢                           ماه              ٤
   واحد٥=  ريال ٥٥٠/٤١٣/٢                           ماه             ٣ 
   واحد٤=  ريال ٨٤٠/٩٣٠/١                                    ماه     ٣
   واحد٣=  ريال ١٣٠/٤٤٨/١                           ماه              ٢
   واحد٢=  ريال ٤٢٠/٩٦٥                                        ماه    ١
   واحد١=  ريال  ٧١٠/٤٨٢                             روز           ١٥

  

   واحد١١=    ريال ٢٧٠/١٠٦/١                               ماه٥/٥ 
   واحد١٠=   ريال ٧٠٠/٠٠٥/١                                   ماه٥
   واحد٩ =   ريال ١٣٠/٩٠٥                                  ماه ٥/٤
    واحد٨ =   ريال ٥٦٠/٨٠٤                                     ماه ٤
   واحد٧=  ريال ٩٩٠/٧٠٣                                      ماه٥/٣
   واحد٦=  ريال ٤٢٠/٦٠٣                                       ماه ٣
   واحد٥= ريال  ٨٥٠/٥٠٢                                 ماه   ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٢٨٠/٤٠٢                                        ماه٢
  احد و٣=  ريال ٧١٠/٣٠١                                    ماه٥/١
   واحد٢=  ريال ١٤٠/٢٠١                                      ماه ١

   واحد١=  ريال ٥٧٠/١٠٠  روز                                    ١٥

   واحد٧=  ريال ٥٤٠/٨٠٢/٣ ماه                                         ۵
   واحد٦=  ريال ٣٢٠/٢٥٩/٣ ماه                                        ٤
   واحد٥=  ريال ۱۰۰/۷۱۶/۲ ماه                                        ۳
   واحد٤=  ريال ۸۸۰/۱۷۲/۲ ماه                                        ۳
    واحد٣=  ريال ۶۶۰/۶۲۹/۱ ماه                                        ۲
   واحد٢=  ريال ۴۴۰/۰۸۶/۱               ماه                          ۱
   واحد١=  ريال ۲۲۰/۵۴۳ روز                                      ۱۵ 

  

 ریـال   650/855/7ترمی   تخصصی    در مقطع دکتری     علوم پایه گروه  
  ریال643/43 ریال روزی 290/309/1 ریال ماهیانه 275/309/1واحدی 

  87-88سال تحصیلی 

 ریال واحدی 075/944/1ر مقطع کارشناسی ترمی د دامپزشکی گروه 
   ریال801/10 ریال روزی 020/324 ریال ماهیانه 010/162

  87-88سال تحصیلی 

 ریال  825/688/8 ترمی دکتری تخصصی در مقطع  دامپزشکی گروه 
   ریال272/48 ریال روزی 140/488/1 ریال ماهیانه 140/488/1واحدی 

  87-88سال تحصیلی 
  روز١٥= ال ري ٦٤٥/٦٥٤
  روز١٤= ريال  ٠٠٢/٦١١
  روز١٣=  ريال ٣٥٩/٥٦٧

  روز١٢= ريال  ٧١٦/٥٢٣ 
  روز١١= ريال  ٠٧٣/٤٨٠
  روز١٠= ريال  ٤٣٠/٤٣٦
   روز٩=  ريال ۷۸۷/۳۹۲

   روز٨=  ريال ۱۴۴/۳۴۹ 
   روز٧=  ريال ۵۰۱/۳۰۵
   روز٦=  ريال ۸۵۸/۲۶۱
   روز٥=  ريال ٢١٥/٢١٨
   روز٤=  ريال ٥٧٢/١٧٤

   روز٣=  لريا ۹۲۹/۱۳۰ 
   روز٢=  ريال ۲۸۶/۸۷ 

   روز١=  ريال ۶۴۳/۴۳

  روز٢٩=  ريال ۶۴۷/۲۶۵/۱ 
  روز٢٨=  ريال ۰۰۴/۲۲۲/۱
  روز٢٧=  ريال ۳۶۱/۱۷۸/۱
  روز٢٦=  ريال ۷۱۸/۱۳۴/۱
  روز٢٥=  ريال ۰۷۵/۰۹۱/۱
  روز٢٤=  ريال ۴۳۲/۰۴۷/۱
  روز٢٣=  ريال ۷۸۹/۰۰۳/۱
  روز٢٢=  ريال ۱۴۶/۹۶۰ 

  روز٢١=  ريال ۵۰۳/۹۱۶
  روز٢٠=  ريال ۸۶۰/۸۷۲ 

  روز١٩=  ريال ۲۱۷/۸۲۹
  روز١٨=  ريال ۵۷۴/۷۸۵

  روز١٧=  ريال ۹۳۱/۷۴۱ 
  روز١٦=  ريال ۲۸۸/۶۹۸

  روز١٥= ريال  ٠١٠/١٦٢
  روز١٤= ريال ٢١٤/١٥١

  روز١٣= ريال  ٤١٣/١٤٠ 
  روز١٢= ريال  ٦١٢/١٢٩
  روز١١= ريال  ٨١١/١١٨
  روز١٠= ريال  ٠١٠/١٠٨

   روز٩=  ريال ۲۰۹/۹۷
   روز٨=  ريال۴۰۸/۸۶
   روز٧=  ريال ۶۰۷/۷۵
   روز٦=  ريال ۸۰۶/۶۴

   روز٥=  ريال ۰۰۵/۵۴ 
   روز٤=  ريال۲۰۴/۴۳

   روز٣=  ريال ۴۰۳/۳۲ 
   روز٢=  ريال ۶۰۲/۲۱ 

   روز١=  ريال ۸۰۱/۱۰

  روز٢٩=  ريال  ۲۲۹/۳۱۳
  روز٢٨=  ريال ۴۲۸/۳۰۲
  روز٢٧=  ريال ۶۲۷/۲۹۱
  روز٢٦=  ريال ۸۲۶/۲۸۰

  روز٢٥=  ريال ۰۲۵/۲۷۰ 
  روز٢٤=  ريال ۲۲۴/۲۵۹ 
  روز٢٣=  ريال ۴۲۳/۲۴۸ 
  روز٢٢=  ريال ۶۲۲/۲۳۷ 
  روز٢١=  ريال ۸۲۱/۲۲۶ 
  روز٢٠=  ريال ۰۲۰/۲۱۶ 
  روز١٩=  ريال ٢١٩/٢٠٥ 
  روز١٨=  ريال ۴۱۸/۱۹۴ 
  روز١٧=  ريال ۶۱۷/۱۸۳ 
  روز١٦=  ريال٨١٦/١٧٢ 

  روز١٥= ريال  ٠٨٠/٧٢٤
  روز١٤= ريال  ٨٠٨/٦٧٥

  روز١٣= ريال  ٥٣٦/٦٢٧ 
  روز١٢= ريال  ٢٦٤/٥٧٩
  روز١١= ريال  ٩٩٢/٥٣٠
  روز١٠= ريال  ٧٢٠/٤٨٢
   روز٩=  ريال  ۴۴۸/۴۳۴

   روز٨=  ريال ۱۷۶/۳۸۶ 
   روز٧=  ريال ۹۰۴/۳۳۷
   روز٦=  ريال۶۳۲/۲۸۹
   روز٥=  ريال ۳۶۰/۲۴۱

   روز٤=  ريال ۰۸۸/۱۹۳ 
   روز٣=  ريال ٨١٦/١٤٤
   روز٢=  ريال ۵۴۴/۹۶

   روز١=  الري ۲۷۲/۴۸ 

  روز٢٩=  ريال ۸۸۸/۳۹۹/۱ 
  روز٢٨=  ريال ۶۱۶/۳۵۱/۱ 
  روز٢٧=  ريال ۳۴۴/۳۰۳/۱ 
  روز٢٦=  ريال ۰۷۲/۲۵۵/۱ 

  روز٢٥=  ريال ۸۰۰/۲۰۶/۱
  روز٢٤=  ريال ۵۲۸/۱۵۸/۱
  روز٢٣=  ريال ۲۵۶/۱۱۰/۱

  روز٢٢=  ريال ۹۸۴/۰۶۱/۱ 
  روز٢١=  ريال ۷۱۲/۰۱۳/۱
  روز٢٠=  ريال ۴۴۰/۹۶۵ 
  روز١٩=  الري ۱۶۸/۹۱۷ 
  روز١٨=  ريال ۸۹۶/۸۶۸ 
  روز١٧=  ريال ۶۲۴/۸۲۰ 
  روز١٦=  ريال ۳۵۲/۷۷۲ 

   واحد٥= ريال  ٣٧٥/٥٤٦/٦ ماه                                        ٥
   واحد٤= ريال  ١٠٠/٢٣٧/٥ ماه                                        ٤
   واحد٣= ريال  ٨٢٥/٩٢٧/٣      ماه                                   ٣
   واحد٢= ريال  ٥٥٠/٦١٨/٢ ماه                                        ٢
   واحد١= ريال  ٢٧٥/٣٠٩/١ ماه                                        ١

   واحد١١=  ريال ١١٠/٧٨٢/١             ماه                        ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ١٠٠/٦٢٠/١                        ماه                ٥
   واحد٩=  ريال ٠٩٠/٤٥٨/١                         ماه              ٥/٤
   واحد٨= ريال  ٠٨٠/٢٩٦/١                              ماه               ٤
   واحد٧=  ريال ٠٧٠/١٣٤/١                                  ماه        ٥/٣

   واحد٦=  ريال  ٠٦٠/٩٧٢                             ماه               ٣
   واحد٥= ريال  ٠٥٠/٨١٠                           ماه               ٥/٢
   واحد٤= ريال  ٠٤٠/٦٤٨                                  ماه           ٢
   واحد٣=  ريال ٠٣٠/٤٨٦                          ماه                ٥/١
   واحد٢=  ريال ٠٢٠/٣٢٤                                     ماه        ١
   واحد١=  ريال ٠١٠/١٦٢                            روز              ١٥

   واحد٥=  ريال ٧٠٠/٢٤٠/٧                             ماه             ٥
   واحد٤=  ريال ٥٦٠/٧٩٢/٥                                         ماه ٤
   واحد٣=  ريال ٤٢٠/٣٤٤/٤                                     ماه     ٣
   واحد٢=  ريال ٢٨٠/٨٩٦/٢                                   ماه       ٢
   واحد١ = ريال ١٤٠/٤٤٨/١                                   ماه       ١

  

  



  
 یا دکترای  پیوستهکارشناسی ارشد  در مقطع دامپزشکی گروه 

ریال ماهیانه  844/181 ریال واحدی 125/182/2 ترمی  حرفه ای 
   ریال 12//123 ریال روزی 688/363

  87-88سال تحصیلی 
  روز١٥= ريال  ٨٤٤/١٨١
  روز١٤= ريال  ٧٢٢/١٦٩

  روز١٣= ريال  ٥٩٩/١٥٧ 
  روز١٢= ريال  ٤٧٦/١٤٥
  روز١١ =  ريال٣٥٣/١٣٣
  روز١٠= ريال  ٢٣٠/١٢١
   روز٩=  ريال ۱۰۷/۱۰۹

   روز٨=  ريال ۹۸۴/۹۶
   روز٧=  ريال ۸۶۱/۸۴ 

   روز٦=  ريال ۷۳۸/۷۲
   روز٥=  ريال ۶۱۵/۶۰ 
   روز٤=  ريال ۴۹۲/۴۸ 
   روز٣=  ريال ۳۶۹/۳۶ 
   روز٢=  ريال ۲۴۶/۲۴ 
   روز١=  ريال ۱۲۳/۱۲ 

  وزر٢٩=  ريال ۵۶۷/۳۵۱ 
  روز٢٨=  ريال ۴۴۴/۳۳۹
  روز٢٧=  ريال ۳۲۱/۳۲۷
  روز٢٦=  ريال ۱۹۸/۳۱۵
  روز٢٥=  ريال ۰۷۵/۳۰۳
  روز٢٤=  ريال ۹۵۲/۲۹۰
  روز٢٣=  ريال ۸۲۹/۲۷۸
  روز٢٢=  ريال ۷۰۶/۲۶۶
  روز٢١=  ريال ۵۸۳/۲۵۴

  روز٢٠=  ريال ۴۶۰/۲۴۲ 
  روز١٩=  ريال ۳۳۷/۲۳۰ 
  روز١٨=  ريال ۲۱۴/۲۱۸ 
  وزر١٧=  ريال ۰۹۱/۲۰۶ 

  روز١٦=  ريال ۹۶۸/۱۹۳

   واحد٧=  ريال ٩٠٨/٢٧٢/١                             ماه             ٥
   واحد٦=  ريال ٠٦٤/٠٩١/١                                         ماه ٤
   واحد٥=  ريال ٢٢٠/٩٠٩                                        ماه     ٣
   واحد٤=  ريال ٣٧٦/٧٢٧                                      ماه       ٣
   واحد٣= ريال ٥٣٢/٥٤٥                                       ماه       ٢
   واحد٢=  ريال ٦٨٨/٣٦٣                                        ماه     ١

  واحد ١ =  ريال ٨٤٤/١٨١                                        روز١٥
  

  


