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 0011الف( شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی نوبت دوم ورودي سال 

 گروه آموزشی

شهریه ثابت هر 

 ریال-نیمسال 

 ریال -شهریه هر واحد ریال -شهریه متغیر برای هر واحد درسی نظری/ عملی 

اصلی و تخصصی  پایه نظری عمومی

 )نظری(

آزمایشگاهی و کارگاهی برای 

 هر ساعت اجرا در هفته

ژه در صورت وجود پرو

 در برنامه آموزشی

 0001111 901111 001111 001111 411111 9091111 0011علوم انسانی 

 0001111 001111 001111 001111 411111 9001111 0011سایر گروه ها 

 

 درصد نسبت به مبالغ سال قبل افزایش می یابد 01تبصره: شهریه هر واحد درسی در هر سال تحصیلی به میزان 

 

 0011مقطع کارشناسی ارشد نوبت دوم ورودي سال  -ب

 ریال -شهریه ثابت هر نیم سال گروه آموزشی
شهریه متغیر برای هر واحد 

 ریال -درسی نظری

 ریال -شهریه هر واحد پایان نامه

آزمایشگاهی و  نظری

 کارگاهی )عملی(

 0001111 0091111 0101111 1101111 0011علوم انسانی 

 0001111 0091111 4411111 00101111 0011هها سایر گرو

 

 درصد نسبت به مبالغ سال قبل افزایش می یابد 01تبصره: شهریه هر واحد درسی در هر سال تحصیلی به میزان 

 

 0011سال مقطع کارشناسی ارشد پردیس خودگران ورودي  -ج

 شهریه ثابت کلیه گروه ها
 ریال -شهریه متغیر برای هر واحد درسی

 ریال -یه هر واحد پایان نامهشهر
 سمینار نظری

 00011111  0111111 0111111 91111111 0011سال 

 

 درصد نسبت به مبالغ سال قبل افزایش می یابد 01تبصره: شهریه هر واحد درسی در هر سال تحصیلی به میزان 

 

 0011سال مقطع کارشناسی ارشد دوره مجازي ورودي  -د

 ها شهریه ثابت کلیه گروه
 ریال -شهریه متغیر برای هر واحد درسی

 ریال -شهریه هر واحد پایان نامه
 سمینار نظری

 00011111 4011111 4911111 40111111 0011سال 

 

 درصد نسبت به مبالغ سال قبل افزایش می یابد 01تبصره: شهریه هر واحد درسی در هر سال تحصیلی به میزان 
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 0011هـ: شهریه دانشجویان دکتري تخصصی نوبت دوم در مقطع دکتري  ورودي سال 

 مبلغ شهریه به ریال  گروه آموزشی 

 100011111 0011گروه علوم انسانی 

 0041001111 0011سایر گروههاي آموزشی 

 

 شهریه تعیین شده را پرداخت نمایند. )یک هشتم(: دانشجویان دکتری می بایست در هنگام ثبت نام در هر نیمسال تحصیلی 0تبصره 

میلیون  91نیمسال به طول انجامد به ازای هر نیمسال مبلغ  8: در صورتی که مدت زمان تحصیلی دانشجویان دوره دکتری بیش از 2تبصره 

 دیگر به شهریه اضافه خواهد شد.  ریال

 

 0011دي سال و: شهریه دانشجویان دکتري تخصصی پردیس خودگردان در مقطع دکتري ورو

 

 مبلغ شهریه به ریال  گروه آموزشی 

 100011111 0011گروه علوم انسانی 

 0041001111 0011سایر گروههاي آموزشی 

 

 ( شهریه تعیین شده را پرداخت نمایند.یک هشتم: دانشجویان دکتری می بایست در هنگام ثبت نام در هر نیمسال تحصیلی )0تبصره 

میلیون  01نیمسال به طول انجامد به ازای هر نیمسال مبلغ  8ت زمان تحصیلی دانشجویان دوره دکتری بیش از : در صورتی که مد2تبصره 

 دیگر به شهریه اضافه خواهد شد.  ریال

 


