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 هزینه گروه علوم انسانی  در مقطع کاردانی 

 

هزینه گروه علوم انسانی  در مقطع  
 کارشناسی  

 

هزینه گروه علوم انسانی  در مقطع  
 کارشناسی ارشد  

 

هزینه گروه علوم انسانی  در مقطع دکتری 
 تخصصی 

 174,716,000 یك ترم  106,806,400 یك ترم  59,743,600 یك ترم  59,743,600 یك ترم

 29,119,333 یك واحد   13,350,800 یك واحد   4,978,633 یك واحد   4,978,633 یك واحد 

 29,119,333 یك ماه   26,701,600 یك ماه   9,957,267 یك ماه   9,957,267 یك ماه 

 970,644 یك روز   890,053 یك روز   331,909 یك روز   331,909 یك روز 
  

         

 قطع کاردانی هزینه گروه علوم پایه در م

 

 هزینه گروه علوم پایه در مقطع کارشناسی

 

هزینه گروه علوم پایه در مقطع کارشناسی 
 ارشد 

 

هزینه گروه علوم پایه در مقطع دکتری  
 تخصصی

  63,748,800 یك ترم
  63,748,800 یك ترم

  125,941,200 یك ترم
 224,275,200 یك ترم

  5,312,400 یك واحد 
  5,312,400 یك واحد 

  15,742,650 واحد  یك
 37,379,200 یك واحد 

  10,624,800 یك ماه 
  10,624,800 یك ماه 

  31,485,300 یك ماه 
 37,379,200 یك ماه 

  354,160 یك روز 
  354,160 یك روز 

  1,049,510 یك روز 
 1,245,973 یك روز 

           

 هزینه گروه هنر در مقطع کاردانی 

 
 یهزینه گروه هنر در مقطع کارشناس

 
 هزینه گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد

 

هزینه گروه هنر در مقطع دکتری  
 تخصصی

 248,092,400 یك ترم  148,597,200 یك ترم  86,096,800 یك ترم  86,096,800 یك ترم

 41,348,733 یك واحد   18,574,650 یك واحد   7,174,733 یك واحد   7,174,733 یك واحد 

 41,348,733 یك ماه   37,149,300 یك ماه   14,349,467 اه یك م  14,349,467 یك ماه 

 1,378,291 یك روز   1,238,310 یك روز   478,316 یك روز   478,316 یك روز 
           

هزینه گروه فنی و مهندسی در مقطع  
 کاردانی 

هزینه گروه فنی و مهندسی در مقطع   
 کارشناسی 

هزینه گروه فنی و مهندسی در مقطع   
 کارشناسی ارشد 

هزینه گروه فنی و مهندسی در مقطع   
 دکتری تخصصی

 224,671,200 یك ترم  125,377,600 یك ترم  70,265,600 یك ترم  70,265,600 یك ترم

 37,445,200 یك واحد   15,672,200 یك واحد   5,855,467 یك واحد   5,855,467 یك واحد 

 37,445,200 یك ماه   6,245,500 یك ماه   11,710,933 یك ماه   11,710,933 یك ماه 

 1,248,173 یك روز   208,183 یك روز   390,364 یك روز   390,364 یك روز 
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هزینه گروه کشاورزی و دامپزشکی در  
 مقطع کاردانی

 

هزینه گروه کشاورزی و دامپزشکی در  
 مقطع کارشناسی 

 

زی و دامپزشکی در  هزینه گروه کشاور
 مقطع کارشناسی ارشد 

 

هزینه گروه کشاورزی و دامپزشکی در  
 مقطع دکتری تخصصی

  79,518,000 یك ترم
 233,838,000 یك ترم  148,548,800 یك ترم  79,518,000 یك ترم

  6,626,500 یك واحد 
 38,973,000 یك واحد   18,568,600 یك واحد   6,626,500 یك واحد 

  13,253,000 یك ماه 
 38,973,000 یك ماه   37,137,200 یك ماه   13,253,000 یك ماه 

  441,767 یك روز 
 1,299,100 یك روز   1,237,907 یك روز   441,767 یك روز 

           

هزینه گروه کشاورزی و دامپزشکی در  
 مقطع دکتری حرفه ای 

         

          79,518,000 یك ترم

          6,626,500 یك واحد 

          13,253,000 یك ماه 

          441,767 یك روز 
 


