
 

  2933 الی 2931 سال از آزادی خودگردان پردیسان مقطع دکتری تخصصی دانشجوی شهریه جداول

 گروه آموزشی سال
شهریه ثابت هر 

 نیمسال)ریال(

شهریه متغیرهر واحد 

 ریال()درسی 

شهریه متغیر هر واحد 

 ریال() رساله

 مجموع تقریبی شهریه

 نیمسال( ریال 8)

39-2931 

 علوم پایه، فنی مهندسی

  ،معماری و هنر

ریال )پنجاه میلیون تومان( بوده  که به شرح  055.555.555هزینه اجرای دوره فوق 

 ذیل پرداخت خواهد شد

 از مبلغ کل قرارداد در ابتدای سال تحصیلی و همزمان با ثبت نام %95الف( 

 مابقی مبلغ تا پایان امتحان جامع و قبل از اتمام سال %05ب( 

 

 علوم انسانی
 

39-2939 

علوم پایه، فنی مهندسی 

 ،معماری و هنر
95555555 0055555 25555555  

  3555555 0555555 10555555 علوم انسانی

30-2939 

علوم پایه، فنی مهندسی 

 ،معماری و هنر
99055555 0910555 22055555  

  25905555 0005555 18005555 علوم انسانی

30-2930 

علوم پایه، فنی مهندسی 

 ،معماری و هنر
90305555 0300055 21005555  

  22980555 0910555 92010555 علوم انسانی

30-2930 

علوم پایه، فنی مهندسی 

 ،معماری و هنر
90305555 0300055 21005555  

  22980555 0910555 92010555 علوم انسانی

38-2930 

علوم پایه، فنی مهندسی 

 ،معماری و هنر
92.090.555 0.009.105 29.320.555  

  21.019.055 0.300.055 99.080.055 علوم انسانی

33-2938 

علوم پایه، فنی مهندسی 

 ،معماری و هنر
90.323.055 8.928.000 20.950.055 855.555.555 

 055.555.555 29.000.805 0.009.105 98.100.105 علوم انسانی
 

    درصد افزایش داشته است 91به میزان  8939-99سال تحصیلی در الزم به توضیح است که شهریه مقطع دکتری 

 

 
  2933 الی 2931 سال از آزادی خودگردان پردیس کارشناسی ارشدان مقطع دانشجوی شهریه جداول

 گروه آموزشی سال
شهریه ثابت هر 

 نیمسال)ریال(

  و دوره مربوطه شهریه متغیر هر واحد درسی پیش نیاز

دروس 

 نظری)ریال(

دروس 

 عملی)ریال(
 پایان نامه)ریال(

 شهریه تقریبی مجموع

 ریال نیمسال( 9)

39-2931 

علوم پایه، فنی 

مهندسی ،معماری 

 و هنر

10555555 1155555 1055555 0555555 
 

  0055555 1055555 1155555 12055555 علوم انسانی



39-2939 

علوم پایه، فنی 

مهندسی ،معماری 

 و هنر

10555555 1155555 1055555 0555555 
 

  0055555 1055555 1155555 12055555 علوم انسانی

30-2939 

علوم پایه، فنی 

مهندسی ،معماری 

 و هنر

10555555 1155555 1055555 0555555 
 

  0055555 1055555 1155555 15555555 علوم انسانی

30-2930 

علوم پایه، فنی 

مهندسی ،معماری 

 و هنر

10555555 1155555 1055555 0555555 
 

  0055555 1055555 1155555 15555555 علوم انسانی

30-2930 

علوم پایه، فنی 

مهندسی ،معماری 

 و هنر

10555555 1155555 1055555 0555555 
 

  0055555 1055555 1155555 15555555 علوم انسانی

38-2930 

علوم پایه، فنی 

مهندسی ،معماری 

 و هنر

10.555.555 1.155.555 1.055.555 0.555.555 
 

  0.055.555 1.055.555 1.155.555 15.555.555 علوم انسانی

33-2938 

علوم پایه، فنی 

مهندسی ،معماری 

 و هنر

10.555.555 1.155.555 1.055.555 0.555.555 155.555.555 

 205.555.555 0.055.555 1.055.555 1.155.555 15.555.555 علوم انسانی
 


