
 

 

 نوبت دوم )شبانه( شهریه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دوره 

 دانشگاه بیرجند 1400-1401 ورودی سال تحصیلی

 هیشهر جداول 1/4/1400( از مصوبات هیات امناء مورخ18/11/99 کمیسیون دائمی مورخ دهم )مصوبهبیستم مطابق دستور

 .(است)در جداول زیر کلیه مبالغ به ریال  .شرح ذیل می باشدبه  1400-1401یلیسال تحصدانشجویان ورودی 

 

 شهریه مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی -1جدول 

 گروه آموزشی
شهریه ثابت هر 

 نیمسال تحصیلی

شهریه دروس عملی،  شهریه متغیر برای هر واحد درسی

آزمایشگاهی و 

)برای هر کارگاهی 

 ساعت اجرا در هفته(

شهریه هر واحد  

 پایه نظری عمومی پروژه و کارآموزی

اصلی و 

تخصصی 

 )نظری(

 1.515.344 303.069 454.603 378.836 252.557 3.290.565 علوم انسانی
 1.515.344 378.836 505.115 416.718 252.557 3.669.401 های آموزشیسایر گروه

 یابد.درصد نسبت به سال قبل افزایش می 10شهریه متغیر هرسال تحصیلی به میزان  -1تبصره 

 ها ثابت بوده وتغییر نخواهد کرد.شهریه ثابت برای هر ورودی تا پایان تحصیل آن -2تبصره 

 

 مقطع کارشناسی ارشدشهریه  -2جدول 

 ها ثابت بوده وتغییر نخواهد کرد.تا پایان تحصیل آنشهریه ثابت و متغیربرای هر ورودی  -تبصره 

 

 شهریه مقطع دکتری -3جدول

 گروه آموزشی
شهریه ثابت هر نیمسال 

 تحصیلی

شهریه متغیر هر 

 واحد

شهریه هر واحد پایان 

 نامه
 شهریه کل دوره

 675.536.000 8.418.575 6.588.450 44.435.435 علوم انسانی
سایر گروه های 

 862.209.000 10.248.700 8.784.600 57.246.310 آموزشی

 ها ثابت بوده وتغییر نخواهد کرد.شهریه ثابت و متغیربرای هر ورودی تا پایان تحصیل آن -تبصره 
 

 مدیریت امور آموزشی

 گروه آموزشی
ثابت هر شهریه 

 نیمسال تحصیلی

شهریه متغیر هر 

 واحد

 نامهشهریه هر واحد پایان

 نظری
آزمایشگاهی و 

 کارگاهی

 6.313.931 5.051.145 1.767.901 9.604.496 علوم انسانی
 6.313.931 5.051.145 2.020.458 10.614.725 های آموزشیسایر گروه



 

 

 مقاطع مختلف تحصیلی  خارجیشهریه دانشجویان 

 دانشگاه بیرجند 1400-1401ورودی سال تحصیلی
دانشجویان ورودی  هیشهر جداول1/4/1400( از مصوبات هیات امناء مورخ18/11/99 کمیسیون دائمی مورخ دهم )مصوبهبیستم مطابق دستور

 .(است)در جداول زیر کلیه مبالغ به ریال .شرح ذیل می باشدبه  1400-1401یلیسال تحص

 

 شهریه مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی -1جدول 

 آموزشیگروه 

شهریه ثابت هر 

نیمسال 

 تحصیلی

شهریه دروس عملی،  شهریه متغیر برای هر واحد درسی

آزمایشگاهی و 

)برای هر کارگاهی 

 ساعت اجرا در هفته(

شهریه هر واحد 

 پروژه و کارآموزی

  
 پایه نظری عمومی

اصلی و تخصصی 

 )نظری(

 2.273.015 454.603 681.905 568.255 378.836 4.935.847 علوم انسانی

 2.273.015 568.255 757.672 625.077 378.836 5.504.102 سایر گروه های آموزشی

 یابد.درصد نسبت به سال قبل افزایش می 10شهریه متغیر هرسال تحصیلی به میزان  -1تبصره 

 کرد.ها ثابت بوده وتغییر نخواهد شهریه ثابت برای هر ورودی تا پایان تحصیل آن -2تبصره 

 

 مقطع کارشناسی ارشدشهریه  -2جدول 

 

 گروه آموزشی
شهریه ثابت هر نیمسال 

 تحصیلی
 شهریه متغیر هر واحد

  نامهشهریه هر واحد پایان

  آزمایشگاهی و کارگاهی نظری 

  9،470،897 7،576،718 2،651،851 14،406،744 علوم انسانی 

  9،470،897 7،576،718 3،030،687 15،922،088 های آموزشیسایر گروه 

 ها ثابت بوده وتغییر نخواهد کرد.شهریه ثابت و متغیربرای هر ورودی تا پایان تحصیل آن -تبصره 

 

 شهریه مقطع دکتری -3جدول

 گروه آموزشی
شهریه ثابت هر 

 نیمسال تحصیلی
 شهریه متغیر هر واحد

شهریه هر واحد 

 پایان نامه
 شهریه کل دوره

 908.837.000 12،627،863 9،882،675 66،653،153 علوم انسانی 

 1.166.136.000 15،373،050 13،176،900 85،869،465 سایر گروه های آموزشی 

 ها ثابت بوده وتغییر نخواهد کرد.شهریه ثابت و متغیربرای هر ورودی تا پایان تحصیل آن -تبصره 

 

 مدیریت امور آموزشی


