
  یلیمقاطع مختلف تحص انیدانشجو هیشهر

 نوبت دوم )شبانه( ۀدور

 1401-1402 یلیسال تحص یورود

 

 
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 مدیریت امور آموزشی

 

 
 تاریخ اطالع رسانی:

26/4/1401 
 

 ورودی دانشجویان شهریه جداول 11/10/1400 مورخ امناء هیات مصوبات ( از 4/10/1400مورخ  دائمی کمیسیون مصوبه)دستورهفتم  مطابق

 .(است ریال به مبالغ کلیه زیر جداول در.)باشد می ذیل جدول شرح به 1401-1402 تحصیلی سال

 کارشناسی و ناپیوسته کارشناسی کاردانی، مقاطع شهریه -1 جدول

 گروه آموزشی

شهریه ثابت 

هر نیمسال 

 تحصیلی 

 شهریه متغیر برای هر واحد درسی
 شهریه دروس عملی،

)برای  آزمایشگاهی و کارگاهی

 هر ساعت اجرا در هفته( 

شهریه هر 

واحد پروژه و 

 اصلی و تخصصی )نظری( پایه نظری عمومی کارآموزی 

 1،666،878 333،376 500،063 416،720 277،813 3،619،622 علوم انسانی

 1،666،878 416،720 555،627 458،390 277،813 4،036،341 سایرگروه های آموزشی

 .یابدمی افزایش قبل سال به نسبت درصد 10 تحصیلی سال هر متغیر شهریه -1 تبصره

 .کرد نخواهد تغییر و بوده ثابتآنها  تحصیل پایان تا ورودی هر برای ثابت شهریه -2 تبصره

 

 ارشد کارشناسی مقطع شهریه -2 جدول

 گروه آموزشی
 شهریه ثابت

 هر نیمسال تحصیلی 

 شهریه متغیر 

 هر واحد

 شهریه هر واحد پایان نامه

 عملی نظری

 6،945،324 5،556،260 1،944،691 10،564،946 علوم انسانی

 6،945،324 5،556،260 2،222،504 11،676،198 سایرگروه های آموزشی

 .کرد نخواهد تغییر و بوده ثابتآنها  تحصیل پایان تا ورودی هر برای متغیر و ثابت شهریه -تبصره

 

 دکتری مقطع شهریه -3 جدول

 گروه آموزشی
 شهریه ثابت 

 هر نیمسال تحصیلی

 شهریه متغیر

 هر واحد 
 هر واحد پایان نامه شهریه

 تخمینی شهریه 

 کل دوره

 745،000،000 9،260،433 7،247،295 48،878،979 علوم انسانی

 950،000،000 11،273،570 9،663،060 62،970،941 سایرگروه های آموزشی

 .کرد نخواهد تغییر و بوده ثابتآنها  تحصیل پایان تا ورودی هر برای متغیر و ثابت شهریه -تبصره

  



  یلیمقاطع مختلف تحصخارجی  انیدانشجو هیشهر

 نوبت دوم )شبانه( ۀدور

 1401-1402 یلیسال تحص یورود

 

 
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 مدیریت امور آموزشی

 

 
 تاریخ اطالع رسانی:

26/4/1401 

 

خارجی  دانشجویان شهریه جداول 11/10/1400 مورخ امناء هیات مصوبات از (4/10/1400مورخ  دائمی کمیسیون مصوبه)دستورهفتم  مطابق

 .(است ریال به مبالغ کلیه زیر جداول در.)باشد می ذیل جدول شرح به 1401-1402 تحصیلی سال ورودی

 کارشناسی و ناپیوسته کارشناسی کاردانی، مقاطع شهریه -4 جدول

 گروه آموزشی

شهریه ثابت 

هر نیمسال 

 تحصیلی 

 شهریه متغیر برای هر واحد درسی
 شهریه دروس عملی،

)برای  آزمایشگاهی و کارگاهی

 هر ساعت اجرا در هفته( 

شهریه هر 

واحد پروژه و 

 اصلی و تخصصی )نظری( پایه نظری عمومی کارآموزی 

 2،500،318 500،064 750،095 625،079 416،719 5،429،432 علوم انسانی

 2،500،318 625،079 833،440 687،585 416،719 6،054،512 سایرگروه های آموزشی

 .یابدمی افزایش قبل سال به نسبت درصد 10 تحصیلی سال هر متغیر شهریه -1 تبصره

 .کرد نخواهد تغییر و بوده ثابتآنها  تحصیل پایان تا ورودی هر برای ثابت شهریه -2 تبصره

 

 ارشد کارشناسی مقطع شهریه -5 جدول

 گروه آموزشی
 شهریه ثابت 

 هر نیمسال تحصیلی

 شهریه متغیر 

 هر واحد

 شهریه هر واحد پایان نامه

 عملی نظری

 10،417،986 8،334،389 2،917،037 15،847،418 علوم انسانی

 10،417،986 8،334،389 3،333،756 17،514،296 سایرگروه های آموزشی

 .کرد نخواهد تغییر و بوده ثابتآنها  تحصیل پایان تا ورودی هر برای متغیر و ثابت شهریه -تبصره

 

 دکتری مقطع شهریه -6 جدول

 گروه آموزشی
 شهریه ثابت 

 هر نیمسال تحصیلی

 شهریه متغیر 

 هر واحد
 شهریه هر واحد پایان نامه

 تخمینی شهریه 

 کل دوره

 1،110،000،000 13،890،649 10،870،943 73،318،468 علوم انسانی

 1،420،000،000 16،910،355 14،494،590 94،456،412 سایرگروه های آموزشی

 .کرد نخواهد تغییر و بوده ثابتآنها  تحصیل پایان تا ورودی هر برای متغیر و ثابت شهریه -تبصره

 


