
  ١٣٨٣هزينه و شهريه تحصيلي دانشجويان ورودي سال 
  

آارشناسي ارشد   آارشناسي  آارداني
  ناپيوسته

آارشناسي ارشد 
پيوسته يا دآتراي 
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 دوره تحصيلي  دآتري تخصصي
 
  گروه تحصيلي

هر واحد   هر ترم 
 درسي 

هر واحد   هر ترم 
 درسي 

هر واحد   هر ترم 
  درسي 

هر واحد   هر ترم 
  درسي 

هر واحد   هر ترم 
  درسي 

فني و 
  مهندسي

٨٢٨ ٠٠٠  ٤ ٩٦٨ ٠٠٠  ١٠٣ ٥٠٠  ١ ٢٤٢ ٠٠٠  ٣١٠ ٥٠٠  ٢ ٤٨٤ ٠٠٠  ٩٢ ٠٠٠  ١ ١٠٤ ٠٠٠  ٥٧ ٥٠٠  ٦٩٠٠٠٠  

  ٧٤٧ ٥٠٠  ٤ ٤٨٥ ٠٠٠      ٢٧٦ ٠٠٠  ٢ ٢٠٨ ٠٠٠  ٦٩ ٠٠٠  ٨٢٨ ٠٠٠  ٥١ ٧٥٠  ٦٢١٠٠٠  علوم پايه
  ٧٤٧ ٥٠٠  ٤ ٤٨٥ ٠٠٠      ٢٧٦ ٠٠٠  ٢ ٢٠٨ ٠٠٠  ٩٢ ٠٠٠  ١ ١٠٤ ٠٠٠  ٥٧ ٥٠٠  ٦٩٠٠٠٠  آشاورزي
  ٨٢٨ ٠٠٠  ٤ ٩٦٨ ٠٠٠  ١٠٣ ٥٠٠  ١ ٢٤٢ ٠٠٠  ٣١٠ ٥٠٠  ٢ ٤٨٤ ٠٠٠  ٩٢ ٠٠٠  ١ ١٠٤ ٠٠٠  ٥٧ ٥٠٠  ٦٩٠ ٠٠٠  هنر

  ٨٢٨ ٠٠٠  ٤ ٩٦٨ ٠٠٠  ١٠٣ ٥٠٠  ١ ٢٤٢ ٠٠٠  ٣١٠ ٥٠٠  ٢ ٤٨٤ ٠٠٠  ٩٢ ٠٠٠  ١ ١٠٤ ٠٠٠  ٥٧ ٥٠٠  ٦٩٠ ٠٠٠  دامپزشكي
  ٥١٧ ٥٠٠  ٣ ١٠٥ ٠٠٠      ٢٢٤ ٢٥٠  ١ ٧٩٤ ٠٠٠  ٥٧ ٥٠٠  ٦٩٠ ٠٠٠  ٤٦ ٠٠٠  ٥٥٢ ٠٠٠ علوم انساني

  

 واحـد   ٨هاي آارشناسي ارشد ناپيوسته        واحد درسي ، در دوره     ١٢هاي آارداني و آارشناسي ، در ازاي          شهريه هر ترم تحصيلي در دوره      
 شـده    واحـد درسـي محاسـبه      ١٢اي    هاي آارشناسي ارشد پيوسته يـا دآتـراي حرفـه            واحد درسي و در دوره     ٦درسي ، دآتري تخصصي     

در صورتيكه دانشجو در هر ترم بيش از اين حد نصاب نيز واحد گذرانده باشـد، همـان شـهريه تـرم تحـصيلي بـه حـساب بـدهي وي                   . است  
گردد و در صورت اخذ تعداد واحدهايي زيرحد نصاب  ، شهريه ترم وي با ضرب تعداد واحد در شهريه هر واحـد درسـي محاسـبه                             منظور مي 

  . خواهد شد 

  
  
  
  
  
  
  
  
 



گروه علوم در مقطع آارشناسي ارشد ناپيوسته ترمي 
ريال ٠٠٠/٣٦٨ ماهيانه  ريال ٢٧٦/ ٠٠٠ريال واحدي ٠٠٠/٢٠٨/٢

   ريال٠٩٩/١٢ روزي 

  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

 ريال واحدي ٠٠٠/٦٢١ گروه علوم پايه در مقطع آارداني ترمي 
  ريال٤٠٣/٣ ريال روزي ٥٠٠/١٠٣ ريال ماهيانه ٧٥٠/٥١

  
  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٤٨٥/١٨١
  روز١٤=  ريال ٣٨٦/١٦٩
  روز١٣= ريال ٢٨٧/١٥٧
  روز١٢=  ريال١٨٨/١٤٥
  روز١١ =  ريال ٠٨٩/١٣٣
  روز١٠=  ريال ٩٩٠/١٢٠
   روز٩=  ريال ٨٩١/١٠٨
   روز٨=  ريال ٧٩٢/٩٦
   روز٧=  ريال ٦٩٣/٨٤
   روز٦=  ريال ٥٩٤/٧٢
   روز٥=  ريال ٤٩٥/٦٠
   روز٤= ريال ٣٩٦/٤٨
   روز٣=  ريال ٢٩٧/٣٦
   روز٢=  ريال ١٩٨/٢٤
   روز١=  ريال ٠٩٩/١٢

  روز٢٩= ريال٨٧١/٣٥٠
  روز٢٨=  ريال ٧٧٢/٣٣٨
  روز٢٧=  ريال ٦٧٣/٣٢٦
  روز٢٦=  ريال ٥٧٤/٣١٤
  روز٢٥=  ريال ٤٧٥/٣٠٢
  روز٢٤=  ريال ٣٧٦/٢٩٠
  روز٢٣=  ريال ٢٧٧/٢٧٨
  روز٢٢=  ريال ١٧٨/٢٦٦
  روز٢١=  ريال ٠٧٩/٢٥٤
  روز٢٠ = ريال ٩٨٠/٢٤١
  روز١٩=  ريال ٨٨١/٢٢٩
  روز١٨=  ريال ٧٨٢/٢١٧
  روز١٧=  ريال ٦٨٣/٢٠٥
  روز١٦=  ريال ٥٨٤/١٩٣

  روز١٥=  ريال ٠٤٥/٥١
  روز١٤=  ريال ٦٤٢/٤٧
  روز١٣=  ريال ٢٣٩/٤٤
  روز١٢=  ريال ٨٣٦/٤٠
  روز١١=  ريال ٤٣٣/٣٧
  روز١٠=  ريال٦٢٧/٣٠
   روز٩=  ريال ٠٣٠/٣٤
   روز٨=  ريال ٢٢٤/٢٧
   روز٧=  ريال ٨٢١/٢٣
   روز٦=  ريال ٤١٨/٢٠
   روز٥=  ريال ٠١٥/١٧
   روز٤=  ريال ٦١٢/١٣
   روز٣=  ريال ٢٠٩/١٠
   روز٢=  ريال ٨٠٦/٦
   روز١=  ريال ٤٠٣/٣

  روز٢٩= ريال٦٨٧/٩٨
  روز٢٨=  ريال ٢٨٤/٩٥
  روز٢٧=  ريال ٨٨١/٩١
  روز٢٦=  ريال ٤٧٨/٨٨
  روز٢٥=  ريال ٠٧٥/٨٥
  روز٢٤=  ريال ٦٧٢/٨١
  روز٢٣=  ريال ٢٦٩/٧٨
  روز٢٢=  ريال ٨٦٦/٧٤
  روز٢١= ريال ٤٦٣/٧١
  روز٢٠=  ريال ٠٦٠/٦٨
  روز١٩=  ريال ٦٥٧/٦٤
  روز١٨=  ريال ٢٥٤/٦١
  روز١٧. = ريال٨٥١/٥٧
  روز١٦= ريال ٤٤٨/٥٤

  

  
   واحد٧=  ريال ٠٠٠/٩٣٢/١ ماه                    ٦
   واحد٦=  ريال ٠٠٠/٦٥٦/١ ماه                   ٥
   واحد٥=  ريال ٠٠٠/٣٨٠/١ه                    ما٤
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/١٠٤/١ ماه                  ٣
   واحد٣= ريال ٠٠٠/٨٢٨ ماه                     ٣
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/٥٥٢            ماه        ٢
   واحد١=  ريال ٠٠٠/٢٧٦ ماه                   ١

   واحد١١=  ريال ٢٥٠/٥٦٩       ماه                   ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٥٠٠/٥١٧  ماه                           ٥
   واحد٩=  ريال ٧٥٠/٤٦٥  ماه                        ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/٤١٤  ماه                           ٤
   واحد٧=  ريال ٢٥٠/٣٦٢  ماه                        ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٥٠٠/٣١٠                          ماه   ٣
   واحد٥=  ريال ٧٥٠/٢٥٨  ماه                        ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٢٠٧  ماه                           ٢
   واحد٣=  ريال ٢٥٠/١٥٥  ماه                        ٥/١
   واحد٢=  ريال ٥٠٠/١٠٣  ماه                           ١

   واحد١=  ريال ٧٥٠/٥١  روز                       ١٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ريال ٠٠٠/٤٨٥/٤ گروه علوم در مقطع دآتري تخصصي تــرمي 
  ريال٥٧٦/٢٤ ريال روزي ٥٠٠/٧٤٧ ريال ماهيانه ٥٠٠/٧٤٧واحدي

  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

 ريال واحدي ٠٠٠/٨٢٨ گروه علوم پايه در مقطع آارشناسي  ترمي
  ريال٦٥٢/٤ريال روزي ٠٠٠/١٣٨ ريال ماهـيانه ٠٠٠/٦٩

  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٦٤٠/٣٦٨
  روز١٤=  ريال ٠٦٤/٣٤٤
  روز١٣=  ريال ٤٨٨/٣١٩
  روز١٢=  ريال ٩١٢/٢٩٤
  روز١١=  ريال ٣٣٦/٢٧٠
  روز١٠=  ريال ٧٦٠/٢٤٥
   روز٩=  ريال ١٨٤/٢٢١
   روز٨= ريال ٦٠٨/١٩٦
   روز٧=  ريال ٠٣٢/١٧٢
   روز٦=  ريال ٤٥٦/١٤٧
   روز٥=  ريال ٨٨٠/١٢٢
   روز٤=  ريال ٣٠٤/٩٨
   روز٣=  ريال ٧٢٨/٧٣
   روز٢= ريال ١٥٢/٤٩
   روز١=  ريال ٥٧٦/٢٤

  روز٢٩=  ريال ٧٠٤/٧١٢
  روز٢٨=  ريال ١٢٨/٦٨٨
  روز٢٧=  ريال ٥٥٢/٦٦٣
  روز٢٦=  ريال ٩٧٦/٦٣٨
  روز٢٥=  ريال ٤٠٠/٦١٤
  روز٢٤=  ريال ٨٢٤/٥٨٩
  روز٢٣=  يالر ٢٤٨/٥٦٥
  روز٢٢=  ريال ٦٧٢/٥٤٠
  روز٢١=  ريال ٠٩٦/٥١٦
  روز٢٠=  ريال ٥٢٠/٤٩١
  روز١٩=  ريال ٩٤٤/٤٦٦
  روز١٨=  ريال ٣٦٨/٤٤٢
  روز١٧=  ريال ٧٩٢/٤١٧
  روز١٦=  ريال ٢١٦/٣٩٣

  روز١٥=  ريال ٧٨٠/٦٩
  روز١٤=  ريال ١٢٨/٦٥
  روز١٣= ريال ٤٧٦/٦٠
  روز١٢=  ريال ٨٢٤/٥٥
  زرو١١=  ريال ١٧٢/٥١
  روز١٠=  ريال ٥٢٠/٤٦
   روز٩=  ريال ٨٦٨/٤١
   روز٨=  ريال ٢١٦/٣٧
   روز٧= ريال ٥٦٤/٣٢
   روز٦=  ريال ٩١٢/٢٧
   روز٥=  ريال ٢٦٠/٢٣
   روز٤=  ريال ٦٠٨/١٨
   روز٣=  ريال ٩٥٦/١٣
   روز٢=  ريال ٣٠٤/٩
   روز١=  ريال ٦٥٢/٤

  روز٢٩= ريال٩٠٨/١٣٤
  روز٢٨=  ريال ٢٥٦/١٣٠
  روز٢٧=  ريال ٦٠٤/١٢٥
  روز٢٦=  ريال ٩٥٢/١٢٠
  روز٢٥=  ريال ٣٠٠/١١٦
  روز٢٤=  ريال ٦٤٨/١١١
  روز٢٣=  ريال ٩٩٦/١٠٦
  روز٢٢=  ريال ٣٤٤/١٠٢
  روز٢١=  ريال ٦٩٢/٩٧
  روز٢٠=  ريال ٠٤٠/٩٣
  روز١٩= ريال ٣٨٨/٨٨
  روز١٨=  ريال ٧٣٦/٨٣
  روز١٧=  ريال ٠٨٤/٧٩
  روز١٦=  ريال ٤٣٢/٧٤

  
   واحد٥=  ريال ٥٠٠/٧٣٧/٣        ماه                  ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٩٩٠/٢  ماه                           ٢
   واحد٣=  ريال ٥٠٠/٢٤٢/٢  ماه                        ٥/١
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/٤٩٥/١  ماه                           ١

   واحد١=  ريال ٥٠٠/٧٤٧  روز                       ١٥

   واحد١١=  ريال ٠٠٠/٧٥٩  ماه                        ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٠٠٠/٦٩٠  ماه                           ٥
   واحد٩=  ريال ٠٠٠/٦٢١  ماه                        ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/٥٥٢  ماه                           ٤
   واحد٧=  ريال ٠٠٠/٤٨٣  ماه                        ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٠٠٠/٤١٤  ماه                           ٣
   واحد٥=  ريال ٠٠٠/٣٤٥  ماه                        ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٢٧٦  ماه                           ٢
   واحد٣=  ريال ٠٠٠/٢٠٧  ماه                        ٥/١
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/١٣٨           ماه                  ١

   واحد١=  ريال ٠٠٠/٦٩  روز                       ١٥



  

گروه فني و مهندسي در مقطع دآتري تخصصي ترمي 
 ٠٠٠/٨٢٨  ريال ماهـــــيانه٠٠٠/٨٢٨ريال واحد درسي ٠٠٠/٩٦٨/٤

  ريال٢٢٢/٢٧ريال روزي 
  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

 اسي ارشد ناپيوسته ترمي گروه فني و مهندسي در مقطع آارشن
 ريال روزي ٠٠٠/٤١٤ ريال ماهيانه ٥٠٠/٣١٠ريال واحدي ٠٠٠/٤٨٤/٢

  ريال٦١١/١٣

  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

ريال ٠٠٠/٦٩٠گروه فني و مهندسي در مقطع آارداني ترمي 
  ريال٧٨١/٣ ريال روزي ٠٠٠/١١٥ ريال ماهيانه ٥٠٠/٥٧ واحدي 

  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٣٣٠/٤٠٨
  روز١٤= ريال ١٠٨/٣٨١
  روز١٣= ريال ٨٨٦/٣٥٣
  روز١٢= ريال ٦٦٤/٣٢٦
  روز١١=  ريال ٤٤٢/٢٩٩
  روز١٠= ريال ٢٢٠/٢٧٢
   روز٩= ريال ٩٩٨/٢٤٤
   روز٨= ريال ٧٧٦/٢١٧
   روز٧= ريال ٥٥٤/١٩٠
   روز٦= ريال ٣٣٢/١٦٣
   روز٥= ريال ١١٠/١٣٦
   روز٤= ريال ٨٨٨/١٠٨
   روز٣= ريال ٦٦٦/٨١
  روز ٢=  ريال ٤٤٤/٥٤
   روز١= ريال ٢٢٢/٢٧

  روز٢٩= ريال ٤٣٨/٧٨٩
  روز٢٨= ريال ٢١٦/٧٦٢
  روز٢٧= ريال ٩٩٤/٧٣٤
  روز٢٦= ريال ٧٧٢/٧٠٧
  روز٢٥= ريال ٥٥٠/٦٨٠
  روز٢٤= ريال ٣٢٨/٦٥٣
  روز٢٣= ريال ١٠٦/٦٢٦
  روز٢٢= ريال ٨٨٤/٥٩٨
  روز٢١= ريال ٦٦٢/٥٧١
  روز٢٠= ريال ٤٤٠/٥٤٤
  روز١٩= ريال ٢١٨/٥١٧
  روز١٨ =ريال ٩٩٦/٤٨٩
  روز١٧= ريال ٧٧٤/٤٦٢
  روز١٦= ريال ٥٥٢/٤٣٥

  روز١٥= ريال ١٦٥/٢٠٤
  روز١٤= ريال ٥٥٤/١٩٠
  روز١٣= ريال ٩٤٣/١٧٦
  روز١٢= ريال ٣٣٢/١٦٣
  روز١١= ريال ٧٢١/١٤٩
  روز١٠= ريال ١١٠/١٣٦
   روز٩= ريال ٤٩٩/١٢٢
   روز٨= ريال ٨٨٨/١٠٨
   روز٧= ريال ٢٧٧/٩٥
   روز٦= ريال ٦٦٦/٨١
   روز٥= ريال ٠٥٥/٦٨
   روز٤= ريال ٤٤٤/٥٤
   روز٣= ريال ٨٣٣/٤٠
   روز٢= ريال ٢٢٢/٢٧
   روز١=  ريال ٦١١/١٣

  روز٢٩= ريال ٧١٩/٣٩٤
  روز٢٨= ريال ١٠٨/٣٨١
  روز٢٧= ريال ٤٩٧/٣٦٧
  روز٢٦= ريال ٨٨٦/٣٥٣
  روز٢٥= ريال ٢٧٥/٣٤٠
  روز٢٤= ريال ٦٦٤/٣٢٦
  روز٢٣= ريال ٠٥٣/٣١٣
  روز٢٢= ريال ٤٤٢/٢٩٩
  روز٢١ = ريال٨٣١/٢٨٥
  روز٢٠= ريال ٢٢٠/٢٧٢
  روز١٩= ريال ٦٠٩/٢٥٨
  روز١٨= ريال ٩٩٨/٢٤٤
  روز١٧= ريال ٣٨٧/٢٣١
  روز١٦= ريال ٧٧٦/٢١٧

  روز١٥= ريال ٧١٥/٥٦
  روز١٤= ريال ٩٣٤/٥٢
  روز١٣= ريال ١٥٣/٤٩
  روز١٢= ريال ٣٧٢/٤٥
  روز١١= ريال ٥٩١/٤١
  روز١٠= ريال ٨١٠/٣٧
   روز٩= ريال ٠٢٩/٣٤
   روز٨= ريال ٢٤٨/٣٠
   روز٧= ريال ٤٦٧/٢٦
   روز٦= ريال ٦٨٦/٢٢
   روز٥= ريال ٩٠٥/١٨
   روز٤= ريال ١٢٤/١٥
   روز٣= ريال ٣٤٣/١١
   روز٢= ريال ٥٦٢/٧
   روز١= ريال ٧٨١/٣

  روز٢٩= ريال ٦٤٩/١٠٩
  روز٢٨= ريال ٨٦٩/١٠٥
  روز٢٧= ريال ٠٨٧/١٠٢
  روز٢٦= ريال ٣٠٦/٩٨
  روز٢٥= ريال ٥٢٥/٩٤
  روز٢٤= ريال ٧٤٤/٩٠
  روز٢٣= ريال ٩٦٣/٨٦
  روز٢٢= ريال ١٨٢/٨٣
  روز٢١= ريال ٤٠١/٧٩
  روز٢٠= ريال ٦٢٠/٧٥
  روز١٩= ريال ٨٣٩/٧١
  روز١٨= ريال ٠٥٨/٦٨
   روز١٧= ريال  ٢٧٧/٦٤
   روز١٦=  ريال ٤٩٦/٦٠

  
   واحد٥=  ريال ٠٠٠/١٤٠/٤  ماه                        ٥
   واحد٤= ريال ٠٠٠/٣١٢/٣  ماه                        ٤
   واحد٣= ريال ٠٠٠/٤٨٤/٢  ماه                        ٣
   واحد٢= ريال ٠٠٠/٦٥٦/١  ماه                        ٢
   واحد١= ريال ٠٠٠/٨٢٨  ماه                           ١

  

  
   واحد٧= ريال ٥٠٠/١٧٣/٢ ماه                       ٦
   واحد٦= يال ر٠٠٠/٨٦٣/١  ماه                     ٥
   واحد٥=  ريال ٥٠٠/٥٥٢/١  ماه                     ٤
   واحد٤= ريال ٠٠٠/٢٤٢/١  ماه                   ٣
   واحد٣= ريال ٥٠٠/٩٣١  ماه                     ٣
   واحد٢= ريال ٠٠٠/٦٢١  ماه                  ٢
   واحد١= ريال ٥٠٠/٣١٠  ماه                  ١

  

   واحد١١= ريال ٥٠٠/٦٣٢ اه                         م٥/٥
   واحد١٠= ريال ٠٠٠/٥٧٥  ماه                           ٥
   واحد٩= ريال ٥٠٠/٥١٧  ماه                        ٥/٤
   واحد٨= ريال ٠٠٠/٤٦٠  ماه                           ٤
   واحد٧ =ريال ٥٠٠/٤٠٢  ماه                        ٥/٣
   واحد٦= ريال ٠٠٠/٣٤٥  ماه                           ٣
   واحد٥= ريال ٥٠٠/٢٨٧  ماه                        ٥/٢
   واحد٤= ريال ٠٠٠/٢٣٠  ماه                           ٢
   واحد٣= ريال ٥٠٠/١٧٢  ماه                        ٥/١
   واحد٢= ريال ٠٠٠/١١٥  ماه                           ١

   واحد١= ريال ٥٠٠/٥٧  روز                       ١٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



گروه فني و مهندسي در مقطع آارشناسي ارشد پيوسته تــرمي 
 ريال روزي٠٠٠/٢٠٧ ريال ماهيانه ٥٠٠/١٠٣ ريال واحدي ٠٠٠/٢٤٢/١
  ريال٨٠٦/٦

  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

طع آارشناسي  ترمي گروه فني و مهندسي در مق
ريال ٠٠٠/١٨٤ريال ماهيانه ٠٠٠/٩٢ ريال واحدي ٠٠٠/١٠٤/١

  ريال٠٥٠/٦ روزي 
  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٠٩٠/١٠٢
  روز١٤=  ريال ٢٨٤/٩٥
  روز١٣=  ريال ٤٧٨/٨٨
  روز١٢=  ريال ٦٧٢/٨١
  روز١١=  ريال ٨٦٦/٧٤
  روز١٠=  ريال ٠٦٠/٦٨
   روز٩=  ريال ٢٥٤/٦١
   روز٨=  لريا ٤٤٨/٥٤
   روز٧=  ريال ٦٤٢/٤٧
   روز٦=  ريال ٨٣٦/٤٠
   روز٥=  ريال ٠٣٠/٣٤
   روز٤=  ريال ٢٢٤/٢٧
   روز٣=  ريال ٤١٨/٢٠
   روز٢=  ريال ٦١٢/١٣
   روز١=  ريال ٨٠٦/٦

  روز٢٩=  ريال ٣٧٤/١٩٧
  روز٢٨=  ريال ٥٦٨/١٩٠
  روز٢٧=  ريال ٧٦٢/١٨٣
  روز٢٦=  ريال ٩٥٦/١٧٦
  روز٢٥=  ريال ١٥٠/١٧٠
  روز٢٤=  ريال ٣٤٤/١٦٣
  روز٢٣=  ريال ٥٣٨/١٥٦
  روز٢٢=  ريال ٧٣٢/١٤٩
  روز٢١=  ريال ٩٢٦/١٤٢
  روز٢٠=  ريال ١٢٠/١٣٦
  روز١٩=  ريال ٣١٤/١٢٩
  روز١٨=  ريال ٥٠٨/١٢٢
  روز١٧=  ريال ٧٠٢/١١٥
  روز١٦=  ريال ٨٩٦/١٠٨

  روز١٥= ريال ٧٥٠/٩٠
  روز١٤= ريال ٧٠٠/٨٤
  روز١٣= ريال ٦٥٠/٧٨
  روز١٢ =ريال ٦٠٠/٧٢
  روز١١=  ريال ٥٥٠/٦٦
  روز١٠=  ريال ٥٠٠/٦٠
   روز٩=  ريال ٤٥٠/٥٤
   روز٨=  ريال ٤٠٠/٤٨
   روز٧= ريال ٣٢٠/٤٢
   روز٦= ريال ٣٠٠/٣٦
   روز٥= ريال ٢٥٠/٣٠
   روز٤= ريال ٢٠٠/٢٤
   روز٣= ريال ١٥٠/١٨
   روز٢= ريال ١٠٠/١٢
   روز١= ريال ٠٥٠/٦

  روز٢٩=  ريال٤٥٠/١٧٥
  وزر٢٨= ريال ٤٠٠/١٦٩
  روز٢٧= ريال ٣٥٠/١٦٣
  روز٢٦= ريال ٣٠٠/١٥٧
  روز٢٥= ريال ٢٥٠/١٥١
  روز٢٤= ريال ٢٠٠/١٤٥
  روز٢٣=  ريال ١٥٠/١٣٩
  روز٢٢=  ريال ١٠٠/١٣٣
  روز٢١=  ريال ٠٥٠/١٢٧
  روز٢٠=  ريال ٠٠٠/١٢١
  روز١٩=  ريال ٩٥٠/١١٤
  روز١٨=  ريال ٩٠٠/١٠٨
  روز١٧=  ريال ٨٥٠/١٠٢
  روز١٦=  ريال ٨٠٠/٩٦

  

   واحد١١=  ريال ٥٠٠/١٣٨/١ ماه                  ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٠٠٠/٠٣٥/١  ماه                 ٥
   واحد٩= ريال ٥٠٠/٩٣١  ماه                        ٥/٤
   واحد٨= ريال ٠٠٠/٨٢٨  ماه                           ٤
   واحد٧=  ريال ٥٠٠/٧٢٤  ماه                        ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٠٠٠/٦٢١  ماه                           ٣
   واحد٥=  ريال ٥٠٠/٥١٧  ماه                        ٥/٢
   واحد٤= ريال ٠٠٠/٤١٤  ماه                           ٢
   واحد٣= ريال ٥٠٠/٣١٠  ماه                        ٥/١
   واحد٢= يال ر٠٠٠/٢٠٧  ماه                           ١

   واحد١= ريال ٥٠٠/١٠٣  روز                       ١٥

   واحد١١=  ريال ٠٠٠/٠١٢/١  ماه                        ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٠٠٠/٩٢٠  ماه                           ٥
   واحد٩=  ريال ٠٠٠/٨٢٨  ماه                        ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/٧٣٦         ماه                    ٤
   واحد٧=  ريال ٠٠٠/٦٤٤  ماه                        ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٠٠٠/٥٥٢  ماه                           ٣
   واحد٥=  ريال ٠٠٠/٤٦٠  ماه                        ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٣٦٨  ماه                           ٢
   واحد٣=  ريال ٠٠٠/٢٧٦                         ماه ٥/١
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/١٨٤  ماه                           ١

   واحد١=  ريال ٠٠٠/٩٢٠  روز                       ١٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 گروه آشاورزي در مقطع آارشناسي ارشد ناپيوسته تـــــــرمي 
ريال روزي ٠٠٠/٣٦٨ ريال ماهيانه ٠٠٠/٢٧٦ ريال واحدي ٠٠٠/٢٠٨/٢

  ريال٠٩٩/١٢ 

  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

 ريال واحدي ٠٠٠/٦٩٠ گروه آشاورزي در مقطع آارداني ترمي 
  ريال٧٨١/٣ ريال روزي ٠٠٠/١١٥ ريال ماهيانه ٥٠٠/٥٧

  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٤٨٥/١٨١
  روز١٤=  ريال ٣٨٦/١٦٩
  روز١٣= ريال ٢٨٧/١٥٧
  روز١٢=  الري ١٨٨/١٤٥
  روز١١=  ريال ٠٨٩/١٣٣
  روز١٠=  ريال ٩٩٠/١٢٠
   روز٩=  ريال ٨٩١/١٠٨
   روز٨=  ريال ٧٩٢/٩٦
   روز٧= ريال ٦٩٣/٨٤
   روز٦=  ريال ٥٤٩/٧٢
   روز٥=  ريال ٤٩٥/٦٠
   روز٤=  ريال ٣٩٦/٤٨
   روز٣=  ريال ٢٩٧/٣٦
   روز٢=  ريال ١٩٨/٢٤
   روز١=  ريال ٠٩٩/١٢

  روز٢٩= ريال٨٧١/٣٥٠
  روز٢٨=  ريال ٧٧٢/٣٣٨
  روز٢٧=  ريال ٦٧٣/٣٢٦
  روز٢٦=  ريال ٥٧٤/٣١٤
  روز٢٥=  ريال ٤٧٥/٣٠٢
  روز٢٤=  ريال ٣٧٦/٢٩٠
  روز٢٣=  ريال ٢٧٧/٢٧٨
  روز٢٢=  ريال ١٧٨/٢٦٦
  روز٢١=  ريال ٠٧٩/٢٥٤
  روز٢٠=  ريال ٩٨٠/٢٤١
  روز١٩= ريال ٨٨١/٢٢٩
  روز١٨=  ريال ٧٨٢/٢١٧
  روز١٧=  ريال ٦٨٣/٢٠٥
  روز١٦=  يالر ٥٨٤/١٩٣

  روز١٥=  ريال ٧١٥/٥٦
  روز١٤=  ريال ٩٣٤/٥٢
  روز١٣= ريال ١٥٣/٤٩
  روز١٢=  ريال ٣٧٢/٤٥
  روز١١=  ريال ٥٩١/٤١
  روز١٠=  ريال ٨١٠/٣٧
   روز٩=  ريال ٠٢٩/٣٤
   روز٨=  ريال ٢٤٨/٣٠
   روز٧= ريال ٤٦٧/٢٦
   روز٦=  ريال ٦٨٦/٢٢
   روز٥=  ريال ٩٠٥/١٨
   روز٤=  ريال ١٢٤/١٥
   روز٣=  ريال ٣٤٣/١١
   روز٢=  ريال ٥٦٢/٧
   روز١=  ريال ٧٨١/٣

  روز٢٩= ريال٦٤٩/١٠٩
  روز٢٨=  ريال ٨٦٨/١٠٥
  روز٢٧=  ريال ٠٨٧/١٠٢
  روز٢٦=  ريال ٣٠٦/٩٨
  روز٢٥=  ريال ٥٢٥/٩٤
  روز٢٤=  ريال ٧٤٤/٩٠
  روز٢٣=  ريال ٩٦٣/٨٦
  روز٢٢=  ريال ١٨٢/٨٣
  روز٢١=  ريال ٤٠١/٧٩
  روز٢٠=  ريال ٦٢٠/٧٥
  روز١٩=  ريال ٨٣٩/٧١
  روز١٨=  ريال ٠٥٨/٦٨
  روز١٧=  ريال ٢٧٧/٦٤
  روز١٦=  ريال ٤٩٦/٦٠

  

  
   واحد٧=  ريال ٠٠٠/٩٣٢/١ ماه               ٦
   واحد٦=  ريال ٠٠٠/٦٥٦/١ ماه               ٥
   واحد٥=  ريال ٠٠٠/٣٨٠/١ ماه                ٤
  احد و٤=  ريال ٠٠٠/١٠٤/١ ماه                  ٣

   واحد٣=  ريال ٠٠٠/٨٢٨ ماه                ٣
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/٥٥٢ ماه                ٢
   واحد١=  ريال ٠٠٠/٢٧٦ ماه                 ١

   واحد١١=  ريال ٥٠٠/٦٣٢  ماه                        ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٠٠٠/٥٧٥  ماه                           ٥
   واحد٩=  ريال ٥٠٠/٥١٧                      ماه    ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/٤٦٠  ماه                           ٤
   واحد٧=  ريال ٥٠٠/٤٠٢  ماه                        ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٠٠٠/٣٤٥  ماه                           ٣
  واحد ٥=  ريال ٥٠٠/٢٨٧  ماه                        ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٢٣٠  ماه                           ٢
   واحد٣=  ريال ٥٠٠/١٧٢  ماه                        ٥/١
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/١١٥  ماه                           ١

   واحد١=  ريال ٥٠٠/٥٧  روز                       ١٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ريال ٠٠٠/٤٨٥/٤ مقطع دآتري تخصصي تـرمي گروه آشاورزي در 
 ريال روزي ٥٠٠/٧٤٧  ريال ماهيانه ٥٠٠/٧٤٧واحد درسي 

  ريال٥٧٦/٢٤

  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

ريال ٠٠٠/١٠٤/١ گروه آشاورزي در مقطع آارشناسي  ترمي
 ريال روزي ٠٠٠/١٨٤ ريال ماهــــــــــــيانه ٠٠٠/٩٢ واحـــدي 

  ريال٠٥٠/٦
  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٦٤٠/٣٦٨
  روز١٤=  ريال ٠٦٤/٣٤٤
  روز١٣=   ريال٤٨٨/٣١٩
  روز١٢=   ريال٩١٢/٢٩٤
  روز١١=  ريال ٣٣٦/٢٧٠
  روز١٠=  ريال ٧٦٠/٢٤٥
   روز٩=  ريال ١٨٤/٢٢١
   روز٨=  ريال ٦٠٨/١٩٦
   روز٧=  ريال ٠٣٢/١٧٢
   روز٦=   ريال٤٥٦/١٤٧
   روز٥=  ريال ٨٨٠/١٢٢
   روز٤=  ريال ٣٠٤/٩٨
   روز٣=  ريال ٧٢٨/٧٣
   روز٢=  ريال ١٥٢/٤٩
   روز١=  ريال ٥٧٦/٢٤

  روز٢٩=  ريال ٧٠٤/٧١٢
  روز٢٨=  ريال ١٢٨/٦٨٨
  روز٢٧=  ريال ٥٥٢/٦٦٣
  روز٢٦=  ريال ٩٧٦/٦٣٨
  روز٢٥=  ريال ٤٠٠/٦١٤
  روز٢٤=   ريال٨٢٤/٥٨٩
  روز٢٣=   ريال٢٤٨/٥٦٥
  روز٢٢=  ريال ٦٧٢/٥٤٠
  روز٢١=   ريال٠٩٦/٥١٦
  روز٢٠=   ريال٥٢٠/٤٩١
  روز١٩=  ريال ٩٤٤/٤٦٦
  روز١٨=  ريال ٣٦٨/٤٤٢
  روز١٧=   ريال٧٩٢/٤١٧
  روز١٦=   ريال٢١٦/٣٩٣

  روز١٥=  ريال ٧٥٠/٩٠
  روز١٤=  ريال ٧٠٠/٨٤
  روز١٣= ريال ٦٥٠/٧٨
  روز١٢=  ريال ٦٠٠/٧٢
  روز١١=  ريال ٥٥٠/٦٦
  روز١٠=  ريال ٥٠٠/٦٠
   روز٩=  ريال ٤٥٠/٥٤
   روز٨=  ريال ٤٠٠/٤٨
   روز٧= ريال ٣٢٠/٤٢
   روز٦=  ريال ٣٠٠/٣٦
   روز٥=  ريال ٢٥٠/٣٠
   روز٤=  ريال ٢٠٠/٢٤
   روز٣=  ريال ١٥٠/١٨
   روز٢=  ريال ١٠٠/١٢
   روز١=  ريال ٠٥٠/٦

  روز٢٩= ريال٤٥٠/١٧٥
  روز٢٨=  ريال ٤٠٠/١٦٩
  روز٢٧=  ريال ٣٥٠/١٦٣
  روز٢٦=  ريال ٣٠٠/١٥٧
  روز٢٥=  ريال ٢٥٠/١٥١
  روز٢٤=  ريال ٢٠٠/١٤٥
  روز٢٣=  ريال ١٥٠/١٣٩
  روز٢٢=  ريال ١٠٠/١٣٣
  روز٢١=  ريال ٠٥٠/١٢٧
  روز٢٠=  ريال ٠٠٠/١٢١
  روز١٩= ريال ٩٥٠/١١٤
  روز١٨=  ريال ٩٠٠/١٠٨
  روز١٧=  ريال ٨٥٠/١٠٢
  روز١٦=  ريال ٨٠٠/٩٦

  
   واحد٥=  ريال ٥٠٠/٧٣٧/٣  ماه                          ٥
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٩٩٠/٢    ماه                         ٤
   واحد٣=  ريال ٥٠٠/٢٤٢/٢  ماه                           ٣
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/٤٩٥/١  ماه                           ٢
   واحد١=  ريال ٥٠٠/٧٤٧  ماه                              ١

   واحد١١=  ريال ٠٠٠/٠١٢/١  ماه                        ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٠٠٠/٩٢٠  ماه                           ٥
   واحد٩=  ريال ٠٠٠/٨٢٨  ماه                        ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/٧٣٦  ماه                           ٤
   واحد٧=  ريال ٠٠٠/٦٤٤  ماه                        ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٠٠٠/٥٥٢  ماه                           ٣
   واحد٥=  ريال ٠٠٠/٤٦٠  ماه                        ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٣٦٨  ماه                           ٢
   واحد٣=  ريال ٠٠٠/٢٧٦  ماه                        ٥/١
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/١٨٤  ماه                           ١

   واحد١=  ريال ٠٠٠/٩٢  روز                       ١٥



 

واحد  ريال ٨٠٠/٤٩٦گروه هنر در مقطع دآتري تخصصي ترمي 
  ٢٢٢/٢٧/-ريال و روزي ٠٠٠/٨٢٨ ريال ماهـــــيانه٠٠٠/٨٢٨درسي 

  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

 ٠٠٠/٤٨٤/٢گروه هنر در مقطع آارشناسي ارشد ناپيوسته ترمي
  ريال روزي ٠٠٠/٤١٤ ل ماهيانه ريا٥٠٠/٣١٠ريال واحدي 

  ريال٦١١/١٣

  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

ريال واحدي ٠٠٠/٦٩٠گروه هنر در مقطع آارداني ترمي
  ريال٧٨١/٣ ريال روزي ٠٠٠/١١٥ ريال ماهيانه ٥٠٠/٥٧

  
  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٣٣٠/٤٠٨
  روز١٤=  ريال ١٠٨/٣٨١
  روز١٣=  ريال ٨٨٦/٣٥٣
  روز١٢=  ريال ٦٦٤/٣٢٦
  روز١١=  ريال ٤٤٢/٢٩٩
  روز١٠=  ريال ٢٢٠/٢٧٢
   روز٩=  ريال ٩٩٨/٢٤٤
   روز٨=  ريال ٧٧٦/٢١٧
   روز٧=  ريال ٥٥٤/١٩٠
   روز٦=  ريال ٣٣٢/١٦٣
   روز٥=  ريال ١١٠/١٣٦
   روز٤=  ريال ٨٨٨/١٠٨
   روز٣=  ريال ٦٦٦/٨١
   روز٢=  ريال ٤٤٤/٥٤
   روز١=  ريال ٢٢٢/٢٧

  روز٢٩= ريال ٤٣٨/٧٨٩
  روز٢٨= ريال ٢١٦/٧٦٢
  روز٢٧= ريال ٩٩٤/٧٣٤
  روز٢٦= ريال ٧٧٢/٧٠٧
  روز٢٥=   ريال٥٥٠/٦٨٠
  روز٢٤=  ريال ٣٢٨/٦٥٣
  روز٢٣=  ريال ١٠٦/٦٢٦
  روز٢٢=  ريال ٨٨٤/٥٩٨
  روز٢١=  ريال ٦٦٢/٥٧١
  روز٢٠=  ريال ٤٤٠/٥٤٤
  روز١٩=  ريال ٢١٨/٥١٧
  روز١٨=  ريال ٩٩٦/٤٨٩
  روز١٧=  ريال ٧٧٤/٤٦٢
  روز١٦=  ريال ٥٥٢/٤٣٥

  روز١٥=  ريال ١٦٥/٢٠٤
  روز١٤=  ريال ٥٥٤/١٩٠
  روز١٣=  ريال١٧٦/ ٩٤٣
  روز١٢=  ريال ٣٣٢/١٦٣
  روز١١=  ريال ٧٢١/١٤٩
  روز١٠=   ريال١١٠/١٣٦
   روز٩=  ريال ٤٩٩/١٢٢
   روز٨=  ريال ٨٨٨/١٠٨
   روز٧=  ريال ٢٧٧/٩٥
   روز٦=  ريال ٦٦٦/٨١
   روز٥=  ريال ٠٥٥/٦٨
   روز٤=  ريال ٤٤٤/٥٤
   روز٣=  ريال ٨٣٣/٤٠
   روز٢=  ريال ٢٢٢/٢٧
   روز١=  ريال ٦١١/١٣

  روز٢٩=  ريال٧١٩/٣٩٤
  روز٢٨=  ريال ١٠٨/٣٨١
  روز٢٧=  ريال ٤٩٧/٣٦٧
  روز٢٦=  ريال ٨٨٦/٣٥٣
  روز٢٥=  ريال ٢٧٥/٣٤٠
  روز٢٤=  ريال ٦٦٤/٣٢٦
  روز٢٣=  ريال ٠٥٣/٣١٣
  روز٢٢=  ريال ٤٤٢/٢٩٩
  روز٢١=  ريال ٨٣١/٢٨٥
  روز٢٠=  الري ٢٢٠/٢٧٢
  روز١٩=  ريال ٦٠٩/٢٥٨
  روز١٨=  ريال ٩٩٨/٢٤٤
  روز١٧=  ريال ٣٨٧/٢٣١
  روز١٦=  ريال ٧٧٦/٢١٧

  روز١٥=  ريال ٧١٥/٥٦
  روز١٤=  ريال ٩٣٤/٥٢
  روز١٣=  ريال ١٥٣/٤٩
  روز١٢=  ريال ٣٧٢/٤٥
  روز١١=  ريال ٥٩١/٤١
  روز١٠=  ريال ٨١٠/٣٧
   روز٩=  ريال ٠٢٩/٣٤
   روز٨=  ريال ٢٤٨/٣٠
   روز٧=   ريال٤٦٧/٢٦
   روز٦=  ريال ٦٨٦/٢٢
   روز٥=  ريال ٩٠٥/١٨
   روز٤=  ريال ١٢٤/١٥
   روز٣=  ريال ٣٤٣/١١
   روز٢=  ريال ٥٦٢/٧
   روز١=  ريال ٧٨١/٣

  روز٢٩= ريال ٦٤٩/١٠٩
  روز٢٨=  ريال ٨٦٨/١٠٥
  روز٢٧=  ريال ٠٨٧/١٠٢
  روز٢٦=  ريال ٣٠٦/٩٨
  روز٢٥=  ريال ٥٢٥/٩٤
  وزر٢٤=  ريال ٧٤٤/٩٠
  روز٢٣=  ريال ٩٦٣/٨٦
  روز٢٢=  ريال ١٨٢/٨٣
  روز٢١=  ريال ٤٠١/٧٩
  روز٢٠=  ريال ٦٢٠/٧٥
  روز١٩=  ريال ٨٣٩/٧١
 روز١٨=   ريال٠٥٨/٦٨
  روز١٧=  ريال ٢٧٧/٦٤
  روز١٦=  ريال ٤٩٦/٦٠

  
   واحد٥=  ريال ٠٠٠/١٤٠/٤ ماه                 ٥
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٣١٢/٣ ماه                ٤
   واحد٣=  ريال ٠٠٠/٤٨٤/٢ ماه                 ٣
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/٦٥٦/١ ماه                 ٢
   واحد١=  ريال ٠٠٠/٨٢٨ ماه                    ١

  
   واحد٧=  ريال ٥٠٠/١٧٣/٢ ماه                ٦
   واحد٦=  ريال ٠٠٠/٨٦٣/١ ماه                ٥
   واحد٥=  ريال ٥٠٠/٥٥٢/١ ماه               ٤
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٢٤٢/١ ماه            ٣
   واحد٣=  ريال ٥٠٠/٩٣١ ماه                    ٣

   واحد٢=  ريال ٠٠٠/٦٢١ ماه               ٢
   واحد١=  ريال ٥٠٠/٣١٠ ماه                ١

   واحد١١=  ريال ٥٠٠/٦٣٢ ماه                       ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٠٠٠/٥٧٥                    ماه       ٥
   واحد٩=  ريال ٥٠٠/٥١٧ ماه                       ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/٤٦٠ ماه                          ٤
   واحد٧=  ريال ٥٠٠/٤٠٢ ماه                       ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٠٠٠/٣٤٥ ماه                          ٣
   واحد٥=  ريال ٥٠٠/٢٨٧ماه                        ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٢٣٠ ماه                          ٢
   واحد٣=  ريال ٥٠٠/١٧٢ ماه                       ٥/١
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/١١٥ ماه                         ١

   واحد١=  ريال ٥٠٠/٥٧ روز                      ١٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



گروه هنر در مقطع آارشناسي ارشد پيوسته ترمي 
 ريال ٠٠٠/٢٠٧ ريال ماهيانه ٥٠٠/١٠٣ ريال واحدي ٠٠٠/٢٤٢/١

  ريال٨٠٦/٦روزي 

  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

ريال واحـــدي ٠٠٠/١٠٤/١گروه هنر در مقطع آارشناسي ترمي
   ريال٠٥٠/٦ريال روزي٠٠٠/١٨٤  ريال ماهيانه ٠٠٠/٩٢

  ٨٣-٨٤تحصيلي سال 

  روز١٥=  ريال ٠٩٠/١٠٢
  روز١٤=  ريال ٢٨٤/٩٥
  روز١٣=  ريال ٤٧٨/٨٨
  روز١٢=  ريال ٦٧٢/٨١
  روز١١=  ريال ٨٦٦/٧٤
  روز١٠=  ريال ٠٦٠/٦٨
   روز٩=  ريال ٢٥٤/٦١
   روز٨=  ريال ٤٤٨/٥٤
   روز٧=  ريال ٦٤٢/٤٧
   روز٦=  ريال ٨٣٦/٤٠
   روز٥=  ريال ٠٣٠/٣٤
   روز٤=  ريال ٢٢٤/٢٧
   روز٣=  ريال ٤١٨/٢٠
   روز٢=  ريال ٦١٢/١٣
   روز١=  ريال ٨٠٦/٦

  روز٢٩=  ريال ٣٧٤/١٩٧
  روز٢٨=  ريال ٥٦٨/١٩٠
  روز٢٧=  ريال ٧٦٢/١٨٣
  روز٢٦=  ريال ٩٥٦/١٧٦
  روز٢٥=  ريال ١٥٠/١٧٠
  روز٢٤=  ريال ٣٤٤/١٦٣
  روز٢٣=  ريال ٥٣٨/١٥٦
  روز٢٢=  ريال ٧٣٢/١٤٩
  روز٢١=  ريال ٩٢٦/١٤٢
  روز٢٠= ريال  ١٢٠/١٣٦
  روز١٩=  ريال ٣١٤/١٢٩
  روز١٨=  ريال ٥٠٨/١٢٢
  روز١٧=  ريال ٧٠٢/١١٥
  روز١٦=  ريال ٨٩٦/١٠٨

  روز١٥=  ريال ٧٥٠/٩٠
  روز١٤=  ريال ٧٠٠/٨٤
  روز١٣=  ريال ٦٥٠/٧٨
  روز١٢=  ريال ٦٠٠/٧٢
  روز١١=  ريال ٥٥٠/٦٦
  روز١٠=  ريال ٥٠٠/٦٠
   روز٩=  ريال ٤٥٠/٥٤
   روز٨=  ريال ٤٠٠/٤٨
   روز٧=  ريال ٣٢٠/٤٢
   روز٦=  ريال ٣٠٠/٣٦
   روز٥=  ريال ٢٥٠/٣٠
   روز٤=  ريال ٢٠٠/٢٤
   روز٣=  ريال ١٥٠/١٨
   روز٢=  ريال ١٠٠/١٢
   روز١=  ريال ٠٥٠/٦

  روز٢٩=  ريال٤٥٠/١٧٥
  روز٢٨=  ريال ٤٠٠/١٦٩
  روز٢٧=  ريال ٣٥٠/١٦٣
  روز٢٦=  ريال ٣٠٠/١٥٧
  روز٢٥=  ريال ٢٥٠/١٥١
  روز٢٤ =  ريال٢٠٠/١٤٥
  روز٢٣=  ريال ١٥٠/١٣٩
  روز٢٢=  ريال ١٠٠/١٣٣
  روز٢١=  ريال ٠٥٠/١٢٧
  روز٢٠=  ريال ٠٠٠/١٢١
  روز١٩=  ريال ٩٥٠/١١٤
  روز١٨=  ريال ٩٠٠/١٠٨
  روز١٧=  ريال ٨٥٠/١٠٢
  روز١٦=  ريال ٨٠٠/٩٦

  

   واحد١١=  ريال ٥٠٠/١٣٨/١ ماه                       ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٠٠٠/٠٣٥/١         ماه                  ٥

   واحد٩=  ريال ٥٠٠/٩٣١ ماه                       ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/٨٢٨ ماه                          ٤
   واحد٧=  ريال ٥٠٠/٧٢٤ ماه                       ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٠٠٠/٦٢١ ماه                          ٣
   واحد٥=  ريال ٥٠٠/٥١٧                  ماه      ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٤١٤ ماه                          ٢
   واحد٣=  ريال ٥٠٠/٣١٠ ماه                       ٥/١
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/٢٠٧ ماه                          ١

   واحد١=  ريال٥٠٠/١٠٣ روز                      ١٥

   واحد١١=  ريال ٠٠٠/٠١٢/١                     ماه   ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٠٠٠/٩٢٠ ماه                          ٥
   واحد٩=  ريال ٠٠٠/٨٢٨ ماه                       ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/٧٣٦ ماه                          ٤
   واحد٧=  ريال ٠٠٠/٦٤٤ ماه                       ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٠٠٠/٥٥٢ ماه                          ٣
   واحد٥=  ريال ٠٠٠/٤٦٠ ماه                       ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٣٦٨ ماه                         ٢
   واحد٣=  ريال ٠٠٠/٢٧٦ ماه                       ٥/١
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/١٨٤ ماه                          ١

   واحد١=  ريال ٠٠٠/٩٢ روز                       ١٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 ريال ٠٠٠/٩٦٨/٤گروه دامپزشكي در مقطع دآتري تخصصي ترمي 
 ريال روزي ٠٠٠/٨٢٨ ريال ماهـــــيانه ٠٠٠/٨٢٨واحد درسي 

٢٢٢/٢٧  
  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

 ترمي گروه دامپزشكي در مقطع آارشناسي ارشد ناپيوسته
ريال ٠٠٠/٤١٤ ريال ماهيانه ٥٠٠/٣١٠ريال واحدي ٠٠٠/٤٨٤/٢

  ريال٦١١/١٣روزي

  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

 ريال واحدي ٠٠٠/٦٩٠گروه دامپزشكي در مقطع آارداني ترمي
  ريال٧٨١/٣ريال روزي ٠٠٠/١١٥ ريال ماهيانه ٥٠٠/٥٧

  
  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٣٣٠/٤٠٨
  روز١٤= ريال ١٠٨/٣٨١
  روز١٣= ريال ٨٨٦/٣٥٣
  روز١٢= ريال ٦٦٤/٣٢٦
  روز١١=  ريال ٤٤٢/٢٩٩
  روز١٠= ريال ٢٢٠/٢٧٢
   روز٩= ريال ٩٩٨/٢٤٤
   روز٨= ريال ٧٧٦/٢١٧
   روز٧= ريال ٥٥٤/١٩٠
   روز٦= ريال ٣٣٢/١٦٣
   روز٥= ريال ١١٠/١٣٦
   روز٤= ريال ٨٨٨/١٠٨
   روز٣=  ريال ٦٦٦/٨١
   روز٢=  ريال ٤٤٤/٥٤
   روز١=  ريال ٢٢٢/٢٧

  روز٢٩= ريال ٤٣٨/٧٨٩
  روز٢٨= ريال ٢١٦/٧٦٢
  روز٢٧= ريال ٩٩٤/٧٣٤
  روز٢٦= ريال ٧٧٢/٧٠٧
  روز٢٥= ريال ٥٥٠/٦٨٠
  روز٢٤= ريال ٣٢٨/٦٥٣
  روز٢٣= ريال ١٠٦/٦٢٦
  روز٢٢= ريال ٨٨٤/٥٩٨
  روز٢١= ريال ٦٦٢/٥٧١
  روز٢٠= ريال ٤٤٠/٥٤٤
  روز١٩= ريال ٢١٨/٥١٧
  روز١٨= ريال ٩٩٦/٤٨٩
  روز١٧= ريال ٧٧٤/٤٦٢
  روز١٦= ريال ٥٥٢/٤٣٥

  روز١٥= ريال ١٦٥/٢٠٤
  روز١٤= ريال ٥٥٤/١٩٠
  روز١٣= ريال ٩٤٣/١٧٦
  روز١٢= ريال ٣٣٢/١٦٣
  روز١١= ريال ٧٢١/١٤٩
  روز١٠= ريال ١١٠/١٣٦
   روز٩= ريال ٤٩٩/١٢٢
   روز٨= ريال ٨٨٨/١٠٨
   روز٧= ريال ٢٧٧/٩٥
   روز٦= ريال ٦٦٦/٨١
   روز٥= ريال ٠٥٥/٦٨
  روز ٤= ريال ٤٤٤/٥٤
   روز٣= ريال ٨٣٣/٤٠
   روز٢= ريال ٢٢٢/٢٧
   روز١=  ريال ٦١١/١٣

  روز٢٩= ريال ٧١٩/٣٩٤
  روز٢٨= ريال ١٠٨/٣٨١
  روز٢٧= ريال ٤٩٧/٣٦٧
  روز٢٦= ريال ٨٨٦/٣٥٣
  روز٢٥= ريال ٢٧٥/٣٤٠
  روز٢٤= ريال ٦٦٤/٣٢٦
  روز٢٣= ريال ٠٥٣/٣١٣
  روز٢٢= ريال ٤٤٢/٢٩٩
  روز٢١= ريال ٨٣١/٢٨٥
  روز٢٠= ريال ٢٢٠/٢٧٢
  روز١٩= ريال ٦٠٩/٢٥٨
  روز١٨= ريال ٩٩٨/٢٤٤
  روز١٧= ريال ٣٨٧/٢٣١
  روز١٦= ريال ٧٧٦/٢١٧

  روز١٥= ريال ٧١٥/٥٦
  روز١٤= ريال ٩٣٤/٥٢
  روز١٣= ريال ١٥٣/٤٩
  روز١٢= ريال ٣٧٢/٤٥
  روز١١= ريال ٥٩١/٤١
  روز١٠= ريال ٨١٠/٣٧
   روز٩= ريال ٠٢٩/٣٤
   روز٨= ريال ٢٤٨/٣٠
   روز٧= ريال ٤٦٧/٢٦
   روز٦= ريال ٦٨٦/٢٢
   روز٥= ريال ٩٠٥/١٨
   روز٤= ريال ١٢٤/١٥
   روز٣= ريال ٣٤٣/١١
   روز٢= ريال ٥٦٢/٧
   روز١= ريال ٧٨١/٣

  روز٢٩= ريال ٦٤٩/١٠٩
  روز٢٨= ريال ٨٦٩/١٠٥
  روز٢٧= ريال ٠٨٧/١٠٢
  روز٢٦= ريال ٣٠٦/٩٨
  روز٢٥= ريال ٥٢٥/٩٤
  روز٢٤= ريال ٧٤٤/٩٠
  روز٢٣= ريال ٩٦٣/٨٦
  روز٢٢= يال ر١٨٢/٨٣
  روز٢١= ريال ٤٠١/٧٩
  روز٢٠= ريال ٦٢٠/٧٥
  روز١٩= ريال ٨٣٩/٧١
  روز١٨= ريال ٠٥٨/٦٨
   روز١٧= ريال  ٢٧٧/٦٤
   روز١٦=  ريال ٤٩٦/٦٠

  
   واحد٥=  ريال ٠٠٠/١٤٠/٤  ماه                        ٥
   واحد٤= ريال ٠٠٠/٣١٢/٣  ماه                        ٤
   واحد٣= ريال ٠٠٠/٤٨٤/٢              ماه            ٣
   واحد٢= ريال ٠٠٠/٦٥٦/١  ماه                        ٢
   واحد١= ريال ٠٠٠/٨٢٨   ماه                         ١

  

  
   واحد٧= ريال ٥٠٠/١٧٣/٢ ماه                ٦

   واحد٦= ريال ٠٠٠/٨٦٣/١  ماه          ٥
   واحد٥=  ريال ٥٠٠/٥٥٢/١  ماه                  ٤
   واحد٤= ريال ٠٠٠/٢٤٢/١  ماه                  ٣

   واحد٣= ريال ٥٠٠/٩٣١  ماه           ٣
   واحد٢= ريال ٠٠٠/٦٢١  ماه             ٢
   واحد١= ريال ٥٠٠/٣١٠  ماه             ١

  

   واحد١١= ريال ٥٠٠/٦٣٢  ماه                        ٥/٥
   واحد١٠= ريال ٠٠٠/٥٧٥                 ماه            ٥
   واحد٩= ريال ٥٠٠/٥١٧  ماه                        ٥/٤
   واحد٨= ريال ٠٠٠/٤٦٠  ماه                           ٤
   واحد٧= ريال ٥٠٠/٤٠٢  ماه                        ٥/٣
   واحد٦= ريال ٠٠٠/٣٤٥  ماه                           ٣
   واحد٥= ريال ٥٠٠/٢٨٧ ماه                         ٥/٢
   واحد٤= ريال ٠٠٠/٢٣٠  ماه                           ٢
   واحد٣= ريال ٥٠٠/١٧٢  ماه                        ٥/١
   واحد٢= ريال ٠٠٠/١١٥  ماه                           ١

  احد و١= ريال ٥٠٠/٥٧  روز                       ١٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



گروه دامپزشكي در مقطع آارشناسي ارشد پيوسته 
 ٠٠٠/٢٠٧ ريال ماهيانه ٥٠٠/١٠٣ريال واحدي ٠٠٠/٢٤٢/١تــرمي

  ريال٨٠٦/٦ريال روزي 

  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

ريال ٠٠٠/١٠٤/١گروه دامپزشكي در مقطع آارشناسي  ترمي 
  ريال٠٥٠/٦ريال روزي ٠٠٠/١٨٤ ريال ماهيانه ٠٠٠/٩٢واحدي

  
  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٠٩٠/١٠٢
  روز١٤=  ريال ٢٨٤/٩٥
  روز١٣=  ريال ٤٧٨/٨٨
  روز١٢=  ريال ٦٧٢/٨١
  روز١١=  ريال ٨٦٦/٧٤
  روز١٠=  ريال ٠٦٠/٦٨
   روز٩=  ريال ٢٥٤/٦١
   روز٨=  ريال ٤٤٨/٥٤
   روز٧=  ريال ٦٤٢/٤٧
   روز٦=  ريال ٨٣٦/٤٠
   روز٥=  ريال ٠٣٠/٣٤
   روز٤=  لريا ٢٢٤/٢٧
   روز٣=  ريال ٤١٨/٢٠
   روز٢=  ريال ٦١٢/١٣
   روز١=  ريال ٨٠٦/٦

  روز٢٩=  ريال ٣٧٤/١٩٧
  روز٢٨=  ريال ٥٦٨/١٩٠
  روز٢٧=  ريال ٧٦٢/١٨٣
  روز٢٦=  ريال ٩٥٦/١٧٦
  روز٢٥=  ريال ١٥٠/١٧٠
  روز٢٤=  ريال ٣٤٤/١٦٣
  روز٢٣=  ريال ٥٣٨/١٥٦
  روز٢٢=  ريال ٧٣٢/١٤٩
  زرو٢١=  ريال ٩٢٦/١٤٢
  روز٢٠=  ريال ١٢٠/١٣٦
  روز١٩=  ريال ٣١٤/١٢٩
  روز١٨=  ريال ٥٠٨/١٢٢
  روز١٧=  ريال ٧٠٢/١١٥
  روز١٦=  ريال ٨٩٦/١٠٨

  روز١٥= ريال ٧٥٠/٩٠
  روز١٤= ريال ٧٠٠/٨٤
  روز١٣= ريال ٦٥٠/٧٨
  روز١٢= ريال ٦٠٠/٧٢
  روز١١=  ريال ٥٥٠/٦٦
  روز١٠=  ريال ٥٠٠/٦٠
   روز٩=  ريال ٤٥٠/٥٤
   روز٨ = ريال ٤٠٠/٤٨
   روز٧= ريال ٣٢٠/٤٢
   روز٦= ريال ٣٠٠/٣٦
   روز٥= ريال ٢٥٠/٣٠
   روز٤= ريال ٢٠٠/٢٤
   روز٣= ريال ١٥٠/١٨
   روز٢= ريال ١٠٠/١٢
   روز١= ريال ٠٥٠/٦

  روز٢٩=  ريال٤٥٠/١٧٥
  روز٢٨= ريال ٤٠٠/١٦٩
  روز٢٧= ريال ٣٥٠/١٦٣
  روز٢٦= ريال ٣٠٠/١٥٧
  روز٢٥= ريال ٢٥٠/١٥١
  وزر٢٤= ريال ٢٠٠/١٤٥
  روز٢٣=  ريال ١٥٠/١٣٩
  روز٢٢=  ريال ١٠٠/١٣٣
  روز٢١=  ريال ٠٥٠/١٢٧
  روز٢٠=  ريال ٠٠٠/١٢١
  روز١٩=  ريال ٩٥٠/١١٤
  روز١٨=  ريال ٩٠٠/١٠٨
  روز١٧=  ريال ٨٥٠/١٠٢
  روز١٦=  ريال ٨٠٠/٩٦

  

   واحد١١=  ريال ٥٠٠/١٣٨/١  ماه           ٥/٥
  حد وا١٠=  ريال ٠٠٠/٠٣٥/١  ماه            ٥
   واحد٩= ريال ٥٠٠/٩٣١  ماه                     ٥/٤
   واحد٨= ريال ٠٠٠/٨٢٨  ماه                         ٤
   واحد٧=  ريال ٥٠٠/٧٢٤  ماه                     ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٠٠٠/٦٢١  ماه                      ٣
   واحد٥=  ريال ٥٠٠/٥١٧  ماه                    ٥/٢
   واحد٤= ريال ٠٠٠/٤١٤  ماه                       ٢
   واحد٣= ريال ٥٠٠/٣١٠  ماه                 ٥/١
   واحد٢= ريال ٠٠٠/٢٠٧  ماه                      ١

   واحد١= ريال ٥٠٠/١٠٣  روز                  ١٥

   واحد١١=  ريال ٠٠٠/٠١٢/١  ماه                        ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٠٠٠/٩٢٠                          ماه   ٥
   واحد٩=  ريال ٠٠٠/٨٢٨  ماه                        ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/٧٣٦  ماه                           ٤
   واحد٧=  ريال ٠٠٠/٦٤٤  ماه                        ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٠٠٠/٥٥٢  ماه                           ٣
   واحد٥=  ريال ٠٠٠/٤٦٠  ماه                        ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٣٦٨  ماه                           ٢
   واحد٣=  ريال ٠٠٠/٢٧٦  ماه                        ٥/١
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/١٨٤  ماه                           ١

   واحد١=  ريال ٠٠٠/٩٢٠   روز                      ١٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



گروه علوم انساني در مقطع آارشناسي ارشد ناپيوسته 
ريال ٠٠٠/٢٩٩ ريال ماهيانه ٢٥٠/٢٢٤ ريال واحدي ٠٠٠/٧٩٤/١ترمي

   ريال٨٣١/٩ روزي 

  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

ريال واحدي ٠٠٠/٥٥٢ گروه علوم انساني در مقطع آارداني ترمي
  ريال٠٢٥/٣ ريال روزي ٠٠٠/٩٢ نه ريال ماهيا٠٠٠/٤٦

  
  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٤٦٥/١٤٧
  روز١٤=  ريال ٦٣٤/١٣٧
  روز١٣=  ريال ٨٠٣/١٢٧
  روز١٢=  ريال ٩٧٢/١١٧
  روز١١=  ريال ١٤١/١٠٨
  روز١٠=  ريال ٣١٠/٩٨
   روز٩=  ريال ٤٧٩/٨٨
   روز٨=  ريال ٦٤٨/٧٨
   روز٧=  ريال ٨١٧/٦٨
   روز٦=  ريال ٩٨٦/٥٨
   روز٥=  ريال ١٥٥/٤٩
   روز٤=  ريال ٣٢٤/٣٩
   روز٣=  ريال ٤٩٣/٢٩
   روز٢=  ريال ٦٦٢/١٩
   روز١=  ريال ٨٣١/٩

  روز٢٩=  ريال٠٩٩/٢٨٥
  روز٢٨=  ريال ٢٦٨/٢٧٥
  روز٢٧=  ريال ٤٣٧/٢٦٥
  روز٢٦=  ريال ٦٠٦/٢٥٥
  روز٢٥=  ريال ٧٧٥/٢٤٥
  روز٢٤=  ريال ٩٤٤/٢٣٥
  روز٢٣=  ريال ١١٣/٢٢٦
  روز٢٢= ل  ريا٢٨٢/٢١٦
  روز٢١=  ريال ٤٥١/٢٠٦
  روز٢٠=  ريال ٦٢٠/١٩٦
  روز١٩=  ريال ٧٨٩/١٨٦
  روز١٨=  ريال ٩٥٨/١٧٦
  روز١٧=  ريال ١٢٧/١٦٧
  روز١٦=  ريال ٢٩٦/١٥٧

  روز١٥=  ريال ٣٧٥/٤٥
  روز١٤=  ريال ٣٥٠/٤٢
  روز١٣=  ريال ٣٢٥/٣٩
  روز١٢=  ريال ٣٠٠/٣٦
  روز١١=  ريال٢٧٥/٣٣
  روز١٠=  ريال ٢٥٠/٣٠
   روز٩=  ريال ٢٢٥/٢٧
   روز٨=  ريال ٢٠٠/٢٤
   روز٧=  ريال ١٧٥/٢١
   روز٦=  ريال ١٥٠/١٨
   روز٥=  ريال ١٢٥/١٥
   روز٤=  ريال ١٠٠/١٢
   روز٣=  ريال ٠٧٥/٩
   روز٢=  ريال ٠٥٠/٦
   روز١=  ريال ٠٢٥/٣

  روز٢٩=  ريال٧٢٥/٨٧
  روز٢٨=  ريال ٧٠٠/٨٤
  روز٢٧=  ريال ٦٧٥/٨١
  روز٢٦=  ريال ٦٥٠/٧٨
  روز٢٥=  ريال ٦٢٥/٧٥
  روز٢٤=  ريال ٦٠٠/٧٢
  روز٢٣=  ريال ٥٧٥/٦٩
  روز٢٢=  ريال ٥٥٠/٦٦
  روز٢١=  ريال ٥٢٥/٦٣
  روز٢٠=  ريال ٥٠٠/٦٠
  روز١٩=  ريال ٤٧٥/٥٧
  روز١٨=  ريال ٤٥٠/٥٤
  روز١٧=  ريال ٤٢٥/٥١
  روز١٦=  ريال ٤٠٠/٤٨

  

  
   واحد٧=  ريال ٧٥٠/٥٦٩/١ ماه               ٦
   واحد٦=  ريال ٥٠٠/٣٤٥/١           ماه     ٥
   واحد٥=  ريال ٥٠/١٢١/١ ماه              ٤
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٨٩٧ ماه                       ٣

   واحد٣=  ريال ٧٥٠/٦٧٢ ماه               ٣
   واحد٢=  ريال ٥٠٠/٤٤٨ ماه                      ٢
   واحد١=  ريال ٢٥٠/٢٢٤ ماه                     ١

   واحد١١=   ريال ٠٠٠/٥٠٦ ماه                       ٥/٥
   واحد١٠=   ريال ٠٠٠/٤٦٠ ماه                          ٥
   واحد٩=   ريال ٠٠٠/٤١٤ ماه                       ٥/٤
   واحد٨=   ريال ٠٠٠/٣٦٨ ماه                          ٤
   واحد٧=   ريال ٠٠٠/٣٢٢ ماه                       ٥/٣
   واحد٦=   ريال ٠٠٠/٢٧٦ ماه                          ٣
   واحد٥=   ريال ٠٠٠/٢٣٠ ماه                       ٥/٢
   واحد٤=   ريال ٠٠٠/١٨٤ ماه                          ٢
   واحد٣=   ريال ٠٠٠/١٣٨ ماه                       ٥/١
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/٩٢٠            ماه               ١

   واحد١=  ريال ٠٠٠/٤٦٠ روز                      ١٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



گروه علوم انساني در مقطع دآتري تخصصي پيوسته تــرمي 
 ٥٠٠/٥١٧  ريال ماهيانه ٥٠٠/٥١٧  ريال واحد درسي ٠٠٠/١٠٥/٣

   ريال٠١٤/١٧ريال روزي 

  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

ريال ٠٠٠/٦٩٠ وم انساني در مقطع آارشناسي  ترميگروه عل
 ريال روزي ٠٠٠/١١٥  ريال ماهــــــــــــيانه ٥٠٠/٥٧ واحـــدي 

   ريال٧٨١/٣
  ٨٣-٨٤سال تحصيلي 

  روز١٥=  ريال ٢١٠/٢٥٥
  روز١٤=  ريال ١٩٦/٢٣٨
  روز١٣=  ريال ١٨٢/٢٢١
  روز١٢=  ريال ١٦٨/٢٠٤
  روز١١=  ريال ١٥٤/١٨٧
  روز١٠=  ريال ١٤٠/١٧٠
   روز٩=  ريال ١٢٦/١٥٣
   روز٨=  ريال ١١٢/١٣٦
   روز٧=  ريال ٠٩٨/١١٩
   روز٦=  ريال ٠٨٤/١٠٢
   روز٥=  ريال ٠٧٠/٨٥
   روز٤=  ريال ٠٥٦/٦٨
   روز٣=  ريال ٠٤٢/٥١
   روز٢=  ريال ٠٢٨/٣٤
   روز١=  ريال ٠١٤/١٧

  روز٢٩=  ريال ٤٠٦/٤٩٣
  روز٢٨=  ريال ٣٩٢/٤٧٦
  روز٢٧=  ريال ٣٧٨/٤٥٩
  روز٢٦=  ريال ٣٦٤/٤٤٢
  روز٢٥=  ريال ٣٥٠/٤٢٥
  روز٢٤=  ريال ٣٣٦/٤٠٨
  روز٢٣=  ريال ٣٢٢/٣٩١
  روز٢٢=  ريال ٣٠٨/٣٧٤
  روز٢١=  ريال ٢٩٤/٣٥٧
  روز٢٠=  ريال ٢٨٠/٣٤٠
  روز١٩=  ريال ٢٦٦/٣٢٣
  روز١٨=  ريال ٢٥٢/٣٠٦
  روز١٧=  ريال ٢٣٨/٢٨٩
  روز١٦=  ريال ٢٢٤/٢٧٢

  روز١٥=  ريال ٧١٥/٥٦
  روز١٤= يال  ر٩٣٤/٥٢
  روز١٣=  ريال ١٥٣/٤٩
  روز١٢=  ريال ٣٧٢/٤٥
  روز١١=  ريال ٥٩١/٤١
  روز١٠=  ريال ٨١٠/٣٧
   روز٩=  ريال ٠٢٩/٣٤
   روز٨=  ريال ٢٤٨/٣٠
   روز٧=  ريال ٤٦٧/٢٦
   روز٦=  ريال ٦٨٦/٢٢
   روز٥=  ريال ٩٠٥/١٨
   روز٤=  ريال ١٢٤/١٥
   روز٣=  ريال ٣٤٣/١١
   روز٢=  ريال ٥٦٢/٧
   روز١=  ريال ٧٨١/٣

  روز٢٩=  ريال٦٤٩/١٠٩
  روز٢٨=  ريال ٨٦٨/١٠٥
  روز٢٧=  ريال ٠٨٧/١٠٢
  روز٢٦=  ريال ٣٠٦/٩٨
  روز٢٥=  ريال ٥٢٥/٩٤
  روز٢٤=  ريال ٧٤٤/٩٠
  روز٢٣=  ريال ٩٦٣/٨٦
  روز٢٢=  ريال ١٨٢/٨٣
  روز٢١=  ريال ٤٠١/٧٩
  روز٢٠=  ريال ٦٢٠/٧٥
  روز١٩=  ريال ٨٣٩/٧١
  روز١٨=  ريال ٠٨٥/٦٨
  روز١٧=  ريال ٢٧٧/٦٤
  روز١٦=  ريال ٤٩٦/٦٠

  
   واحد٥=  ريال ٥٠٠/٥٨٧/٢ ماه                        ٥
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٠٧٠/٢ ماه                        ٤
   واحد٣=  ريال ٥٠٠/٥٥٢/١ ماه                       ٣
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/٠٣٥/١ ماه                       ٢
   واحد١=   ريال ٥٠٠/٥١٧اه                         ا م

   واحد١١=  ريال ٥٠٠/٦٣٢ ماه                       ٥/٥
   واحد١٠=  ريال ٠٠٠/٥٧٥ ماه                          ٥
   واحد٩=  ريال ٥٠٠/٥١٧ ماه                       ٥/٤
   واحد٨=  ريال ٠٠٠/٤٦٠ ماه                          ٤
   واحد٧=  ريال ٥٠٠/٤٠٢ ماه                       ٥/٣
   واحد٦=  ريال ٠٠٠/٣٤٥ ماه                          ٣
   واحد٥=  ريال ٥٠٠/٢٨٧ ماه                       ٥/٢
   واحد٤=  ريال ٠٠٠/٢٣٠ ماه                          ٢
   واحد٣= ال  ري٥٠٠/١٧٢ ماه                       ٥/١
   واحد٢=  ريال ٠٠٠/١١٥ ماه                          ١

   واحد١=  ريال ٥٠٠/٥٧ روز                      ١٥

 
   

 
 
 


