
شهریه ثابتمقطعرشتهردیف
علی الحساب پرداختی 

جهت ثبت نام
                    6,610,819              4,268,114کارشناسی پیوستهمهندسی کشاورزي علوم باغبانی     1

                    6,610,819              4,268,114کارشناسی پیوستهمهندسی کشاورزي علوم باغبانی    2
                    6,610,819              4,268,114کارشناسی پیوستهمهندسی کشاورزي خاکشناسی    3
                    6,610,819              4,268,114کارشناسی پیوستهمهندسی کشاورزي علوم دامی    4
                    6,610,819              4,268,114کارشناسی پیوستهمهندسی کشاورزي زراعت و اصالح    5
                  8,077,037            5,367,778کارشناسی پیوستهمهندسی کشاورزي علوم و صنایع غذایی    6
                  6,895,360              4,481,520کارشناسی پیوستهمهندسی کشاورزي گیاه پزشکی    7
                  6,895,360              4,481,520کارشناسی پیوستهمهندسی فضاي سبز    8
                    6,610,819              4,268,114کارشناسی پیوستهمهندسی کشاورزي آب    9

                  6,895,360              4,481,520کارشناسی پیوستهمهندسی منابع طبیعی محیط زیست   10
                  4,148,157               2,421,118کارشناسی پیوستهعلوم تربیتی آموزش و پرورش پیش   11

                  4,148,157               2,421,118کارشناسی پیوستهعلوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزي  12
                  4,148,157               2,421,118کارشناسی پیوستهروانشناسی  13
                 8,507,776             5,690,832کارشناسی پیوستهعلوم ورزشی علوم زیستی ورزش  14
                 8,507,776             5,690,832کارشناسی پیوستهعلوم ورزشی علوم انسانی ورزش  15
                 8,507,776             5,690,832کارشناسی پیوستهتربیت بدنی و علوم ورزشی  16
تربیت بدنی و علوم ورزشی   17

فیزیولوژي
                 8,507,776             5,690,832کارشناسی پیوسته

                 10,371,939             7,088,954کارشناسی ناپیوستهدبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی  18
                  4,470,973             2,663,230کارشناسی پیوستهحسابداري  19
                  4,470,973             2,663,230کارشناسی پیوستهحسابداري - دولتی  20
                  4,470,973             2,663,230کارشناسی پیوستهحسابداري - مالیاتی  21
                  4,470,973             2,663,230کارشناسی پیوستهحسابداري - حسابرسی  22

                  4,470,973             2,663,230کارشناسی پیوستهحقوق23
                  5,032,791             3,084,593کارشناسی ناپیوستهعلمی کاربردي حسابداري  24
                  5,032,791             3,084,593کارشناسی ناپیوستهعلمی کاربردي حسابداري مالی  25
                  5,032,791             3,084,593کارشناسی ناپیوستهعلمی کاربردي حسابداري حسابرسی  26

                  4,148,157               2,421,118کارشناسی پیوستهزبان و ادبیات فرانسه27
                 4,535,536              2,711,652کارشناسی پیوستهتربیت مترجم زبان انگلیسی28
                  7,943,261             5,267,446کارشناسی پیوستهشیمی محیط زیست  29
                  5,704,831            3,588,623کارشناسی پیوستهریاضی کاربردي  30
                  5,704,844            3,588,633کارشناسی پیوستهزمین شناسی  31

                 7,293,717             4,780,288کارشناسی پیوستهمهندسی کامپیوتر نرم افزار32
                  7,464,441              4,908,331کارشناسی پیوستهمهندسی برق الکترونیک33
                   8,612,143              5,769,107کارشناسی پیوستهمهندسی شهرسازي34
                  7,464,441              4,908,331کارشناسی پیوستهمهندسی عمران سازه35

جدول شھریھ دانشجویان  و علی الحساب پرداختی مقطع کارشناسی پیوستھ و ناپیوستھ سال تحصیلی٩۴-٩٣



شهریه ثابتمقطعرشتهردیف
علی الحساب پرداختی 

جهت ثبت نام

جدول شھریھ دانشجویان  و علی الحساب پرداختی مقطع کارشناسی پیوستھ و ناپیوستھ سال تحصیلی٩۴-٩٣

                  7,464,441              4,908,331کارشناسی پیوستهمهندسی عمران36
                   8,612,143              5,769,107کارشناسی پیوستهمهندسی معماري37
مهندسی تکنولوژي نرم افزار 38

کامپیوتر
                  10,177,049            6,942,787کارشناسی ناپیوسته

                10,427,744              7,130,808کارشناسی ناپیوستهعلمی کاربردي معماري39
                10,427,744              7,130,808کارشناسی ناپیوستهمهندسی تکنولوژي معماري  40


