
 93-94جدول شهریه ثابت و متغیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی برای سال تحصیلی جدول 

 

 94-95 جدول شهریه ثابت و متغیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی برای سال تحصیلی 

 

 95-96 کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی برای سال تحصیلیجدول شهریه ثابت و متغیر در مقاطع 

 

نوع دانشگاه یا  

 موسسه

گروه 

 آموزشی

شهریه 

ثابت)هر 

نیمسال 

 تحصیلی(

شهریه دروس  شهریه متغیر برای هر واحد درسی)ریال(

عملی،آزمایشگاهی 

و کارگاهی برای هر 

ساعت اجرا در 

 هفته

شهریه هر 

واحد پروژه 

در صورت 

وجود در 

برنامه 

 آموزشی

اصلی و  پایه نظری عمومی

 تخصصی)نظری(

موسسات آموزش 

-عالی غیردولتی

 غیرانتفاعی

 625/000 187/500 237/500 225/000 150/000 3/125/000 علوم انسانی
 625/000 225/000 275/000 225/000 150/000 3/937/500 فنی و مهندسی
سایر گروه های 

 آموزشی
3/375/000 150/000 225/000 275/000 225/000 625/000 

نوع دانشگاه 

 یا  موسسه

شهریه  گروه آموزشی

ثابت)هر 

نیمسال 

 تحصیلی(

شهریه دروس  شهریه متغیر برای هر واحد درسی)ریال(

عملی،آزمایشگاهی 

کارگاهی برای هر و 

ساعت اجرا در 

 هفته

شهریه هر 

واحد پروژه 

در صورت 

وجود در 

برنامه 

 آموزشی

اصلی و  پایه نظری عمومی

 تخصصی)نظری(

موسسات آموزش 

-عالی غیردولتی

 غیرانتفاعی

 781/250 234/375 296/875 281/250 187/500 3/906/250 علوم انسانی
 781/250 281/250 343/750 281/250 187/500 4/921/875 فنی و مهندسی
سایر گروه های 

 آموزشی
4/218/750 187/500 281/250 343/750 281/250 781/250 

نوع دانشگاه 

 یا  موسسه

شهریه  گروه آموزشی

ثابت)هر 

نیمسال 

 تحصیلی(

شهریه دروس  شهریه متغیر برای هر واحد درسی)ریال(

عملی،آزمایشگاهی 

و کارگاهی برای هر 

ساعت اجرا در 

 هفته

شهریه هر 

واحد پروژه 

در صورت 

وجود در 

برنامه 

 آموزشی

اصلی و  پایه نظری عمومی

 تخصصی)نظری(

موسسات آموزش 

-غیردولتیعالی 

 غیرانتفاعی

 976/562 292/968 371/093 351/562 234/375 4/882/812 علوم انسانی
 976/562 351/562 429/687 351/562 234/375 6/152/343 فنی و مهندسی
سایر گروه های 

 آموزشی
5/273/437 234/375 351/562 429/687 351/562 976/562 



 96-97 جدول شهریه ثابت و متغیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی برای سال تحصیلی

 

 97-98 ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی برای سال تحصیلیجدول شهریه ثابت و متغیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه 

 

 98-99 جدول شهریه ثابت و متغیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی برای سال تحصیلی

 

نوع دانشگاه 

 یا  موسسه

گروه 

 آموزشی

شهریه 

ثابت)هر 

نیمسال 

 حصیلی(ت

شهریه دروس  شهریه متغیر برای هر واحد درسی)ریال(

عملی،آزمایشگاهی 

و کارگاهی برای هر 

ساعت اجرا در 

 هفته

شهریه هر 

واحد پروژه 

در صورت 

وجود در 

برنامه 

 آموزشی

اصلی و  پایه نظری عمومی

 تخصصی)نظری(

موسسات 

آموزش عالی 

-غیردولتی

 غیرانتفاعی

 1/123/046 336/913 426/756 404/296 269/531 5/615/233 علوم انسانی
 1/123/046 404/296 494/140 404/296 269/531 7/075/194 فنی و مهندسی
سایر گروه های 

 آموزشی
6/064/452 269/531 404/296 494/140 404/296 1/123/046 

نوع دانشگاه 

 یا  موسسه

شهریه  گروه آموزشی

ثابت)هر 

نیمسال 

 تحصیلی(

شهریه دروس  شهریه متغیر برای هر واحد درسی)ریال(

عملی،آزمایشگاهی 

و کارگاهی برای هر 

ساعت اجرا در 

 هفته

شهریه هر 

واحد پروژه 

در صورت 

وجود در 

نامه بر

 آموزشی

اصلی و  پایه نظری عمومی

 تخصصی)نظری(

موسسات آموزش 

-عالی غیردولتی

 غیرانتفاعی

 1/291/502 387/449 490/769 464/940 309/960 6/457/517 علوم انسانی
 1/291/502 464/940 568/261 464/940 309/960 8/136/473 فنی و مهندسی
سایر گروه های 

 آموزشی
6/974/119 309/960 464/940 568/261 464/940 1/291/502 

نوع دانشگاه 

 یا  موسسه

شهریه  گروه آموزشی

ثابت)هر 

نیمسال 

 تحصیلی(

شهریه دروس  درسی)ریال(شهریه متغیر برای هر واحد 

عملی،آزمایشگاهی 

و کارگاهی برای هر 

ساعت اجرا در 

 هفته

شهریه هر 

واحد پروژه 

در صورت 

وجود در 

برنامه 

 آموزشی

اصلی و  پایه نظری عمومی

 تخصصی)نظری(

موسسات آموزش 

-عالی غیردولتی

 غیرانتفاعی

 1/549/802 464/938 588/922 557/928 371/952 7/749/020 علوم انسانی
 1/549/802 557/925 681/913 557/928 371/952 9/763/767 فنی و مهندسی
سایر گروه های 

 آموزشی
8/368/942 371/952 557/928 681/913 557/925 1/549/802 



 99-1400 برای سال تحصیلیجدول شهریه ثابت و متغیر در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع دانشگاه 

 یا  موسسه

شهریه  گروه آموزشی

ثابت)هر 

نیمسال 

 تحصیلی(

شهریه دروس  شهریه متغیر برای هر واحد درسی)ریال(

عملی،آزمایشگاهی 

و کارگاهی برای هر 

ساعت اجرا در 

 هفته

شهریه هر 

واحد پروژه 

در صورت 

وجود در 

برنامه 

 آموزشی

اصلی و  پایه نظری عمومی

 تخصصی)نظری(

موسسات آموزش 

-عالی غیردولتی

 غیرانتفاعی

 1/859/762 557/925 706/706 669/513 446/342 9/298/824 علوم انسانی
 1/859/762 669/510 818/295 669/513 446/342 11/716/520 فنی و مهندسی
سایر گروه های 

 آموزشی
10/042/730 446/342 669/513 818/295 669/510 1/859/762 



 93-94 برای سال تحصیلی غیرانتفاعی _دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتیارشد جدول حداکثر شهریه 

شهریه ثابت هر  گروه آموزشی عنوان دانشگاه

 نیمسال

شهریه متغیر هر 

 واحد

 شهریه هر واحد پایان نامه

آزمایشگاهی و  نظری

 کارگاهی
آموزش عالی  موسسات

 غیرانتفاعی-غیردولتی

 000/125/3 000/500/2 500/812 000/500/4 علوم انسانی
 000/125/3 000/500/2 500/937 000/000/5 سایر گروه های آموزشی

 

 94-95 غیرانتفاعی  برای سال تحصیلی_دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتیارشد جدول حداکثر شهریه 

شهریه ثابت هر  گروه آموزشی عنوان دانشگاه

 نیمسال

شهریه متغیر هر 

 واحد

 شهریه هر واحد پایان نامه

آزمایشگاهی و  نظری

 کارگاهی
آموزش عالی  موسسات

 غیرانتفاعی-غیردولتی

 250/906/3 000/125/3 625/015/1 000/625/5 علوم انسانی
 250/906/3 000/125/3 875/171/1 000/250/6 سایر گروه های آموزشی

 

 95-96 غیرانتفاعی  برای سال تحصیلی_دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتیارشد جدول حداکثر شهریه 

شهریه ثابت هر  گروه آموزشی عنوان دانشگاه

 نیمسال

شهریه متغیر هر 

 واحد

 شهریه هر واحد پایان نامه

آزمایشگاهی و  نظری

 کارگاهی
آموزش عالی  موسسات

 غیرانتفاعی-غیردولتی

 4/882/812 3/906/250 1/269/531 250/031/7 علوم انسانی
 4/882/812 3/906/250 1/464/843 7/812/500 سایر گروه های آموزشی

 

 96-97غیرانتفاعی  برای سال تحصیلی_دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتیارشد جدول حداکثر شهریه 

شهریه ثابت هر  گروه آموزشی عنوان دانشگاه

 نیمسال

شهریه متغیر هر 

 واحد

 شهریه هر واحد پایان نامه

آزمایشگاهی و  نظری

 کارگاهی
آموزش عالی  موسسات

 غیرانتفاعی-غیردولتی

 5/615/233 4/492/187 1/459/960 8/085/937 علوم انسانی
 5/615/233 4/492/187 1/684/569 8/984/375 سایر گروه های آموزشی

 

 97-98 غیرانتفاعی  برای سال تحصیلی_دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتیارشد جدول حداکثر شهریه 

شهریه ثابت هر  گروه آموزشی عنوان دانشگاه

 نیمسال

شهریه متغیر هر 

 واحد

 شهریه هر واحد پایان نامه

آزمایشگاهی و  نظری

 کارگاهی
آموزش عالی  موسسات

 غیرانتفاعی-غیردولتی

 5/940/917 5/166/015 1/678/954 9/298/827 علوم انسانی
 5/940/917 5/166/015 1/937/254 10/332/031 سایر گروه های آموزشی



 98-99 غیرانتفاعی  برای سال تحصیلی_دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی ارشد جدول حداکثر شهریه

شهریه ثابت هر  گروه آموزشی دانشگاهعنوان 

 نیمسال

شهریه متغیر هر 

 واحد

 شهریه هر واحد پایان نامه

آزمایشگاهی و  نظری

 کارگاهی
آموزش عالی  موسسات

 غیرانتفاعی-غیردولتی

 7/129/100 6/199/218 2/014/744 11/158/592 علوم انسانی
 7/129/100 6/199/218 2/324/704 12/386/437 سایر گروه های آموزشی

 

 99-1400 غیرانتفاعی  برای سال تحصیلی_دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتیارشد جدول حداکثر شهریه 

شهریه ثابت هر  گروه آموزشی عنوان دانشگاه

 نیمسال

شهریه متغیر هر 

 واحد

 شهریه هر واحد پایان نامه

آزمایشگاهی و  نظری

 کارگاهی
آموزش عالی  موسسات

 غیرانتفاعی-غیردولتی

 8/554/920 7/439/061 2/417/692 13/390/310 علوم انسانی
 8/554/920 7/439/061 2/789/644 14/863/724 سایر گروه های آموزشی

 


