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 آزمون سراسری1397جذول شهریه مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز برای دانشجویان ورودی سال 

 آزمون کارشناسی ناپیوسته1397جذول شهریه مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز برای دانشجویان ورودی سال 
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                    ريال273,760عمومی        ريال273,760عمومی

                 ريال1,141,320کارآموزی     ريال1,141,320کارآموزی

                    ريال2685,055آزمايشگاه کارگاه         ريال2822,600آزمايشگاه کارگاه 

                 ريال31,027,590آزمايشگاه کارگاه      ريال31,233,900آزمايشگاه کارگاه 

                    ريال433,780(نظری)اصلی تخصصی       ريال502,550(نظری)اصلی تخصصی

                 ريال1,141,320پروژه     ريال1,141,320پروژه

                    ريال433,780نظری و عملی       ريال502,550نظری و عملی
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97شهريه دانشجويان علوم انسانی در سال 97شهريه دانشجويان فنی مهنذسی و هنر در سال 


