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(برنامه آموزشی

               ريال1,278,280          ريال460,660      ريال562,860            ريال460,660         ريال306,610      ريال7,723,100علوم ریاضی و فنی

               ريال1,278,280        ريال383,640     ريال485,840            ريال460,660         ريال306,610      ريال6,208,500علوم انسانی
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               ريال1,278,280        ريال383,640     ريال485,840            ريال460,660         ريال306,610      ريال6,208,500علوم انسانی

               ريال1,278,280          ريال460,660      ريال562,860            ريال460,660         ريال306,610       ريال6,664,680هنر
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               ريال1,278,280        ريال383,640     ريال485,840            ريال460,660         ريال306,610      ريال6,208,500علوم انسانی

               ريال1,278,280          ريال460,660      ريال562,860            ريال460,660         ريال306,610       ريال6,664,680هنر

 آزمون سراسری1398جذول شهریه مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز برای دانشجویان ورودی سال 

 آزمون کارشناسی ناپیوسته1398جذول شهریه مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز برای دانشجویان ورودی سال 

 کاردانی فنی و حرفه ای1398جذول شهریه مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز برای دانشجویان ورودی سال 



شهريه متغییرشهريه ثابتنام درسشهريه متغییرشهريه ثابتنام درس

                    ريال306,610عمومی          ريال306,610عمومی

                 ريال1,278,280کارآموزی       ريال1,278,280کارآموزی

                    ريال2767,262آزمايشگاه کارگاه           ريال2921,312آزمايشگاه کارگاه 

                 ريال31,150,900آزمايشگاه کارگاه        ريال31,381,968آزمايشگاه کارگاه 

                    ريال485,833(نظری)اصلی تخصصی          ريال562,860(نظری)اصلی تخصصی

                 ريال1,278,280پروژه       ريال1,278,280پروژه

                    ريال485,833نظری و عملی          ريال562,860نظری و عملی

                    ريال41,534,523آزمايشگاه کارگاه        ريال41,842,613آزمايشگاه کارگاه 

                    ريال460,660پايه و نظری          ريال460,660پايه و نظری
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       ريال1,379,728     ريال1,839,712      ريال9,718,632مهنذسی و هنر

شهريه متغیرشهريه ثابتنام درس
     ريال5,110,224کارآموزی

     ريال22,759,478آزمايشگاه کارگاه 
     ريال34,139,228آزمايشگاه کارگاه 

     ريال1,839,712(نظری)اصلی تخصصی
     ريال6,387,696پروژه

     ريال1,839,712نظری و عملی
     ريال45,518,956آزمايشگاه کارگاه 

  شهريه ثابت فنی 

 ريال7،723،100مهنذسی

ريال 6،208،500

 شهريه ثابت هنر 

 ريال6،664،680

98شهريه دانشجويان علوم انسانی در سال 98شهريه دانشجويان فنی مهنذسی و هنر در سال 

1398ورودی سال جذول شهریه مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز برای دانشجویان ارشذ هنر و معماری 

در صورت )شهریه متغیر هر واحذ درس پروژه 

(وجود در برنامه آموزشی

                                      ريال6,387,696

1398شهريه دانشجويان ارشد هنر و معماری در سال 

9,718,632 ريال        


