
گروه
شهریه ثابت هر نیمسال 

تحصیلی

شهریه متغیر هر واحذ 

(نظری)درس عمومی 

شهریه متغیر هر واحذ 

(نظری)درس پایه 

شهریه متغیر هر واحذ درس 

(نظری)اصلی و تخصصی 

شهریه متغیر هر ساعت 

اجراء دروس عملی 

آزمایشگاهی و کارگاهی

شهریه متغیر هر واحذ 

در صورت )درس پروژه 

وجود در برنامه 

(آموزشی

        ريال863,000            ريال311,000                 ريال380,000     ريال311,000        ريال207,000      ريال5,204,000علوم ریاضی و فنی

        ريال863,000            ريال311,000                 ريال380,000     ريال311,000        ريال207,000     ريال4,457,000علوم تجربی

        ريال863,000           ريال259,000                 ريال328,000     ريال311,000        ريال207,000      ريال4,135,000علوم انسانی

        ريال863,000            ريال311,000                 ريال380,000     ريال311,000        ريال207,000     ريال4,457,000هنر

        ريال863,000           ريال259,000                 ريال328,000     ريال311,000        ريال207,000      ريال4,135,000زبان خارجی

        ريال863,000           ريال259,000                 ريال328,000     ريال311,000        ريال207,000      ريال4,135,000چنذ گروهی

گروه
شهریه ثابت هر نیمسال 

تحصیلی

شهریه متغیر هر واحذ 

(نظری)درس عمومی 

شهریه متغیر هر واحذ 

(نظری)درس پایه 

شهریه متغیر هر واحذ درس 

(نظری)اصلی و تخصصی 

شهریه متغیر هر ساعت 

اجراء دروس عملی 

آزمایشگاهی و کارگاهی

شهریه متغیر هر واحذ 

در صورت )درس پروژه 

وجود در برنامه 

(آموزشی

        ريال863,000            ريال311,000                 ريال380,000     ريال311,000        ريال207,000      ريال5,204,000فنی و مهنذسی

        ريال863,000            ريال311,000                 ريال380,000     ريال311,000        ريال207,000     ريال4,457,000علوم تجربی

        ريال863,000           ريال259,000                 ريال328,000     ريال311,000        ريال207,000      ريال4,135,000علوم انسانی

        ريال863,000            ريال311,000                 ريال380,000     ريال311,000        ريال207,000     ريال4,457,000هنر

        ريال863,000           ريال259,000                 ريال328,000     ريال311,000        ريال207,000      ريال4,135,000زبان خارجی

        ريال863,000           ريال259,000                 ريال328,000     ريال311,000        ريال207,000      ريال4,135,000چنذ گروهی

 آزمون سراسری1395جذول شهریه مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز برای دانشجویان ورودی سال 

 آزمون کارشناسی ناپیوسته1395جذول شهریه مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز برای دانشجویان ورودی سال 



گروه
شهریه ثابت هر نیمسال 

تحصیلی

شهریه متغیر هر واحذ 

(نظری)درس عمومی 

شهریه متغیر هر واحذ 

(نظری)درس پایه 

شهریه متغیر هر واحذ درس 

(نظری)اصلی و تخصصی 

شهریه متغیر هر ساعت 

اجراء دروس عملی 

آزمایشگاهی و کارگاهی

شهریه متغیر هر واحذ 

در صورت )درس پروژه 

وجود در برنامه 

(آموزشی
        ريال863,000            ريال311,000                 ريال380,000     ريال311,000        ريال207,000      ريال5,204,000فنی و مهنذسی

        ريال863,000           ريال259,000                 ريال328,000     ريال311,000        ريال207,000     ريال4,457,000علوم کشاورزی

        ريال863,000            ريال311,000                 ريال380,000     ريال311,000        ريال207,000     ريال4,457,000علوم پایه

        ريال863,000           ريال259,000                 ريال328,000     ريال311,000        ريال207,000      ريال4,135,000علوم انسانی

        ريال863,000            ريال311,000                 ريال380,000     ريال311,000        ريال207,000     ريال4,457,000هنر

شهریه متغییرشهریه ثابتنام درسشهریه متغییرشهریه ثابتنام درس

        ریال207,000عمومی       ریال207,000عمومی

         ریال863,000کارآموزی        ریال863,000کارآموزی

        ریال2518,000آزمایشگاه کارگاه         ریال2622,000آزمایشگاه کارگاه 

        ریال3777,000آزمایشگاه کارگاه        ریال3933,000آزمایشگاه کارگاه 

        ریال328,000(نظری)اصلی تخصصی       ریال380,000(نظری)اصلی تخصصی

         ریال863,000پروژه        ریال863,000پروژه

        ریال328,000نظری و عملی       ریال380,000نظری و عملی

      ریال41,036,000آزمایشگاه کارگاه      ریال41,244,000آزمایشگاه کارگاه 

        ریال311,000پایه و نظری       ریال311,000پایه و نظری

  شهریه ثابت فنی 

 5/204/000مهنذسی

ریال

        ریال4,135,000

 شهریه ثابت هنر 

 ریال4/457/000

 کاردانی فنی و حرفه ای1395جذول شهریه مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز برای دانشجویان ورودی سال 

95شهریه دانشجویان علوم انسانی در سال 95شهریه دانشجویان فنی مهنذسی و هنر در سال 


