
شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلیگروه
شهریه متغیر هر واحذ 

(نظری)درس عمومی 

شهریه متغیر هر واحذ درس 

(نظری)پایه 

شهریه متغیر هر واحذ 

درس اصلی و تخصصی 

(نظری)

شهریه متغیر هر ساعت 

اجراء دروس عملی 

آزمایشگاهی و کارگاهی

شهریه متغیر هر واحذ درس 

در صورت وجود در )پروژه 

(برنامه آموزشی

            ريال1,917,400          ريال690,980      ريال844,280            ريال690,980         ريال459,910              ريال11,409,650علوم ریاضی و فنی

            ريال1,917,400         ريال575,460     ريال728,750            ريال690,980         ريال459,910              ريال9,137,750علوم انسانی

            ريال1,917,400          ريال690,980      ريال844,280            ريال690,980         ريال459,910               ريال9,822,000هنر

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلیگروه
شهریه متغیر هر واحذ 

(نظری)درس عمومی 

شهریه متغیر هر واحذ درس 

(نظری)پایه 

شهریه متغیر هر واحذ 

درس اصلی و تخصصی 

(نظری)

شهریه متغیر هر ساعت 

اجراء دروس عملی 

آزمایشگاهی و کارگاهی

شهریه متغیر هر واحذ درس 

در صورت وجود در )پروژه 

(برنامه آموزشی

            ريال1,917,400          ريال690,980      ريال844,280            ريال690,980         ريال459,910              ريال11,409,650فنی و مهنذسی

            ريال1,917,400         ريال575,460     ريال728,750            ريال690,980         ريال459,910              ريال9,137,750علوم انسانی

            ريال1,917,400          ريال690,980      ريال844,280            ريال690,980         ريال459,910               ريال9,822,000هنر

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلیگروه
شهریه متغیر هر واحذ 

(نظری)درس عمومی 

شهریه متغیر هر واحذ درس 

(نظری)پایه 

شهریه متغیر هر واحذ 

درس اصلی و تخصصی 

(نظری)

شهریه متغیر هر ساعت 

اجراء دروس عملی 

آزمایشگاهی و کارگاهی

شهریه متغیر هر واحذ درس 

در صورت وجود در )پروژه 

(برنامه آموزشی

            ريال1,917,400          ريال690,980      ريال844,280            ريال690,980         ريال459,910              ريال11,409,650فنی و مهنذسی

            ريال1,917,400         ريال575,460     ريال728,750            ريال690,980         ريال459,910              ريال9,137,750علوم انسانی

            ريال1,917,400          ريال690,980      ريال844,280            ريال690,980         ريال459,910               ريال9,822,000هنر

 آزمون سراسری1400جذول شهریه مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز برای دانشجویان ورودی سال 

 آزمون کارشناسی ناپیوسته1400جذول شهریه مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز برای دانشجویان ورودی سال 

 کاردانی فنی و حرفه ای1400جذول شهریه مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز برای دانشجویان ورودی سال 



شهریه متغییرشهریه ثابتنام درسشهریه متغییرشهریه ثابتنام درس

               ریال459,910عمومی          ریال459,910عمومی

            ریال1,917,400کارآموزی       ریال1,917,400کارآموزی

            ریال21,150,880آزمایشگاه کارگاه         ریال21,381,960آزمایشگاه کارگاه 

            ریال31,726,350آزمایشگاه کارگاه        ریال32,072,950آزمایشگاه کارگاه 

               ریال728,750(نظری)اصلی تخصصی          ریال844,280(نظری)اصلی تخصصی

            ریال1,917,400پروژه       ریال1,917,400پروژه

               ریال728,750نظری و عملی          ریال844,280نظری و عملی

               ریال42,301,780آزمایشگاه کارگاه         ریال42,763,900آزمایشگاه کارگاه 

               ریال690,980پایه و نظری          ریال690,980پایه و نظری

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلیگروه
شهریه متغیر هر واحذ درس 

(نظری)اصلی و تخصصی 

شهریه متغیر هر ساعت اجراء 

دروس عملی آزمایشگاهی و 

کارگاهی

         ريال2,069,580     ريال2,759,560       ریال14,402,938مهنذسی و هنر

شهریه متغیرشهریه ثابتنام درس
     ریال7,665,330کارآموزی

     ریال24,139,200آزمایشگاه کارگاه 
     ریال36,208,830آزمایشگاه کارگاه 

     ریال2,759,560(نظری)اصلی تخصصی
     ریال9,581,540پروژه

     ریال2,759,560نظری و عملی
     ریال48,278,400آزمایشگاه کارگاه 

  شهریه ثابت فنی 

 ریال11،409،650مهنذسی

        ریال9,137,750

 9،822،000 شهریه ثابت هنر 

ریال

1400شهریه دانشجویان علوم انسانی در سال 1400شهریه دانشجویان فنی مهنذسی و هنر در سال 

1400ورودی 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

                                       ريال9,581,540

1400شهريه دانشجويان ارشد هنر و معماری در سال 

14,402,938 ریال       


