
   96 مهر نيمسال  درجهت ثبت نام   قابل توجه دانشجويان
   96مهرارائه شده در نيمسال   كاردانيي رشته ها جدول شهريه 

 شهريه ثابت  تعداد واحد  ترم  ورودي  گروه آموزشي  رشته هاي تحصيلي  ديفر
 )ريال(

 شهريه متغيير 
  توضيحات  )ريال (  %15  )ريال (  %85 )ريال(

  ترمي   - حرفه اي مديريت كسب وكار   كاردا ني    1
  علي الحساب 2 20 700/311/3 900/593/3 760/869/5 840/035/1  95بهمن   خدمات اجتماعي  

  ترمي   - كاردا ني  حرفه اي مديريت كسب وكار     2
  علي الحساب 4 19 700/311/3 900/456/3 310/753/5 290/015/1   95مهر   خدمات اجتماعي  

  ترمي   - حرفه اي مديريت كسب وكار   كاردا ني    3
  علي الحساب 5 14 784/879/2 600/633/4 376/386/6 008/127/1  94بهمن   خدمات اجتماعي  

  علي الحساب 2 20 700/311/3 300/868/3 000/103/6 000/077/1  95بهمن   خدمات اجتماعي  كاردا ني  حرفه اي بازاريابي     4
  علي الحساب 4 19 700/311/3 100/594/3 930/869/5 870/035/1   95مهر   خدمات اجتماعي  كاردا ني  حرفه اي بازاريابي     5
  علي الحساب 5 14 784/879/2 300/115/4 821/945/5 263/049/1  94بهمن   خدمات اجتماعي  كاردا ني  حرفه اي بازاريابي     6

  ترمي  -–حسابداري مالي   –كاردا ني  حرفه اي حسابداري   7
  علي الحساب 4 20 700/311/3 200/990/3 615/206/6 285/095/1   95مهر   خدمات اجتماعي  

  ترمي  -–حسابداري مالي   –كاردا ني  حرفه اي حسابداري   8
  علي الحساب 5 14 784/879/2 000/161/4 666/984/5 118/056/1  94بهمن   خدمات اجتماعي  

  ترمي  -حسابداري  مالياتي   –كاردا ني حرفه اي حسابداري   9
  علي الحساب 4 20 700/311/3 800/776/3 225/025/6 275/063/1   95مهر   خدمات اجتماعي  

  ترمي  -حسابداري  مالياتي   –كاردا ني حرفه اي حسابداري   10
  علي الحساب 221/4 346/036/6 238/065/1/ 5 15 784/879/2 800  94بهمن   خدمات اجتماعي  

  ترمي  -–حسابرسي  -كاردا ني  حرفه اي حسابداري   11
  علي الحساب 4 20 700/311/3 500/883/3 920/115/6 280/079/1   95مهر   خدمات اجتماعي  

  ترمي   -كاردا ني  حرفه اي روابط عمومي    12
  علي الحساب 2 20 800/587/3 100/067/4 665/506/6 235/148/1  95بهمن   فرهنگ و هنر   

  ترمي   -كاردا ني  حرفه اي روابط عمومي    13
  علي الحساب 4 17 800/587/3 400/625/3 220/131/6 980/081/1   95مهر   فرهنگ و هنر   

  ترمي   -كاردا ني  حرفه اي روابط عمومي    14
  علي الحساب 237/4 878/253/6 626/103/1/ 5 14 904/119/3 600  94بهمن   فرهنگ و هنر   

  ترمي  -كاردا ني  حرفه اي مترجمي زبان انگليسي  15
  علي الحساب 5 18 904/119/3 000/319/5 068/173/7 836/265/1  94بهمن   فرهنگ و هنر   

  ترمي  -كاردا ني  حرفه اي مترجمي زبان انگليسي  16
  علي الحساب 930/3 130/390/6 670/127/1/ 2 20 800/587/3 000  95بهمن   فرهنگ و هنر   

  ترمي  -كاردا ني  حرفه اي مترجمي زبان انگليسي  17
  علي الحساب 4 17 800/587/3 600/082/4 840/519/6 560/150/1   95مهر   فرهنگ و هنر   

  ترمي   -گرافيك  -كاردا ني  حرفه اي هنر هاي تجسمي    18
  علي الحساب 204/4 285/623/6 815/168/1/ 2 19 800/587/3 300  95بهمن   فرهنگ و هنر   

  علي الحساب 4 19 800/587/3 900/112/4 595/545/6 105/155/1   95مهر  فرهنگ و هنر   ترمي   -گرافيك  -كاردا ني  حرفه اي هنر هاي تجسمي    19



 

  

  علي الحساب 5 13 904/119/3 600/176/4 028/202/6 476/094/1  94بهمن  فرهنگ و هنر   ترمي   -گرافيك  -كاردا ني  حرفه اي هنر هاي تجسمي    20

  ترمي  -معماري داخلي    -كارداني حرفه اي معماري  21
  علي الحساب 2 20 800/587/3 000/189/4 280/610/6 520/166/1  95بهمن   فرهنگ و هنر   

  ترمي  -معماري داخلي    -كارداني حرفه اي معماري  22
  علي الحساب 4 19 800/587/3 900/548/3 195/066/6 505/070/1   95مهر   فرهنگ و هنر   

  علي الحساب 4 20 000/142/4 800/828/4 180/625/7 620/345/1   95مهر صنعت  ترمي –كاردا ني  فني معماري شهري   23
 :مراحل پرداخت شهريه پس از انتخاب واحد

  .جهت تاييد به كارشناس مربوطه ارائه شود  16/06/96الي  11/06/96ملت از تاريخ از طريق دستگاه پوز در مركز يا از طريق يكي از شعب بانك % 85واريز مبلغ 
  )قابل پرداخت در تمام شعب بانك ملت )      ( بنام دانش ارم 51/836663(مابه شماره حساب ج% 85واريز مبلغ : توضيحات

  

  


