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،  :را مالحظه بفرمایید کارشنایس در زیر یم توانید جداول شهریه دوره های مختلف در مقاطع کاردانی

 کارشنایس شهریه دوره های کاردانی و : 2022-2023سال تحصییل 

ی الملیل ورودی جدید شهریه ی ساالنه*  برای دانشجویان بی 

 

 دوره کارشنایس
  

بورسیه  بدون بورسیه

50% 

پکیج دو **
نفره با بورسیه 

50% 

پکیج سه **
نفره با بورسیه 

50% 

پکیج چهار **
نفره با بورسیه 

50% 

           رشته ها دانشکده ها

دانشکده هنر و علوم 
 پایه

 6.480,15$ 6.578,85$ 6.676,50$ 4.828,50$ 9.207,00$ تمایم رشته ها

دانشکده اقتصاد و 
 بازرگانر 

 6.480,15$ 6.578,85$ 6.676,50$ 4.828,50$ 9.207,00$ تمایم رشته ها

دانشکده ارتباطات و 
 مطالعات رسانه

 6.480,15$ 6.578,85$ 6.676,50$ 4.828,50$ 9.207,00$ تمایم رشته ها

مدرسه تخصیص 
فن آوری  محاسبات و

 اطالعات

فن آوری 
 اطالعات

$9.207,00 $4.828,50 $6.676,50 $6.578,85 $6.480,15 

مدرسه تخصیص 
 گردشگری و هتلداری

 6.600,90$ 6.699,60$ 6.797,25$ 4.949,25$  9.448,50$ تمایم رشته ها

 7.498,65$ 7.597,35$ 7.695,00$ 5.847,00$ 11.244,00$ تمایم رشته ها دانشکده مهندیس

 7.498,65$ 7.597,35$ 7.695,00$ 5.847,00$ 11.244,00$ تمایم رشته ها دانشکده معماری

 دانشکده آموزش
 

 7.498,65$ 7.597,35$ 7.695,00$ 5.847,00$ 11.244,00$ تمایم رشته ها

کامپیتور و  دانشکده آموزش
تکنولوژی در 

 آموزش

$9.207,00 $4.828,50 $6.676,50 $6.578,85 $6.480,15 

شیک ر شیک دانشکده دندانن  ر          19.192,50$ دندانن 

 9.299,40$ 9.398,10$ 9.495,75$ 7.647,75$ 14.845,50$ تمایم رشته ها دانشکده حقوق

دانشکده علوم 
 بهداشت

 9.845,40$ 9.944,10$ 10.041,75$ 8.193,75$ 15.937,50$ تمایم رشته ها

 10.333,65$ 10.432,35$ 10.530,00$ 8.682,00$ 16.914,00$ داروسازی دانشکده داروسازی

         21.198,00$ پزشیک دانشکده پزشیک
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ی
 دوره کاردان

بدون   
 بورسیه

بورسیه 

50% 

پکیج دو نفره با 
 %50بورسیه 

پکیج سه نفره 
 %50با بورسیه 

پکیج چهار نفره 
 %50با بورسیه 

           رشته ها مدارس تخصیص

مدرسه تخصیص 
 بهداشت خدمات

 6.002,40$ 6.101,10$ 6.198,75$ 4.350,75$ 8.251,50$ تمایم رشته ها

مدرسه تخصیص 
گردشگری و 

 هتلداری

 6.002,40$ 6.101,10$ 6.198,75$ 4.350,75$ 8.251,50$ تمایم رشته ها

مدرسه تخصیص 
فن  محاسبات و

 آوری اطالعات

 6.002,40$ 6.101,10$ 6.198,75$ 4.350,75$ 8.251,50$ تمایم رشته ها

مدرسه تخصیص 
 حقوق

 6.002,40$ 6.101,10$ 6.198,75$ 4.350,75$ 8.251,50$ حقوق

مدرسه زبان های 

 خارج  

بدون  رشته ها

 بورسیه

بورسیه 

50% 

پکیج دو نفره با 
 %50بورسیه 

پکیج سه نفره 
 %50با بورسیه 

پکیج چهار نفره 
 %50با بورسیه 

مدرسه زبان های 
 خارج  

های زبان 
خارج  و دوره 
مقدمانی زبان 

 انگلییس

$9.120,00  $4.920,00 $6.768,00 $6.670,35 $6.571,65 

 

شهریه فوق شامل موارد زیر است. مالیات بر ارزش افزوده ، صندوق خدمات دانشجونی و هزینه کتاب برای زبانهای  *

 خارج  و دوره مقدمانی زبان انگلییس

 .و سه وعده ی غذانی یم شوند دانشگاه، خوابگاه )اتاق دو نفره، سه نفره و یا چهار نفره(پکیج ها شامل: شهریه ی **
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