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 ّفتِ ایام 8-6 9-8:15: 30 11-9:45 12:30-11:15 12:45- 14 16-15: 30 17 - 18: 30 19 - 20: 30 21 - 22: 30

 )آلایاى(ضٌبِ فشٍش آصاد آهَصضی آهَصضی آهَصضی هذسسِ فشٌّگ تفشیحی ّیات علوی ٍکاسهٌذاى داًطجَیاى فشٍش آصاد

23:00-21:00 20:30-19:00 18:15-16:45 16:30-15 14 -12:45 12:30-11:15 11-9:45 30 :9-8:15 

 یکطٌبِ)باًَاى(
 آهَصضی آهَصضی آهَصضی هَصضیآ آصاد-تفشیحی داًطجَیاى )آلایاى(فشٍش آصاد–آهَصضی  ( آلایاى )فشٍش آصاد

 ساعت 8-6 9-8:15: 30 11-9:45 12:30-11:15 12:45- 14 16:30-15 18:30-17 20:30-19 22:30-21

 )آلایاى(دٍضٌبِ آصاد فشٍش آهَصضی آهَصضی آهَصضی هذسسِ فشٌّگ )آهَصضی(–توشیي تین  علوی ّیات داًطجَیاى فشٍش آصاد

23:00-21:00 20:30-19:00 18:15-16:45 16:30-15 14 -12:45 12:30-11:15 11-9:45 30 :9-8:15 

 سِ ضٌبِ)باًَاى(
 آهَصضی آهَصضی آهَصضی هَصضیآ آصاد-تفشیحی ٍکاسهٌذاى ّیات علوی )آلایاى(فشٍش آصاد–آهَصضی  آلایاى )فشٍش آصاد(

 ساعت 8-6 9-8:15: 30 11-9:45 12:30-11:15 12:45- 14 16:30-15 18:30-17 20:30-19 22:30-21

 )آلایاى(چْاس ضٌبِ آصاد فشٍش آهَصضی آهَصضی آهَصضی هذسسِ فشٌّگ داًطجَیاى ٍکاسهٌذاى علوی ّیات تفشیحی فشٍش آصاد

23:00-21:00 20:30-19:00 18:15-16:45 16:30-15 14 -12:45 12:30-11:15 11-9:45 30 :9-8:15 

 )باًَاى(ٌِبض پٌج
 آهَصضی آهَصضی آهَصضی هَصضیآ آصاد-تفشیحی آصاد-تفشیحی )آلایاى(فشٍش آصاد–آهَصضی  آلایاى )فشٍش آصاد(

23-19  ساعت 8-6 9:30-8 11:30-10 12:45-11:30 14:30-13 16:30-15 18:30-17 

 )آلایاى(جوعِ - )آهَصضی(-توشیي تین ّیات علوی ٍکاسکٌاى - تفشیحیداًطجَیی/ تفشیحیداًطجَیی/ تفشیحی ساًس آصاد )ٍیژُ(
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 تعشفِ بلیط ّای ٍسٍدی استخش داًطگاُ علن ٍ غٌعت ایشاى

 سیال 000/120(  21 – 22:30چْاسضٌبِ  –دٍضٌبِ  –ساًس تفشیحی ٍ فشٍش آصاد)ضٌبِ 

 سیال 000/150آصاد دٍ ساعت فشٍش 

 سیال 000/180فشٍش آصاد بیص اص دٍساعت ٍ ًین 

 
 بْاء بلیط با اعوال تخفیف جْت داًطگاّیاى علن ٍ غٌعت دس ساًس ّای تفشیحی هطخع ضذُ بِ ضشح ریل هی باضذ.

 هادس( –ّوشاُ) پذس  فشصًذ –ّوسش  -عضَ اغلی استفادُ کٌٌذگاى

 سیال 000/70 سیال 000/15 داًطجَیاى

 ّوشاّاى تا سمف دٍ ًفش فشصًذ)تحت تکفل( –هادس  –پذس  -ّوسش –عضَ اغلی  استفادُ کٌٌذگاى

 سیال 000/70 سیال 000/40 ّیات علوی)ضاغل ٍ باصًطستِ(

 سیال 000/70 سیال 000/25 کاسهٌذاى) ضاغل ٍ باصًطستِ(

 ّیات علوی( الضاهی است. -کاسهٌذی -داًطجَییجْت استفادُ اص تخفیفات فَق اسائِ کاست ضٌاسایی هعتبش) 

 .خَاّذ ضذدس غَست عذم اسائِ کاست ضٌاسایی ّضیٌِ بلیط هطابك تعشفِ آصاد دسیافت  تزکش

دسغذ تخفیف ًسبتب بِ لیوت  50داًطجَ( دس ساًس ّای فشٍش آصاد با اعوال  –کاسهٌذ  –ّوسش ٍ فشصًذاى تحت تکفل) ّیات علوی  –هادس  –پذس  -لیوت ٍسٍدی جْت کلیِ داًطگاّیاى

 اغلی بلیط بَدُ ٍ سایش ّوشاّاى هی بایستی ّضیٌِ بلیط سا کاهل پشداخت ًوایٌذ.

 سیال هی باضذ. 000/50خذهات ٍ ...( کِ دس داًطگاُ فعالیت داسًذ با اسئِ کاست ضٌاسایی غشفا دس ساًس تفشیحی  –ّوسش ٍ فشصًذ)فضای سبض  –بلیط ضشکت ّای پیواًکاسی تعشفِ 

 

 سٍصّای صٍج ٍجوعِ  هخػَظ آلایاى -سٍصّای فشد هخػَظ باًَاى   

 ٍهشاجعیي عادی هی باضذ.  )دس ایي ساًس لیوت بلیط جْت داًطجَیاى ٍکاسکٌاى با تعشفِ تخفیف داس  هحاسبِ هی گشدد(  –ّیات علوی  -کاسهٌذاى -ساًس ّای تفشیحی ضاهل )داًطجَیاى-

 دس ساًس ّای اختػاغی فمط دس بخص کاسهٌذاى ٍّیات علوی اجاصُ ٍسٍد ّوشاُ  دادُ خَاّذ ضذ .-

 . تواس حاغل فشهاییذ. 7724580-77240313ًواییذ ٍ یا با ضواسُ تلفي دس خػَظ کالس ّای آهَصضی بِ دفتش ثبت ًام ٍالع دس استخش هشاجعِ -

 هذیشیت تشبیت بذًی                                                                                                                                                                                                                                                                    
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