پکیج  Aبرنامه ریزی شهری
عنوان

مبلغ سرمایه گذاری

تخفیف

مبلغ سرمایه گذاری با تخفیف

دوره ی جامع کالس های تئوری

060.46444

..46444

060446444

دوره ی جامع آزمون تحلیلی-تشریحی

060446444

0.46444

0046444

دوره ی جامع آزمون های آزمایشی

.046444

0446444

0046444

دوره کامل نکته و تست

..46444

0446444

0.46444

مشاوره خصوصی

0046444

0446444

0046444

ثبت نام کامل

060.46444

060.46444

.64446444

شــهـــریــه هــای اعــلـام شـده

شـــــــرایـــــــط پــــــرداخـــت:

از لــــحـــظـــه ی ثــبــت نـــام

مبلغ کل پکیج060446444:

تا لحظه ی ورود به دانـشــگــاه

مـبـلــغ نقد  0446444 :هزار تومان

خـــــــــواهـــــــــد بـــــــــــود6

Telegram.me/ArshadShahrSazi

مابقی طی  0فـقـــره چــــــــک دو ماهه

به مــبـــلغ یک میلیون تومان

پکیج  Bبرنامه ریزی شهری
عنوان

مبلغ سرمایه گذاری

تخفیف

مبلغ سرمایه گذاری با تخفیف

زبان شهرسازی

064046444

.046444

0046444

دوره ی جامع تحلیلی-تشریحی

060446444

0.46444

0046444

دوره ی جامع آزمون های آزمایشی

.046444

0446444

0046444

ثبت نام کامل

.60046444

0046444

.60.46444

شــهـــریــه هــای اعــلـام شـده

شـــــــرایـــــــط پــــــرداخـــت:

از لــــحـــظـــه ی ثــبــت نـــام

مبلغ کل پکیج.60.46444:

تا لحظه ی ورود به دانـشــگــاه

مـبـلــغ نقد 0.46444 :هزار تومان

خـــــــــواهـــــــــد بـــــــــــود6

Telegram.me/ArshadShahrSazi

مابقی طی  .فـقـــره چــــــــک دو ماهه

به مــبـــلغ یک میلیون تومان

پکیج  Aطراحی شهری
عنوان

مبلغ سرمایه گذاری

تخفیف

مبلغ سرمایه گذاری با تخفیف

دوره ی جامع کالس های تئوری

060046444

...6444

060046444

دوره ی جامع اسکیس

.60046444

0.46444

060446444

دوره ی جامع آزمون های آزمایشی

.046444

0446444

0046444

دوره کامل نکته و تست

..46444

0446444

0.46444

مشاوره خصوصی

0046444

0446444

0046444

ثبت نام کامل

060046444

06.0.6444

060046444

شــهـــریــه هــای اعــلـام شـده

شـــــــرایـــــــط پــــــرداخـــت:

از لــــحـــظـــه ی ثــبــت نـــام

مبلغ کل پکیج.6.446444:

تا لحظه ی ورود به دانـشــگــاه

مـبـلــغ نقد .446444 :هزار تومان

خـــــــــواهـــــــــد بـــــــــــود6

Telegram.me/ArshadShahrSazi

مابقی طی  0فـقـــره چــــــــک دو ماهه

به مــبـــلغ یک میلیون تومان

پکیج  Bطراحی شهری
عنوان

مبلغ سرمایه گذاری

تخفیف

مبلغ سرمایه گذاری با تخفیف

زبان شهرسازی

064046444

.046444

0046444

دوره ی جامع اسکیس طراحی شهری

.60046444

0.46444

060446444

دوره ی جامع آزمون های آزمایشی

.046444

0446444

0046444

ثبت نام کامل

0,0.40444

0446444

060046444

شــهـــریــه هــای اعــلـام شـده

شـــــــرایـــــــط پــــــرداخـــت:

از لــــحـــظـــه ی ثــبــت نـــام

مبلغ کل پکیج060046444:

تا لحظه ی ورود به دانـشــگــاه

مـبـلــغ نقد 0046444 :هزار تومان

خـــــــــواهـــــــــد بـــــــــــود6

Telegram.me/ArshadShahrSazi

مابقی طی  0فـقـــره چــــــــک دو ماهه

به مــبـــلغ یک میلیون تومان

