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 .ارقام کلیه جداول ذیل به ریال می باشد 

 

 مقطع کاردانی و کارشناسی
 شهریه متغیر

شهریه ثابت 

)به ازای هر 

 (نیم سال

 دروس اختصاصی دروس عمومی

 واحد عملی واحد نظری

 دروس اختصاصی دروس پایه

 واحد نظری واحد عملی نظری واحد
واحد عملی 

 آزمایشگاه

واحد 

 کارآموزی

000/500/1 000/000/2 000/600/1 000/200/2 000/000/2 000/800/2 000/800/2 000/000/10 
 

 

 

 پزشکی و داروسازیرشته مقطع دکترای حرفه ای 
 شهریه متغیر

شهریه ثابت 

)به ازای هر 

 (نیم سال

 دروس اختصاصی دروس پایه دروس عمومی

 واحد نظری واحد عملی  واحد نظری واحد عملی واحد نظری

واحد عملی 

 آزمایشگاه

 

واحد کار 

 آموزی

واحد 

 *کارورزی
 واحد 

 پایان نامه

000/500/1 000/000/2 000/500/3 000/500/5 000/500/4 000/500/5 000/500/5 000/500/5 000/000/8 000/000/20 

 
 

 پزشکی دندانرشته مقطع دکترای حرفه ای 
 شهریه متغیر

شهریه ثابت 

)به ازای هر 

 (نیم سال

 دروس اختصاصی دروس پایه دروس عمومی

 واحد نظری واحد عملی  واحد نظری واحد عملی واحد نظری

واحد عملی 

 آزمایشگاه

 

واحد کار 

 آموزی

واحد 

 *کارورزی
 واحد 

 پایان نامه

000/500/1 000/000/2 000/500/3 000/500/5 000/500/4 000/000/8 000/000/8  000/000/8  000/000/8 000/000/20 
 

 

 

 

 

 

کمک هزینه به کلیه پرداخت  یا و دوره کارورزیشهریه اعمال تخفیف در * توصیه می شود دانشگاه ها در خصوص 

 هیات امناء تصمیم گیری نمایند.دانشجویان شهریه پرداز )بدون در نظر گرفتن ورودی(، در جلسه 

 

 

 مقطع کارشناسی  ارشد
 شهریه متغیر

شهریه ثابت 
 دروس پایه، تخصصی و اختیاری ، کمبود یا جبرانیدروس عمومی
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 واحد نظری واحد عملی واحد نظری
واحد عملی و 

 آزمایشگاه

واحد 

 کارآموزی
 واحد پایان نامه واحد سمینار

)به ازای هر 

 (نیم سال

000/500/1 000/000/2 000/000/3 000/500/4 000/500/4 000/500/4 000/000/8 000/000/15 

 

 

 (PhDدکتری تخصصی )مقطع 

 

 

 سایر مقاطع

 سالیانه* شهریه مقطع

 ریال  000/000/350 تخصص بالینی پزشکی و دندانپزشکی

 ریال  000/000/400 فوق تخصص بالینی

 ریال  000/000/400 فلوشیپ پزشکی، دندانپزشکی ) به جز ترمیمی( و داروسازی

 ریال  000/000/500 فلوشیپ ترمیمی دندانپزشکی
     

 در خصوص دوره های کمتر یا بیشتر از یک سال، متناسب با اعداد قید شده، محاسبه گردد.  * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شهریه متغیر

شهریه ثابت 

)به ازای هر 

 (نیم سال

 دروس پایه، تخصصی و اختیاری ، کمبود یا جبرانیدروس عمومی

 واحد نظری واحد عملی واحد نظری
واحد عملی و 

 آزمایشگاه

واحد 

 کارآموزی
 واحد سمینار

واحد پایان 

 نامه

000/000/3 000/500/3 000/500/4 000/000/15 000/000/12 000/000/12 000/000/20 000/000/35 


