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  دانشگاه علوم پزشکی زنجانخودگردان شهریه های دانشجویان پردیس 

  1044-1041سال تحصیلی 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 %(14افزایش )پس از آن  و 1931 ورودی سال کارشناسیطع کاردانی و امقشهریه 
 شهریه ثابت

 هر نیمسال

  شهریه متغیر

  دروس عمومی دروس پایه دروس اختصاصی

افزایش فقط برای  

1044ورودی   

واحد 

 کارآموزشی

واحد عملی 

 آزمایشگاه

  واحد نظری واحد عملی واحد نظری واحد عملی واحد نظری

444/144/11  444/933/9  444/933/9  444/014/1  444/661/1  444/396/1  444/014/1  444/318/1 33-1044سال    

444/914/19  344/116/9  344/116/9  444/661/1  144/313/1  644/113/1  444/661/1  844/336/1 1044-1041سال    

 

 

  (%14افزایش ) 31سال قبل از مقاطع کاردانی و کارشناسی ورودی های 1044شهریه 

عملیشهریه متغییر هر واحد    شهریه متغییر هر واحد نظری 

118/130/9  918/436/1 33-1044سال    

601/619/9 1044-1041سال   381/948/1   
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  %(14افزایش )پس از آن  و 1931 سال ورودی ،مقطع دکترای حرفه ای رشته پزشکی و داروسازیشهریه 

 شهریه ثابت

 هر نیمسال

 شهریه متغییر

  دروس عمومی دروس پایه دروس اختصاصی

افزایش فقط  

1044برای ورودی   

واحد پایان 

 نامه

واحد 

 کارورزی

واحد 

 کارآموزی

واحد عملی 

 آزمایشگاه

  واحد نظری واحد عملی واحد نظری واحد عملی واحد نظری

444/144/10  444/634/3  444/688/6  444/688/6  444/688/6  444/008/8  444/688/6  444/198/0  444/014/1  444/318/1 33-1044سال    

444/614/16  444/603/14  844/914/1  844/914/1  844/914/1  844/333/8  844/914/1  844/683/0  444/661/1  844/336/1 1044-1041سال    

 

 %(14افزایش )پس از آن  و 1931 سال ورودی ،مقطع دکترای حرفه ای رشته دندانپزشکیشهریه 

 شهریه ثابت

 هر نیمسال

 شهریه متغییر

  دروس عمومی دروس پایه دروس اختصاصی

افزایش فقط  

1044برای ورودی   

 واحد

 پایان نامه

واحد 

 کارورزی

 واحد

 کار آموزی

واحد عملی 

 آزمایشگاه

  واحد نظری واحد عملی واحد نظری واحد عملی واحد نظری

444/144/10  444/634/3  444/634/3  444/634/3  444/634/3  444/008/8  444/688/6  444/198/0  444/014/1  444/318/1 33-1044سال    

444/614/16  444/603/14  444/603/14  444/603/14  444/603/14  844/333/8  844/914/1  844/683/0  444/661/1  8444/336/1 1044-1041سال    

     

دندانپزشکی ورودی های  دانشجویان دکترای حرفه ای رشته پزشکی، داروسازی و 1044شهریه 

%(14افزایش ) 31قبل از   

عملیشهریه متغییر هر واحد    شهریه متغییر هر واحد نظری 

100/436/1  013/843/0 33-1044سال    

363/130/1  914/364/0 1044-1041سال    
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 %(14افزایش )و پس از آن  31شهریه مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 

 شهریه ثابت

 هر نیمسال

 شهریه متغییر

  دروس عمومی، کمبود یا جبرانی دروس پایه، تخصصی و اختیاری

افزایش فقط برای  

1044ورودی   

 واحد 

 پایان نامه

 واحد واحد سمینار

 کارورزی

واحد عملی و 

 آزمایشگاه

  واحد نظری واحد عملی واحد نظری

444/184/13  444/634/3  444/008/8  444/008/8  444/008/8  444/694/9  444/014/1  844/313/1 33-1044سال    

844/368/13  444/603/14  844/333/8  844/333/8  844/333/8  444/339/9  444/661/1  844/336/1 1044-1041سال    

 

 

 %(14افزایش)1931قبل از سالمقطع کارشناسی ارشد برای ورودی های  1044 شهریه

عملیشهریه متغییر هر واحد    شهریه متغییر هر واحد نظری 

914/119/8  369/189/9 33-1044سال    

141/610/8  983/813/9 1044-1041سال    
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  %(14افزایش )پس از آن  و 1931 ورودی سال (PhD) مقطع دکتری تخصصیشهریه 

 شهریه ثابت

 هر نیمسال

 شهریه متغییر

  دروس عمومی، کمبود یا جبرانی دروس پایه، تخصصی و اختیاری

افزایش فقط برای  

1044ورودی   

 واحد

 پایان نامه

 واحد واحد سمینار

 کارورزی

واحد عملی و 

 آزمایشگاه

  واحد نظری واحد عملی واحد نظری

444/984/01  444/014/10  444/814/10  444/814/10  444/184/13  444/008/8  444/198/0  444/694/9 33-1044سال    

444/838/06  444/361/16  444/311/18  444/311/18  444/368/13  844/333/8  844/683/0  444/339/9 1044-1041سال    

 

 

 %(14افزایش) 1931 سال قبل از برای ورودی های (PhD) مقطع دکتری تخصصی 1044شهریه 

عملیشهریه متغییر هر واحد    شهریه متغییر هر واحد نظری 

180/636/3  994/899/8 33-1044سال    

013/866/3  669/436/6 1044-1041سال    
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 سایر مقاطعشهریه 

 مقطع شهریه سالیانه

 1933-1044سال   1044- 1041سال 

444/384/068  444/844/019  تخصصی بالینی پزشکی و دندانپزشکی 

444/044/891  444/444/030  فوق تخصص بالینی 

444/044/891  444/444/030  و داروسازی( به جزءترمیمی) فلوشیپ پزشکی ، دندانپزشکی  

444/844/668  444/444/648  فلوشیپ ترمیمی دندانپزشکی 

 

از خارج یدانشجویان انتقالشهریه   

 رشته مقطع شهریه سالیانه

 1933-1044 تحصیلی سال  1044- 1041 تحصیلی سال

444/644/611  444/444/616  پزشکی 

444/944/161  444/444/639  دندانپزشکی 

444/344/831  444/444/893  داروسازی 

 


