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 2042-2041ردیس خودگردان در سال تحصیلی شهریه های دانشجویان پ

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 
  

 %(24 علی الحساب افزایش) و پس از آن 2931ورودی سال  کاردانی و کارشناسیشهریه مقاطع 

 شهریه متغییر

 (سالبه ازای هر نیم)شهریه ثابت 

 دروس اختصاصی دروس پایه دروس عمومی 

 واحد نظری واحد عملی واحد نظری واحد عملی واحد نظری سال
واحد عملی 

 آزمایشگاه
 1041افزایش فقط برای ورودی  واحد کارآموزشی

 444/314/13 944/669/3 944/669/3 444/996/6 644/969/6 944/169/6 444/996/6 044/999/1 1044-1041سال 

 444/901/10 094/499/0 094/499/0 644/969/6 464/661/3 094/306/6 644/969/6 104/199/6 1041-1046سال 

 

 

 %(24 علی الحساب افزایش) 2931ورودی های قبل از  سال شهریه مقاطع کاردانی و کارشناسی 

 شهریه ثابت شهریه متغییر هر واحد عملی شهریه متغییر هر واحد نظری سال

 906/963/3 906/340/6 1044-1041سال 
 سال ورودمطابق قبل براساس 

 411/999/3 006/039/6 1041-1046سال 
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 %(24 علی الحساب افزایش) و پس از آن 2931ورودی سال روسازی، اپزشکی و د های ی حرفه ای رشتهاشهریه مقطع دکتر

به )شهریه ثابت  شهریه متغییر

 (سالازای هر نیم
 دروس اختصاصی دروس پایه دروس عمومی 

 واحد نظری واحد عملی واحد نظری عملیواحد  واحد نظری سال
واحد عملی 

 آزمایشگاه

واحد 

 موزیکارآ

واحد 

 کارورزی

واحد پایان 

 نامه

افزایش فقط برای 

 1041ورودی 

 444/964/69 444/909/14 044/364/6 044/364/6 044/364/6 044/999/0 044/364/6 044/909/0 444/996/6 044/999/1 1044-1041سال 

 444/696/69 944/616/11 004/406/9 004/406/9 004/406/9 004/099/9 004/406/9 304/160/0 644/969/6 104/199/6 1041-1046سال 

 

 %(24 علی الحساب افزایش) و پس از آن 2931ورودی سال پزشکی دندانی حرفه ای رشته اع دکترشهریه مقط

به )شهریه ثابت  شهریه متغییر

 دروس اختصاصی دروس پایه دروس عمومی  (سالازای هر نیم

 واحد نظری واحد عملی واحد نظری واحد عملی واحد نظری سال
واحد عملی 

 آزمایشگاه

واحد 

 موزیکارآ

واحد 

 کارورزی

واحد پایان 

 نامه

افزایش فقط برای 

 1041ورودی 

 444/964/69 444/909/14 444/909/14 444/909/14 444/909/14 044/999/0 044/364/6 044/909/0 444/996/6 044/999/1 1044-1041سال 

 444/696/69 944/616/11 944/616/11 944/616/11 944/616/11 004/099/9 004/406/9 304/160/0 644/969/6 104/199/6 1041-1046سال 

 

 %(24 علی الحساب افزایش) 2931ورودی های قبل از سال پزشکی ،داروسازی و دندانپزشکی های شهریه دانشجویان دکترای حرفه ای رشته 

 شهریه ثابت شهریه متغییر هر واحد عملی شهریه متغییر هر واحد نظری سال

 999/690/6 364/994/0 1044-1041سال 
 مطابق قبل براساس سال ورود

 300/060/9 046/009/0 1041-1046سال 
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 %(24 علی الحساب افزایش) و پس از آن 2931ورودی سال شهریه مقطع کارشناسی ارشد 

 شهریه متغییر

 (سالبه ازای هر نیم)شهریه ثابت 
 

کمبود یا ،دروس عمومی

 جبرانی
 اختیاریدوروس پایه، تخصصی و 

 واحد نظری واحد عملی واحد نظری سال
و  واحد عملی

 آزمایشگاه
 پایان نامهواحد  سمینارواحد  کارورزیواحد

 1041افزایش فقط برای ورودی 

 044/990/19 444/909/14 044/999/0 044/999/0 044/999/0 444/993/3 444/996/6 044/999/1 1044-1041سال 

 404/996/61 944/616/11 004/099/9 004/099/9 004/099/9 344/396/0 644/969/6 104/199/6 1041-1046سال 

 

 

 %(24 علی الحساب افزایش) 2931ورودی های قبل از سال شهریه مقطع کارشناسی ارشد 

 شهریه ثابت شهریه متغییر هر واحد عملی شهریه متغییر هر واحد نظری سال

 646/960/0 309/069/3 1044-1041سال 
 مطابق قبل براساس سال ورود

 169/196/9 690/936/3 1041-1046سال 
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 %(24 علی الحساب افزایش) و پس از آن 2931ورودی سال  (PhD)شهریه مقطع دکتری تخصصی 

 شهریه متغییر

 (سالبه ازای هر نیم)شهریه ثابت 
 

کمبود یا ،دروس عمومی

 جبرانی
 دروس پایه، تخصصی و اختیاری

 واحد نظری واحد عملی واحد نظری سال
و  واحد عملی

 آزمایشگاه
 1041افزایش فقط برای ورودی  پایان نامهواحد  سمینارواحد  کارورزیواحد

 444/090/09 444/996/69 444/966/10 444/966/10 444/990/19 044/999/0 044/909/0 444/993/3 1044-1041سال 

 044/603/01 644/009/69 644/099/16 644/099/16 044/991/61 004/099/9 304/160/0 344/396/0 1041-1046سال 

 

 

 %(24 علی الحساب افزایش) 2931ورودی های قبل از سال  (PhD)شهریه مقطع دکتری تخصصی 

 شهریه ثابت شهریه متغییر هر واحد عملی شهریه متغییر هر واحد نظری سال

 069/099/9 993/499/9 1044-1041سال 
 قبل براساس سال ورودمطابق 

 466/063/14 369/990/9 1041-1046سال 
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 %(24 علی الحساب افزایش) شهریه سایر مقاطع

 مقطع
 (ریال)شهریه سالیانه 

1041-1044 1046-1041 

 444/030/061 444/904/090 تخصصی بالینی پزشکی و دندانپزشکی

 444/904/090 444/044/036 فوق تخصص بالینی

 444/904/090 444/044/036 و داروسازی( به جزء ترمیمی)پزشکی، دندانپزشکی فلوشیپ 

 444/404/636 444/044/990 فلوشیپ ترمیمی دندانپزشکی

 

 

 (درصد از شهریه94 درصدی به14معادل افزایش ) %(8 علی الحساب افزایش) دانشجویان انتقالی از خارجشهریه 

 رشته
 (ریال) شهریه سالیانه

1041-1044 1046-1041 

 444/949/631 444/944/966 پزشکی 

 444/690/963 444/344/696 دندانپزشکی

 444/336/904 444/944/096 داروسازی

 

 


