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 توضیحات  کلی :

ته دلیل رعایت پزوتکل های تهذاشتی و جلوگیزی اس شیوع ویزوس کزونا، شهزیه نیمسال دوم سال تحصیلی  -1

 را اس طزیق درگاه الکتزونیکی )اینتزنتی( واریش نمائیذ. 1401-1400

 

لغایت  16/11/1400 دانشجویان تزای نیمسال دوم اس تاریخ توجه ته اعالم تاریخ انتخاب واحذ تا  -2

، لطفا قثل اس شزوع سمان انتخاب واحذ نسثت ته پزداخت شهزیه خود اقذام تا دستزسی شما  20/11/1400

 فعال گزدد.

 

 خواهنذ شذ .ریال  000/500تعذ اس تاسه سمانی انتخاب واحذ دانشجویان مشمول جزیمه   -3

 

 70) تا تقزیة  ته صورت علی الحساب  هته دلیل عذم مزاجعه حضوری دانشجویان،  شهزیه های اعالم شذ -4

 .شذه استدرصذ اس کل شهزیه تزم( محاسثه 

 



 

اعالم شذه تذهی قثلی خود را پزداخت و تز اساس جذول حتما دانشجویان قثل اس انتخاب واحذ، السم است  -5

در جذول  را واریش نماینذ که دقیقا مانذه حساب آنان تا اعذاد اعالم شذهمزتوطه شهزیه تزای نیمسال دوم 

 یکسان تاشذ.

 

همشما ن تا فزاینذهای میهمانی و السم است تذهی قثلی را پزداخت و میهمان و انتقال ) ماساد ( دانشجویان -6

 پس اس پزداخت شهزیه، انتخاب واحذ نماینذ . ،انتقالی طثق شیوه نامه های مزتوطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 علوم پششکی اصفهاناس دانشگاه ل شهزیه دانشجویان شهزیه پزدجذاو

 (1400-1401سال تحصیلی دوم یمسال )  ن

 

 مقطع کارشناسی :

 میزان شهریه  )ریال( مقطع تحصیلی

 000/000/45 کلیه رشته ها -کارشناسی 

 000/000/25 ستاد شاهذ

 هماننذ تزم قثل اتثاع خارجی ریالی

 

 

 

 

 شذ :ار کارشناسی مقطع

 (ریال )شهزیهمیشان  مقطع تحصیلی

 000/000/70 کلیه رشته -ارشذ 

 000/000/40 ستاد شاهذ

 



 : دانشجویانی که قثال شهزیه پایان نامه را پزادخت نموده انذ، السم است صزفا شهزیه ثاتت را پزداخت نماینذ . توضیح

 : Ph.D  مقطع

 

 میشان  شهزیه  ) ریال( مقطع تحصیلی

Ph.D - 000/000/110 کلیه رشته 

 

 صزفا شهزیه ثاتت را پزداخت نماینذ .السم است  23لغایت  22توضیح : دانشجویان ورودی های 

 دانشجویان در حال گذرانذن امتحان جامع، شهزیه ثاتت را پزداخت نماینذ .

 

 

 

 دکتری عمومی پزشکی :

 میشان شهزیه  )ته ریال ( مقطع تحصیلی

 000/000/100 پششکی ) علوم پایه (

 000/000/130 )تالینی و کارورسی(پششکی 

 000/000/45 ستاد شاهذ



 هماننذ تزم قثل اتثاع خارجی

 

 پزادخت نموده انذ، السم است صزفا شهزیه ثاتت را پزداخت نماینذ .تزم آخز را دانشجویانی که قثال شهزیه    : توضیح

 

 

 

 دکتزی عمومی دنذانپششکی  :

 میشان شهزیه )ریال( مقطع تحصیلی

 000/000/110 ورودی ها کلیه

 000/000/45 ستاد شاهذ

 هماننذ تزم قثل اتثاع خارجی

 

 : دانشجویانی که قال شهزیه واحذ  پایان نامه را پزداخت نموده انذ، صزفا شهزیه ثاتت را پزداخت کننذ . توضیح

 

 

 

 

 دکتزی عمومی  داروساسی :

 میشان شهزیه )ریال( مقطع تحصیلی



 000/000/100 کلیه ورودی ها

 000/000/45 ستاد شاهذ

 هماننذ تزم قثل اتثاع خارجی

 

 توضیحات : دانشجویانی که قال شهزیه واحذ  پایان نامه را پزداخت نموده انذ، صزفا شهزیه ثاتت را پزداخت کننذ .

 


