
 

 )ارقام به ریال(2931اصفهان سال  یخودگردان دانشگاه علوم پزشک یسپرد یاندانشجو یرمتغ یهشهرجدول 

 رشته تحصیلی مقطع ردیف
شهریه هر واحد نظری 

 ()شامل عمومی و اختصاصی

شهریه هر واحد عملی 
)شامل عمومی و اختصاصی و 

 کارآموزی(

 شهریه هر واحد کارورزی
 شهریه هر واحد  

 نامهپایان

 Ph.Dدکترای تخصصی  2

EXPERIMENTAL 

  ریال  000/100/12فقط قبل از آزمون جامع هر ترم 

NON_EXPERIMENTAL 

000/880/1 هارشتهکلیه  کارشناسی ارشد 1  4/910/000 — 4/910/000 

 دکتری حرفه ای 9

000/400/1 پزشکی  000/150/9  000/000/1  000/150/9  

000/400/1 داروسازی  4/400/000 4/400/000 4/400/000 

000/400/1 دندانپزشکی  4/900/000 4/900/000 4/900/000 

 وسته(ناپی -کارشناسی )پیوسته  4

 — — — — توانبخشی و تغذیه

 — — — — هارشتهسایر 

 — — — — هارشتهکلیه  کاردانی 5

 

 

  پایان دوره تحصیل بر اساس همین جدول محاسبه می گردد.تا  2931شهریه متغیر دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 

 

 

 

 



 

 )ارقام به ریال(2939اصفهان سال  یخودگردان دانشگاه علوم پزشک یسپرد یاندانشجو یرمتغ یهشهرجدول 

 رشته تحصیلی مقطع ردیف

شهریه هر واحد نظری 

)شامل عمومی و 

 اختصاصی(

شهریه هر واحد عملی 

)شامل عمومی و اختصاصی 

 کارآموزی(و 

 شهریه هر واحد کارورزی
 شهریه هر واحد  

 نامهپایان

 Ph.Dدکترای تخصصی  2

EXPERIMENTAL 000/500/8  000/000/20  — 000/000/20  

NON_EXPERIMENTAL 000/500/8  000/000/20  — 000/000/22  

000/500/4 هاکلیه رشته کارشناسی ارشد 1  000/000/3  — 000/000/3  

 ای دکتری حرفه 9

000/500/1 پزشکی  000/100/9  000/000/9  000/100/9  

000/500/1 داروسازی  000/000/1  000/000/1  000/000/1  

000/500/1 دندانپزشکی  5/400/000 5/400/000 5/400/000 

 وسته(ناپی -کارشناسی )پیوسته  4

000/400/2 توانبخشی و تغذیه  000/100/1  — — 

000/000/2 هاسایر رشته  000/500/2  — — 

000/100 هاکلیه رشته کاردانی 5  000/000/2  — — 

 
 بودن پایان نامه به عهده معاونت محترم پژوهشی دانشگاه خواهد بود.  Non Experimentalتشخیص  *

 

 

 

 



 

 

 

 )ارقام به ریال(4293اصفهان سال  یخودگردان دانشگاه علوم پزشک یسپرد یاندانشجو یرمتغ یهشهرجدول 

 رشته تحصیلی مقطع ردیف
شهریه هر واحد نظری 
 )شامل عمومی و اختصاصی(

شهریه هر واحد عملی 
)شامل عمومی و اختصاصی و 

 کارآموزی(

شهریه هر واحد 

 کارورزی

 شهریه هر واحد  

 نامهپایان

 Ph.Dدکترای تخصصی  2

EXPERIMENTAL 000/500/8  000/000/20  — 000/000/20  

NON_EXPERIMENTAL 000/500/8  000/000/20  — 000/000/22  

000/500/4 هاکلیه رشته کارشناسی ارشد 1  000/000/3  — 000/000/3  

 دکتری حرفه ای 9

000/500/1 پزشکی  000/100/9  000/000/9  000/100/9  

000/500/1 داروسازی  000/000/1  000/000/1  000/000/1  

000/500/1 دندانپزشکی  5/400/000 5/400/000 5/400/000 

 وسته(ناپی -کارشناسی )پیوسته  4

000/000/2 توانبخشی و تغذیه  000/500/1  — — 

000/000/2 هاسایر رشته  000/000/2  — — 

000/100 هاکلیه رشته کاردانی 5  000/000/2  — — 

 

 

 

 

 



 

 

 )ارقام به ریال(5293اصفهان سال  یخودگردان دانشگاه علوم پزشک یسپرد یاندانشجو یرمتغ یهشهر جدول

 رشته تحصیلی مقطع ردیف

شهریه هر واحد نظری 

)شامل عمومی و 

 اختصاصی(

شهریه هر واحد عملی 

)شامل عمومی و 

 اختصاصی و کارآموزی(

شهریه هر واحد 

 کارورزی

 شهریه هر واحد  

 نامهپایان

 Ph.Dدکترای تخصصی  2

EXPERIMENTAL 000/000/3  000/000/28  — 000/000/28  

NON_EXPERIMENTAL 000/000/3  000/000/28  — 000/000/21  

000/000/5 هاکلیه رشته کارشناسی ارشد 1  000/000/20  — 000/000/20  

 دکتری حرفه ای 9

000/100/1 پزشکی  000/000/4  000/500/9  000/000/4  

000/100/1 داروسازی  000/000/8  000/000/8  000/000/8  

000/100/1 دندانپزشکی  000/200/1  000/200/1  000/200/1  

4 
 -کارشناسی )پیوسته 

 ناپیوسته(

000/000/1 توانبخشی و تغذیه  000/000/9  — — 

000/100/2 هاسایر رشته  000/900/1  — — 

000/000/2 هاکلیه رشته کاردانی 5  000/050/2  — — 

 

 

 

 

 



 

 

 

 )ارقام به ریال(2931دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال  شهریه متغیرجدول 

 رشته تحصیلی مقطع ردیف
شهریه هر واحد نظری 
 )شامل عمومی و اختصاصی(

شهریه هر واحد عملی 
)شامل عمومی و اختصاصی 

 و کارآموزی(

شهریه هر واحد 

 کارورزی

 شهریه هر واحد  

 نامهپایان

 

 Ph.Dدکترای تخصصی  2

EXPERIMENTAL 000/000/9 000/000/81 -- 000/000/81 

NON_EXPERIMENTAL 000/000/9 000/000/81 -- 000/000/81 

 000/000/80 -- 000/000/80 000/000/5 هاکلیه رشته کارشناسی ارشد 1

 دکتری حرفه ای 9

 000/400/4 000/850/9 000/400/4 000/810/1 پزشکی

 000/800/8 000/800/8 000/800/8 000/810/1 داروسازی

 000/020/1 000/020/1 000/020/1 000/810/1 دندانپزشکی

 ته(ناپیوس -کارشناسی )پیوسته  4

 — — 000/900/9 000/100/1 توانبخشی و تغذیه

 — — 000/590/1 000/910/2 هاسایر رشته

 — — 000/315/2 000/200/2 هاکلیه رشته کاردانی 5

 

 



 

 )ارقام به ریال(2930 دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال  شهریه متغیرجدول 

 رشته تحصیلی مقطع ردیف
شهریه هر واحد نظری 
 )شامل عمومی و اختصاصی(

شهریه هر واحد عملی 
)شامل عمومی و اختصاصی و 

 کارآموزی(

شهریه هر واحد 

 کارورزی

 شهریه هر واحد  

 نامهپایان

 

 Ph.Dدکترای تخصصی  2

EXPERIMENTAL 000/000/3 000/000/28 -- 000/000/28 

NON_EXPERIMENTAL 000/000/3 000/000/28 -- 000/000/28 

 000/000/20 -- 000/000/20 000/000/5 هاکلیه رشته کارشناسی ارشد 1

 دکتری حرفه ای 9

 000/840/4 000/195/4 000/840/4 000/241/9 پزشکی

 000/180/3 000/180/3 000/180/3 000/241/9 داروسازی

 0000/051/8 0000/051/8 0000/051/8 000/241/9 دندانپزشکی

 (ناپیوسته -کارشناسی )پیوسته  4

 — — 000/900/9 000/100/1 توانبخشی و تغذیه

 — — 000/590/1 000/910/2 هاسایر رشته

 — — 000/315/2 000/200/2 هاکلیه رشته کاردانی 5

 

 

 



  

 

 ساله(  5/2دوره فلوشیپ ) 

 000/550/1 سم شناسی بالینی و سوختگی 

 000/200/299 آی سی  یو اطفال، بیوشس اعصاب ) بیهوشی ( و صرع 

 000/150/233 سایر رشته ها 

 

 

 نداشته است . (  31-30تحصیلی قبل ) سال نسبت به سال  ای  هیچگونه افزایش شهریه، کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی Ph.Dمقاطع  *

 .ه استدرصدی در نظر گرفته شد 20افزایش  (  31-30تحصیلی قبل ) سال رشته های پزشکی، داروسازی نسبت به سال  برای* 

منظورگردید ) افزایش بر اساس مجوز  شماره  ( 31-30نسبت به سال قبل ) سال تحصیلی درصد افزایش  10درصد و شهریه هر واحد عملی  20رشته دندانپزشکی شهریه هر واحد نظری  برای  *

 وزارت متبوع لحاظ گردید( 11/1/31/د مورخ 1590/500

درصد افزایش نسبت به سال  20 احتساب  باکه مصوبه هیأت امنا دانشگاه تهیه شده است  21ریاست محترم دانشگاه )ابالغ بند  3/22/35/د مورخ 23992/1بر اساس نامه شماره  جدول شهریه دوره فلوشیپ  *

 .تهیه شده است 30-31

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  30درصد افزایش نسبت به سال  20دوره فلوشیپ با شهریه پیشنهادی 
 

  38-33شهریه سال تحصیلی  - ساله(  5/2دوره فلوشیپ ) 

 000/105/09 سم شناسی بالینی و سوختگی 

 00/420/241 آی سی  یو اطفال، بیوشس اعصاب ) بیهوشی ( و صرع 

 000/125/123 سایر رشته ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  38درصد افزایش نسبت به سال  20شهریه پیشنهادی دوره فلوشیپ با 
 

 
 

  33-400شهریه سال تحصیلی  - ساله(  5/2دوره فلوشیپ ) 

 500/515/80 سم شناسی بالینی و سوختگی 

 000/052/212 آی سی  یو اطفال، بیوشس اعصاب ) بیهوشی ( و صرع 

 500/501/142 سایر رشته ها 

 

 



 

 )ارقام به ریال( 2938دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال  شهریه متغیرجدول 

 رشته تحصیلی مقطع ردیف
شهریه هر واحد نظری 
 )شامل عمومی و اختصاصی(

شهریه هر واحد عملی 
)شامل عمومی و اختصاصی و 

 کارآموزی(

شهریه هر واحد 

 کارورزی

 شهریه هر واحد  

 نامهپایان

 

 Ph.Dدکترای تخصصی  2

EXPERIMENTAL 000/000/9 000/000/81 -- 000/000/81 

NON_EXPERIMENTAL 000/000/9 000/000/81 -- 000/000/81 

 000/000/80 -- 000/000/80 000/000/5 هاکلیه رشته کارشناسی ارشد 1

 دکتری حرفه ای 9

 000/310/5 000/310/5 000/310/5 000/000/3 پزشکی

 000/001/80 000/001/80 000/001/80 000/000/3 داروسازی

 100/158/1 100/158/1 100/158/1 000/000/3 دندانپزشکی

 سته(ناپیو -کارشناسی )پیوسته  4

 — — 000/030/3 000/010/1 توانبخشی و تغذیه

 — — 000/813/1 000/051/8 هاسایر رشته

 — 000/805/1 000/180/8 هاکلیه رشته کاردانی 5

— 
 

 

 



 )ارقام به ریال( 2933دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال  شهریه متغیرجدول 

 رشته تحصیلی مقطع ردیف
شهریه هر واحد نظری 
 )شامل عمومی و اختصاصی(

شهریه هر واحد عملی 
)شامل عمومی و اختصاصی و 

 کارآموزی(

شهریه هر واحد 

 کارورزی

 شهریه هر واحد  

 نامهپایان

 

 Ph.Dدکترای تخصصی  2

EXPERIMENTAL 000/900/9 000/100/89 -- 000/100/89 

NON_EXPERIMENTAL 000/900/9 000/100/89 -- 000/100/83 

 000/000/88 -- 000/000/88 000/500/5 هاکلیه رشته کارشناسی ارشد 1

 دکتری حرفه ای 9

 000/150/5 000/150/5 000/150/5 000/100/3 پزشکی

 100/881/88 100/881/88 100/881/88 000/100/3 داروسازی

 910/801/9 910/801/9 910/801/9 000/100/3 دندانپزشکی

 سته(ناپیو -کارشناسی )پیوسته  4

 — — 000/993/3 000/001/1 توانبخشی و تغذیه

 — — 300/008/3 100/598/8 هاسایر رشته

 — — 500/359/1 000/338/8 هاکلیه رشته کاردانی 5

 

 

 

 

 




