
برای دانشجویانی می باشد که در یکی از دانشگاه های غیر   شهریه کارشناسی ارشد

روزانه سراسری کارشناسی ارشد قبول شده اند که ملزم به پرداخت شهریه ای برای هر  

ترم تحصیلی می باشند. نرخ جدید شهریه ارشد برای دانشجویان شامل دو بخش ثابت و  

رصد تغییر و افزایش یابد.  د ۱۵تا  ۱۰متغییر می باشد و ممکن است مبلغ آن هرساله 

داوطلبانی که در کنکور سراسری به صورت روزانه قبول شده باشند می توانند بدون  

 .پرداخت شهریه ای به طور رایگان به تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد ادامه دهند

  نرخ جدید شهریه ارشد در دانشگاه های دولتی شبانه و آزاد و غیر انتفاعی و … متغییر و

متفاوت می باشد. دانشجویانی که در یکی از این دانشگاه ها پذیرفته شده باشند باید مبلغ  

تعیین شده را برای هر ترم پرداخت کنند. این مبلغ ممکن است هرساله تغییر کند و افزایش  

داشته باشد. یکی از سوال های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد غیر روزانه این است  

م در هر یک از دانشگاه ها چقد است؟ و یا تحصیل در مقطع کارشناسی  که هزینه هر تر

در این دانشگاه ها مقرون به صرفه است؟ و ما در این مقاله قصد داریم شما را نسبت به  

 .شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه های غیر دولتی آشنا کنیم

ییر باشد و  شهریه کارشناسی ارشد در دانشگاه های مختلف ممکن است هر ساله متغ 

افزایش داشته باشد. شهریه در دانشگاه های غیر دولتی و شبانه دولتی، متغییر و متفاوت  

است، که از دو بخش متغییر و ثابت تشکیل شده است. شهریه متغییر شامل، دروس نظری  

و عملی و پایان نامه می باشد. دانشجویان دانشگاه های شبانه دولتی نیز مشمول پرداخت  

هر ترم می باشند. دانشگاه های دولتی باید از دانشجویان دولتی نرخ مربوطه   شهریه در

برای شهریه را دریافت کنند. قابل ذکر است که مدرک تحصیلی دانشجویانه شبانه با  

روزانه هیچ تفاوتی ندارد و همچنین عنوان شبانه و با نوبت دوم در آن درج نمی شود و به  

حصیل را ندارند دلیل پرداخت شهریه تعهد بعد ت . 

 

از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با   1401شهریه کارشناسی ارشد  جهت اطالع از

 .تماس حاصل فرمایید مرکز مشاوره ایران تحصیل

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام    1صبح الی  8تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از تماس از طریق 

 تعطیل 

 

 شهریه کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی نوبت دوم و یا شبانه 

بعد از اعالم نتایج و آگاهی از وضیعت کارنامه ، داوطلبان می توانند نسبت به انتخاب  

مورد عالقه خود در دانشگاه های شبانه  داوطلبان می توانند رشته های  رشته اقدام کنند و 

https://irantahsil.org/


را انتخاب کنند. شهریه دانشگاه ها برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد برای سال  

هنوز مشخص نشده است و ممکن است افزایش نرخ داشته باشد. داوطلبان دانشگاه   1401

ی باشند پس  های دولتی در نوبت دوم و یا شبانه به دلیل اینکه مستلزم پرداخت شهریه م

 .باید اطالعاتی در ارتباط با نرخ شهریه داشته باشند

 

 

 

روی لینک   و  پرداخت شهریه دانشگاه آزاد برای مشاهده نرخ جدید شهریه دانشگاه آزاد

 .قرمز کلیک نمایید

 

 

 

طلبانی که قصد دارند از شهریه کارشناسی ارشد آگاهی داشته باشند تا  توصیه برای داو 

آخر این مقاله به ما همراه باشند. شما می توانید برای کسب اطالعات درباره شهریه  

کارشناسی ارشد شهریه دانشگاه ها را در سال گذشته بررسی کنید و در مهلت تعیین شده  

از نرخ شهریه اطالعات کامل و دقیق را کسب   وارد سایت دانشگاه مورد نظر خود شده تا

وجود   1400کنید. جداولی برای نرخ شهریه ثابت و متغییر دانشگاه های شبانه برای سال 

 1401درصدی می توان به طور تقریبی نرخ شهریه برای  ۱۵الی  ۱۰دارد که با افزایش 

ه های پیام نور دارای  را تخمین زد. قابل ذکر است که بعد از دانشگاه های شبانه دانشگا

 .شهریه پایین تری می باشند

 

 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


[caption id="attachment_97743" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی 

 

 

1401شهریه کارشناسی ارشد در دانشگاه های آزاد   

شهریه پرداز است. این دانشگاه بعد   دانشگاه های آزاد یکی از دانشگاه هایی می باشد که

از دانشگاه های سراسری در سطح کشور از لحاظ پذیرش دانشجو در درجه دوم می باشد.  

قابل ذکر است که نرخ شهریه دانشگاه های ارشد در مقطع کارشناسی ارشد از برخی از  

ه داشتن دانشگاه های شهریه پرداز بیشتر می باشد. دلیل باال بودن شهریه این دانشگا

امکانات و سطح علمی قابل قبول می باشد همچنین شهریه دانشگاه آزاد در تمامی واحد  

 .هایش یکسان نیست و متغییر می باشد

شهریه در واحد های مختلف دانشگاه های آزاد به نوع امکانات مانند آزمایشگاه ها و  

رد همچنین نرخ  کتابخانه ها و اساتید و کیفیت آموزشی و رتبه بندی و … بستگی دا

شهریه در این دانشگاه به رشته انتخابی و تعداد دروس عملی و یا در حالت کلی به تعداد  

واحد متغییر است، نرخ شهریه    ۱۲الی  ۸دروس اخذ کرده که این دروس معموال بین 

الی   ۲۰به اضافه  1400متفاوت می باشد، که شما داوطلبان با مطالعه جداول نرخ شهریه 

را تخمین بزنید 1401ه طور تقریبی می توانید نرخ شهریه درصد ب  ۳۰ . 



دانشجویان دانشگاه های آزاد در زمان ثبت نام برای قطعی شدن نام نویسی شان باید  

شهریه ثابت به همراه درصدی از شهریه متغییر خود را بپردازند بقیه شهریه متغییر خود  

پرداخت کنند. شهریه داوطلبان بدون کنکور و با  را نیز تا شروع امتحانات باید به دانشگاه 

 .کنکور در کد رشته های یکسان یکی می باشد و تفاوتی ندارد

 

 

 

روی لینک   و دانشگاه شبانه بهتر است یا آزاد؟ برای اطالع از شهریه دانشگاه نوبت دوم

 .قرمز کلیک نمایید

 

 

1401 شهریه کارشناسی ارشد در دانشگاه غیر انتفاعی   

متقاضیانی که در هنگام کنکور دانشگاه های غیر انتفاعی را مد نظر خود داده اند و رشته  

برای ثبت  های موجود در دانشگاه های غیر انتفاعی را انتخاب کرده اند و قبول شده اند،  

نام باید هزینه اولیه را پرداخت کنند تا ثبت نامشان قطعی شود. این دانشگاه ها به صورت  

 .مجرا توسط هیئت امنا اداره می شوند

داوطلبان برای پذیرش در این دانشگاه ها باید در کنکور مقطع کارشناسی ارشد شرکت  

ر هر دو شهریه یکسان می باشد کنند یا از طریق بدون کنکور وارد این دانشگاه شوند که د

و تنها در نحوه پذیرش با هم فرق دارند. دانشگاه های غیر انتفاعی از لحاظ کیفیت دارای 

رتبه بندی می باشند و از این جهت شهریه در این دانشگاه ها بر اساس رتبه بندی که  

ثابت و متغییر  دارند متفاوت و متغییر می باشد که شهریه این دانشگاه ها نیز از دو قسمت  

 .تشکیل شده است

شهریه متغییر بر اساس تعداد واحد و واحد های عملی و دیگر امکانات متفاوت می  

تبیعه شده که با مطالعه   1400جداولی برای شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی سال  باشد. 

 1401 آن به طور تقریبی می توانید از شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه های غیر انتفاعی 

اطالعاتی را کسب کنید. دانشجویان با ورود به سایت دانشگاه مربوطه می توانند میزان  

نرخ شهریه هر ترم را مشاهده کنند همچنین داوطلبان می توانند با مطالعه و ارتباط با  

 .کارشناسان مجرب ایران تحصیل اطالعاتی درباره نرخ شهریه این دانشگاه ها کسب کنند 

 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%9f/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%9f/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%9f/


 

 

روی   و  ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد برای اطالع از راهنمای ثبت نام دانشگاه آزاد

 .لینک قرمز کلیک نمایید 

 

 

 

1401شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه های پیام نور    

در دانشگاه های پیام نور بین رشته های انسانی ، فنی و مهندسی و … در مقطع  

کارشناسی ارشد تفاوتی وجود ندارد. در حالت کلی تمام دانشجویان این دانشگاه باید نرخ  

در دانشگاه های پیام نور برخی از کالس ها به صورت  شهریه یکسانی را پرداخت کنند. 

 .مجازی و برخی دیگر به صورت حضوری برگزار می گردد 

قابل ذکر می باشد که دانشجویان پیام نور به دلیل پرداخت شهریه مانند دیگر دانشگاه هایی  

  همچون دانشجویان شبانه و غیر انتفاعی و پردیس خود گردان تعهدی برای خدمت بعد از

به طور تقریبی   1401تحصیلی ندارند. نرخ شهریه های دانشگاه های پیام نور برای سال 

درصد افزایش شهریه می باشد که توسط هیئت امنا به تصویب می رسد و   10دارای 

همچنین شهریه دانشگاه های پیام نور در دوره های فراگیر و سراسری یکسان می باشد با  

 .هم فرق ندارند

ای پیام نور نیز میزان شهریه متغییر با توجه به تعداد واحد و واحد های  در دانشگاه ه

عملی و نظری می تواند متغییر باشد. برای پرداخت شهریه پیام نور باید در زمان انتخاب  

واحد اقدام کنید. پرداخت در این دانشگاه بدین صورت است که حداقل باید نصب شهریه  

را به صورت اقساطی تا پایان ترم تحصیلی پرداخت  را در اول پرداخت کنید و مابقی  

کنید. برای اطالع از نحوه قسط بندی شهریه می توانید از امور دفتری دانشگاه خود سوال  

 .کنید

 

 

 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


روی  و  سامانه سیدا دانشگاه آزاد اسالمی برای اطالع از  قوانین انتخاب واحد دانشگاه آزاد

 .لینک قرمز کلیک نمایید 

 

 

 

1401گردان  شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه های پردیس خود  

دانشگاه های پردیس خود گردان جزو دانشگاه های دولتی می باشند. تنها در قبال پذیرش  

دانشجو از متفاضیان هزینه هایی را دریافت می کنند. نرخ شهریه در پردیس خود گردان  

معموال بیشتر از بقیه دانشگاه ها برای مقطع کارشناسی ارشد می باشد. قابل ذکر است که  

برخی از متقاضیان بعد از اعالم نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد بنا به دالیلی مانند  

مسافت راه، داشتن رشته های مورد عالقه شان و کیفیت آموزشی و … حاضر به ثبت نام  

دلیل دیگر این است که رقابت در این دانشگاه ها  در یکی از این دانشگاه ها می باشند، 

ان دانشگاه های پردیس خود گردان بسیار زیاد می باشدزیاد است و طرفدار . 

 

 

 

رو ی لینک    و شهریه ارشد دانشگاه آزاد برای اطالع از سامانه مجازی دانشگاه آزاد

 .قرمز کلیک نمایید

 

 

 

همچنین دانشگاه های پردیس نیز دارای رتبه بندی می باشند و نرخ شهریه از واحدی به  

واحد دیگر در پردیس خود گردان متفاوت و متغییر است که شهریه در این دانشگاه نیز  

در این   مانند بقیه دانشگاه ها از دو بخش ثابت و متغییر تشکیل شده است. شهریه متغییر 

دانشگاه ها بر اساس تعداد واحد های اخذ شده محاسبه می گردد. با توجه به رشته هایی که  

دارند و همچنین کیفیت باالی دانشگاه های پردیس، این دانشگاه ها دارای متقاضیان زیادی  

می باشند. شما می توانید برای کسب اطالعات درباره نرخ شهریه دانشگاه های پردیس  

https://irantahsil.org/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


درصد بر انداز   ۱۰به اضافه  1400شهریه این دانشگاه ها را در سال  1401ن خود گردا

 .کنید که این نرخ به طور تقریبی می باشد
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 [caption/]نرخ شهریه در دانشگاه های مختلف

 

 

 نرخ شهریه در دانشگاه های مختلف 

از دوره های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد است که در یکی ازدانشگاه های زیر  یکی 

نظر وزرات علوم تعریف شده است. هرساله شاهد ادامه تحصیل دانشجویان در مقاطع  

 .باالتر هستیم

یکی از دانشگاه هایی که از دانشجویانش شهریه دریافت می کند دانشگاه دولتی در نوبت  

دوم و یا به صورت شبانه دانشگاه های غیر انتفاعی و پردیس خود گردان و پیام نور می  

در برخی موارد که در دفترچه نیز به آنها    باشد و شرایط تحصیل برای دانشجویان شبانه



یار جزئی می باشد فرق دارد و در بسیاری دیگر مانند دانشجوبان  اشاره شده است و بس 

 .روزانه می باشد

 

 

 

روی لینک   و  شهریه ثابت و متغیر چیست؟ برای اطالع از شهریه ارشد وزارت بهداشت

 .قرمز کلیک نمایید

 

 

 

تمامی دانشجویان بجز دانشجویان دانشگاه های دولتی روزانه باید برای ادامه تحصیل در  

هر یک از دانشگاه های نام برده شهریه پرداخت کنند و تعهد به خدمت تحصیل  

ان گف  نرخ شهریه برای دانشجویان کارشناسی ارشد بسیار مهم می باشد و میتو  ندارند. 

که برخی از دانشجویان بر اساس نرخ شهریه دانشگاه برای رشته مورد نظر خود انتخاب  

 .رشته می کنند

کسب اطالعات درباره نرخ شهریه برای اینگونه از متقاضیان دانشگاه های شبانه بسیار  

  مهم می باشد با ارتباط با کارشناسان ایران تحصیل می توانند اطالعاتی در رابطه با نرخ

 .تقریبی دانشگاه های شبانه برای مقطع کارشناسی ارشد کسب کنند

 

 خالصه مطالب 

هر ساله تعداد زیادی از افراد داوطلب ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد می باشند.  

دانشگاه های مختلف در مقطع ارشد دانشجو جذب می نمایند. تحصیل این افراد در 

گان می باشد و برای ورود به دانشگاه های ازاد و  دانشگاه های سراسری به صورت رای 

شبانه و غیرانتفاعی و ... باید شهریه پرداخت شود. در این مقاله شهریه کارشناسی ارشد  

برای دانشگاه های مختلف را بررسی نمودیم. در صورت وجود هرگونه سوال می توانید  

 .با مشاوران مجموعه ایران تحصیل تماس بگیرید 
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جهت اطالع از شهریه کارشناسی ارشد 1401 + جدول نرخ های جدید با مرکز مشاوره  

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام    1الی صبح  8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 

 تعطیل 
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