
یا دوره های  مشخص شده است. همانطور که می دانید در صورت قبولی در دوره های شبانه و   شهریه ارشد وزارت بهداشت

هر سال عدد این شهریه تغییراتی را دارد و همچنین ممکن است دشهریه هر     شهریه پرداز نیاز است، شهریه را بپردازید.

  1401دانشگاه با دانشگاه دیگر متفاوت باشد. در ادامه همراه ما باشید تا از جزییات مربوط به شهریه ارشد وزارت بهداشت  

 .وزارت بهداشت اطالعات الزم را بدست آورید و همچنین جدول شهریه ارشد

هنوز به صورت دقیق اعالم نشده است؛ به همین دلیل ما آخرین مبلغی را که در سال    1401شهریه ارشد وزارت بهداشت  

اعالم شود،    1401گذشته اعالم شده بود، بررسی کردیم. در صورتی که خبری در رابطه با شهریه ارشد وزارت بهداشت  

 .ب به روز رسانی خواهد شداین مطل

جدول شهریه ارشد وزارت بهداشت در این مطلب آورده شده است که به شما توصیه می کنیم برای کسب اطالعات دقیق تر  

 .در رابطه با این شهریه با کارشناسان ما در تماس باشید

  

  

ها و در لیست انتخاب خود وارد رشته محل را در انتخاب های شهریه پردازدوره های رایگان وتوانند دورهمتقاضیان می

  نمایند

  

  های شهریه پرداز وزارت بهداشتمیزان شهریه دوره

براساس توضیحاتی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته وزارت بهداشت قرار دارد، هزینه ثبت نام به واسطه دانشگاه  

مجل به پایگاه اینترنتی یا وبسایت دانشگاه مدنظر خود مراجعه بایست قبل از انتخاب رشته شود، کلیه داوطلبان میتعیین می

 .کرده و از میزان مشخص شده شهریه اطالع کافی بدست آورند

شود. دانشجویان ابتدای هر ترم به واسطه واحد مربوطه اعالم می   هزینه تحصیل برای داوطلبان وزارت بهداشت معموال در

 .اخت شهریه خود اقدام کنند باید پس از اعالم هزینه، نسبت به پرد

از سوی دیگر جداولی از طرف شوراها، مجامع و هیات امنای معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت 

 .شوددر خصوص اعالم مبالغ شهریه دانشجویان منتشر می  بهداشت

را با در نظر گرفتن دانشگاه   های علوم پزشکی قادر هستند تا جدوال مصوبه اختصاصی خوداما هیات امنای دانشگاه

 .مربوطه داشته باشد و برای کمک به دانشجویان این جدول را منتشر کنند

توانند  ایم، داوطلبین میدر ادامه به صورت کامل یکی از جداول مهم در خصوص شهریه ارشد وزارت بهداشت را قرار داده 

 .با مطالعه این جدول از میزان شهریه خود مطلع شوند

  

 شهریه ارشد وزارت بهداشت  لجدو

ما در این قسمت سعی کردیم به بررسی شهریه ارشد وزارت بهداشت بپردازیم. جدول شهریه ارشد وزارت بهداشت که در  

اعالم شود    1401زیر آمده است براساس آخرین اخبار اعالم شده از سمت دانشگاه ها می باشد و در صورتی که شهریه سال  

 .رسانی خواهد شدنیز این جدول به روز 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/


  

  

 .کلیک کنید ارت بهداشتدفترچه ارشد وز برای اطالع از جزییات

  

  

 اول نیمسال برای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 میلیون ایر  45 مقطع کارشناسی

 میلیون ایر  70 مقطع کارشناسی ارشد

 میلیون ایر  100 (Ph.D) مقطع دکتری تخصصی

 میلیون ایر  90 مقطع دکتری عمومی پزشکی )علوم پایه(

 میلیون ایر  130 مقطع دکتری عمومی پزشکی )علوم بالینی(

 میلیون ایر  90 مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی

 میلیون ایر  90 مقطع دکتری عمومی داروسازی

 شهریه دو ترم تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 میلیون ایر  189 دکتری عمومی پزشکی

 ایر   میلیون 176 دکتری عمومی دندانپزشکی

 میلیون ایر  380 های فیزیوتراپی و پرستاری کارشناسی رشته

 )شهریه ثابت + متغیر(  نیمسال شهریه یک دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

 دکتری عمومی پزشکی و داروسازی

میلیون ایر )برای هر واحد نظری و عملی و  55مجموع شهریه متغیر: 

 ن نامه( پایا

 میلیون ایر 26مجموع شهریه ثابت: 

 دکتری عمومی دندانپزشکی

)برای هر واحد نظری و عملی و    میلیون ایر 65مجموع شهریه متغیر:

 پایان نامه( 

 میلیون ایر 26مجموع شهریه ثابت: 

 الحسابشهریه علی  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 میلیون ایر  50 پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

 میلیون ایر  30 های کارشناسی ارشدرشته

 میلیون ایر  10 های کارشناسیرشته

 1401ورودی سال  دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

 دکتری عمومی پزشکی و داروسازی

 )برای هر واحد نظری و عملی و پایان نامه( 29مجموع شهریه متغیر: 

 میلیون ایر2 شهریه ثابت: مجموع 

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
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 دکتری عمومی دندانپزشکی

میلیون )برای هر واحد نظری و عملی و پایان   36مجموع شهریه متغیر:

 نامه( 

 میلیون ایر 22مجموع شهریه ثابت:

 های کارشناسیرشته

میلیون )برای هر واحد نظری و عملی و پایان  12مجموع شهریه متغیر: 

 نامه( 

 میلیون ایر 11 مجموع شهریه ثابت: 

 الزام تعهد محضری و ارائه سفته به میزان شهریه ثابت کل دوره تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 

 میلیون ایر 300مبلغ سفته:  دکتری عمومی پزشکی

 میلیون ایر 300مبلغ سفته: دکتری عمومی دندانپزشکی

 میلیون ایر  90مبلغ سفته :  های کارشناسیرشته

تا پایان دوره تحصیلی ثابت و شهریه متغیر در هر سال با نظر هیات رئیسه دانشگاه قابل افزایش  نیمسال شهریه ثابت هر

 است

 الحسابو شهریه علی سفته دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 دکتری عمومی پزشکی
  120الحساب:ل علی میلیون ایر / مبلغ شهریه ترم او 500مبلغ سفته:

 میلیون ایر 

 دکتری عمومی دندانپزشکی
  120الحساب: میلیون ایر / مبلغ شهریه ترم اول علی 500مبلغ سفته: 

 میلیون ایر 

 دکتری عمومی داروسازی
  120الحساب: میلیون ایر / مبلغ شهریه ترم اول علی  430مبلغ سفته: 

 میلیون ایر 

های کاردرمانی، علوم آزمایشگاهی،  رشته

 تکنولوژی پرتوشناسی

میلیون 55الحساب: میلیون ایر / مبلغ شهریه ترم اول علی  1۴0مبلغ سفته: 

 ایر

 اول نیمسال الحسابشهریه علی  دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

 میلیون ایر 120میلیون ایر /  350مبلغ سفته: دکتری عمومی پزشکی

 میلیون ایر 120میلیون ایر /  350مبلغ سفته:  دکتری عمومی دندانپزشکی

 میلیون ایر 120میلیون ایر /  350مبلغ سفته:  دکتری عمومی داروسازی

 میلیون ایر 60میلیون ایر /  100مبلغ سفته: های مقطع کارشناسی رشته

 اول نیمسال الحسابشهریه علی  دانشگاه علوم پزشکی قم

 میلیون ایر100مبلغ  دکتری عمومی پزشکی و دندانپزشکی

 میلیون ایر   50مبلغ های مقطع کارشناسی رشته

 اول نیمسال الحسابشهریه علی  دانشگاه علوم پزشکی البرز

 هزار ایر620میلیون و  26مبلغ  پرداز  تمام دانشجویان شهریه

 ایکارشناسی و دکتری حرفه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 میلیون ایر  75 های مقطع کارشناسی رشته

 میلیون ایر  150 ای های مقطع دکتری حرفهرشته

 الحسابلی برای دانشجویان ورودی کنکور/ شهریه ع دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

 دکتری عمومی پزشکی
میلیون  85میلیون ایر + چک شخصی به مبلغ 85چک تضمینی به مبلغ 

 ایر



 دکتری عمومی دندانپزشکی
میلیون  90میلیون ایر + چک شخصی به مبلغ  90چک تضمینی به مبلغ 

 ایر

 مجموع متغیر و ثابت  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 های مقطع کارشناسی رشته

ایر )برای هر واحد   200هزار و  10میلیون و  19مجموع شهریه متغیر: 

 نظری و عملی و پایان نامه( 

 هزار ایر 310میلیون و 13مجموع شهریه ثابت: 

 ای های مقطع دکتری حرفهرشته

ایر )برای هر واحد  500هزار و 257میلیون و43مجموع شهریه متغیر: 

 نظری و عملی و پایان نامه( 

 هزار ایر 620میلیون و  26مجموع شهریه ثابت:

 الحساب و سفته شهریه علی  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و  

 داروسازی 
 میلیون ایر 200میلیون تومان /   240مبلغ سفته: 

دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت هللا صدوقی  

 یزد
 نیمسال  شهریه جهت یک

 هزار ایر  500میلیون و  185 دکتری عمومی دندانپزشکی

 میلیون ایر  165 دکتری عمومی پزشکی

 میلیون ایر  175 دکتری عمومی داروسازی

 میلیون ایر  75 کارشناسی پرستاری 

 میلیون ایر  80 کارشناسی علوم آزمایشگاهی 

 ترم(  1) نیمسال شهریه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 هزار ایر  925میلیون و  155 دکتری عمومی دندانپزشکی

 هزار ایر  925میلیون و  155 دکتری عمومی پزشکی

 هزار ایر  925میلیون و  155 دکتری عمومی داروسازی

ها، مقطع کاردانی، کارشناسی  سایر دانشکده

 پیوسته و ناپیوسته 
 هزار ایر 75میلیون و  75

 الحسابعلی  دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

 میلیون ایر  40مبلغ  های مختلفرشته

  

  

 نحوه پرداخت شهریه ارشد وزارت بهداشت

برای پرداخت شهریه ارشد وزارت بهداشت الزم است با دانشگاه و مرکز محل قبولی خود در ارتباط باشید. اما به صورت  

کلی شهریه ها به صورت اینترنتی دریافت خواهد شد. برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با نحوه پرداخت شهریه ارشد 

 .گیریدوزارت بهداشت می توانید با کارشناسان ما تماس ب

  



 

  

  

 .کلیک کنید مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ارشد وزارت بهداشت برای اطالع از

  

  

 هزینه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 

الزم است از هزینه های مربوط به ثبت نام نیز اطالعات الزم را بدست آورید.    1401عالوه بر شهریه ارشد وزارت بهداشت  

 را بررسی کردیم. حال در این قسمت قصد داریم هزینه های   1401ما در قسمت فوق جدول شهریه ارشد وزارت بهداشت  

نام از جمله پرداخت هزینه ها به صورت کامالً  دانید تمامی مراحل ثبت  ثبت نام را بیشتر بررسی کنیم. همانطور که می 

 .اینترنتی انجام می شود. تمامی فرایندهای واریز وجه اینترنتی بوده و نیازی به مراجعه حضوری در هیچ مکانی نیست

 .هزار تومان بوده است 90نشده است اما آخرین مبلغ دریافتی مشخص  1401در حال حاضر هزینه ثبت نام برای 

الزم است بدانید افرادی که در زمان اصلی مشخص شده ثبت نام خود را انجام نداده باشند، در مهلت های بعدی درصدی هزینه 

 .درصد است 30بیشتر را باید پرداخت کنند که این حدوداً 

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af/


  

 

  

  

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید   زمان ثبت نام ارشد روانشناسی بدون کنکور برای اطالع از

  

  

 1401داخت هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت نحوه پر 

برای پرداخت هزینه ها کافی است در ابتدا فرم ثبت نام را تکنیل نمایید و سپس برای پرداخت هزینه طبق مراحل زیر عمل  

 .نمایید

نه ثبت نام جدید و پرداخت هزینه ابتدا به سایت سنجش مراجعه کرده و از سمت راست گزینه ارشد را انتخاب کنید. با زدن گزی 

 .وارد مرحله دوم خواهید شد

 .در این مرحله با وارد کردن کد ملی و تکمیل قسمت های مربوطه الزم است برای پرداخت هزینه ها اقدام نمایید

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
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 .سپس بر روی لینک “پرداخت الکترونیکی” زده و به صفحه پرداخت وارد خواهید شد

  

  

 .کلیک کنید ت نام ارشد وزارت بهداشتویرایش اطالعات ثب برای اطالع از نحوه

  

  

 نکات مهم در خصوص پرداخت هزینه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

توجه داشته باشید وجهی که پرداخت می کنید، به هیچ عنوان بازگردانده نخواهد شد. پس قبل از پرداخت و اقدام برای ثبت نام 

 .کرده باشیدالزم است کلیه دفترچه را به دقت مطالعه 

 .می توانید برای دو رشته هزینه ثبت نام را پراخت نمایید

 .اگر در پراخت با مشکل رو به رو بودید، می توانید از راهنمایی کارشناسان ما کمک بگیرید 
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  اخبار پیرامون شهریه ارشد وزارت بهداشت

  دانشگاه علوم پزشکی ایران 1۴00اعالم شهریه کارشناسی ارشد  •

 .اعالم شد  1۴00-1۴01شناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران برای سال تحصیلی شهریه مقطع کار

 .اعالم شده است 1۴00-1۴01به بعد برای سال تحصیلی  97شهریه دانشجویان ورودی سال 

  لزوم پرداخت شهریه در صورت تحصیل مجدد در مقطع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت •

تحصیل مجدد در مقطع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت برای داوطلبانی که یک بار از تسهیالت آموزش رایگان استفاده  

 .اند، مستلزم پرداخت شهریه استکرده

 زاد اعالم شد مبلغ پرداختی اولیه پذیرفته شدگان آزمون ارشد آ  •

  2۵0میلیون  2پذیرفته شدگان آزمون ارشد دانشگاه آزاد اسالمی در بدو ورود به دانشگاه و فقط در نیمسال اول باید مبلغ 

  .هزار ایر به عنوان هزینه خدمات آموزشی در سامانه آموزشیار پرداخت کنند

  

  

 .این صفحه کلیک کنید PDF کاربران گرامی برای دانلود

  

  

 صه مطلبخال

ترین سواالتی است که برای تمامی داوطلبین این های وزارت بهداشت چقدر است؟ یکی از مهمهای دانشگاهشهریه کلیه رشته

  .ها وجود داردرشته

 های پزشکی و پیراپزشکی وزارت بهداشت باید توجه داشته باشند و از شرایطکلیه متقاضیان و داوطلبان شرکت در رشته

  .مطلع باشند زارت بهداشتشهریه ارشد و

های وزارت  در مطالب باال به صورت جامع و کامل به بررسی میزان شهریه، زمان پرداخت و دلیل پرداخت شهریه دانشگاه

 .ایمبهداشت پرداخته

وعه توانید با مشاورین ما در مجمدر صورتی که در هنگام مطالعه موارد باال برای شما مشکل و یا ابهامی وجود دارد می

 .ایران تحصیل تماس گرفته تا این عزیزان به شما کمک کنند

  



 


