
، شهریه پزشکی کیش و شهریه دانشگاه بین هزینه دانشگاه پزشکی کیشبه طور معمول 
الملل پزشکی، توسط هیئت امنای همان دانشگاه تعیین می شود و به طور کلی هر سال حدود 

درصد افزایش پیدا می کند. داوطلبان متقاضی برای تحصیل در پزشکی دانشگاه  15تا  10

مالی الزم به منظور پرداخت هزینه دانشگاه پزشکی کیش را داشته بین الملل باید توانایی 

 .باشند

شهریه پزشکی کیش و همین طور شهریه دانشگاه بین الملل پزشکی، نسبت به سایر دانشگاه 

ها، گران تر و بیش تر می باشد. داوطلبان می توانند پس از به دست آوردن رتبه قبولی 

از سوی دانشگاه کیش را بررسی نمایند. در واقع یکی  پزشکی، میزان شهریه های اعالم شده
از مهم ترین شرایط تحصیل در دانشگاه بین المللی کیش، توانایی پرداخت هزینه و شهریه آن 

بخش ثابت و متغیر تشکیل شده است  2می باشد. الزم است بدانید که شهریه پزشکی کیش از 

 .آشنا خواهیم نمود. با ما همراه باشیدکه در این مطلب به صورت کامل شما را با آن ها 

 هزینه دانشگاه پزشکی کیش

دانشگاه بین الملل پزشکی، هر ساله از طریق انتخاب رشته دانشگاه سراسری، در رشته های 
مختلفی از جمله پزشکی، دندانپزشکی و دارو سازی، به صورت متمرکز و ثبت نام در 

 .ی را می پذیردکنکور سراسری، متقاضیان و دانشجویان بسیار

شرایط اختصاصی تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی بین الملل ساالنه از طریق دفترچه 

راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری انتشار پیدا می کند. داوطلبینی که تصمیم دارند اقدام 

 .به تحصیل در این دانشگاه کنند، باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی باشند

 هزینه دانشگاه پزشکی کیشن شرایط تحصیل در این دانشگاه، توانایی پرداخت از مهم تری

می باشد. چرا که داوطلبان باید هر ترم شهریه های به نسبت باالیی را برای ادامه تحصیل 

 .پرداخت نمایند

درصد افزایش پیدا می کند.  15تا  10شهریه دانشگاه بین الملل پزشکی، هر ساله به میزان 
شکی کیش با توجه به عوامل مختلفی مانند کیفیت آموزش و امکانات رفاهی تعیین شهریه پز

می گردد. رشته پزشکی نیز یکی از رشته های تحصیلی پر طرفدار و محبوب می باشد که 

در دانشگاه های محدودی در کشور پذیرش دارد. الزم است بدانید که تحصیل در این دانشگاه 
سب رتبه قبولی و همین طور پرداخت هزینه دانشگاه پزشکی برای رشته پزشکی، منوط به ک

 .کیش می باشد



شهریه پزشکی کیش همان طور که پیش تر اشاره شد، از دو بخش تشکیل می شود. بخش 
اول شهریه ثابت و بخش دوم شهریه متغیر می باشد. این شهریه توسط مصوبات وزارت 

 .انشگاه بین الملل کیش تعیین می گرددطور هیات امنای د  علوم و وزارت بهداشت و همین
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 [caption/]میزان شهریه پزشکی کیش

  

 اطالعیه

تحصیل در این دانشگاه برای رشته پزشکی، منوط به کسب رتبه قبولی و همین طور پرداخت 

 .هزینه دانشگاه پزشکی کیش می باشد

  

 شرایط اختصاصی تحصیل در دانشگاه پزشکی کیش

در این بخش از مطلب به صورت کامل شرایط اختصاصی دانشگاه بین الملل کیش را برای 

 :شما شرح داده ایم



 داوطلب باید امکان پرداخت هزینه دانشگاه پزشکی کیش را داشته باشد. 
  دانشگاه ها و دانشکده های علوم نقل و انتقال و مهمانی از دانشگاه های بین الملل به

 .پزشکی در داخل کشور ممنوع می باشد

  میزان شهرینه پزشکی کیش هر سال توسط وزارت بهداشت تعیین شده و سپس توسط
 .هیات امنای دانشگاه اخذ می گردد

  دانشجویان عالوه بر شهریه، باید به صورت جداگانه هزینه های تسهیالتی و رفاهی

 .را پرداخت کنند
 حل تحصیل و همین طور تشکیل شدن کالس ها با در نظر گرفتن صالحدید دانشگاه م

 .تعیین خواهد شد

  قبول شدگان دانشگاه بین الملل پزشکی باید تابع تمامی قوانین آموزشی وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور باشند و همانند سایر دانشجویان در آزمون 

 .مره قبولی را به دست آورندهای جامع کشوری شرکت کرده و ن

  نقل و انتقال و مهمانی از دانشگاه بین الملل به سیار دانشگاه های بین الملل در
 .صورت موافقت واحد مبدا امکان پذیر خواهد بود

  فارغ التحصیالن پزشکی دانشگاه بین الملل موظف به گذراندن طرح نیروی انسانی

 .ن خواهند بودوزارت بهداشت، مانند سایر فارغ التحصیال
  مدرک تحصیلی فارغ التحصیالن دانشگاه بین الملل کیش مانند مدرک سایر فارغ

 .التحصیالن همان دانشگاه خواهد بود

  دانش آموختگان دانشگاه بین الملل پزشکی، مانند سایر دانش آموختگان، ملزم به

 .گذراندن الیحه طرح نیروی انسانی می باشند

  

 اطالعیه

ظرفیت اختصاص داده شده به رشته های پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه  هر ساله میزان

کیش، تغییر می کند. در این صورت باید صبر کنید تا دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 

 .انتشار پیدا کند تا از ظرفیت قطعی و مشخص شده این دانشگاه اطالع پیدا کنید

  

 میزان شهریه دانشگاه بین الملل پزشکی

تر اشاره کردیم که هزینه دانشگاه پزشکی کیش، از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل شده  پیش

است. داوطلبان باید برای اطالع از شهریه پزشکی کیش به سایت همین دانشگاه مراجعه کنند. 

میلیون تومان در هر ترم می باشد. برای  16تا  14شهریه دانشگاه بین الملل پزشکی حدود 



پزشکی تسهیالت دیگری مانند تخفیف در شهریه و وام دانشجویی به منظور دانشجویان رشته 

 .پرداخت شهریه نیز در نظر گرفته شده است

 :در ادامه جداول هزینه دانشگاه پزشکی کیش را برای شما درج کرده ایم

 شهریه ثابت

 24.200.000 حداقل

 25.300.000 حداکثر

  

 شهریه متغیر عمومی

 واحد نظری
 1.815.000 حداقل

 1.897.500 حداکثر

 واحد عملی
 2.240.000 حداقل

 2.530.000 حداکثر

 دروس پایه

 واحد نظری
 4.235.000 حداقل

 4.427.500 حداکثر

 واحد عملی
 6.655.000 حداقل

 6.957.500 حداکثر

 دروس اختصاصی

 واحد نظری
 5.445.000 حداقل

 5.692.500 حداکثر

 آزمایشگاهواحد عملی 
 6.655.000 حداقل

 6.957.500 حداکثر

 واحد کارآموزی
 6.655.000 حداقل

 6.957.500 حداکثر

 واحد پایان نامه
 9.680.000 حداقل

 10.120.000 حداکثر

  

 .کلیک کنید ی پردیش بین المللرتبه قبولی دندانپزشکبرای اطالع از 
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 نحوه محاسبه شهریه پزشکی کیش

شهریه دانشگاه بین الملل از طریق فرمولی که در جدول زیر درج شده است، مورد محاسبه 

 :قرار می گیرد

 شهریه یک ترم

شهریه متغیر واحد نظری ×  7شهریه متغیر واحد نظری پایه( + ) ×  7شهریه ثابت + )

 (شهریه متغیر واحد عملی×  4اختصاصی( + )
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 [caption/]نحوه محاسبه هزینه دانشگاه پزشکی کیش

  

  

 بررسی شرایط پذیرش دانشگاه بین الملل پزشکی کیش

ارائه می شود که به طور کلی در دانشگاه بین المللی کیش، دو رشته پزشکی و دندانپزشکی 
نفر می باشد. وارد شدن به رشته های با آزمون دانشگاه کیش، از طریق  20ظرفیت هر کدام 



شرکت در کنکور تجربی امکان پذیر می باشد. توجه داشته باشید که هر چه رتبه های کسب 
ی شده توسط دانشجویان باال تر باشد، امکان ادامه تحصیل آن ها در این دانشگاه بیش تر م

 .شود

به طور کلی هر ساله میزان ظرفیت اختصاص داده شده به رشته های پزشکی و دندانپزشکی 

دانشگاه کیش، تغییر می کند. در این صورت باید صبر کنید تا دفترچه انتخاب رشته دانشگاه 

 .آزاد انتشار پیدا کند تا از ظرفیت قطعی و مشخص شده این دانشگاه اطالع پیدا کنید

  

  

 .کلیک کنید رشته دارو سازی بدون کنکور کیشطالع از برای ا

  

 اطالعیه

شهریه متغیر واحد نظری ×  7محسبه هزینه دانشگاه پزشکی کیش: شهریه ثابت + )فرمول 

 (شهریه متغیر واحد عملی×  4شهریه متغیر واحد نظری اختصاصی( + )×  7پایه( + ) 

  

 بررسی رتبه الزم برای رشته پزشکی دانشگاه بین الملل کیش

المللی کیش و آخرین رتبه در این بخش از مطلب آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بین 

 :قبولی دندانپزشکی را برای شما درج کرده ایم

 رتبه الزم برای رشته پزشکی دانشگاه بین المللی کیش

 تراز رتبه کشوری رتبه در سهمیه

درصد  25سهمیه  916

 ایثارگران
7465 9586 

 9689 6461 سهمیه عادی 1219

 9836 5165 سهمیه عادی 1536

 9758 4070 سهمیه عادی 1957

 9672 6617 سهمیه عادی 3106
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 9601 7315 سهمیه عادی 3428

 9556 7743 سهمیه عادی 3613

 9544 8115 سهمیه عادی 3842

  

 .کلیک کنید پزشکی بدون کنکور در ایرانبرای اطالع از 

  

 کیش رتبه الزم برای رشته دندانپزشکی دانشگاه بین الملل

 تراز رتبه کشوری رتبه در سهمیه

1677 6216 9148 

1712 6290 9216 

1783 7156 9346 

2100 7314 9450 

2295 7560 9509 

2480 7638 9580 

2516 7784 9637 

2864 7971 9744 
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 [caption/]بین الملل پزشکی نحوه محاسبه شهریه دانگشاه

  

  

 خالصه مطلب

شهریه ×  7، باید از فرمول شهریه ثابت + )هزینه دانشگاه پزشکی کیشبرای بررسی 
شهریه ×  4شهریه متغیر واحد نظری اختصاصی( + )×  7متغیر واحد نظری پایه( + ) 

شرایطی که باید برای  متغیر واحد عملی( استفاده کنید. توجه داشته باشید که یکی از مهم ترین

تحصیل در دانشگاه بین المللی کیش داشته باشد، امکان پرداخت شهریه دانشگاه بین الملل 

 .پزشکی می باشد

میزان تراز و همین طور رتبه الزم برای قبولی در این دانشگاه نیز به صورت کامل در متن 

بولی در دانشگاه بین این مطلب شرح داده شد. در صورت نیاز می توانید برای بررسی ق

 .المللی کیش، با مشاورین تحصیلی ایران تحصیل در تماس باشید
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