
 

 
 

 کیش پزشکی دانشگاه هزینه

دانشگاه های پردیس خودگردان، بخشی از دانشگاه های سراسری هستند که دانشجویان برای تحصیل در آن ها 

باید شهریه پرداخت نمایند. دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران، واحد بین المللی کیش که در استان هرمزگان 

، هزینه دانشگاه پزشکی کیش .کی استقرار دارد، دارای رشته های محدودی از جمله: پزشکی و دندانپزش

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

شهریه پزشکی کیش نسبت به سایر دانشگاه  درصد افزایش پیدا می کند. الزم به ذکر است تا بدانید که 15تا  10

ها، گران تر و بیش تر می باشد. یکی از مهم ترین شرایط تحصیل در دانشگاه بین المللی کیش، توانایی پرداخت 

هزینه و شهریه آن می باشد. اگر می خواهید با هزینه تحصیل در این دانشگاه آشنا شوید،در ادامه مقاله با ما همراه 

 .باشید

  

 �� اطالعیه ��

شهریه دانشگاه پردیس خودگردان از دو قسمت ثابت و متغیر تشکیل شده است که به وسیله هیات امنای هر 

 .درصد به میزان آن افزوده می شود 15الی  10دانشگاه تعیین و هرساله 

  

 بررسی هزینه دانشگاه پزشکی کیش

نشگاه سراسری، در رشته های مختلفی از جمله دانشگاه بین الملل پزشکی، هر ساله از طریق انتخاب رشته دا

پزشکی، دندانپزشکی و دارو سازی، به صورت متمرکز و ثبت نام در کنکور سراسری، متقاضیان و دانشجویان 

شرایط اختصاصی تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی بین الملل ساالنه از طریق دفترچه  .بسیاری را می پذیرد

ور سراسری انتشار پیدا می کند. داوطلبینی که تصمیم دارند اقدام به تحصیل در این راهنمای انتخاب رشته کنک

از مهم ترین شرایط تحصیل در این دانشگاه، توانایی  .دانشگاه کنند، باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی باشند



 

 
 

به نسبت باالیی را می باشد. چرا که داوطلبان باید هر ترم شهریه های  هزینه دانشگاه پزشکی کیش پرداخت

 .برای ادامه تحصیل پرداخت نمایند

درصد افزایش پیدا می کند. شهریه پزشکی کیش  15تا  10شهریه دانشگاه بین الملل پزشکی، هر ساله به میزان 

با توجه به عوامل مختلفی مانند کیفیت آموزش و امکانات رفاهی تعیین می گردد. رشته پزشکی نیز یکی از رشته 

لی پر طرفدار و محبوب می باشد که در دانشگاه های محدودی در کشور پذیرش دارد. الزم است بدانید های تحصی

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

بخش تشکیل می شود. شهریه پزشکی کیش همان طور که پیش تر اشاره شد، از دو  .پزشکی کیش می باشد

بخش اول شهریه ثابت و بخش دوم شهریه متغیر می باشد. این شهریه توسط مصوبات وزارت علوم و وزارت 

 .گردد می تعیین کیش الملل بین دانشگاه امنای هیات طور  بهداشت و همین

  

  



 

 
 

 

  

  

 نحوه محاسبه شهریه پزشکی کیش

ممکن است سوال کنید که شهریه این دانشگاه چگونه محاسبه می گردد؟ در پاسخ به این سوال باید بیان کنیم 

  :باشد که برای محاسبه شهریه هر یک از دانشجویان، فرمولی وجود دارد که این فرمول، به شرح زیر می

  

 �� شهریه یک ترم ��



 

 
 

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

 (شهریه متغیر واحد عملی×  4)

  

  

  

 شهریه دانشگاه بین الملل پزشکی چقدر است؟

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

برای اطالع از شهریه پزشکی کیش به سایت همین دانشگاه مراجعه کنند. شهریه دانشگاه بین الملل پزشکی حدود 

ته پزشکی تسهیالت دیگری مانند تخفیف در میلیون تومان در هر ترم می باشد. برای دانشجویان رش 16تا  14

در ادامه جداول هزینه دانشگاه  .شهریه و وام دانشجویی به منظور پرداخت شهریه نیز در نظر گرفته شده است

 :پزشکی کیش را برای شما درج کرده ایم

  

  

 �� شهریه ثابت ��

 24.200.000 حداقل

 25.300.000 حداکثر

 واحد نظری �� شهریه متغیر عمومی ��
 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

 واحد عملی آزمایشگاه
 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

  



 

 
 

  شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان

عالوه بر دانشگاه پردیس واحد کیش، در ایران دانشگاه های پردیس خودگردان دیگری نیز وجود دارند که شهریه 

هر یک از آن ها با یکدیگر متفاوت می باشند. اگر شما عزیزان می خواهید که شهریه پزشکی کیش را با سایر 

کمک  ایران تحصیل م پزشکی پردیس خودگردان مقایسه کنید، می توانید از همکاران ما دردانشگاه های علو

  .بگیرید. عالوه بر آن، می توانید جدول زیر را به خوبی مطالعه نمایید

  

  شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان گیالن

 هزار تومان علی الحساب 500میلیون و  8 پزشکی

 میلیون تومان علی الحساب 9 دندانپزشکی

  

  

 شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان شیراز

 میلیون تومان علی الحساب 15 (دکتری عمومی )پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

  

  

  

  .��، بر روی لینک کلیک کنیدپزشکی بدون کنکور دانشگاه پردیس خودگردان برای مطالعه مقاله�� 
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  شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان قم

 میلیون تومان علی الحساب 12 دکتری عمومی پزشکی و دندانپزشکی

 میلیون تومان علی الحساب 7 کارشناسی

  

  

  شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان قزوین

 پزشکی
هزار  500میلیون و  11

 تومان

 دندانپزشکی
هزار  500میلیون و  11

 تومان

 پرستاری و مامایی
هزار  600میلیون و  6

 تومان

بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، مدیریت خدمات 

 بهداشتی و درمانی

هزار  600میلیون و  6

 تومان



 

 
 

تکنولوژی اتاق عمل، هوشبری، فوریت های پزشکی و پیش بیمارستانی، 

 علوم آزمایشگاهی

هزار  600میلیون و  6

 تومان

  

  

 شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان زنجان

 رشته
مبلغ وثیقه تعهدنامه پرداخت 

 شهریه
 مبلع پرداخت علی الحساب شهریه ترم اول

 میلیون تومان 13 میلیون تومان 5 پزشکی

 میلیون تومان 13 هزار تومان 500میلیون و  4 داروسازی

 میلیون تومان 13 میلیون تومان 5 دندانپزشکی

 هزار تومان 500میلیون و  6 هزار تومان 500میلیون و  1 پرستاری

 هزار تومان 500میلیون و  6 هزار تومان 500میلیون و  1 مامایی

 هزار تومان 500میلیون و  6 هزار تومان 500میلیون و  1 کاردرمانی

 هزار تومان 500میلیون و  6 هزار تومان 500میلیون و  1 علوم آزمایشگاهی

تکنولوژی 

 پرتوشناسی
 هزار تومان 500میلیون و  6 هزار تومان 500میلیون و  1



 

 
 

  

  شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان زاهدان

 شهریه رشته

 میلیون تومان 11 پزشکی

 میلیون تومان 11 دندانپزشکی

 میلیون تومان 6 پرستاری

 میلیون تومان 6 فیزیوتراپی

 میلیون تومان 6 بینایی سنجی

 میلیون تومان 6 گفتار درمانی

 میلیون تومان 6 شنوایی شناسی

 میلیون تومان 6 بهداشت عمومی

 میلیون تومان 6 بهداشت حرفه ای

 میلیون تومان 6 بهداشت محیط

 میلیون تومان 6 علوم آزمایشگاهی

 میلیون تومان 6 تکنولوژی پرتوشناسی

  



 

 
 

  

  شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان آبادان

 میلیون تومان 14 پزشکی

 هزار تومان 900میلیون و  7 پرستاری

  

  

  .��، بر روی لینک کلیک کنیدی دانشگاه پردیس خودگردانثبت نام پزشک جهت آشنایی با نحوه�� 

  

  

  

  شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان اصفهان

 (95تا  92دندانپزشکی )ورودی 

 (98تا  96دندانپزشکی )ورودی 

 (1401تا  98دندانپزشکی ورودی )

 هزار تومان 600میلیون و  1

 میلیون تومان 10

 میلیون تومان 14

 (94تا  92داروسازی )ورودی 

 (97تا  95داروسازی )ورودی 

 هزار تومان 600میلیون و  1

 میلیون تومان 10
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 میلیون تومان 15 (1401تا  98داروسازی )ورودی 

 (96تا  92مقطع دکتری تخصصی )ورودی 

 (1401تا  97مقطع دکتری تخصصی )ورودی 

 هزار تومان 400میلیون و  2

 میلیون تومان 14

  

 1402 – 1401شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان مشهد 

 شهریه رشته

 میلیون تومان 17 پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی

 میلیون تومان 10 رشته های کارشناسی سایر

  

  

 �� اطالعیه ��

شهریه ×  7شهریه متغیر واحد نظری پایه( + ) ×  7فرمول محاسبه هزینه دانشگاه پزشکی کیش: شهریه ثابت + )

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

  

  

 �� خالصه مطلب��



 

 
 

آشنا کنیم. به یاد ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را با هزینه دانشگاه پزشکی کیش به طور کامل 

داشته باشید که یکی از مهم ترین شرایطی که باید برای تحصیل در دانشگاه بین المللی کیش داشته باشد، امکان 

پرداخت شهریه دانشگاه بین الملل پزشکی می باشد. به همین علت، برخی از دانشگاه ها از شما وثیقه ای اخذ می 

ید شهریه دانشگاه بین الملل پزشکی را پرداخت کنید. اگر سوالی در این کنند تا اطمینان پیدا کنند که می توان

  .زمینه دارید و یا با مشکلی رو به رو شدید، می توانید از همکاران ما در ایران تحصیل یاری بگیرید

  

  

 �� .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله ��

  

 


