
 

 
 

دنبال تحصیل در این   رشته پرستاری یکی از پر طرفدارترین رشته های گروه تجربی است که هر ساله متقاضیان زیادی به

عنوان باید شهریه ای را به   1402 - 1401شدگان رشته پرستاری دانشگاه آزاد در سال تحصیلی  رشته هستند. اما پذیرفته

رشته پرستاری پرداخت نمایند. شهریه دانشگاه آزاد در رشته پرستاری شامل شهریه ثابت و متغیر است و  هزینه تحصیل در 

 .درصد به آن اضافه می شود 15الی  10ساالنه در حدود 

  

 شهریه پرستاری دانشگاه آزاد 
وه تجربی به شمار می آید.  ترین رشته ها بین فارغ التحصیالن گر پرستاری یکی از محبوب همان گونه که اشاره شد رشته 

اما تحصیل در این رشته در دانشگاه آزاد مستلزم پرداخت شهریه است. شهریه پرستاری دانشگاه آزاد مانند شهریه رشته  

اند، برای ورود به دانشگاه آزاد و انتخاب  کرده است و افرادی که در گروه تجربی تحصیل های پیراپزشکی برآورد شده

از هر چیز در مورد میزان شهریه هر ترم خود اطالعات الزم را کسب نمایند تا هنگام تحصیل با مشکل  رشته، باید قبل 

 مالی مواجه نشود. الزم به ذکر است شهریه ای که دانشگاه آزاد تعیین کرده است، دو بار در سال دریافت می شود که یک 

خواهد بود. در ادامه به بررسی میزان شهریه پرستاری بار در نیمسال اول تحصیلی و بار دوم در نیمسال دوم تحصیلی 

 .در هر کدام از مقاطع تحصیلی خواهیم پرداخت 1401دانشگاه آزاد 



 

 
 

 

  

 1401شرایط پرداخت شهریه پرستاری دانشگاه آزاد  
اد باید هر گفتنی است که شهریه پرستاری دانشگاه آزاد شامل شهریه ثابت و متغیر می باشد و افراد محصل در دانشگاه آز

سال دو بار این شهریه را بپردازند. همچنین باید عنوان کرد که رشته پرستاری به دو صورت عادی و خود گردان در  

 .دانشگاه آزاد ارائه می شود و میزان شهریه ظرفیت خود گردان دانشگاه آزاد حدود دو برابر ظرفیت عادی خواهد بود

  

 اطالعیه 

 .کنید، هزینه تحصیل شما دو برابر خواهد بود  ه ظرفیت خود گردان را انتخاب میدقت داشته باشید که اگر دور

  



 

 
 

   شهریه ثابت پرستاری دانشگاه آزاد

التحصیلی این مبلغ کمتر و زیادتر نخواهد شد. اما   شهریه ثابت توسط خود دانشگاه تعیین می شود و تا هنگام فارغ

های قبل باید شهریه ثابت بیشتری پرداخت کنند، چرا که هر سال حدود   دانشجویان سالبه نسبت  1401دانشجویان ورودی 

 .درصد به شهریه اضافه می شود 20الی  10

دانشجویان باید از طریق سامانه آموزشیار قبل از انتخاب واحد شهریه ثابت خود را بپردازند. در واقع دانشجویان برای 

ا باید شهریه ثابت خود را پرداخته باشند تا بخش انتخاب واحد سامانه برای آن ها فعال کسب اجازه جهت انتخاب واحد، ابتد

الحساب به  صورت علی   بر این دانشجویان ورودی جدید باید تمام شهریه ثابت و بخشی از شهریه متغیر را بهگردد. عالوه  

 .حساب دانشگاه واریز نمایند

 شهریه متغیر پرستاری دانشگاه آزاد

ه متغیر رشته پرستاری دانشگاه آزاد بر اساس نوع واحدهای درسی و تعداد آن ها که دانشجو در هر ترم تحصیلی اخذ  شهری

درصد افزایش خواهد یافت. الزم به ذکر است شهریه متغیری   20الی  15کند، برآورد می شود و این مبلغ ساالنه حدود  می

  تر از دروس عمومی و نظری است و دانشجویان ترم آخر که درسکه برای دروس عملی و تخصصی تعیین می شود، بیش

 .های پایین پرداخت نمایندبه دانشجویان ترم های عملی بیشتری دارند، تبعاً باید هزینه تحصیل بیشتری نسبت 

  

  1401محدوده شهریه پرستاری دانشگاه آزاد  
موقع پرداخت کنند، بنابراین قبولی در  حتماً شهریه خود را به از آنجا که دانشجویان دانشگاه آزاد برای ادامه تحصیل باید 

پذیر است. از این رو   رشته پرستاری فقط از طریق کنکور سراسری و داشتن تمکن مالی برای پرداخت شهریه امکان 

 .دانشگاه آزاد در رشته پرستاری بدون کنکور پذیرش دانشجو نخواهد داشت 

ظر گرفت این است که شهریه دانشگاه آزاد شامل شهریه ثابت و متغیر است و شهریه ثابت  یکی دیگر از نکاتی که باید در ن

بر اساس نیمسال ورودی برآورد شده است و تا زمان پایان یافتن دوران تحصیل این مقدار شهریه بدون افزایش خواهد بود.  

 .یر خواهد کردتوسط دانشجویان تغی اما شهریه متغیر با توجه به تعداد واحدهای اخذ شده 

همراه شهریه ثابت   شود، بر اساس تعداد واحدهای تحصیلی به به همین جهت شهریه متغیری که از دانشجویان اخذ می

شده است که همراه با افزایش   ارائه 1402 -  1401گردد. در ادامه محدوده شهریه پرستاری دانشگاه آزاد سال  محاسبه می

 .است درصدی بوده  15الی  10

  

 1402 - 1401شهریه پرستاری دانشگاه آزاد 



 

 
 

 شهریه ثابت و متغیر )لایر(  شهریه متغیر )لایر(  شهریه ثابت )لایر(  تعداد واحد  رشته تحصیلی 

 97,980,000 53,820,000 44,160,000 واحد  ۱۸ پرستاری 

  

 اطالعیه 

نور بیشتر است.   های غیر انتفاعی شبانه و پیام دانشگاهالزم به ذکر است میزان شهریه دانشگاه آزاد از شهریه پرداختی  

 .ها برآیند یا خیر توانند از عهده هزینه از هر چیز میزان تمکن مالی خود را بسنجند که آیا میبنابراین دانشجویان باید قبل

  

 1401هزینه هر ترم پرستاری دانشگاه آزاد 

شود، به شرح زیر   ای که از هر ترم برآورد می واحد داشته باشند، هزینه  18چنانچه دانشجویان رشته پرستاری در هر ترم 

 :است

 (18شهریه یک ترم = شهریه ثابت + )شهریه متغیر هر واحد درسی * 

  

  لایر برآورد می 97,980,000واحد چیزی در حدود  18هر ترم یک دانشجوی پرستاری با در نظر گرفتن  در واقع هزینه 

  توانند هزینه انشجویان باید این مبلغ را برای هر ترم در نظر داشته باشند. باید اشاره کرد که دانشجویان می شود. بنابراین د

 .هر ترم خود را از طریق سامانه آموزشیار یا به شکل حضوری پرداخت نمایند

  

 1401میزان شهریه پرستاری دانشگاه آزاد 
نشگاه آزاد باید بپردازند در مقاطع مختلف متفاوت است. بر همین اساس  میزان شهریه ای که دانشجویان رشته پرستاری دا

ارشد و دکتری تخصصی هر کدام باید مبلغ متفاوتی را پرداخت نمایند. در این میان  دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی

 .بیشترین مبلغ شهریه مربوط به مقطع دکتری می باشد

  :قرار زیر است پرستاری در هر یک از مقاطع تحصیلی به مبلغ شهریه دانشگاه آزاد برای رشته

 (واحد درسی 20میلیون تومان برای هر ترم )شامل  9الی  8 :شهریه رشته پرستاری دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی •



 

 
 

  8تحصیلی )شامل میلیون تومان برای هر ترم  14الی  12 :ارشد شهریه رشته پرستاری دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی  •
 (واحد درسی

 میلیون تومان جهت تحصیل در هر ترم   16الی  14 :شهریه رشته پرستاری دانشگاه آزاد در مقطع دکتری تخصصی •

 

 اطالعیه 

برای دانشجویان واحد ظرفیت خودگردان دانشگاه آزاد مبلغ دریافتی در هر یک از مقاطع دو برابر خواهد بود. بنابراین در 

  .میلیون تومان است 18الی  16ی میزان شهریه رشته پرستاری در واحد خودگردان چیزی حدود مقطع کارشناس

  

 نحوه پرداخت شهریه دانشگاه آزاد 



 

 
 

است و محصلین باید از طریق   اندازی شده  همان گونه که اشاره شد سامانه آموزشیار جهت پرداخت الکترونیکی شهریه راه

د اقدام نمایند. به هر یک از دانشجویان ورودی یک نام کاربری اختصاص داده می شود  این سامانه برای پرداخت شهریه خو

 .کرده و شهریه خود را واریز کنند نامتوانند با استفاده از آن در سامانه آموزشیار ثبت   که می 

ابت قبل از هر چیز به  عالوه بر این انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد توسط خود دانشگاه انجام می شود و شهریه ث

گردد. دانشجویان از ترم دو نیز دانشجویان باید شهریه خود را   همراه قسمتی از شهریه متغیر از دانشجو دریافت می

بپردازند که شهریه ثابت باید قبل از انتخاب واحد دانشگاه آزاد و ابتدای هر ترم واریز شود، اما پرداخت شهریه متغیر تا  

 .پذیر است یان ترم امکانزمان امتحانات پا 

  

 1401فهرست دانشگاه های آزاد دارای رشته پرستاری  
پیراپزشکی در دانشگاه آزاد ارائه می شوند و افراد بعد از دریافت نتایج کنکور، با کسب   و  پزشکی بیشتر رشته های علوم

، به دلیل تقاضای بیشتر، ظرفیت باالتری رتبه الزم اجازه انتخاب رشته در دانشگاه آزاد را خواهند داشت. رشته پرستاری

برای پذیرش نسبت به سایر رشته ها دارد، به گونه ای که اکثر دانشگاه های علوم پزشکی آزاد، این رشته را در لیست رشته  

  :های ارائه شده خود دارند. اما دانشگاه های علوم پزشکی آزاد که دارای رشته پرستاری هستند به شرح زیر می باشند

 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد بناب  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد تبریز •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد کلیبر  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد مراغه •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد مرند  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد ارومیه  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد مهاباد  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد اردبیل  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد خلخال  •
 خوراسگان  – دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد اصفهان  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد دهاقان  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد فالورجان  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد کاشان  •
 واحد گلپایگان دانشگاه آزاد علوم پزشکی  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد کرج •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد ایالم  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد پزشکی تهران •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد دماوند  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد ورامین  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد شهرکرد •
 احد بیرجنددانشگاه آزاد علوم پزشکی و •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد طبس  •



 

 
 

 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد قاینات  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد سبزوار  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد علوم پزشکی مشهد  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد فردوس  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد قوچان  •
 احد کاشمر دانشگاه آزاد علوم پزشکی و •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد گناباد  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد نیشابور  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد آبادان •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد اهواز  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد میبد  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد یزد  •
 همدان دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد مالیر  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد تویسرکان •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد اراك  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد خمین •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی ساری •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی چالوس  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی تنکابن  •
 زشکی بابلدانشگاه آزاد علوم پ •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی دورود  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی خرم آباد  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی الیگودرز  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی بروجرد •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی الهیجان  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی رشت •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی آستارا  •
 ندانشگاه آزاد علوم پزشکی گرگا •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی گنبد کاووس  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی آزادشهر  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی علی آباد کتول •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی گچساران •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی یاسوج  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی کرمان •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی شهر بابک •
 پزشکی سیرجاندانشگاه آزاد علوم  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی سنندج •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی قم  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی قزوین •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی تاکستان  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی الرستان •



 

 
 

 دانشگاه آزاد علوم پزشکی کازرون •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی فیروز اباد  •
 راب دانشگاه آزاد علوم پزشکی دا •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی جهرم •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی اقلید  •
 دانشگاه آزاد علوم پزشکی استهبان  •
 .… و •

 

 اطالعیه 

فهرست دانشگاه های آزاد هم در ظرفیت پذیرش عادی و هم در ظرفیت پذیرش خودگردان دارای رشته پرستاری می 

  .باشند

  

 1401جزئیات پذیرش رشته پرستاری بدون کنکور  



 

 
 

یکی از سواالتی که برخی از داوطلبان از مشاورین و متخصصین ایران تحصیل دارند، به موضوع نحوه پذیرش در  

پرستاری بدون کنکور باز می گردد. هر یک از داوطلبان می توانند با استفاده از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در ترم 

  .مهر یا بهمن ثبت نام نمایند

هر یک   97و همچنین  96، 94سواالت به سطح علمی دانشگاه های بدون کنکور باز گردد. البته در سال های شاید یکی از 

از داوطلبان می توانستند به صورت بدون کنکور پذیرفته شوند که در سال های اخیر مطابق با اطالعیه سازمان سنجش این 

 .امکان وجود ندارد

شکی ورود سختی برای پذیرش داوطلبان دارند، به همین دلیل رقابت بسیار سختی در با توجه به اینکه دانشگاه های علوم پز

  .دانشگاه های سراسری برای این دسته از داوطلبان وجود خواهد داشت

حقیقت این است که سطح علمی هر دانشگاه را دانشجویان آن تعیین می نمایند. بنابراین چنانچه توانسته باشید در این دانشگاه  

 .ش الزم را داشته باشید، خواهید توانست به موفقیت در رشته خود دست یابیددرخش

  

 .وارد شوید شهریه دانشگاه آزاد برای کسب اطالعات بیشتر در مورد

  

 شهریه پردیس خودگران پرستاری 
تمامی رشته ها  دانشگاه های پردیس خودگران از شعبه های دیگر دانشگاه های سراسری می باشند که داوطلبان را در 

  .پذیرش می نمایند

برخالف دانشگاه های بدون کنکور دانشگاه آزاد که ثبت نام آنها در دو ترم مهر و بهمن صورت می پذیرد، دانشگاه پردیس  

خودگردان صرفا بر اساس رتبه کسب شده داوطلبان می باشد و تنها در یک بار از سال همانند رشته های با آزمون دانشگاه  

 .ین امکان را قرار خواهد دادآزاد ا

شهریه دانشگاه پردیس خودگردان در تمامی رشته ها بسیار باالتر از سایر دانشگاه ها می باشند. به همین دلیل اگر بخواهیم  

مقایسه ای بین شهریه پرستاری بدون کنکور دانشگاه آزاد و دانشگاه پردیس داشته باشیم باید حداقل به دو برابر بودن میزان 

  .هریه اشاره نماییمش

 .همچنین ثبت نام بدون کنکور پردیس خودگران شرایط بسیار متفاوت تری با دانشگاه های آزاد خواهد داشت



 

 
 

 

 جدیدترین اخبار پیرامون شهریه دانشگاه آزاد

 پرداخت شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر براساس قانون ایثارگران 

دکتر غالمعلی جاودان، مدیرکل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت اعالم کرد: بر اساس این آیین نامه و به منظور انگیزه 

موثر و ارتقاء سطح علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر، پرداخت شهریه از سوی بنیاد شهید به صورت پلکانی و بر اساس  

از پرداخت  ۱۶ها معدل باالی و در برخی رشته ۱۷شجویان با معدل باالی معدل دانشجو محاسبه می شود؛ بنابراین دان

 .درصدی توسط بنیاد شهید برخوردار خواهند شد  ۱۰۰شهریه 

مدیر کل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت تأکید کرد: با کاهش معدل، سهم پرداخت شهریه از سوی بنیاد شهید نیز به  

 .نسبت کاهش خواهد یافت

 است  ک شهریه دانشجویان انتقالی به ثابت و متغیر، پرداخت آن را دشوار کردهعدم تفکی



 

 
 

دانشجویان عادی، بر شهریه ثابت آن ها   انتقالی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی گفت: چون افزایش شهریه دانشجوی

یه ثابت و متغیرمان تفکیک شده  درصد برای ما که شهر 10اعمال می شود، در مجموع مقدار زیادی نخواهد شد؛ اما همین 

  .کند نیست، هزینه سنگینی ایجاد می

 

 . بر روی لینک کلیک کنید شهریه دانشگاه آزاد بدون کنکور برای کسب اطالع از 

  

 خالصه مطالب

پرداختیم. باید اشاره کرد داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در  1401در این مقاله به بررسی شهریه پرستاری دانشگاه آزاد 

غیر به دانشگاه آزاد پرداخت نمایند. این در حالی است که شهریه  رشته پرستاری دارند باید هر سال دو بار شهریه ثابت و مت

 .از انتخاب واحد پرداخت شود، اما برای پرداخت شهریه متغیر تا پایان امتحانات هر ترم فرصت دارند ثابت باید قبل

  بهامی داشته باشید میچنانچه در ارتباط با نحوه پرداخت شهریه پرستاری دانشگاه آزاد و شرایط پرداخت شهریه، سوال و ا

  .توانید با کارشناسان مجرب ما در آکادمی ایران تحصیل در تماس باشید تا بهترین مشاوره را دریافت نمایید

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-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

  

 کنید کلیک اف مقاله دی برای دانلود پی 

  

  

 پادکست صوتی مقاله 
[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/05/70.mp3"][/audio] 
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