
 

 
 

 1401 آزاد دانشگاه پزشکی های رشته شهریه

رشته پزشکی، یکی از پر طرفدارترین رشته هایی است که افراد برای قبولی آن در دانشگاه های سراسری، باید 

بسیار زیاد تالش نمایند. اما، اگر بنا به هر دلیلی آن ها نتوانند در دانشگاه های سراسری قبول شوند، می توانند 

ی تحصیل در مقاطع تحصیلی دانشگاه آزاد، باید شهریه رشته پزشکی را در دانشگاه آزاد بخوانند. دانشجویان برا

شهریه رشته های پزشکی دانشگاه  پرداخت کنند. در واقع، آن ها باید شهریه پزشکی آزاد را پرداخت نمایند که

، هر یک با دیگری متفاوت می باشند. به همین دلیل، آن ها ابتدا باید از میزان هزینه پزشکی دانشگاه آزاد آزاد

  .یافته و سپس برای ثبت نام اقدام نمایند اطالع

اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید با هزینه پزشکی دانشگاه آزاد آشنا شوید، در ادامه مقاله با ما همراه 

باشید. ما در ادامه مقاله هر آنچه که باید در رابطه با شهریه رشته های پزشکی دانشگاه آزاد بدانید را برای شما 

  .زان به طور کامل و مفصل بیان خواهیم کردعزی

  

  

 :اطالعیه

 ساله هر که شود می تعیین دانشگاه شهریه پزشکی آزاد به دو صورت ثابت و متغیر می باشد و توسط هیئت امنای

 .شود می افزوده پزشکی های رشته شهریه مبلغ میزان به درصد 15 الی 10 حدودا

  

  

  



 

 
 

 ی دانشگاه آزادجزئیات شهریه رشته های پزشک

را بررسی کنیم. دانشگاه  شهریه رشته های پزشکی دانشگاه آزاد با ما در این قسمت همراه باشید تا جزئیات

واحد در استان ها و شهرهای مختلف  100آزاد مرکزی است که زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات است و بیش از 

الی  10رش تعیین می شود. هر سال هم معموالً بین دارد. شهریه این مرکز هر سال توسط مرکز سنجش و پذی

درصد افزایش خواهد داشت. شهریه این مرکز شامل دو بخش ثابت و متغیر است و اصوالً شهریه متغیر است  15

رشته های پزشکی و زیرشاخه های آن در تمامی مقاطع  .که تغییر می کند، شهریه ثابت تغییری نخواهد داشت

در  .زاد ارائه شده و هزینه تحصیل در این رشته ها نیز نسبت به سایر رشته ها، بیشتر استتحصیلی در دانشگاه آ

 20میلیون برای  10الی  8خصوص نرخ شهریه پزشکی آزاد برای رشته دکترای حرفه ای، می تواند گفت بین 

 .واحد هزینه خواهد داشت

ترم هزینه دارد. در دکترای حرفه ای داروسازی  میلیون در هر 10الی  8برای دکترای حرفه ای دندان پزشکی بین 

میلیون هزینه دارد. در مقطع کاردانی  20الی  8میلیون و دکترای حرفه ای دامپزشکی نیز بین  10الی  8بین 

میلیون در هر ترم هزینه دارد. در  3و نیم تا  2برای رشته هایی همچون دامپزشکی، بهداشت عمومی و غیره بین 

میلیون هزینه دارد. در  5الی  4برای رشته هایی همچون پرستاری، مامایی و هوشبری بین مقطع کارشناسی 

میلیون هزینه دارد. در خصوص نحوه محاسبه هزینه ها  9الی  8مقطع ارشد برای رشته های علوم پزشکی بین 

هزار تومان  200لیون و می 1میلیون و مقطع ارشد  1نیز الزم است بدانید که شهریه ثابت مقطع کارشناسی تقریباً 

 .میلیون تومان است 3میلیون و دکتری تخصصی  2و در مقطع دکتری حرفه ای 

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدشهریه پزشکی بدون کنکور برای اطالع از

  

  

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


 

 
 

  میزان شهریه رشته های پزشکی دانشگاه آزاد

اطالع از میزان شهریه رشته های پزشکی دانشگاه آزاد برای داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در این رشته ها را  

است. چرا که اگر متقاضیان از جزئیات میزان شهریه پرداختی به طور کامل دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار 

آگاهی نداشته باشند، در صورتی که پس از طی مراحل ثبت نام قصد انصراف داشته باشند، مشمول جریمه خواهند 

 .شد

د دانشجو به شهریه دانشگاه آزاد، به صورت ثابت و متغیر دریافت خواهد شد. شهریه ثابت با توجه به سال ورو

دانشگاه و همچنین رشته تحصیلی وی محاسبه می شود و در طول سال های تحصیل تغییر نخواهد کرد. اما 

درصد در رشته های مختلف از جمله پزشکی افزایش می افزاید که این نرخ  15الی  10شهریه متغیر هر سال 

یه متغیر با توجه به تعداد و نوع واحدهای توسط هیات امنای دانشگاه آزاد تعیین می شود. گفتنی است که شهر

 .اخذ شده توسط دانشجو تعیین می شود

  

 1402 – 1401رشته پزشکی دانشگاه آزاد  شهریه

 میزان شهریه رشته تحصیلی

 هزار تومان 800میلیون و  20هزار الی  600میلیون و  19 رشته پزشکی

 هزار تومان 300میلیون و  25هزار الی  800میلیون و  19 پردیس خودگردان



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  محدوده شهریه رشته های پزشکی دانشگاه آزاد

افراد متقاضی تحصیل در رشته های پزشکی آزاد، قبل از اقدام برای انتخاب رشته، باید جدول شهریه ثابت و متغیر 

دانشجویان باید  .دانشگاه را مورد مطالعه قرار داده و پس از بررسی تمکن مالی خود، فرایند ثبت نام را طی نمایند

ه پرداخت کنند. الزم به ذکر است که شهریه یک ترم دانشجو شهریه ثابت و متغیر خود را مطابق با نرخ اعالم شد

در واقع می توان گفت محدوده شهریه،  .بر مبنای تعداد واحدهای اخذ شده به همراه شهریه ثابت محاسبه می شود

شهریه یک ترم تحصیلی  .باشد می 189,060,000  حدود چیزی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱یک ترم پزشکی دانشگاه آزاد 

 زیر فرمول اساس بر نظری درسی واحد 18 ازای به 1402 – 1401ی دانشگاه آزاد در سال دانشجوی پزشک

 .گردد می محاسبه

 (18شهریه یک ترم تحصیلی = شهریه ثابت + )شهریه متغیر نظری * 

  

  شهریه پزشکی پردیس خودگردان آزاد

از طریق کنکور سراسری وارد افراد متقاضی تحصیل در رشته های پزشکی دوره پردیس خودگردان باید صرفا 

دانشگاه شده و اقدام به پرداخت شهریه نمایند. بر اساس بخشنامه های صادر شده توسط هیئت امنای دانشگاه ها، 

باید اشاره کرد  .درصدی داشته است 15الی  10افزایش  1402 – 1401شهریه پزشکی پردیس خودگردان سال 



 

 
 

ته های پزشکی مبلغ باالیی باالیی است، دانشجویان قبل از تکمیل از آنجا که شهریه پردیس خودگردان در رش

 .فرم انتخاب رشته باید از میزان شهریه ها و تمکن مالی خود آگاهی داشته باشند

  

  

 

  



 

 
 

  دان آزادمیزان شهریه رشته های پزشکی پردیس خودگر

در خصوص اطالع از نرخ شهریه پزشکی آزاد به صورت خودگردان در این قسمت همراه ما باشید. در ابتدا توضیحاتی 

را در رابطه با ظرفیت خودگردان دانشگاه آزاد ارائه می دهیم. ظرفیت خودگردان، همان دانشگاه آزاد است که 

شوند. تمامی امکانات دانشگاه آزاد در حالت خودگردان با دانشجویان ورودی از طریق کنکور سراسری پذیرش می 

دانشجویان حالت عادی برابر است. در حالت خودگردان دانشگاه از رشته هایی همچون پزشکی، دندان پزشکی، 

 .مامایی و پرستاری پذیرش دارد. اما شهریه در این حالت دو برابر حالت عادی است

 20الی  16، در حالت خودگردان برای دکترای حرفه ای پزشکی، بین شهریه رشته های پزشکی دانشگاه آزاد

میلیون و برای دکترای حرفه ای  20الی  18میلیون برای هر ترم، برای دکترای حرفه ای دندان پزشکی بین 

در رشته های پرستاری، مامایی و هوشبری در مقطع کارشناسی شهریه  .میلیون است 20الی  16داروسازی بین 

دانشجویان رشته های پزشکی پردیس خودگردان الزم است  .میلیون تومان است 10الی  8ودگردان بین واحد خ

بدانند که مدرک پردیس خودگردان اعتباری مشابه با اعتبار مدرک دانشگاه های سراسری دارد و تنها تفاوت 

 .ی باشددانشجویان پردیس با سایر دانشگاه ها، الزام در پرداخت شهریه ثابت و متغیر م

  

 راهنمای نحوه پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد برای پرداخت شهریه رشته های پزشکی دانشگاه آزاد، موظف هستند پس از انتخاب 

رشته شهریه ثابت را پرداخت نمایند. پس از پرداخت شهریه ثابت، افراد مجاز به انتخاب رشته خواهند بود. سپس 

ن امتحانات پایان ترم فرصت دارند که شهریه متغیر را نیز پر کنند. اگر فردی شهریه متغیر راتا زمان امتحانات تا زما

 .پرداخت نکند، نمی تواند در جلسه امتحان حضور پیدا نماید زیرا کارت برای او صادر نخواهد شد

م نیست نگران باشید زیرا تمامی واحدها اگر در پرداخت هزینه تحصیل پزشکی دانشگاه آزاد مشکل پیدا کردید، الز

سعی می کنند همکاری الزم را با دانشجویان داشته باشند. در واقع اکثر دانشگاه ها از روش هایی همچون قسط 

پرداخت شهریه کلیه واحدها نیز از طریق سامانه سیدا انجام  .بندی، وام و تخفیفات شهریه استفاده می کنند



 

 
 

ه افراد پس از وارد شدن به پورتال دانشجویان می توانند از قسمت امور مالی وارد بخش خواهد شد. در این سامان

 .پرداخت شهریه شوند

  

  

 

  



 

 
 

 ست؟پرداخت شهریه از سایت آموزشیار دانشگاه آزاد چگونه ا

برای  .در این قسمت همراه ما باشید تا نحوه پرداخت شهریه از سایت آموزشیار دانشگاه آزاد را بررسی کنیم

واقع شده  edu.iau.ac.ir پرداخت این شهریه الزم است افراد به سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد که در آدرس

شده است که می توانند برای پرداخت آن اقدام است، مراجعه نمایند. در این سامانه میزان بدهی افراد مشخص 

نمایند. الزم است در خصوص پرداخت شهریه رشته های پیراپزشکی و پزشکی دانشگاه آزاد بدانید که تا زمانی که 

این شهریه پرداخت نشده، مجاز به انتخاب واحد نخواهید بود. تنها زمانی می توانید این کار را انجام دهید که با 

دانشگاه توافق کرده باشید. تمامی دانشجویان تا زمان امتحانات پایان ترم برای تسویه زمان خواهند  امور مالی

 .داشت

نحوه پرداخت شهریه در این سامانه نیز بدین صورت است که ابتدا دانشجویان وارد سامانه شده و نام کاربری و 

شجویی به عالوه کد دانشگاه است. رمز عبور نیز رمز عبور خود را وارد می کنند. نام کاربردی شامل، شماره دان

جهت پرداخت شهریه باید از منوی سمت راستی، روی قسمت  .شامل شماره دانشجویی به عالوه کد دانشگاه است

بعد روی گزینه مدیریت مالی نیمسال های تحصیلی دانشجو می روید. از  .ثبت نام دروس دانشجو کلیک کنید

در قسمت بعد درگاه پرداخت  .زده و پرداخت الکترونیکی شهریه را انتخاب می کنید قسمت تراز، مبلغ بدهی را

دو بانک صادرات و ایران کیش برای پرداخت مشخص شده است و داوطلبان باید پرداخت خود را از طریق این دو 

 .درگاه انجام دهند

  

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید پرداخت شهریه آموزشیار برای اطالع از نحوه

  

  

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%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1/
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%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1/


 

 
 

 جزئیات تخفیف شهریه دانشگاه آزاد

ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که آیا برای پرداخت شهریه رشته های پزشکی دانشگاه آزاد، آیا 

تخفیف هم در نظر گرفته می شود؟ در این خصوص باید به شما بگوییم که تخفیف ها به صورت کلی برای سه 

عت و یا دانشجویان با معدل باال دسته از دانشجویان در نظر گرفته می شود که شامل دانشجویان برتر، بی بضا

 هستند. جدول میزان تخفیف نیز به شرح زیر است

 تخفیف نرخ شهریه پزشکی آزاد برای دانشجویان با رتبه برتر

 درصد 15تخفیف  درصد 25تخفیف  دوره گروه آموزشی

 30تا  16نفرات  نفرات اول تا پانزدهم کارشناسی فنی

 تجربی
کارشناسی و دکتری 

 ایحرفه
 30تا  16نفرات  نفرات اول تا دهم

 20تا  11نفرات  نفرات اول تا دهم کارشناسی انسانی

 20تا  11نفرات  نفرات اول تا دهم کارشناسی زبان

 20تا  11نفرات  نفرات اول تا دهم کارشناسی هنر

 10تا  6نفرات  نفرات اول تا پنجم ایدکتری حرفه پزشکی

 تخفیف شهریه دانشجویان کم درآمد

 درصد 20تا سقف  کاردانی و کارشناسی

 درصد 15تا سقف  کارشناسی ارشد



 

 
 

 درصد 10تا سقف  دکتری

 تخفیف شهریه دانشجویان بیماران خاص

 درصد 25تا سقف  کاردانی

 درصد 25تا سقف  کارشناسی

 درصد 15تا سقف  کارشناسی ارشد

 درصد 10تا سقف  دکتری

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 وام دانشجویی دانشگاه آزاد

 آزاد، دانشگاه پزشکی های رشته شهریه و پیراپزشکی های رشته شهریه پرداخت  همانطور که گفته بودیم برای

 بدست را الزم اطالعات وام به مربوط جزئیات از تا باشید ما همراه قسمت این در. است شده گفته نظر در نیز وام

فراد پرداخت می شود تا به دلیل مشکالت مالی از وام برای افرادی است که مشکل مالی دارند و به این ا .آورید

ادامه تحصیل محروم نشوند. این که چه مقدار وام به دانشجویان داده شود، بستگی به میزان شهریه دارد. از آنجایی 

که شهریه مقطع دکتری بیشتر است، طبیعی است که به دانشجویان این مقطع، وام بیشتری داده خواهد شد. این 

درصد ارائه می شود. دانشجویان برای بازپرداخت  4دوق رفاه دانشجویان وزارت علوم بوده و با کارمزد وام از صن

 .جزئیات مبلغ وام نیز به شرح زیر است .ماه پس از فراغت از تحصیل فرصت خواهند داشت 60وام نیز تا 

 درصد 4وام دانشگاه آزاد با کارمزد 

 مبلغ مقطع

 هزار تومان 500 کاردانی

 هزار تومان 500 کارشناسی

 میلیون تومان1 ارشد

 میلیون و صد و پنجاه هزار تومان1 دکتری حرفه ای

 درصد 14وام دانشگاه آزاد با کارمزد 

 مبلغ مقطع

 هزارتومان 2500 کارشناسی

 میلیون تومان 5 ارشد



 

 
 

 میلیون تومان 10 دکتری

  

در این قسمت همراه ما باشید تا از شرایط دریافت وام دانشجویی دانشگاه آزاد اطالعات الزم را بدست آورید. این 

  .وام به افراد واجد شرایط داده خواهد شد. در ادامه ما این شرایط را بررسی خواهیم کرد

  دانشجویی، داشتن اولویت از جمله عمومی ترین شرایط دریافت وام، می توان به عدم اشتغال به جز کار

نیازمالی، و عدم استفاده از بورسیه تحصیلی تعیین شده است. همچنین برای دریافت این وام، ارائه ضامن 

 .معتبر الزامی است

 شرایط آموزشی که برای تعیین وام مشخص شده است شامل موارد زیر می شود: 

 این که افراد در دو ترم قبلی مشروط نشده اند. 

 دانشجویان در حداقل تعداد واحدهای مشخص شده ثبت نام کرده باشند. 

 دانشجویان ورودی جدید نیمسال های اول و دوم بدون در نظر گرفتن معدل شامل دریافت وام می شوند. 

 اگر فردی مشروط شده باشد، نصف وام به او تعلق می گیرد. 

  

  



 

 
 

 

  

  

 جدیدترین اخبار پیرامون هزینه پزشکی دانشگاه آزاد

 میزان افزایش شهریه در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه دانشگاه آزاد در خصوص میزان افزایش شهریه این دانشگاه گفت: افزایش شهریه در 

مقاطع مختلف، متفاوت بوده و در مقاطع کاردانی و کارشناسی یک کف و سقفی دارد و برای مقاطع ارشد و دکتری 

 .نیز کف و سقف دیگری مشخص شده است



 

 
 

 تبه واحدها بستگی داردمیزان دریافت شهریه به ر

دسته  ۱۳رتبه و در  ۲۶محسن امینی مسئول دانشگاه آزاد ضمن اعالم این که کلیه واحدهای دانشگاه آزاد در 

های آموزشی، پژوهشی،  تقسیم کردیم، گفت: بر اساس این رتبه بندی، عملکرد واحدهای دانشگاهی در حوزه

دریافت شهریه بر اساس این رتبه بندی در واحدها متفاوت است.  میزان و شودمی ارزیابی …اقتصادی، فناوری و 

به طور مثال واحد علوم تحقیقات، واحد تهران مرکز و برخی دیگر از واحدهای تهران و تعدادی از واحدهای مراکز 

 ها در رتبه یک قرار دارند.استان

  

  

 اطالعیه

گردان آزاد با نرخ شهریه پردیس های خودگردان شهریه رشته های پزشکی در واحدهای ظرفیت مازاد پردیس خود

 .برابر خواهد بود

  

  

 خالصه مطلب

بپردازیم. ما شهریه رشته  شهریه رشته های پزشکی دانشگاه آزاد ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی

مطالعه های پزشکی دانشگاه آزاد را به صورت عادی و به صورت خودگردان بررسی کردیم. در صورتی که پس از 

این مطلب، نیاز به اطالعات بیشتری در خصوص، شهریه رشته های پیراپزشکی و نرخ شهریه پزشکی آزاد برای 

رشته های خاص داشتید، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید. مشاوران ما شما را یاری کرده و میزان هزینه 

  .ان خواهند کردپزشکی دانشگاه آزاد را به طور دقیق برای شما عزیزان بی

  



 

 
 

 .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

  

 


