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 1366لغايت ورودي مهر ماه سال  1355ورودي مهرماه سال   جذًل ىضينو ىاي بيشه منذي اص آمٌصش سايگان 

 

  

 قيمت ساالنه نام رشته قيمت ساالنه نام رشته
 000/330 پششكي

 ريال

شىًائي  فيشيًتزاپي ،

 بيىائي سىجي سىجي ،

 ريال 000/160

 000/200 دوداوپششكي

 ريال

 ريال 000/160 تغذيٍ

 

 000/160 داريساسي

 ريال

 ريال  000/160 راديًلًصي

 

كارداوي يكارشىاسي 

 –مامايي  –پزستاري 

 –تكىسيه اطاق عمل 

 ًَشبزي

 ريال 000/160 مدارك پششكي ريال  000/45

كارداوي يكارشىاسي 

 بُداشت محيط

000/160 

 ريال

 ريال 000/160 بُداشت مدارس

 كارداوي يكارشىاسي 

 علًم آسمايشگاَي 

000/160 

 ريال

 ريال 500/162 كارشىاسان ارشد
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  بو ششح ريم مي باشذ1373لغايت مهر ماه  1366ورودي مهرماه ىضينو ىاي بيشه منذي اصآمٌصش سايگان: 

 مقاطع دكتشاي )سيال  000/000/2نذانپضشكي ًداسًساصي سانيانو ًد آمٌختگان سشتو ىاي پضشكي دانش

 (حشفو اي

 تغزيو ً بيذاشت سانيانو ، تٌانبخشي   پيشاپضشكي ، مامايي ،   سشتو ىاي پشستاسي ، دانش آمٌختگان

 كهيو سشتو ىا دس مقاطع كاسداني ، كاسشناسي پيٌستو ً ناپيٌستو. سيال مي باشذ 000/700

  سيال  000/000/2ىضينو تحصيهي كهيو سشتو ىا دسمقطع كاسشناسي اسشذ ناپيٌستو سانيانو 
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 به بعد   1/7/1373ويژه ورودي  بهره مندي از آموزش رايگانجدول هسينه هاي 

 

  

 شهريه هرنيمسال مقطع رشته تحصيلي

 ريال  000/500/3 دكتزاي عمًمي  پششكي

 ريال  000/800/2 دكتزاي عمًمي دوداوپششكي

 ريال  000/500/2 دكتزاي عمًمي داريساسي

 ريال 000/500/3 دكتزاي علًم آسمايشگاَي علًم آسمايشگاَي

 ريال 000/600/2 كارشىاسي ارشد كليٍ رشتٍ َا
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  به بعد   1/7/1373ويژه ورودي  جدول هسينه هاي بهره مندي از آموزش رايگانادامه 

 شهريه هر نيمسال مقطع رشته تحصيلي
 ريال 000/200/1 پيًستٍ كارشىاسي علًم تغذيٍ

 ريال 000/200/1 پيًستٍ كارشىاسي فيشيًتزاپي

 ريال 000/250/1 پيًستٍ كارشىاسي  پزستاري

 ريال 000/200/1 كارشىاسي واپيًستٍ مامايي

 ريال 000/350/1 كارشىاسي پيًستٍ راديًتزاپي

 ريال 000/250/1 كارشىاسي  پيًستٍ مامايي

 ريال 000/200/1 پيًستٍ كارشىاسي  كتابداري

 ريال 000/350/1 كارشىاسي واپيًستٍ بُداشت محيط

 ريال 000/250/1 پيًستٍ كارشىاسي  اعضا مصىًعي

 ريال 000/300/1 كارشىاسي واپيًستٍ راديًلًصي

 ريال 000/350/1 (پيًستٍ ي واپيًستٍ)كارشىاسي علًم آسمايشگاَي

 ريال 000/200/1 (پيًستٍ يواپيًستٍ)كارشىاسي   بُداشت عمًمي

 ريال 000/200/1 (پيًستٍ ي واپيًستٍ)كارشىاسي   مديزيت خدمات بُداشتي درماوي

 ريال 000/200/1 (پيًستٍ ي واپيًستٍ)كارشىاسي   مدارك پششكي 

 ريال 000/350/1 (پيًستٍ ي واپيًستٍ)كارشىاسي   ًَشبزي

 ريال 000/350/1 (پيًستٍ ي واپيًستٍ)كارشىاسي   اتاق عمل

 ريال 000/350/1 پيًستٍ كارشىاسي  علًم ي صىايع غذايي

 ريال 000/350/1 پيًستٍ كارشىاسي  مُىدسي پششكي 

 ريال 000/300/1 پيًستٍ كارشىاسي  بيىائي سىجي

 ريال 000/250/1 پيًستٍ كارشىاسي شىًائي سىجي

 ريال 000/250/1 پيًستٍ كارشىاسي  كاردرماوي

 ريال 000/250/1 پيًستٍ كارشىاسي  گفتاردرماوي

 ريال 000/200/1 كارشىاسي واپيًستٍ بُداشت حزفٍ اي 
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 به بعد   1/7/1373ويژه ورودي  جدول هسينه هاي بهره مندي از آموزش رايگانادامه  

 
 

 شهريه هر نيمسال مقطع رشته تحصيلي

 ريال 000/200/1 كارداوي پزستاري دوداوپششكي 

 ريال 000/100/1 كارداوي علًم آسمايشگاَي

 ريال 000/200/1 كارداوي تكىسيه پزيتشَاي دوداوي

 ريال  000/950 كارداوي ًَشبزي

 ريال  000/900 كارداوي مدارك پششكي

 ريال  000/950 كارداوي اتاق عمل

 ريال 000/100/1 كارداوي (راديًتزاپي)تكىًلًصي پزتًدرماوي

 ريال 000/100/1 كارداوي تكىًلًصي َستٍ اي

 ريال 000/100/1 كارداوي بُداشت محيط

 ريال  000/950 كارداوي بُداشت عمًمي مبارسٌ با بيماريُا

 ريال  000/900 كارداوي بُداشت حزفٍ اي

 ريال  950/ 000 كارداوي راديًلًصي

 ريال 000/000/1 كارداوي بُداشت خاوًادٌ

 ريال  000/200/1 كارداوي فًريتُاي پششكي

 ريال 000/100/1 كارداوي مامايي


