
 

 بسمه تعالی

   79-79ساس شهریه سالتحصیلی بر ا  79-79مبلغ کل شهریه دانشجویان جدیدالورود در نیمسال اول سالتحصیلی       

 79-79بدون احتساب افزایش شهریه در سالتحصیلی   و                                                     

شهریه نیمسال اول کل مبلغ  تعداد واحد رشته تحصیلی مقطع ردیف

 عملی نظری )بریال( 79-79سالتحصیلی 

1  

 دکتری حرفه ای
 

 191/997/69 19/3 71/11 پزشکی

 111/361/71 7 17 دندانپزشکی 7

 111/791/71 9/7 9/19 داروسازی 3

1  

 

 

 

 

 

 

  کارشناسی ارشد     

 911/913/96 9/1 9/11 بیوشیمی بالینی

 111/117/93 7 7 علوم تشریح 9

 911/797/91 9/1 9/7 میکروبشناسی 9

 911/991/91 9/1 9/17 تغذیه 9

 911/339/99 9/7 9/17 فیزیولوژی 6

 911/913/96 9/1 9/11 فیزیک پزشکی 7

 911/111/93 9/3 9/7 انگل شناسی 11

 911/799/93 9/9 9/9 مشاوره در مامائی 11

 111/731/91 9/3 9 روانپرستاری 17

 111/391/99 1 17 مراقبت های ویژه 13

 911/999/99 9/3 9/9 داخلی جراحی 11

 

 



مبلغ شهریه ثابت، شهریه متغییر) هر یک واحد نظری و هر یک واحد عملی( دانشجویان پردیس خودگردان 

کارشناسی در دوره های دکتری حرفه ای و  79-79دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در نیمسال اول سالتحصیلی 

 مطابق جدول زیر می باشد. 79-79ارشد کلیه رشته ها بدون احتساب افزایش شهریه در سالتحصیلی 

شهریه هر  شهریه ثابت مقطع رشته ردیف

 واحد نظری

شهریه هر واحد 

 عملی

  پزشکی 1

 دکتری حرفه ای

 
 
 

111/391/17 

 

111/366/3 

 

 دندانپزشکی 7 111/371/9

 داروسازی 3

 111/999/9 111/799/3 111/961/17 کارشناسی ارشد کلیه رشته های 1

 

توسط دانشجویان یکجا هر نیمسال  شهریهکل از آنجائیکه پرداخت 

صورت می گیرد بصورت آنالین  انتخاب واحدپردیس خودگردان در زمان 

 عضو یکی از کارتهای عابر بانکالزم است دانشجویان پردیس خودگردان 

در روز ثبت نام بهمراه خود شبکه شتاب را با رمز دوم کارت مربوطه 

انتخاب واحد سپس در دانشکده مربوطه  ثبت نام وتا بتوانند  داشته باشند

 نمایند.

 محل ثبت نام:  آدرس

 ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه -بعد از اورژانس-انتهای خیابان جهاد : ارومیه

 انتخاب واحد( واریز شهریه و  )جهت :دانشکده پزشکی و دانشکده پرستاری و مامائی  : پردیس خودگردان آدرس

 دانشکده دانشکده پزشکی و -پردیس خودگردان –جاده سرو  11کیلومتر  : ارومیه

 پرستاری و مامائی


