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 گانههاي آزمايشي پنجگروههاي تحصيلي حداقل اعضاء با كارآيي الزم مورد نياز در رشته) 1                                        هابخش پيوست

  1 صفحه 
 

  ء:كارايي اعضاحداقل ) 1
اي اندازي پايگاه امكانات رايانـه هاي الزهرا(س)، تهران، شهيد بهشتي تهران، شهيد چمران اهواز و عالمه طباطبايي تهران مبادرت به راهتوجه به اينكه دانشگاهبا 

هاي مـذكور را در اولويـت   هاي تحصيلي موجود در دانشگاهشود كه رشتهلذا بدينوسيله به داوطلبان نابينا توصيه مي ،اندويژه دانشجويان نابينا (روشندل) نموده
  هاي تحصيلي مورد عالقه خود قرار دهند.انتخاب رشته

 باشدمي ذيل شرح به پنجگانه آزمايشي هايگروه تحصيلي مختلف هايرشته ايحرفه مطلوب هايدر فعاليت ثرؤعضو غيرم نقص
 و فني: رياضي علوم آزمايشي گروه تحصيلي هايمورد نياز در رشته الزم اعضاء با كارآيي حداقل) 1-1

  هاي مختلف نشود، ضروري است.  هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني داشتن سالمت كامل و نقص عضوي كه مانع فعاليترشتهالف) در كليه 
 رشته عضو غيرمؤثر در انتخاب نقص نوع گروه آزمايشي علوم رياضي و فني حصيليت هاييا رشته رشته نام    

مهندسـي شـيمي، مهندسـي صـنايع، مهندسـي عمـران، مهندسـي كـامپيوتر،          پليمر، مهندسيمهندسي برق، مهندسي پزشكي، 
مهندسي مكانيك، مهندسي نساجي، علوم كامپيوتر، كارداني فني بـرق، كـارداني فنـي صـنايع، كـارداني فنـي        ،معدن مهندسي

 عمران، كارداني فني معدن و كارداني فني مكانيك.

بينايي يك چشم، شنوايي يـك گـوش، كـارآيي    
 ها و نداشتن كوررنگيدست

هـاي ريلـي، مهندسـي مـواد و     هاي ريلـي، مهندسـي دريـا، مهندسـي ماشـين     مهندسي حمل و نقل ريلي، مهندسي خط و سازه
 متالورژي، مهندسي نگهداري هواپيما و هوانوردي. 

هـا و كــارآيي  هـا، شــنوايي گـوش  بينـايي چشـم  
 هادست

 و كـارداني معمـاري سـنتي امكـان     معمـاري  ، كـارداني ، شهرسـازي معماري مهندسي هايرشته : برايو شهرسازيمعماري هاي در رشته ايحرفه مطلوب عضو غيرمؤثر در فعاليت ب) نقص
 .است ضروري ترسيم براي فعال دست يكو حداقل  از هر دو چشم استفاده
  .ضروري است »بينيبرجسته«از  برخورداري بردارينقشه ج) در رشته

  :تجربي علوم آزمايشي گروه تحصيلي هايمورد نياز در رشته الزم اعضاء با كارآيي لحداق) 2-1
 ، جهـاز خـون  ، گـردش ، تـنفس (از لحاظ قلـب  جسماني بايد از سالمت ،است گرديده مشخصذيل  در جدول كه بجز موارد خاصي ،پزشكي آموزشي گروه تحصيلي هايشتهدر كليه ر) الف

  برخوردار باشند. ) و روانيادراري ، دستگاههاضمه
 هرشت عضو غيرمؤثر در انتخاب نقص نوع گروه آزمايشي علوم تجربي حصيليت هاييا رشته رشته نام

 تغذيه علوم
  .باشد رفتن راه قادر به مصنوعي با پاي باشد ولي پا نداشته دو -2  .چشم يك و گوش يك -1
 شست. از انگشت غير انگشت يك -3

 پرتودرماني تكنولوژي ،پرتوشناسي ، تكنولوژيداروسازي
  باشد. رفتن راه قادر به مصنوعي با پاي باشد ولي پا نداشته يك -2  .گوش يك و چشم يك -1
  .دست در يك شست از انگشت غير انگشت سه تا يك -3

 باشد.  رفتن راه قادر به مصنوعي با پاي ولي باشد نداشته اپ يك -2  .گوش يك -1 آزمايشگاهي علوم

  .گوش يك  عمل اتاق

 . گوش يك و چشم يك ، فيزيوتراپيهوشبري

  .باشد حركت چرخدار قادر به با صندلي باشد ولي پا نداشته دو -2 .چشم يك -1  شناسيشنوايي

 .دست يك -3. گوش يك -2 .چشم يك -1 و ايمني كار ايحرفه بهداشتمهندسي  محيط، بهداشتمهندسي 

 . گوش يك -2 .چشم يك -1 كاردرماني

 .پا يك -2 .گوش يك -1  سنجي بينايي
 .باشد الزم كارايي و داراي سالم اعضاء بايد كامالً بقيه فوق از موارد مذكور در جدول غير

  هاي گروه پزشكي (پزشكي، پرستاري، دندانپزشكي، مامايي و...) داوطلب بايستي از سالمت كامل رواني و جسماني برخوردار باشد.در ساير رشته -
از  يـك  هـر  كـه  گـوش  يـك  و چشـم  يـك  ،دست يك حداقل داشتنهاي مختلف و شيمي زيست شناسي با گرايش تحصيلي هايرشته ايحرفه مطلوب غيرمؤثر در فعاليت عضو نقص) ب

هـا و  از آزمـايش  استفاده براي الزم با كارآيي دو پا و دو چشم داشتن كه شناسيزمين باشد. بجز رشته از هر دو پا محروم اگر داوطلب ، حتياست برخوردار باشند، ضروري الزم كارآيي
   .است ضروري صحرايي عمليات انجام

تكنولوژي (گياهي، دامي، جنگلداري، شيالت، چوب، مرتع و آبخيـزداري، محـيط زيسـت، فضـاي سـبز، توليـد گياهـان         تحصيلي هايرشته ايحرفه مطلوب عضو غيرمؤثر در فعاليت نقص )ج
كه يك چشم و يك گوش از دسـت داده باشـند و يـا انگشـت كوچـك در       ها را كسانيداروئي و معطر، پرورش زنبور عسل و مديريت مناطق خشك و بياباني مندرج در جدول زيرگروه

  توانند انتخاب نمايند.يك دست و يا هر دو دست نداشته باشند، مي
  :انساني علوم آزمايشي گروه تحصيلي هايمورد نياز در رشته الزم اعضاء با كارآيي حداقل) 3-1
 .نمايند توانند شركتباشند، مي معلول از پا و دست كه كساني ،آموزشي ريزيو برنامه مديريت يشگرا و راهنمايي و مشاوره هايدر رشته )الف
 .باشند داشتهرا  الزم تواناييها دست و حركت ، شنوايي، كالميبايد از لحاظ بينائي ولي ثر نيستؤعضو پا م نقص ،آموزشي تكنولوژي گرايش تربيتي علوم رشته در) ب

 كـافي  سـالمت  از از لحاظ بينـايي  بايد اجتماعي علوم پژوهشگري رشته و متقاضيان است ثر بالمانعؤعضو غيرم نقص ،اجتماعي علوم پژوهشگري استثناء گرايش به اجتماعي علوم در رشتهج) 
 برخوردار باشند.

  .باشدمي بالمانع معلولين ها شركتدر ساير رشتهد) 
  .نمايند خودداري مربوط هايرشته از انتخاب از داوطلبان دسته اين است آيند لذا مناسبو ... برنمي ، تحقيق، مشاهدهنظير خدمات عملي دروس نابينا از عهده داوطلبان اينكه به توجه با -

  :هــنر آزمايشي گروه تحصيلي هايمورد نياز در رشته الزم اعضاء با كارآيي حداقل) 4-1
 برخوردار باشند.  ) و روانيادراري و دستگاه ، جهاز هاضمهخون ، گردش، تنفس(از لحاظ قلب جسماني بايد از سالمت است ذيل آمده در جدول كه جز موارد خاص به داوطلبان كليه

 گروه آزمايشي هنر حصيليت هاييا رشته رشته نام رشته عضو غيرمؤثر در انتخاب نقص نوع
 چشمنشود، يكگير كاسته نحو چشمبه  از كارآيي كه ، به نحويجزيي با نقصو  دست و يك سالم دست يك
 پا بـا نقـص   و يكسالم پاي  برخوردار باشد، يكالزم  از كارآييكه  نحويبه  جزييبا نقص  چشمو يك  سالم

 دو گـوش  كامل ناشنوايي الكن قبول قابل در شنواييبرخوردار باشد، نقص  الزم كه از تحرك نحويه بجزيي 
 . است قبول غيرقابل

، طراحـي  عكاسـي آمـوزش ارتبـاط تصـويري،    ، تصـويري  ارتباط
 و مرمـت  و لبـاس  پارچه ، طراحي، نقاشيدستي، صنايع صنعتي

  .آثار تاريخي
 . شناسيمردم وشناسي ، باستان سازي ، سينما، مجسمهنمايش . است ضروري بدن كامل سالمت

 باشـد ايـن   داشـته  جسـمي  معلوليت داوطلب كه ، در صورتياست ضروريبدن كامل از سالمت برخورداري
  ي. موسيقي جهان ، نوازندگيموسيقي ايراني نوازندگي باشد. موسيقي رشته  عملي آزمون مراحل انجام نبايد مانع معلوليت

  :هاي خارجيزبان آزمايشي گروه تحصيلي هايمورد نياز در رشته الزم اعضاء با كارآيي حداقل) 5-1
 هاي خارجيگروه آزمايشي زبان حصيليت هاييا رشته رشته نام رشته عضو غيرمؤثر در انتخاب نقص نوع

و  تكلم قدرت، شنواييضعف در داراي  كه و معلوليني ذهني افتادگانعقبجز  به
 . است ها بالمانعرشته در اين معلولين بقيهپذيرش نوشتن دارند، 

، روسـي  زبـان ، انگليسـي  زبـان ، مترجمـي  انگليسـي  زبان آموزش، انگليسي و ادبيات زبان
 ، مترجمـي آلمـاني  زبـان ، )مترجمي و ادبيهاي (گرايش فرانسه مترجمي زبان روسي. زبان

 . اسپانيايي و زبان ايتاليايي زبان، آلماني زبان
 . و زبان ژاپني اردو، زبان تركي استانبولي و ادبيات ، زبانارمني و ادبيات زبان الزم است كامالً سالم و هيچگونه نقص عضو نداشته باشند. 

هاي خارجي، الزم است ضعف و نقص قابل توجهي در شنوايي، تكلم و نوشتن كه موجب اختالل در تحصيل زباني هاي مختلف زبانورود به رشته* داوطلبان 
  باشد، نداشته باشند.

  



 دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي شرايط و ضوابط ) 2                                    هابخش پيوست

  2 صفحه 
 

  :رجايي شهيد هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرمعلم متعهد خدمت در رشته ) شرايط و ضوابط پذيرش و تربيت دانشجو2
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  63ماده › ب‹وپرورش و به استناد بند مفاد سند تحول بنيادين آموزش در راستاي اجراي

سازمان اداري واستخدامي  30/2/1398-97237مجلس شوراي اسالمي) و  مجوز شماره  8/3/1369قانون متعهدين خدمت خدمت به وزارت آموزش وپرورش (مصوب  1ايران ، ماده 
هاي مختلف تحصيلي در مقطع هاي اسالمي و نياز دورهوپرورش براي تأمين و تربيت بخشي از نيروي انساني موردنياز آموزشي خود، متناسب با مباني و ارزشكشور، وزارت آموزش

، دانشجو معلم  در دانشگاه فرهنگيان و 1398ز ميان داوطلبان واجد شرايط آزمون سراسري سال كارشناسي پيوسته براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، ا
هاي بعدي آزمون هاي عمومي، اختصاصي و ساير شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچه و اطالعيهپذيرد. داوطلبان در صورت احراز صالحيترجايي مي شهيد دانشگاه تربيت دبير

هاي عمومي، اختصاصي وهمچنين كسب باالترين نمره علمي در مقايسه با ساير داوطلبان آزمون در پس از انتخاب رشته و موفقيت در مراحل بررسي صالحيت توانندمزبور، مي
 كدرشته هاي انتخابي،در صورت اعالم قبولي نهايي، ادامه تحصيل نمايند. 

 :الف) شيوه پذيرش
باشد . گزينش نهايي  توسط سازمان سنجش آموزش كشور، در هريـك از كـد   صورت بومي پذيري ميو دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي بهپذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان  -1

نيـاز  هـاي مورد داوطلبـان متقاضـي رشـته   -2 پـذيرد. شـده، صـورت مـي   ها با توجه به دامنه پذيرش كه در ستون (پرديس/ مخصوص داوطلبـان بومي/محـل خـدمت) درج   رشته محل
تواننـد   شده باشد همه داوطلبان بومي آن استان ميوپرورش دقت نمايند چنانچه در يك كد رشته محل دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي بومي استاني درجآموزش

هـاي تابعـه، مجـاز بـه     شده باشد همه داوطلبان بومي آن شهرسـتان و بخـش  رجدر صورت تمايل با رعايت ساير شرايط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمايند . اگر بومي شهرستاني د
هاي مربوطه، مجاز بـه انتخـاب كـد رشـته     شده باشد داوطلبان همان بخش و دهستانانتخاب كد رشته محل هستند ليكن اگر از يك شهرستان فقط يك بخش در دامنه پذيرش درج

شده است محدوديتي براي انتخاب كد رشته محل توسط داوطلب بـومي  هايي كه براي يك استان درجدر كد رشته محل-3 اهند بود.اي خومحل جهت استفاده از سهميه بومي منطقه
هـاي  و بخـش ومي  بخش يا شهرسـتان  آن استان وجود ندارد ليكن در گزينش نهايي اولويت اول با داوطلباني خواهد بود كه بر اساس دامنه پذيرش مندرج براي آن كد رشته محل، ب

شده است ولي داوطلب واجد شرايط بر اسـاس دامنـه پـذيرش وجـود     صورت بومي شهرستان يا بخش درجشوند. چنانچه دريك كد رشته محل كه پذيرش در آن، بهتابعه آن تلقي مي
نيـاز آموزشـي(محل    : 1تـذكر يابـد.   اند اختصاص ميا انتخاب نمودهنداشته باشد ظرفيت  خالي مانده آن كد رشته محل به داوطلبان بومي همان استان كه  كد رشته محل مزبور ر

شده نهايي مكلف است به مدت دو يابد. داوطلب پذيرفتهخدمت) مندرج در ستون (پرديس/ مخصوص داوطلبان بومي/محل خدمت) تحت هر شرايطي براي پذيرش استاني تغيير نمي
صـورت اسـتاني،   هـاي كـه بـه   محـل  –تعيين محـل خـدمت كـد رشـته      :2تذكروپرورش بسپارد. حل مذكور به آموزشمبرابر طول تحصيل، تعهد خدمت محضري براي خدمت در 
وپرورش استان مربوط(استان بومي داوطلب) خواهد بود كـه بعـد از فراغـت از تحصـيل بـه      باشد در اختيار اداره كل آموزششهرستاني و يا در يك بوم(چند شهر/شهرستان/ منطقه) مي

منزله استنكاف از انجام تعهد تلقي خواهد شـد. تعيـين محـل صـدور     شده، بهصورت قطعي اعالم خواهد شد. عدم مراجعه به محل خدمت تعيينقانون متعهدين خدمت به 3ماده  استناد
هـاي  چنانچه داوطلب مجـاز بـه انتخـاب كـد رشـته محـل      -4 باشد.حكم آزمايشي  در بين مناطق آموزشي تابعه جهت برقراري حقوق در طول تحصيل، در اختيار اداره كل استان مي

هاي مزبور  بنمايد، بر اساس ضوابط و مقررات از ميـان واجـدين شـرايط در    هاي دانشگاهدانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي باشد و اقدام به انتخاب كد رشته محل
و تخصصي از سوي سازمان سنجش  آموزش كشـور بـه    هاي عمومييت پذيرش، براي انجام مصاحبه تخصصي و احراز صالحيتهاي انتخابي تا دو برابر ظرفآزمون بر اساس اولويت

هـاي عمـومي و   چنانچـه صـالحيت  -5گردد. هاي مزبور تلقي نميمنزله قبول نهايي در دانشگاهوپرورش معرفي خواهند شد . معرفي داوطلب جهت انجام مصاحبه تخصصي بهآموزش
وپرورش قرار گيرد، سازمان سنجش آموزش كشور بر اسـاس ضـوابط   هاي عمومي مورد تأييد آموزششده، بعد از انجام مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيتتخصصي داوطلب معرفي

ن)  و با درنظرگرفتن نمره علمـي نهـايي داوطلـب    مربوط و لحاظ نمودن اولويت برمبناي دامنه پذيرش بومي(بخش/شهرستان/استان توضيحات كد رشته محل مندرج در دفترچه آزمو
منزله قبولي فـرد بـراي دانشـگاهاي مزبـور     هاي عمومي بهدر مقايسه با ساير داوطلبان، گزينش نهايي را انجام خواهد داد.  بنابراين موفقيت در مصاحبه اختصاصي و بررسي صالحيت

ايشي مربوط در مقايسه با ساير داوطلبان در كد رشته انتخابي(طبق ضوابط سازمان سـنجش آمـوزش كشـور) و بـا رعايـت      كسب نمره علمي باالتر درگروِ آزم تذكر:  .گرددتلقي نمي
گيـرد از فراينـد گـزينش نهـايي بـراي      وپرورش قرار نميهاي تخصصي و يا عمومي آنان مورد تأييد آموزشداوطلباني كه صالحيت-6 الزامي است.  وپرورش،شرايط و ضوابط آموزش

 دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي حذف خواهند شد. 
 :ب) شرايط عمومي

التـزام بـه قـانون اساسـي     -3شـده در قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران.       اعتقـاد بـه ديـن مبـين اسـالم يـا يكـي از اديـان شـناخته         -2تابعيت جمهوري اسـالمي ايـران.    -1
عـدم اعتيـاد بـه    -6نداشـتن سـابقه محكوميـت جزائـي يـا كيفـري مـؤثر.        -5سالمت كامل روانـي ، جسـماني و توانـايي انجـام وظـايف محولـه.       داشتن -4جمهوري اسالمي ايران. 

  موزشي جديد)دانشگاهي(داوطلبان نظام آموزشي قديم) يا متوسطه دوم (نظام آداشتن گواهينامه پايان دوره پيش-7مواد مخدر، دخانيات و الكل و هر نوع مواد اعتيادآور. 
  شرايط اختصاصي:ج) 

 خواهـد بـود.   در آزمـون سـرا سـري    (در زيرگـروه مربـوط) جهـت مجـاز شـدن بـراي انتخـاب رشـته در گـروه آزمايشـي مربـوط           و بـاالتر   6500كسب حداقل نمره علمـي كـل    -1
بـا  -3. ي تحصـيل در دانشـگاه)  دولتـي و غيردولتـي، (از آغـاز تـا پايـان  دوره     هـاي  گونه رابطـه اسـتخدامي يـا تعهـد خـدمت(دائم يـا موقـت) بـه نهادهـا و سـازمان          نداشتن هيچ-2

ــه راي هيــات عمــومي ديــوان عــدالت اداري بــه شــماره    ــذيرش دوم (معــدل ســه در دوره متوســطه 14، داشــتن حــداقل معــدل كــل  1821توجــه ب ــه  اول،دوم و ســوم)براي پ پاي
قـانون مـديريت خـدمات كشـوري،      43و  42بـا رعايـت مـاده     -4حـداقل  معـدل كـل، تحـت هـر شـرايطي تغييـر نخواهـد داشـت.          : تبصـره  دانشجو، مالك عمل خواهـد بـود.  

 :1تبصــره بــه بعــد) دانشــگاه فرهنگيــان و دانشــگاه تربيــت دبيــر شــهيدرجايي الزامــي مــي باشــد؛  1/7/1376ســال تمــام در بــدو ورود بــه دانشــگاه ( 22داشــتن حــداكثر ســن
نــام در كنـد،بنابراين تغييراتــي كـه پـس از ثبـت    نـام مـي  اي اسـت كــه بـه اسـتناد آن در آزمـون ورودي ثبــت    طلــب بـا توجـه بـه منــدرجات اصـل شناسـنامه     محاسـبه سـن هـر داو   

لي وي لغـو خواهـد   اي،  قبـو ويـژه تـاريخ تولـد داوطلـب بـه وجـود آمـده باشـد معتبـر نيسـت و در صـورت پذيرفتـه شـدن در آزمـون،در هـر مرحلـه                آزمون، در مـدارك هـويتي، بـه   
حـداكثر سـن ورود بـه     :3تبصـره  انجام خدمت سربازي و يا سوابق كـاري و مـوارد ديگـر، تحـت هـيچ شـرايطي  بـه سـقف سـني داوطلـب افـزوده نمـي شـود.              :2تبصره شد. 

ــودن داوطلــب درهريــك از كــد رشــته ي محــل هــاي اعــال   -5هــاي مزبــور، تحــت هرشــرايطي تغييــر نخواهــد داشــت.   دانشــگاه ــومي ب ــرورش ب  م شــده ازســوي آمــوزش وپ
در صـورتي كـه محـل اخـذ مـدرك تحصـيلي پــيش        الـف) هـاي تعيـين بـومي بـودن داوطلبـان در هـر يــك ازكـد رشـته محـل هـا بـه شـرح ذيـل اســت:              مـالك   :1تبصـره 

كــه درصـورتي  ب) سـتان تلقـي مـي شـود.    دانشـگاهي و دو سـال آخـر دبيرسـتان بـراي داوطلبـان در يـك بخـش، شـهر و يـا اسـتان باشـد، داوطلـب بـومي آن بخـش، شـهر و ا                
عنـوان بخـش، شـهر و اسـتان بـومي      محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر داوطلـب در يـك بخـش، شـهر و يـا اسـتان نباشـد، بخـش، شـهر و اسـتان محـل تولـد داوطلـب بـه              

نـد، اسـتان محـل تولـد، اسـتان بـومي اينگونـه داوطلبـان تلقـي          داوطلبـاني كـه سـه سـال آخـر محـل تحصـيل را در خـارج از كشـور گذرانـده ا           ج) وي در نظر گرفتـه مـي شـود.   
ايـن   داوطلباني كـه سـه سـال آخـر محـل تحصـيل را خـارج از كشـور گذرانـده انـد و همچنـين اسـتان تولـد ايشـان نيـز خـارج از كشـور بـوده اسـت، اسـتان بـومي                      د) خواهد شد.

محـل صـدور حكـم اسـتخدام آزمايشـي همـان بخـش ، شـهر واسـتان بـومي داوطلـب بـوده كـه در               درصـورت وجـود مجـوز اسـتخدامي ،     -6قبيل داوطلبان  شـهرتهران خواهـد   
بـراين اســاس   سـتون محـل خـدمت دفترچــه آزمـون درج شـده اسـت.  مســئوليت سـاماندهي وبـه كــارگيري بعـد از فراغـت ازتحصـيل بــه عهـده اداره كـل اسـتان خواهــد بـود.                

روايفـاي تعهـد ، تحـت هـر شـرايط اعـم از تأهـل،تجرد، بعـد مسـافت،تكفل، سرپرسـتي خـانواده، فـوت والـدين وغيـره ...               تغيير سهميه اسـتان محـل خـدمت قبـل از شـروع بـه كا      
هيـات عمـومي ديــوان عـدالت اداري ،تعيـين خـدمت متعهــدين خـدمت پـس از فراغــت از         30/5/1397مـورخ   1344و 1343بـه موجـب راي شــماره    تــذكر: ممنـوع مـي باشـد.   

خواهـد بـود بنـابراين درصـورت عـدم نيـاز درمحـل منـدرج دردفترچـه آزمـون، اداره كـل آمـوزش وپـرورش اسـتان مجـاز بـه تعيـين محـل خـدمت                     تحصيل بـا آمـوزش وپـرورش   
ــود.    ــد ب ــطح اســتان خواه ــد درس ــالي(ورودي ســال   د -7جدي ــگاه هــا وموسســات آمــوزش ع ــه دانش ــوزش    1396انشــجويان دوره روزان ــانون آم ــتفاده از ق ــل از آن) كــه بااس وقب

ــد، درصــورتي مــي ان تحصــيل مــيرايگــ ــارخ        نماين ــا ت ــام در آزمــون حــداكثر ت ــرورش را انتخــاب نماينــد كــه قبــل از شــروع ثبــت ن ــاز آمــوزش وپ تواننــد رشــته هــاي موردني
) 1دفترچــه شــماره ( 65) منـدرج در صــفحه  3انصـراف دايــم خــودر را بـه محــل تحصــيل اعـالم نمــوده و فــرم انصـراف قطعــي ازتحصــيل ،مطـابق فــرم شــماره (       25/12/1397

 تبصـره: باشـد.  دريافـت نمـوده باشـد درغيـر ايـن صـورت مجـاز نمـي         1398هـا وموسسـات آمـوزش عـالي سـال     شركت درآزمـون سراسـري ورود بـه دانشـگاه    راهنماي ثبت نام و
ر ) راهنمــاي ثبــت نــام وشــركت درآزمــون سراســري ، داوطلبــاني كــه د 1) دفترچــه شــماره (4بـا توجــه بــه توضــيحات نحــوه شــركت دانشــجويان انصــرافي منــدرج در صــفحه (  

هـا وموسسـات آمـوزش عـالي پذيرفتـه شـده انـد درصـورت انصـراف از تحصـيل  ويـا عـدم ثبـت نـام درمحـل قبـولي، مجـاز                  در دوره روزانـه دانشـگاه   1397آزمون سراسري سال 
تـن و روان و شـرايط مناســب   برخـورداري از سـالمت كامــل    -8 نمــي باشـند. رجـايي   شـهيد  دانشـگاه فرهنگيــان و دانشـگاه تربيـت دبيـر    بـه انتخـاب كـد رشــته محـل هـاي      

ــه اســتناد    ــراي حســن انجــام وظيفــه معلمــي ب ــاده ( جســماني ب ــد (ز) م ــاده   42اســتناد بن ــي م ــه اجراي ــين نام ــديريت خــدمات كشــوري و آي ــانون م ) ق



 دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي شرايط و ضوابط ) 2                                    هابخش پيوست

  3 صفحه 
 

ــور ــه  راي هيــات عمــومي ديــوان عــدالت اداري (موضــوع داد   هيــأت دولــت) 1389/4/23-44178/88383صــويب نامــه شــماره (تمزب ــا توجــه ب مــورخ  1312نامــه شــماره و ب
  ، با تأييد پزشك معتمد واجدشرايط آموزش و پرورش با مالك ها و معيارهاي  ذيل الزامي است:)9/5/1397
  طور كامل و صحيح و نداشتن لكنت زبان به هر ميزان)(توانايي رعايت مخارج تمام حروف و اداي كلمات و عبارات، بهتوانايي و مهارت گفتاري ) 1-8
   قدرت بينايي:) 2-8
  بيستم) و نداشتن كوررنگي و انحراف چشم)دهم يا هر دو چشم بدون عينك و لنز، (حداقل دهقدرت بينايي(قدرت ديد هر چشم حداقل پنج -
  هر نوع نقص ميدان بينايي در يك يا هردوچشم؛ -
  دوربيني غير قابل درمان ونيستاگموس شديد هردو چشم؛ -
  بل درمان در هردو قرنيه؛ضايعات وسيع،شديد وغيرقا -
ــي                   - ــا ضــروري م ــوري در آن ه ــگ وطيــف ن ــناخت رن ــايي كــه ش ــته ه ــروه هنــر و رش ــته هــاي گ ــدايي ورش ــاي آمــوزش ابت ــته ه ــي( بــراي رش ــور رنگ باشــد،  ك

  ممنوع بوده و در بقيه رشته ها بالمانع است)؛
  نابينايي در يك چشم.  -
 بل باشد)؛دسي 30شنوايي داوطلب نبايد بيش از توانايي شنيدن صداها و اصوات معمولي، نداشتن نقص شنوايي،(كم قدرت شنوايي:)  3-8
 قد، وزن:)  4-8
صصـي وانجـام   ه مصـاحبه تخ با توجه به مقتضيات هراستان ومتناسب با وظايف شغل معلمي به تشخيص اداره كل آموزش وپرورش استان مربوط، طبق ضوابط ومقررات كه درمرحل -

  معاينات پزشكي،مورد سنجش قرارمي گيرد.
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عـالي  حداقل قد الزم براي داوطلبان رشته تربيت بدني و علوم ورزشي، مطابق ضوابط مربوط به داوطلبان ورود به رشته تربيت بدني و علوم ورزشي  -

  باشد.مي
ــا ديگـــر عوامـــل در صـــورت    تغييـــر شـــكل مـــادرزادي يـــا اكتســـابي  انـــدام  )5-8 ــا و نداشـــتن كراهـــت منظـــر در اثـــر ســـوختگي، ســـوانح يـ يـــا قســـمت هـــاي هـ

  ظاهري و نمايان بدن؛
  اي معلمي براساس  تشخيص پزشك معتمد واجدشرايط .نداشتن نقص عضومشهود و موثر د رانجام وظايف حرفه )6-8
اســـكروز آن  -بيمـــاري هـــاي قلبـــي -نارســـايي كليـــه -آســـم -ســـيروز كبـــدي -بـــتعـــدم ابـــتال بـــه بيمـــاري هـــاي مـــزمن و صـــعب العـــالج از قبيـــل ديا   )7-8

كـــم خــوني شـــديد مقـــاوم بـــه درمــان ، تاالســـمي مـــاژور و هرنـــوع بيمــاري شـــناخته شـــده مـــوثر      -پاركينســـون و بيمـــاري هـــاي خــوني نظيـــر لوســـمي  -پــالك 
  درانجام وظايف معلمي به تشخيص پزشك معتمد واجدشرايط .

  اريهاي كه براساس تشخيص پزشك  متعمد آموزش وپرورش مانع انجام وظايف حرفه اي باشدبيم ساير موارد : )8-8
احـــراز ســــالمت  روانـــي براســــاس نظــــر روان شـــناس متخصــــص  ومتعمــــد آمـــوزش وپــــرورش داراي نظــــام روان شناســـي ازســــازمان  نظــــام روان         )9-8

 شناسي ومشاوره جمهوري اسالمي ايران )
عالقـه و انگيـزه معلمـي، عامـل بـودن بــه اخـالق و رفتـار متناسـب بـا شـأن و جايگـاه معلمــي، برخـورداري از قـدرت تعامـل بـا ديگـران آشـنايي بــا                  برخـورداري از اسـتعداد،    -9

خــوارزمي در نخبگــان علمـي و مهــارتي، مخترعــان، مبتكـران، برگزيــدگان المپيادهــاي علمــي، فرهنگي،هنـري و مهــارتي، جشــنواره      -10 تعـاليم دينــي، بــه ويـژه قــرآن كــريم.  
بهــره منــدي ازامتيـاز مربــوط بــه مـدارك امتيــاز آور درمصــاحبه     :تبصــرهشـرايط علمــي برابـر، براســاس كــد رشـته محــل انتخــابي، از اولويـت پــذيرش  برخــوردار خواهندشـد.       

ــازي تعلــق نخواهــد گرفــت. اختصاصــي صــرفاً درانجــام مصــاحبه قابــل محاســبه واحتســاب اســت وبعــداز اتمــام زمــان مصــاحبه بــه مــدارك ارائــه شــده جديــد     احــراز  -11امتي
ــه و علــوم فنــاوري اطالعــات.   توانــايي در مهــارت اســتخدام قطعــي فــارغ التحصــيالن دانشــگاه فرهنگيــان و دانشــگاه تربيــت دبيرشــهيدرجايي درصــورت تأييــد     -12هــاي پاي

سـال   28داشـتن حـداكثر    -13رش سـپرده، امكـان پـذير خواهـد بـود.      قطعي صالحيت هـاي آنـان و اخـذ مـدرك كارشناسـي دررشـته اي كـه تعهـد محضـري بـه آمـوزش وپـرو            
بـه موجـب    -15. برخـورداري ازحسـن شـهرت ، عامـل بـودن بـه اخـالق  ورفتـارنيكو ومتناسـب بـا شـان وجايگـاه معلمـي              -14. دربدو استخدام قطعـي بعـداز فراغـت ازتحصـيل    

ــانون خــدمت وظيفــه عمــومي مصــوب   7مــاده ــانون اصــالح مــوادي از وظيفــه عمــومي مصــوب   6مــاده1رهو تكليــف مقــرر درتبصــ 29/7/63ق مجلــس شــوراي  16/9/1390ق
قطعـي مكلـف بـه      –اسالمي  فارغ التحصيالن ذكور دانشـگاه هـاي وابسـته بـه آمـوزش وپـرورش  قبـل اشـتغال بـه كـار درآمـوزش وپـرورش و صـدور حكـم اسـتخدام رسـمي                 

ــ   ــدماتي    مــي باشند.درصــورت ع ــدن دوره آمــوزش رزم مق ــده     گذران ــه عه ــتخدامي ب ــتاي تبــديل وضــعيت اس ــدن دوره آمــوزش رزم هرمشــكلي درراس ــراي گذران دم مراجعــه ب
  دانشجو خواهد بود. 

  د) تذكرات:
كـه  پـس از   سال نخواهدبود.) به آموزش وپرورش تعهد خدمت محضـري بسـپارند    5پذيرفته شدگان مكلفند درآغاز تحصيل خود به ميزان دوبرابر مدت تحصيل(حداقل آن كمتراز  -1

گيـان و دانشـگاه تربيـت دبيـر     دانش آموختگي  به ميزان دوبرابر مدت تحصيل خود، درمحل تعيين شده توسط وزارت آموزش وپرورش خدمت نمايند.  تحصيل آنـان دردانشـگاه فرهن  
شـود.پرداخت حقـوق   دوره كارشناسـي) آنـان محسـوب مـي    سـال  4باشد. مدت تحصيل دانشجو معلمان جزء سـوابق خـدمت (حـداكثر   شهيدرجايي منوط به سپردن تعهد محضري مي

هـا و نيازهـاي اعـالم شـده در هـر      اخذ تعهد و استخدام و بكارگيري افراد، متناسب با رشـته -2سال  مجاز خواهدبود. 4كارآموزي د رطول تحصيل تحت هرشرايطي،صرفاً حداكثربراي 
جايي برون استاني، حداقل بـه مـدت   عدم جابه«هاي حين تحصيل د ردانشگاه و سپردن تعهد رسمي مبني بر حيتاستان و مشروط به حفظ شرايط پذيرش، احراز شرايط و كسب صال

بـه   عدم ثبت نام درمحل قبولي تحت هرشرايطي( حداكثر تاقبل از شروع سال تحصيلي جديد بعد از اعالم قبولي از سوي سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور)،    -3 ، خواهد بود.»سالده
نگيان ودانشگاه تربيت دبيـر شـهيد   تحصيل دانشجويان پذيرفته شده دردانشگاه فره -4تلقي خواهد شد.   "كان لم يكن "منزله انصراف و استنكاف از تحصيل تلقي شده و قبولي فرد 

ادامه تحصيل متعهدين خـدمت  -6 انتقال دانشجو به سايردانشگاه هاومؤسسات آموزش عالي دولتي وغير دولتي وبالعكس ممنوع مي باشد. -5 رجايي به صورت شبانه روزي مي باشد.
 172556/206شوراي عالي اداري كشور( به شماره ابالغي 2/12/1393مورخ  171ايت مصوبه  جلسه قانون متعهدين خدمت و با رع 4به وزارت آموزش و پرورش، به استناد مفاد ماده

سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور(سابق) وسايرضوابط ومقررات مربوط صرفاً در رشته هاي مورد نياز آموزش  24/12/1393مورخ  170061) و بخشنامه شماره  26/12/1393مورخ 
در فقت با ادامه تحصيل وصدور فرم مربوطه از سوي اداره كل آموزش وپرورش محل خدمت، امكان پذيرخواهـدبود. شـايان ذكـر اسـت جهـت ادامـه تحصـيل        وپرورش، درصورت موا

 61، 60با توجه بـه مفـاده مـاده     تبصره: هاي كارشناسي ارشد دانشگاه فرهنگيان، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت آموزشي و يا اداري درآموزش وپرورش الزامي خواهدبود.رشته
ري موظف، امكـان پـذير خواهـد    قانون مديريت خدمات كشوري و ممنوعيت اعطاي مأموريت آموزشي، ادامه تحصيل بعد از اشتغال به كار درمدارس، صرفاً  در خارج از ساعت ادا 70و

وجابه جايي دربين دانشگاه ها وبالعكس دربدو ورود ويا در طـول تحصـيل تحـت هـيچ شـرايطي امكـان       تغييررشته وگرايش،تغيير اولويت انتخابي،تغيير دوره تحصيلي ، انتقال -7 بود.
و اسـتخدام آنـان  امكـان پـذير     پذيرنخواهدبود. ضمناً چنانچه دانشجويي تحت هرشرايطي دردوره كارداني متوقف شودبه علت عدم نياز به خدمات آنان درآمـوزش وپـرورش ، جـذب    

يل وحـين  شتغال به تحصيل همزمان درهريك از دوره هاي تحصيلي دردانشگاه هاومؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي درزمان ثبت نام ، شروع به تحصـ عدم ا-8 نخواهد بود.
ازمتقاضـيان  -10 س تربيتـي هسـتند.   پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي كه عنوان رشته آنها دبيري نمي باشد، ملزم بـه گذرانـدن درو  -9 تحصيل. 

بط مندرج درايـن دفترچـه بـوده و    رشته هاي تحصيلي موردنيازآموزش وپرورش  كه جزء معرفي شدگان چندبرابر قرارگيرنددرصورتي مصاحبه به عمل خواهد آمدكه داراي شرايط وضوا
روان شناس متخصص و معتمد  آموزش وپرورش، صرفاً درمهلت مقرر درزمـان انجـام مصـاحبه    ويژگي هاي جسماني آنان نيز توسط پزشك معتمد واجدشرايط و سالمت رواني توسط 

ام مصـاحبه  مصاحبه  از شرايط قانوني ازمراحل آزمون سراسري  براي پذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان ودانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي مي باشـد انجـ  -11 مورد تأييد قرارگيرد.
باشد. انجام مصاحبه مجدد ويا تمديد مهلت اعالم شده به هـيچ  مقرر مندرج دراطالعيه هاي اعالم شده ازسوي سازمان سنجش آموزش كشور امكان پذيرميتخصصي  صرفاً درمهلت 

وي سـازمان سـنجش آمـوزش    عدم حضور درمراحل انجام مصاحبه تخصصي وبررسي صالحيت هاي عمومي، تحت هر شرايطي(بعد ا زمعرفي از س-12 عنوان امكان پذير نخواهدبود.
محل تحصيل پذيرفته شدگان پس از ثبت نام قطعـي، توسـط پـرديس    -13 كشور) به منزله انصراف ازرشته هاي دانشگاه فرهنگيان ودانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي تلقي خواهد شد.

نفـر )بـراي تشـكيل     20كالس هاي كه به حدنصاب الزم(حداقل  :1تبصرههد شد.  )در واحدهاي تابعه (مراكز آموزش عالي)سطح استان تعيين خوا1ها براساس جدول پيوست(شماره
م خواهد نمود. پذيرفتـه شـدگان   درپرديس محل قبولي نرسد، سازمان مركزي دانشگاه فرهنگيان به تشخيص خود نسبت به جابه جايي پذيرفته شدگان درسطح پرديس ها و كشور اقدا

انتقال و جابه جايي در بين پـرديس هـاي دانشـگاه فرهنگيـان      :2تبصرهتلقي خواهدشد.  "كان لم يكن "د رغير اين صورت قبولي آنان  حق هيچگونه اعتراضي را نخواهند  داشت
 "حصـيل بـه عنـوان   درپرديس هاي دانشگاه فرهنگيان براي رشته تحصيلي راهنمايي ومشاوره كه گرايش فعاليت هاي پرورشي، اجرا مي گردد بعد از فراغت از ت-14 ممنوع مي باشد.

قبولي در رشته هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي به صورت قطعي تلقي مي گردد چنانچـه دربرخـي از   -15 بكارگيري خواهند شد. "مربي امو رتربيتي مدارس
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بگيرد  به دليل تكميل ظرفيت پذيرش ها ، عدم امكان ايجـاد كالس،بـه اسـتناد    هاي مزبور صالحيت هاي عمومي واختصاصي داوطلب بعداً مورد تĤييد قرار رشته هاي خاص دانشگاه
هـاي  چنانچـه صـالحيت  -16 ) قانوني متعهدين خدمت به وزارت آموز ش وپرورش براي پذيرش دررشته جديد عدم نياز براي آنان اعـالم شـده وترتيـب اثـر داده نخواهدشـد.     1ماده (

تايج نهايي آزمون سراسري محرز گردد، حقي براي آن داوطلب ايجاد نمي كند. درعين حال درصورت وجود ظرفيـت پـذيرش دركدرشـته    عمومي و تخصصي داوطلبي، پس از اعالم ن
رت آزاد و برخي ازكدرشته محل هاي دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي بـه صـو  -17 ، امكان اقدام  وجود خواهد داشت. 1398-1399محل  مربوط، حداكثرتا قبل از شروع نيسمال دوم 

طبـق مصـوبه شـوراي عـالي آمـوزش      -18 كنـد.  شبانه بوده و پذيرش دانشجو و تحصيل در اين كدرشته محل ها، هيچ گونه حقي جهت استخدام در آمـوزش وپـرورش ايجـاد  نمـي    
چنانچـه  -19 گردد. صالحيت حرفه اي درسطوح مختلف صادر مي وپرورش،درپايان دوره كارشناسي از دانشجومعلمان، ارزشيابي پاياني به عمل مي آيد وبراساس نتايج حاصله ،گواهي

استخدام ازمايشي وقطعـي، قبـولي وي    فردي با ارائه اطالعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص گردد كه شرايط الزم را نداشته است درهرمرحله از ثبت نام، تحصيل ويا
باشـد  هاي دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي كه داراي چند گرايش يا زمينه تخصصي ميدر رشته-20 اي ناشي از آن خواهدبود.لغو مي گردد وحسب مورد مكلف به پرداخت خسارت ه

ي هيه خـدمت و  وضـعيت علمـ   و دردفترچه آزمون گرايش و زمينه تخصصي رشته، مشخص نشده است دانشگاه متناسب با نياز آموزش وپرورش با در نظر گرفتن  بومي بودن در  سـ 
مينـه تخصصـي تحـت هرشـرايطي     دانشجويان ، نسبت به تعيين گرايش و زمينه تخصصي اقدام خواهد كرد  بعد ازتعيين گرايش  و زمينه تخصصي توسط دانشگاه، تغيير گـرايش و ز 

ه آموزشي (متناسب با نيـاز آمـوزش وپـرورش) امكـان پـذير      باشد. بديهي است  انتخاب دروس اختياري ازبين جدول دروس مندرج در جداول رشته عمومي با نظر وتأييد گرومجاز نمي
صدور احكام كارگزيني و ابالغ اشتغال به كار معلمان  بعد از فراغت ازتحصيل جهت تـدريس در مـدارس، مشـروط بـه اداي سـوگند معلمـي و امضـاي        -21 )2خواهدبود.(جدول شماره

مسئوليت رعايت شـرايط وضـوابط عمـومي واختصاصـي آزمـون سراسـري سـال        -22 شود. دانشجومعلمان نگهداري مي سوگندنامه معلمي خواهد بود.متن امضاء سوگندنامه در پرونده
عـالوه بـر شـرايط     -23 د. از سوي كليه داوطلبان متقاضي و همچنين مقررات نظام وظيفه عمومي (داوطلبان ذكور)در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده آنـان خواهـد بـو     1398

)، كه كليه داوطلبان ملزم بـه رعايـت آن بـوده، الزامـي اسـت.      1اختصاصي مذكور، رعايت شرايط عمومي  و ساير ضوابط كلي آزمون مندرج دراين دفترچه ويا دفترچه شماره(وضوابط 
براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشـهيدرجايي)  ) و يا اطالعيه هاي قبلي سازمان سنجش آموزش كشور(1شرايط وضوابط مغاير با موارد فوق الذكر كه  در دفترچه شماره (

  درج شده باشد لغو مي گردد.
هـاي جسـماني   معرفي داوطلب از سوي سازمان سنجش آموزش كشور به آموزش وپرورش جهت بررسي صالحيت هاي عمومي، اختصاصي و همچنين بررسي ويژگي :1مهمنكته 

نشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تلقي نمي گردد. درصورت تأييد صالحيت هاي افراد معرفي شده از سـوي آمـوزش وپـرورش، گـزينش نهـايي      به منزله قبولي در دانشگاه فرهنگيان و دا
 رفت. اند با درنظرگرفتن اولويت هاي انتخابي آنان، توسط سازمان سنجش آموزش كشور صورت خواهد گآنان، براساس نمرات علمي  كه در آزمون كتبي(كنكور) كسب نموده

  
و  5، 4، 3زمـان مقـرر (    : الزم به توضيح است داوطلباني كه بر اساس كارنامه نتايج اوليه در دوره روزانه مجاز نشده انـد در صـورتيكه در  2مهمنكته 

آمـوزش   آزمون عملي رشته آموزش تربيت بدني شركت نموده اند به آنان اجازه انتخاب رشته محل هاي دوره روزانه، منحصراً در رشـته در  )6/5/98
دسـته از داوطلبـان در صـورت    تربيت بدني داده شده است. اين موضوع در كارنامه نتايج اوليه براي اين داوطلبان مشخص گرديده اسـت. لـذا ايـن   

مربوط به عالقمندي به رشته هاي دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي مجاز به انتخاب رشته محـل هـاي دوره روزانـه     پرداخت هزينه
  خواهند بود. منحصراٌ  در رشته آموزش تربيت بدني

 
  )1هاي دانشگاه فرهنگيان (جدول شماره جدول واحدهاي تابعه پرديس  

  تابعه پرديس  جنس  نام پرديس  استان
  نام شهر واحد  نام واحد 

 آذربايجان غربي
  خوي  مركزآموزش عالي شهيد مطهري    زن  پرديس عالمه طباطبايي اروميه

  سلماس  مركزآموزش عالي امام خميني (ره)   مرد پرديس شهيد رجايي اروميه 
  نير  مركزآموزش عالي  آزادگان   مرد  پرديس عالمه طباطبايي اردبيل  اردبيل

  پرديس فاطمه زهرا (س) اصفهان  اصفهان
  اصفهان  مركزآموزش عالي شهيد رجايي    زن
  اصفهان  مركز آموزش عالي زينب كبري(س) اصفهان زن
  كاشان  مركزآموزش عالي  امام خميني (ره) زن

  نجف آباد  مركزآموزش عالي  دكتر آيت    مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان 
  فرخ شهر  مركزآموزش عالي  شهيد رجايي  مرد  بحرالعلوم  شهركردپرديس چهارمحال وبختياري

  فردوس  مركزآموزش عالي  بنت الهدي صدر   زن  پرديس امام سجاد(ع) بجنورد خراسان جنوبي

  پرديس شهيد بهشتي مشهد خراسان رضوي
  مشهد  مركزآموزش عالي ثامن الحجج(ع)   مرد
  سبزوار  مركزآموزش عالي عالمه طباطبايي مرد
  نيشابور  مركزآموزش عالي  دانشور  مرد
  تربت حيدريه  مركزآموزش عالي  شهيد رجايي  مرد

 خوزستان

  دزفول  مركزآموزش عالي  خديجه كبري(س)   زن  پرديس فاطمه زهرا (س) اهواز

 پرديس رسول اكرم (ص) اهواز

  دزفول  مركزآموزش عالي  شيخ مرتضي انصاري   مرد
  دزفول  شهيد رجايي دزفولمركز آموزش عالي  مرد
  بهبهان  مركزآموزش عالي  امام جعفر صادق (ع) مرد
  انديمشك  مركزآموزش عالي  امام رضا (ع)  مرد

 تهران
  تهران  مركزآموزش عالي  شهيد باهنر  زن  پرديس نسيبه تهران  تهران

  تهران  مركزآموزش عالي  شهيد شرافت زن
 پرديس شهيد چمران تهران  تهران

  تهران  مركزآموزش عالي شهيد بهشتي  مرد
  تهران  مركزآموزش عالي شهداي مكه مرد

  واوان  مركزآموزش عالي  عترت  مرد  پرديس شهيد مفتح  شهر ري  شهرستانهاي تهران

 فارس

  كازرون  مركزآموزش عالي زينب كبري (س)  زن  پرديس شهيد باهنر  شيراز

 پرديس شهيد رجايي  شيراز
  شيراز  عالي  سلمان فارسي مركزآموزش  مرد
  شيراز  مركزآموزش عالي  شهيد مطهري مرد
  اقليد  مركزآموزش عالي  شهيد بهشتي اقليد مرد

  قم  مركزآموزش عالي  شهيد مدني  مرد  پرديس آيت اهللا طالقاني قم  قم
  گنبد  مركزآموزش عالي  شهيد بهشتي  مرد  پرديس آيت اهللا خامنه اي گرگان گلستان
  بروجرد  مركزآموزش عالي  زينب كبري (س)  زن  پرديس كمالوند خرم آباد لرستان

باد   اليگودرز  مركزآموزش عالي  شهيد مير شاكي  مرد پرديس عالمه طباطبايي  خرم آ

 مازندران
  آمل  مركزآموزش عالي  بيت الهدي آمل  زن  پرديس فاطمه الزهرا ء (س) ساري 

  قائمشهر  مركزآموزش عالي  حضرت فاطمه (س) زن
  بابل  مركزآموزش عالي شهيد رجايي   مرد پرديس دكتر شريعتي  ساري 

  نوشهر  مركزآموزش عالي  شهيد مطهري مرد
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  5 صفحه 
 

 براي تعيين گرايش تحصيلي پذيرفته هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجاييهاي رشته) گرايش2شماره ( جدول

  اداره كل آموزش و پرورش استان بومي نياز در طول تحصيل حسب شدگان نهايي

يف
رد

 

  نام رشته
  جنس

  
نام گرايش

  استان

  مهندسي مكانيك  مهندسي كامپيوتر  مهندسي عمران  مهندسي برق
  مرد  مرد  زن  مرد  مرد

ك 
وني

كتر
ال

  

رت
قد

ان  
مر
ع

  

ري
ردا

شه ب
نق

  

زار
  اف

رم
ن

زار  
ت اف

سخ
  

زار
  اف

رم
ن

  

ات
سيس

تا
ات  

مد
جا

  

رو
ود
خ

  

  2  0  0  2  0  1  0  3  5  0  اذربايجان شرقي        1
  2  0  0  3  0  2  0  3  0  5  اذربايجان غربي      2
  2  0  0  1  0  1  0  2  2  0  اردبيل  3
  3  0  0  3  0  2  0  2  6  0  اصفهان  4
  3  0  0  2  0  2  0  2  0  4  البرز  5
  2  0  0  1  0  1  0  2  3  0  ايالم  6
  2  0  0  1  0  1  0  2  0  3  بوشهر   7
  2  0  0  1  0  1  0  2  1  1     چهارمحال وبختياري  8
  2  0  0  2  0  1  0  2  2  0  خراسان جنوبي  9

  4  0  0  4  0  2  0  0  7  0  خراسان رضوي           10
  2  0  0  2  0  1  0  2  0  2  خراسان شمالي   11
  1  1  1  2  0  2  0  2  6  0  خوزستان  12
  1  0  1  2  0  1  0  2  2  0  زنجان  13
  1  0  1  2  0  0  1  1  0  2  سمنان  14
  1  1  1  1  1  1  0  3  2  3  بلوچستانسيستان و   15
  2  1  1  2  2  2  2  2  3  4  شهر تهران  16
  0  0  4  3  0  2  0  3  6  0  شهرستان هاي استان تهران  17
  2  0  2  2  0  2  0  3  5  0  فارس  18
  1  0  2  2  0  1  0  2  1  1  قزوين  19
  2  0  0  2  0  1  0  2  2  0  قم  20
  1  0  1  2  0  1  0  2  2  1  كرمانشاه  21
  2  0  0  2  0  1  0  2  2  0  كردستان               22
  3  0  0  2  0  1  0  3  3  0  كرمان                 23
  1  0  1  2  0  1  0  2  2  0  كهگيلويه وبويراحمد    24
  2  0  0  2  0  1  0  2  1  2  گلستان  25
  1  0  1  2  0  2  0  2  1  1  گيالن  26
  2  0  0  2  0  1  0  2  0  2  لرستان  27
  0  0  3  2  0  2  0  2  2  0  مازندران  28
  3  0  0  2  0  1  0  2  0  2  مركزي  29
  2  0  0  2  0  1  0  3  2  0  هرمزگان            30
  1  0  1  2  0  1  0  2  2  0  همدان  31
  2  0  1  2  0  1  0  2  3  0  يزد  32
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  6 صفحه 
 

  ) گرايش هاي رشته آموزش مشاوره و راهنمايي دانشگاه فرهنگيان3جدول شماره (
  ظرفيت مشاوره جنس سهميه استان نام پرديس

 پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز 

 34 مرد خوزستان

 3 مرد فارس

 2 مرد وبويراحمد كهگيلويه

 پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان 

 14 مرد سيستان و بلوچستان

 5 مرد  كرمان

 10 مرد  هرمزگان

 )(ورامين پرديس زينبيه پيشوا 

 20 زن شهرستان هاي استان تهران

 4 زن قم

 4 زن گيالن

 پرديس شهيد باهنر كرمان 

 16 زن و بلوچستانسيستان 

 2 زن فارس

 4 زن  كرمان

 5 زن  هرمزگان

 پرديس شهيد بهشتي مشهد 

 3 مرد خراسان جنوبي

 12 مرد رضوي خراسان

 8 مرد قم

 5 مرد مازندران

 پرديس شهيد چمران تهران 

 5 مرد اذربايجان شرقي

 2 مرد اردبيل

 29 مرد تهران شهر

 7 مرد همدان

 شهيد مفتح شهرريپرديس  
 24 مرد شهرستان هاي استان تهران

 7 مرد گيالن

 نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 

 5 زن خراسان جنوبي

 13 زن رضوي خراسان

 4 زن مازندران

 پرديس نسيبه تهران 

 5 زن اذربايجان شرقي

 5 زن اردبيل

 15 زن خوزستان

 36 زن تهران شهر

 2 زن وبويراحمد كهگيلويه

 10 زن همدان

 .باشديم "مشاوره "در جدول فوق، (تفكيك استان و جنس) مربوط به گرايش هاي مندرجبراي پرديس بيني شدههاي پيشفيت، ظر"مشاوره و راهنماييآموزش  "در رشته تذكر:

  باشد. مي "فعاليت هاي پروشي "مربوط به گرايش گروه آزمايشي علوم انساني تحصيليهاي مندرج درجداول رشته "مشاوره و راهنماييآموزش " هاي رشتهشايان ذكراست كه مابقي ظرفيت



 علوم، تحقيقات و فناوري ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت عمومي و اختصاصي دانشگاهشرايط و ضوابط ) 3                               هابخش پيوست

  7 صفحه 
 

 :ها و مؤسسات آموزش عاليشرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 3
  :وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دولتيها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه )1-3

  باشد.نمي 1398ضوابط موسسات در اين بخش به مفهوم پذيرش قطعي دانشگاه در آزمون سراسري سالدرج نام و شرايط و ) 1-1-3
 ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو اعالم شـده اسـت. بـديهي   شرايط و ضوابط ذكر شده در اين بخش توسط دانشگاه )2-1-3

شرايط خاص) اقـدام بـه پـذيرش دانشـجو     و  هاي داراي مصاحبه يا آزمون علمي (بورسيهها و مؤسساتي كه در رشتهدانشگاه است
بـه  نمايند، شرايط و ضوابط اعالم شده را در زمان مصاحبه بررسي و كنترل خواهند نمود. لذا الزم است داوطلبان شرايط مذكور را مي

  هاي مزبور نمايند.   ، مبادرت به انتخاب رشتهبودنيط شراواجد مطالعه و در صورت دقت 
نحوه ها و امكانات رفاهي و همچنين براي اطالع از وضعيت خوابگاه ،شود قبل از انتخاب رشتهبه كليه داوطلبان عزيز توصيه مي) 3-1-3

، ذيـربط  آمـوزش عـالي  مؤسسات  ها ودانشگاه هاي اينترنتيوبگاه، به ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي
  .مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خدمات اطالع حاصل نمايند

از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و  ،هاي نوبت دوم (شبانه)ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دورهدانشگاه )4-1-3
گـردد انتخـاب   باشند. لذا به داوطلبان توصيه مـي معذور مي جـدبت دوم (شبانه) بطور رفاهي به دانشجويان دوره نو تسهيالتساير 

  رشته خود را بومي نموده و رشته / شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند.
هاي دولتي جهت تأمين نياز خوابگـاهي كشـور، صـندوق رفـاه     ) با توجه به اهميت تأمين خوابگاه براي دانشجويان و نظر به كمبود خوابگاه5-1-3

هـاي  هاي غيردولتي كشور از طريق شوراهاي نظارت و ارزيابي و دانشگاهدانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام به ساماندهي خوابگاه
هاي غيردولتي داراي مجـوز، بـه   گيري از خوابگاههر استان نموده است. لذا داوطلبان متقاضي خوابگاه، جهت كسب اطالعات بيشتر و بهره منتخب

 مراجعه نمايند.  www.swf.irهاي غيردولتي اين صندوق به نشاني اينترنتي: سامانه خوابگاه

  :هاي علوم پزشكي)(بجز دانشگاه دولتي و غيردولتي عالي آموزش و مؤسسات هادانشگاهدر  تحصيليهاي مختلف هريه دورهش) 6-1-3
همچنـين   ، دانشـگاه پيـام نـور و   ها و مؤسسات آموزش عالي دولتيدانشگاهو پرديس خودگردان (نوبت دوم (شبانه)، مجازي  »روزانه غير«هاي كليه پذيرفته شدگان دوره

باشند. بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ها و مؤسسات غيرانتفاعي، ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مؤسسه محل قبولي خود ميدانشگاه
ها و مؤسسـات آمـوزش   دانشگاهلذا  رفته شدگان دريافت خواهد شد.تعيين و از پذيي مؤسسه ذيربط بر اساس تصميمات هيأت امنا مؤسسات،ها و دانشگاهميزان شهريه در اين 

را در پايگاه اينترنتي خـود درج   مصوب هيأت امنا نمايند، موظفند جداول شهريهنسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي »روزانه غير«هاي عالي دولتي و غيردولتي، كه در دوره
  نمايند. 

  ***توجه  ***هاي مختلف تحصيلي   ها و رشتههاي ثابت و متغير دورهداوطلبان براي اطالع از ميزان شهريه  *** توجه  ***
  ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو مراجعه نمايند.هاي مجري، به پايگاه اينترنتي دانشگاهدر دانشگاه

 
 
 

 آموزش عاليها و مؤسسات شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
    www.khansar-cmcac.ir  دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار* 

  .رياضي و كامپيوتر خوانسارانشكده د -انتهاي بلوار نماز -: خوانسار نشاني-2 دهد.دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار جهت كليه دانشجويان دختر و پسر خوابگاه در اختيار قرار مي-1
  03157770962: نمابر 03157995301-302تلفن :  8791685163كد پستي: 

  www.hmu.ac.ir  (ويژه خواهران) دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) ـ قم* 
 ،نشاني: قم -3 برتر(چادر) در دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) الزامي مي باشد.داشتن حجاب -2 ندارد. هيچگونه تعهدي براي ارايه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم(شبانه)دانشكده  -1

  025-33209030 تلفن:              .روبروي ورزشگاه يادگار امام ،انتهاي بلوار غدير
  www.narjesrafsanjan.ir  (ويژه خواهران)دانشكده علوم انساني حضرت نرجس(س) ـ رفسنجان * 

 8باشد. و حداكثر نيمسال مجاز براي استفاده از خوابگاه ها مي دانشكدهريال مي باشد. خوابگاه در مجاورت  2250000داراي خوابگاه مي باشد كه هزينه هر نيمسال خوابگاه مبلغ دانشكده -1
در نظر دارد امتيازات و  دانشكدهاين  -2 034-34356670اتاق مشاوره. شماره تماس خوابگاه: دفتربسيج، اينترنت رايگان، بوفه، آمفي تياتر،، امكانات خوابگاه شامل: سالن ورزشنيمسال مي باشد. 

، كه از طريق آزمون هاي سراسري سازمان سنجش آموزش كشور جذب دانشكدهن حمايت هاي ويژه اي را براي پذيرفته شدگان برگزيده و برتر رشته هاي مختلف در كليه مقاطع تحصيلي در اي
االنبياء، بلوار واليت.   نشاني: رفسنجان، ميدان خاتم- 3   7718184447ها، كمك هزينه تحصيلي، و امكانات رفاهي و خوابگاهي ويژه مي باشد. كد پستي : مي شوند، از جمله اين حمايت

  034- 34356625-28تلفن: 
  www.sunt.ir  (ويژه خواهران) ـ سبزوار دانشكده فني و مهندسي حضرت زينب (س)* 

  051-44200880و  051-44200751ابتداي كمربندي جاده بردسكن شماره تلفن:  -: سبزوار نشاني-2  باشد.اين دانشكده داراي خوابگاه خودگردان در محوطه دانشكده و سرويس اياب و ذهاب مي -1
  www.ugsr.ir  دانشكده فني و مهندسي گرمسار* 

  فاقد هرگونه تسهيالت خوابگاهي براي كليه دانشجويان (دختر و پسر)(روزانه و شبانه) مي باشد. دانشكده
www.gut.ac.ir  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان* 

واحد در هـر   14اخذ حداقل  )1نمايد: با شرايط ذيل كمك هزينه تحصيلي بالعوض پرداخت مي 1398بنياد همياران توسعه دانشكده فني و مهندسي گلپايگان به دانشجويان ممتاز ورودي سال 
  باشد.نيمسال تحصيلي مي 7ميليون ريال) و حداكثر  2ميليون ريال (ماهيانه  10تحصيلي لغ اهدايي به ازاي هر نيمسال بم )3 .در هر نيمسال تحصيلي 18كسب معدل حداقل  )2 .نيمسال تحصيلي

     066-42468223نمابر:   42468320-1تلفن:         176صندوق پستي:             آباد.خرم ـجاده بروجرد  3بروجرد، كيلومتر نشاني: 

  www.araku.ac.ir  دانشگاه اراك* 
، از بسته تشويقي دانشجويان 3منطقه  1000و ج) رتبه هاي زير  2منطقه  2000هاي زير ، ب) رتبه1منطقه  3000هاي زير رتبه هاي برتر(بدون اعمال سهميه) شامل : الف)رتبه دانشجويان داراي-1

ها خوابگاه دانشجويي در مورد ساير دانشجويان بر اساس اولويت -2وردار خواهند شد. استعدادهاي درخشان دانشگاه اراك شامل اسكان قطعي خوابگاه دولتي، تخفيف تغذيه و امكانات رفاهي ديگر برخ
 086-32777404 تلفن:        نشاني: اراك، خيابان شهيد بهشتي، جنب پارك اميركبير.  -3  (دانشجويان دختر از نيمسال سوم و دانشجويان پسر از نيمسال چهارم). ارايه خواهد شد
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 آموزش عاليها و مؤسسات شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.ardakan.ac.ir  دانشگاه اردكان* 

هزينه شهريه و واحدهاي درسي نوبت دوم در كليه گروه-2 گردد.هاي دانشجويي پسران و دختران بوده كه به صورت خودگردان(با تامين هزينه توسط دانشجويان) اداره مياين دانشگاه داراي خوابگاه -1
نشاني: اردكان، بلوار آيـت اهللا  -4دانشگاه به نشاني فوق مراجعه فرماييد.  گاهجهت اطالع از آخرين اطالعات دانشگاه به وب-3گردد. هاي آموزشي براساس ضوابط مصوب هيات امناء محاسبه مي

  035 - 32248272 – 32248171خاتمي(ره) تلفن: 
  www.urmia.ac.ir  دانشگاه اروميه* 

به دانشجويان مقطع كارشناسي در سه  -2 نمايد.انتقال پذيرفته شدگان رشته دكتري عمومي دامپزشكي به هيچ عنوان موافقت نميدانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه با تغيير رشته، مهماني و  -1
دولتي در طول مدت تحصيل ارائه شدگان غيربومي خوابگاه با شهريه در مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب به پذيرفته -3سال آخر سال تحصيلي، خوابگاه ملكي (دولتي) واگذار خواهد شد. 

  044-32752842نمابر:     32755278 تلفن:       165 :صندوق پستي.   جاده سرو پرديس نازلو 11كيلومتر  ،اروميهنشاني: -4شود.  مي
  www.ui.ac.ir  دانشگاه اصفهان* 

با توجه به كمبود ظرفيت،  -3اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است.  -2هاي دانشگاه، اولويت اسكان با دانشجويان مجرد جديدالورود غير بومي است. با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه -1
ي تامين خوابگاه دانشجويان نوبت دوم (شبانه)، شاغل، بورسيه، دانشگاه تعهدي برا-4. نفره 4ها نفره خوابگاه پسران: اتاق 6ها ها به شرح ذيل است: خوابگاه دختران: اتاقوضعيت اسكان در اتاق

دوم  كيلومتر است ندارد اما درصورت وجود ظرفيت و پس از اسكان دانشجويان واجد شرايط، از هفته 100پرديس، مجازي و دانشجوياني كه مسافت محل زندگيشان تا دانشگاه اصفهان كمتر از 
صندوق رفاه دانشجويان، حداكثر زمان استفاده از خوابگاه و ساير تسهيالت رفاهي(وام و  مطابق با بخشنامه -5ن دانشجويان و واگذاري خوابگاه اقدام خواهد كرد. بندي ايمهر ماه، نسبت به اولويت

چند  "در روزهاي شنبه تا چهارشنبه استفاده نمايند. (ضمنا "دد صرفاگرتوانند از غذاي دانشجويي كه قيمت آن هر ساله توسط صندوق رفاه تعيين ميدانشجويان مي -6سال است. نيم 8تغذيه) 
  .هزارجريب خيابان ،نشاني: اصفهان-7 ).رستوران آزاد با ارايه غذاهاي متنوع همه روزه در دانشگاه فعال است

  www.vaja.ir  (وابسته به وزارت اطالعات) دانشگاه اطالعات و امنيت ملي* 
 احراز صالحيت استخدامي برابر ضوابط-4 .فقيه و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران داشتن اعتقاد و التزام عملي به واليت-3 .تابعيت جمهوري اسالمي ايران-2 .اسالم تدين به دين مبين-1

حداكثر -7باشند.  ايداوطلبان نبايد در استخدام و متعهد به سازمان يا وزارتخانه-6 .وزارت اطالعات برخورداري از سالمت رواني و جسمي به تشخيص مراجع پزشكي-5 .گزينش وزارت اطالعات
 اطالعات طـي توانند با سپردن تعهد، خدمت دوران سربازي را در وزارت مي هگادانشاين پذيرفته شدگان -7). بعدبه  1376 (متولدين باشدسال تمام مي 22سن براي داوطلبان مقطع كارشناسي 

بـراي   عـات و امنيـت ملـي   اطال هگادانشـ -10التحصيلي، در وزارت اطالعات استخدام خواهند شد. از فارغ باشند و پسدانشجويان در طول دوره تحصيل، از كمك هزينه برخوردار مي-9كنند. 
دانشجويان مقطع -12 خواهد بود. گيري از امكانات بسيار مناسب، به صورت شبانه روزي و با بهرهتمام وقت گاهدانشاين تحصيل در -11نمايد. دانشجويان مجرد واجد شرايط، خوابگاه تهيه مي

از شدگان از تحصيل انصراف دهند بايد خسارت مالي ناشي  در صورتي كه پذيرفته-13باشند. هاي زنده دنيا و امور فوق برنامه مياز زبان كارشناسي در طول مدت تحصيل ملزم به فراگيري يكي
   .گرددمي ءالتحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطافارغ نامهبه دانشجويان پس از اتمام مدت تحصيل و انجام تعهدات، گواهي-14نمايند.  گزينش و تحصيل را پرداخت

  www.alzahra.ac.ir  (ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س) ـ تهران* 
هاي تهران و به دانشجويان استان -3گيرد. آزمون كتبي سازمان سنجش خوابگاه تعلق مي 5تا  1به كليه دانشجويان برتر داراي رتبه  - 2گيرد. به دانشجويان روزانه غيربومي خوابگاه تعلق مي -1

  باشد.نيمسال مي 8حداكثر مدت مجاز استفاده از خوابگاه براي دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته روزانه  -5گيرد. خوابگاه تعلق نميبه دانشجويان نوبت دوم  -4گيرد. البرز خوابگاه تعلق نمي
پرديس هشتگرد در محل اصلي  هاي مهندسي صنايع و مهندسي كامپيوتر با كدمحل تشكيل كالس-7 باشد.ها در محل اصلي دانشگاه در تهران ده ونك ميهاي كليه رشتهتشكيل كالس -6

  021-88044051- 8 تلفن:                1993893973: كدپستي     .خيابان ونك ،ميدان ونك، تهراننشاني: - 8 ده ونك مي باشد. ،دانشگاه در تهران
  www.ilam.ac.ir  دانشگاه ايالم* 

  دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد. براي اطالع از شرايط و ضوابط
  www.ub.ac.ir  دانشگاه بجنورد* 

هاي غيردولتي تحت نظارت توانند از خوابگاهگيرد. ساير دانشجويان ميدانشجويان دوره روزانه پسر و دختر بر اساس اولويت به ترتيب يك سال و دو سال خوابگاه در داخل دانشگاه تعلق مي -1
به دانشجويان دوره روزانه پسر و دختر بر اساس اولويت به ترتيب يك سـال و دو سـال    -3اين دانشگاه عضو دانشگاههاي عاري از دخانيات است.  -2 با هزينه شخصي استفاده كنند.دانشگاه 

هاي شدگان با رتبهدانشگاه بجنورد به پذيرفته -4نشگاه با هزينه شخصي استفاده كنند. هاي غيردولتي تحت نظارت داتوانند از خوابگاهخوابگاه در داخل دانشگاه تعلق ميگيرد. ساير دانشجويان مي
براي تحصيل در مقطع كارشناسي انتخاب نمايند،  1398-99نمايد دانشگاه بجنورد به داوطلبان با شرايط مندرج در زير كه اين دانشگاه را در سال تحصيلي هايي به شرح زير اهدا ميبرتر مشوق

نمايد. كمك هزينه فوق در پايان هر نيمسال مشروط به اينكه دانشجو در آن نيمسال رتبه اول يا دوم در بين دانشجويان همسال اعطا ميميليون ريال در هر نيم 10هزينه تحصيلي به مبلغ  كمك
هاي با تأثير آزمون سراسري راساس رتبه براي رشتهبمجاز تحصيل قابل پرداخت خواهد بود. كسب نمايد، حداكثر تا پايان سقف سنوات  00/17ورودي خود با حداقل ميانگين نمرات رشته و هم

) كه از گروه آزمايشي رياضي و فني و علوم تجربي 2هاي رديف فني و مهندسي، علوم انساني (غير از رشته)1 :تر ازپايين 3منطقه  2منطقه  1رديف رتبه قبولي در سهميه دانشكده / رشته منطقه 
) كه از گروه آزمايشي علـوم انسـاني   2هاي رديف لوم انساني (غير از رشته)ع4 ،600 900 1000ارتباط تصويري )3 ،500 600 800روانشناسي و حقوق ) 2 ،1500 2500 3000شوند پذيرفته مي
ساير )7 ،00/18 -00/20شوند يشي رياضي و فني پذيرفته ميآزما گروه از كه مهندسي و فني)6، 00/17 – 00/20 پايه علوم)5 ،ديپلم كتبي معدل براساس ،1000 1250 1500شوند پذيرفته مي

   32201000تلفن:            94531-55111كدپستي:     .جاده اسفراين 4نشاني: بجنورد، كيلومتر -5.   00/19 -00/20 باشدها صرفاً با سوابق تحصيلي ميهايي كه پذيرش دانشجو در آنرشته
  058-32410700نمابر: 

  www.buqaen.ac.ir  دانشگاه بزرگمهر ـ قائنات* 
باشد و اولويت واگذاري با دانشجويان دوره روزانه خواهد بود. همچنين خوابگاه براي دانشجويان پسر نيز به صورت استيجاري و تحت در پرديس اصلي دانشگاه خوابگاه براي خواهران موجود مي-

 سال اول سال تحصيلي در خوابگاه فراهم خواهد بود.مركز شهر موجود است و به علت كمبود فضا، امكان اسكان دانشجويان پسر فقط براي دو نيمنظارت دانشگاه در 

  www.basu.ac.ir  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان* 
همدان، نشاني: -3د. باشكيلومتري شهر همدان مي 10له دانشكده علوم و صنايع غذايي بهار، واقع در شهرستان بهار در فاص- 2 باشد.برتر هر رشته ميهاي اولويت واگذاري خوابگاه بر اساس رتبه -1

  081- 38381601-10 :تلفن        .روشنشهيد احمدي چهارباغ

  www.bonabu.ac.ir  دانشگاه بناب* 
  براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.

  www.birgand.ac.ir  دانشگاه بيرجند* 
هاي برتر از شدگان رتبهشد. الزم به توضيح است پذيرفتههد دانشگاه بيرجند به همه دانشجويان روزانه خوابگاه مناسب تدارك خواهد ديد و براي دانشجويان شبانه نيز حتي االمكان خوابگاه تدارك خوا-1

    056- 32202102-32202301-2تلفن:                  97175-615صندوق پستي:   شاني: بيرجند، بلوار شهيد آويني، انتهاي بلوار دانشگاه.ن- 2 .تسهيالت ويژه رفاهي و دانشجويي برخوردار خواهند شد
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 آموزش عاليها و مؤسسات شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.ikiu.ac.ir  امام خميني(ره) ـ قزوينالمللي دانشگاه بين* 

 نمايد. هاي نيازمند توزيع ميه خانوادهظهاي دانشجويان ورودي روزانه با مالحهاي دولتي خود را با رعايت اولويت برترهاي كنكور و نيازسنجي از خانوادهالمللي امام خميني(ره) خوابگاهدانشگاه بين -1
اين دانشگاه امكان ارايه خوابگاه به  -4اين دانشگاه از ارايه خوابگاه متاهلين به دانشجويان متقاضي معذور است.  -3نمايد. خدمات خوابگاه دولتي ارايه ميدوره روزانه اين دانشگاه صرفا به دانشجويان  -2

توانند از دانشجويان اين دانشگاه در صورت تمايل مي -6درصد از دانشجويان متقاضي خوابگاه اسكان خواهد داد.  35ر شده حداكثر براي اين دانشگاه با شرايط ذك - 5دانشجويان بومي استان را ندارد. 
 نمايند، استفاده كنند.هاي غير دولتي استان فعاليت ميهاي خودگردان غير دولتي كه زير نظر شوراي نظارت و ارزيابي بر عملكرد خوابگاهخوابگاه

  www.pnu.ac.ir  دانشگاه پيام نور* 
  و شماره تلفن مراكز و واحدهاي دانشگاهي اين دانشگاه، به پايگاه اينترنتي فوق مراجعه نمايند.نشاني داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه پيام نور و همچنين 

  www.tabrizu.ac.ir  دانشگاه تبريز* 
  براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.

  www.iasbs.ac.ir  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان* 
هزار كشوري(بدون اعمال سهميه) پذيرفته شوند يك عدد لپ تاپ  1000به دانشجويان رشته دكتري پيوسته فيزيك كه با رتبه زير  -2اين دانشگاه فاقد خوابگاه براي دوره كارشناسي است.  -1

بگاه دولتي استفاده كنند و اين امتياز (بدون اعمال سهميه) وجود دارد كه از خوا ده هزار10000شده با رتبه كشوري زير در دوره كارشناسي اين امكان براي دانشجويان پذيرفته -3اهدا خواهد شد. 
  ايران 45137-66731زنجان  45195-1159صندوق پستي  444شماره  -بلوار پرفسور يوسف ثبوتي -زنجان نشاني:  -4 پا برجا خواهد بود. ،باشد5/17مادامي كه معدل كل دوره باالي 

  www.ausmt.ac.ir  هاي نوين آملدانشگاه تخصصي فناوري* 
  0121-2271057تلفن:        46168-49767كدپستي:        24آمل، خيابان امام خميني(ره)، آفتاب نشاني:  -2 باشد.دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي مي-1

  www.torbath.ac.ir  دانشگاه تربت حيدريه* 
: نشـاني -2 باشـد. تامين هزينه توسط دانشجو) به تعداد كافي براي خواهران و بصورت محدود براي برادران مـي دانشگاه تربت حيدريه فاقد خوابگاه ملكي بوده و داراي خوابگاه خودگردان( با -1

  05152299632نمابر :  05152299603محور تربت حيدريه مشهد، بعد از پل هوايي عابر پياده. شماره تلفن :  7كيلومتر 
  www.tafreshu.ac.ir  دانشگاه تفرش* 

درصد دانشجويان پسر  90هاي اعالم شده از سوي صندوق رفاه به محدوديت فضاي خوابگاهي، در سال اول بر اساس نمره قبولي كنكور و در سه سال بعد با توجه به معدل و الويتبه دليل  -1
شدگان نوبت دوم پسر در صورت بودن ظرفيت و با پرداخت هزينه خوابگـاه  به پذيرفته-3باشند. مند مياز خوابگاه بهره كليه دانشجويان دختر(روزانه ونوبت دوم)-2گيرد. روزانه خوابگاه تعلق مي

   08636227430تلفن: -انتهاي بلوار پاسداران -شهرك امام -: شهرستان تفرش نشاني-4 گيرد.تعلق مي
  www.ut.ac.ir  دانشگاه تهران* 

  باشدو پرديس فارابي الزامي ميپوشش چادر براي پذيرفته شدگان دانشكده الهيات و معارف اسالمي 
  www.jahrom.ac.ir  دانشگاه جهرم* 

  براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.
  www.ujiroft.ac.ir  دانشگاه جيرفت* 

  براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.
  www.hsu.ac.ir  سبزواري ـ سبزواردانشگاه حكيم * 

  براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.
  www.pgu.ac.ir  دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر* 

تسهيالت دانشگاه خليج فارس براي دانشجويان دوره -2 گيرد.بندي صورت ميشهر بوشهر، تخصيص خوابگاه بر اساس مقدورات دانشگاه و بر اساس اولويتبا توجه به محدوديت خوابگاه در -1
در گروه آزمايشي هنر و زبان انگليسي:  1000و زير  در گروه علوم انساني 1500هاي آزمايشي رياضي و تجربي، زير كشوري در گروه 5000هاي برتر ورودي (رتبه هاي زير كارشناسي داراي رتبه

بلوار شهيد ، دواس ،بوشهرنشاني: -3 ساير تسهيالت و كمك ها طبق آيين نامه استعداد درخشان دانشگاه خليج فارس ج)تخصيص و تخفيف شهريه خوابگاه ب)اهداي يك عدد لب تاب الف) 
  077- 33446511نمابر:          31222014تلفن:    .ماهيني

  www.khu.ac.ir  دانشگاه خوارزمي ـ تهران* 
هاي پرديس كـرج)  (كد رشته محل شد. گيرد و اسكان دانشجويان غير بومي هم فقط در سنوات مجاز آموزشي انجام خواهدبه دانشجويان بومي استان هاي تهران و البرز خوابگاه تعلق نمي -1
اين دانشگاه در  -3 .گونه تعهدي براي تامين خوابگاه نخواهد داشت.(به استثناي رشته تربيت بدني)خودگردان خواهد بود و دانشگاه فاقد ظرفيت است و هيچاسكان دانشجويان در تهران به صورت  -2

دانشگاه هيچ گونه مسئوليتي در خصوص تهيه خوابگاه خودگردان براي  باشد ونام و انتخاب خوابگاه خودگردان به عهده شخص دانشجو ميباشد و هرگونه استقرار و مسئوليت ثبتتهران فاقد خوابگاه مي
نشاني پرديس كرج: خيابان شهيد  -5       021-88329220-3تلفن:    15719-14911كدپستي:    43نشاني پرديس تهران: خيابان شهيد مفتح، نرسيده به خيابان انقالب، شماره -4 دانشجو ندارد. 

  026-34579600تلفن:     31979-37551كدپستي:   بهشتي، ميدان دانشگاه.  
  www.du.ac.ir  دانشگاه دامغان* 

دامغان، ميدان نشاني: -3باشد. ها مناسب ميشرايط دانشگاه براي مجموعه رشته-2 سال خوابگاه اختصاص خواهد داد.نيم 4سال و به دانشجويان پسر نيم 6دانشگاه دامغان به دانشجويان دختر -1
 023-35220087نمابر:         35220251-35220087تلفن:           3671641167كدپستي:             .دانشگاه

  www.cmu.ac.ir  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار* 
داوطلبان گرامي كه قصد -2 باشد. خوابگاه خواهران در محوطه دانشگاه قرار دارد.مربوط ميهاي ها بر اساس تعرفهگيرد. هزينه خوابگاهشدگان خوابگاه تعلق ميدر اين دانشگاه به تمام پذيرفته -1

- 56499كدپستي:            .نشاني: چابهار، بلوار دانشگاه-3 شد.سازي ناميده ميانتخاب رشته مهندسي دريا را دارند توجه داشته باشند كه اين رشته همان رشته اي است كه قبال مهندسي كشتي
     054-35320020-24تلفن:         99717

  www.razi.ac.ir  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه* 
  براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.

 www.uoz.ac.ir  دانشگاه زابل* 
: زابـل،  نشـاني -2گيرد. هاي مرتبط تعلق ميخودگردان حتي االمكان امكانات رفاهي شامل خوابگاه، تغذيه و وامبه كليه پذيرفته شدگان دختر و پسر دوره روزانه، شبانه(نوبت دوم) و پرديس  -1

   054-31232032 نمابر: 054-31232030 جاده بنجار، پرديس جديد دانشگاه زابل. تلفن: 2كيلومتر 



 علوم، تحقيقات و فناوري ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت عمومي و اختصاصي دانشگاهشرايط و ضوابط ) 3                               هابخش پيوست

  10 صفحه 
 

 آموزش عاليها و مؤسسات شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.znu.ac.ir  دانشگاه زنجان* 

 دوران دوم نيمـه  از پسـر  دانشـجويان  بـراي ) الف: باشدمي ذيل شرح به روزانه دانشجويان براي خوابگاه تخصيص امكان دولتي، هايواگذاري خوابگاهبا توجه به محدوديت اين دانشگاه در -1
 دانشجويان و تحصيل دوران اول نيمه در پسر دانشجويان( دوم و سوم ترم از ترتيب به كارداني و كارشناسي دختر دانشجويان براي) ب). سوم و پنجم ترم از ترتيب به كارداني و كارشناسي(تحصيل

 و تـأمين  به نسبت تعهدي هيچ زنجان دانشگاه-2). يابند اسكان) موجود امكانات حد در( دانشگاه نظارت تحت خصوصي گردان خود هايخوابگاه در توانندمي صرفاً دوم و اول هايترم در دختر
هاي خودگردان بخش خصوصي زمان تحصيل خود از خوابگاه مدت در توانندمي تمايل صورت در دانشجويان از دسته اين. ندارد را) شبانه( دوم نوبت دانشجويان به دولتي هايخوابگاه تخصيص

  /1512http://www.znu.ac.ir/stu_vp :نشـاني  بـه  خصوصي خودگردان هايبهاي خوابگاهجهت كسب اطالعات بيشتر و همچنين ميزان اجاره-3تحت نظارت دانشگاه استفاده نمايند. 
  باشد.اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي-4مراجعه نماييد. 

  www.kazerunsfu.ac.ir  دانشگاه سلمان فارسي ـ كازرون* 
  071-42229080نمابر:            42226051-2 :تلفن              كازرون، چهارراه ارشاد، ابتداي خيابان طالقاني.نشاني: -2 دانشگاه داراي خوابگاه خودگردان است. -1

  www.semnan.ac.ir  دانشگاه سمنان* 
دانشجوياني كه رتبه اول در هر كد رشته تحصـيلي را   -2كند. دانشگاه سمنان با توجه به محدوديت فضاي خوابگاهي، صرفأ به دانشجويان روزانه در اولين سال تحصيلي خوابگاه واگذار مي -1

-محل تحصيل و خوابگاه دانشكده روان -4دانشگاه از ارايه خوابگاه به دانشجويان شبانه و پرديس خودگردان معذور است.  -3كنند. نمايند، در سال تحصيلي بعد خوابگاه دولتي دريافت مياحراز 
محل تحصيل و خوابگاه آموزشكده دامپزشـكي ايـن    -5باشد. متري از شهرستان سمنان ميكيلو 20شهر و در فاصله شناسي و علوم تربيتي و دانشكده منابع طبيعي اين دانشگاه واقع در مهدي

نشاني: سمنان ميدان دانشگاه پـرديس شـماره يـك     -7 دانشگاه سمنان، دانشگاه عاري از دخانيات است. -6باشد. كيلومتري از شهرستان سمنان مي 24دانشگاه واقع در شهميرزاد و در فاصله 
   33654325 -33654324 -33654326 -023تلفن: دانشگاه سمنان 

  www.sjau.ac.ir  (همدان) الدين اسدآبادي ـ اسدآباددانشگاه سيدجمال* 
  براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.

  www.usb.ac.ir  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان* 
اين دانشگاه داراي باالترين سرانه  -2كشور قرار دارد.  2هاي سطح بندي چهار گانه وزارت علوم در بين دانشگاهبلوچستان به عنوان قطب علمي جنوب شرق كشور در سطحدانشگاه سيستان و -1

 مـورد  ذيـل  جـدول  مطابق سراسري كنكور برتر هاي رتبه -4. گرددمي واگذار خوابگاهي امكانات تحصيل طول در روزانه دانشجويان اكثر به -3 باشدمي كشور هايفضاي سبز در بين دانشگاه
، در 2800. علوم تجربي در منطقه يك 500و در منطقه سه  750، در منطقه دو 1000شي: علوم انساني در منطقه يك آزماي هايگروه در رتبه حداكثر) سهميه بدون(گيرندمي قرار مالي حمايت

. زبان 100، در منطقه سه 125، در منطقه دو 150. هنر در منطقه يك 1000، در منطقه سه 1500، در منطقه دو 2000. علوم رياضي و فني در منطقه يك 1200و در منطقه سه  2000منطقه دو 
 300،000ستان و بلوچستان به صورت ماهيانه مبلـغ  سال اول در دانشگاه سي. حايزان شرايط فوق در بدو پذيرش و نيم500، در منطقه سه 750، در منطقه دو 1000هاي خارجي در منطقه يك 

هاي علوم انساني، هنر، زبان هاي خارجي سال در رشتهباشد. حداقل معدل هر نيمها ميسالرايط معدلي ذيل در ساير نيمش بودن دارا به منوط تشويقي اين پرداخت ادامه و نمايندتومان دريافت مي
 دانشجويان -6. شوندمي مندتمام دانشجويان روزانه و شبانه از امكانات ورزشي متعدد شامل سالن هاي ورزشي، استخر، زمين چمن ، ... بهره -5باشد. مي 00/17، فني مهندسي، علوم پايه 00/18

 تحقيقاتي هايآزمايشگاه مجهزترين داراي دانشگاه اين -7.هستند برخوردار ارزان دندانپزشكي و رايگان تزريقات و ويزيت قبيل از روزيشبانه درمانگاه و رايگان حوادث بيمه خدمات از دانشگاه
به دانشجويان برتر  -9گردد. (شبانه) متناسب با اعتباري كه صندوق رفاه دانشجويان به دانشگاه اختصاص دهد پرداخت ميدوم نوبت دانشجويان شهريه پرداخت وام -8. است كشور شرق جنوب

 آنها جهت نيز ويژه ايي و تغذيهاخوابگاهي، كتابخانه امكانات همچنين و گرددمي پرداخت مالي هايمشوق شوندنامه استعدادهاي درخشان دانشگاه برگزيده ميكارشناسي كه ساليانه طبق آيين 
  05431136280: تلفن. است شده فراهم

  www.shahed.ac.ir  دانشگاه شاهد ـ تهران* 
تحصيلي دانشگاه شاهد، چنانچه مجاز به انتخاب رشته شده باشند ، در صورت تمايل با در نظر داشـتن شـرايط و ضـوابط    هاي كليه متقاضيان تحصيل در رشته

 فرم انتخاب رشته خـود اقـدام نماينـد.     150تا  1هاي هاي تحصيلي اين دانشگاه، در اولويتتوانند نسبت به انتخاب رشتهاختصاصي دانشگاه به شرح ذيل، مي
ها عدم وابستگي تشكيالتي، هواداري از احزاب و سازمان -3اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي  -2دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام  اعتقاد به -1

اعتقاد و التزام عملي به حجاب برتر (چادر) براي خواهران از شرايط اساسـي   -6دانشگاه پايبندي كامل به ضوابط و مقررات  -5نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر  -4هاي غيرقانوني و گروه
ان منوط به تاييد داوطلب نهايي پذيرش و پذيرفته صورت دانشگاه هسته سوي از الزم بررسي فوق، موارد احراز و دوره متقاضيان عمومي هايصالحيت خصوص در است * بديهي .پذيرش است

  ). ره( خميني امام مطهر حرم روبروي قم، -تهران راه آزاد: نشاني-7هسته گزينش دانشگاه خواهد بود. 

  www.sku.ac.ir  دانشگاه شهركرد* 
 دانشكده هنر فارسان واقع درشهر -2 گيرد.دانشجويان شبانه خوابگاه تعلق نميدهد . دراين دانشگاه به دانشجويان روزانه با توجه به بعد مسافت خوابگاه ارايه مي اين دانشگاه فقط به تعدادي از -1

  باشد.كيلومتري شهركرد مي 20رفارسان د

  www.uk.ac.ir  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان* 
  مجتمع آموزش عالي بافت براي دانشجويان روزانه و شبانه دختر و پسر تعهد خوابگاه ندارد.

  www.sbu.ac.ir  بهشتي ـ تهراندانشگاه شهيد * 
و  8000هاي آزمايشي علوم رياضي و فني داراي نمره كـل  داوطلبان گروه -1 :به دليل كمبود امكانات، خوابگاه فقط به دانشجويان دوره روزانه با شرايط زير ارايه خواهد شد

دانشگاه فاقد خوابگـاه  -4هاي تهران و البرز وجود ندارد. امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان بومي ساكن استان-3و باالتر.  7500هاي آزمايشي داراي نمره كل داوطلبان ساير گروه-2باالتر. 
  باشد.متأهلي مي

  www.scu.ac.ir  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز* 
   .گلسـتان  بزرگـراه اهـواز،  نشاني:  -3 گونه تعهدي در برابر خوابگاه دانشجويان شبانه ندارد.هيچدانشگاه  -2گردد. هاي صندوق رفاه واگذار ميبه دانشجويان روزانه خوابگاه براساس آيين نامه-1

  061-33360256نمابر:          33330011-19 تلفن:         61357-83151كدپستي: 

  www.azaruniv.edu  دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز* 
نقل و انتقاالت دانشجويي (مهمان، انتقال دايم و انتقال توأم با تغيير رشته) بـه  -3دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي است. -2شدگان داراي شرايط خوابگاه واگذار خواهد كرد. دانشگاه به پذيرفته -1

توانند داوطلبان قبل از انتخاب رشته مي-4ها مطابق ضوابط و قوانين مربوطه بررسي خواهد شد. و انتقاالت به ساير دانشگاههاي تبريز ممنوع است. بديهي است درخواست نقل هريك از دانشگاه
  مراغه -يزجاده تبر 35نشاني محل اصلي دانشگاه: كيلومتر -5 مراجعه نمايند. ي فوق اه شهيد مدني آذربايجان به نشانبراي كسب اطالع بيشتر به پايگاه اينترنتي دانشگ



 علوم، تحقيقات و فناوري ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت عمومي و اختصاصي دانشگاهشرايط و ضوابط ) 3                               هابخش پيوست

  11 صفحه 
 

 آموزش عاليها و مؤسسات شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.motahari.ac.ir  دانشگاه شهيد مطهري ـ تهران* 

داوطلبان متقاضي تحصيل در رشته روانشناسي عـالوه بـر    -2گذرانند. داوطلبان متقاضي تحصيل در رشته فلسفه و كالم اسالمي كليه واحدهاي رشته فقه و مباني حقوق اسالمي را نيز مي -1
خوابگاه و ساير تحصيالت دانشگاهي به برادرانـي كـه مـوازين    -4باشد. اين دانشگاه براي دانشجويان خواهر فاقد خوابگاه مي-3 واحد حوزوي را نيز بگذرانند.  22بايست واحدهاي تخصصي مي

  گيرد.طلبگي را رعايت نمايند تعلق مي
 - 3مند به تحصيل علوم حوزوي و رعايت شيونات طلبگي عالقه - 2ي به نظام جمهوري اسالمي ايران متدين به دين مبين اسالم و مذهب جعفري و التزام عمل - 1 الف)شرايط عمومي:
  هاي علمي و عمومياحراز صالحيت -4به بعد  1378متولدين نيمه دوم سال 

شود و تركيبي از نظام آموزشي و مفاد درسي حوزه و دانشگاه ارايه ميبراي كلية پذيرفته شدگان اين مركز ،  - 2باشد. تحصيل در اين دانشگاه بصورت تمام وقت مي -1 ب)اطالعات الزم:
 - 4توانند به لباس مقدس روحانيت ملبس شوند. شدگان برادر پس از فراغت از تحصيل، در صورت تمايل و داشتن شرايط الزم ميپذيرفته -3شوند. شدگان طالب علوم ديني محسوب ميپذيرفته

  اشد.بهاي علمي و عمومي ميشدگان چند برابر ظرفيت و احراز صالحيته پس از انجام مصاحبه از بين معرفيقبولي قطعي در اين دانشگا
   11365-4179نشاني: تهران، ميدان بهارستان.     صندوق پستي: -7

  www.shirazu.ac.ir  دانشگاه شيراز* 
اولويت و واگذاري خوابگاه با دانشجويان روزانه غيربومي داراي -2شود. خوابگاه با تراكم كمتر و شرايط بهتر واگذار مي 1000به كليه دانشجويان روزانه داراي رتبه زير -1 شرايط دانشگاه شيراز:

  ها مراجعه شود. بخش خوابگاهنشاني فوق و به ت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه به معاون وبگاهدر صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر به -3باشد. كيلومتر از شهر شيراز مي 100مسافت بيش از 
به دانشجويان غيربومي خوابگاه و امكانات  -2امكان ميهماني و انتقالي دانشجويان از مركز آموزش عالي آباده به دانشگاه شيراز وجود ندارد.  -1 شرايط و ضوابط مركز آموزش عالي آباده:

  07144362545تلفن:  www.abadehu.irمركز آموزش عالي آباده  وبگاه نشاني -3مي شود.  رفاهي واگذار
  www.iribu.ac.ir  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران* 

اعتقاد و التزام عملي به اصل واليت فقيه، نظام جمهـوري اسـالمي ايـران و قـانون      -2اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام به احكام.  -1 هاي روزانه و نوبت دوم):دوره( عمومي شرايط
موفقيت  -6شي و منشور اخالقي دانشگاه. هاي آموزنامهپايبندي و رعايت كامل مقررات، آيين -5صالح. نداشتن سوءپيشينه به تشخيص مراجع ذي -4تابعيت جمهوري اسالمي ايران.  -3اساسي. 

 يا رد در دانشگاه و گيردمي صورت اولويت ترتيب به الزم شرايط احراز از پس و ظرفيت برابر چند شدگانمعرفي بين از نهايي پذيرش :تذكردر مصاحبه حضوري(تخصصي و صالحيت عمومي). 
داشتن شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي  -8ارايه شده از سوي دانشگاه خواهند بود.  خاص دروس و ها دوره گذراندن به ملزم مصوب، دروس بر عالوه دانشجويان -7. است مخير داوطلبان قبول

عـدم اسـتخدام و    -2). سال سن(با احتساب دوران خدمت نظام وظيفه 25داشتن حداكثر  -1 هاي روزانه):شرايط اختصاصي (دوره). 1مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام (دفترچه شماره 
اي توانمندي حرفه با توجه به امكان استخدام فارغ التحصيالن واجد امتياز علمي، -3هاي دولتي و غير دولتي به هر نحوي (رسمي، پيماني و آزمايشي). تعهد خدمت به هيچيك از سازمانها و ارگان

فارغ التحصيالن در  بر اساس اين تعهد، هاي روزانه ضرورت دارد.محضري در شروع به تحصيل براي كليه دانشجويان دورهارايه سند تعهد  و صالحيت عمومي و اخالقي در سازمان صدا و سيما
دو برابر مدت تحصيل  كند، به ميزانبايست در مراكزي كه سازمان تعيين ميصورت معرفي دانشگاه و نياز سازمان صدا و سيما و احراز شرايط استخدامي (مطابق ضوابط دانشگاه و سازمان) مي

 التحصيالن مشمول خدمت وظيفه برابر ضوابط بـه صـورت امريـه اسـتفاده خواهنـد كـرد.       ذكر: در صورت موافقت سازمان صدا و سيما با انجام تعهد خدمت از فارغت •مشغول به خدمت شوند. 
ادامـه تحصـيل فـارغ     -5باشند. هاي تحصيلي مي(انتقالي، انصراف و اخراج)، ملزم به پرداخت كليه هزينهبماننددانشجوياني كه در طول تحصيل از ادامه تحصيل در دانشگاه صدا و سيما باز  -4

مندي از بهره هاي روزانه، ضمندانشجويان دوره -6هاي تحصيلي مصوب بالمانع خواهد بود. التحصيالن متعهد به خدمت در سازمان در مقاطع باالتر وفق مقررات سازمان صدا و سيما در رشته
اه دانشجويان (مطابق آيين نامه وزارت علوم) نيز ميكمك هزينه تحصيلي (بصورت وام) در طول تحصيل، امكانات رفاهي و خوابگاه (به غير از ساكنين استان تهران و البرز)، از مزاياي صندوق رف

اً مربوط به دوره روزانه بوده و داوطلبان دوره نوبت دوم (شبانه) ضمن داشتن شرايط عمومي، برابر شرايط و ضوابط شرايط و ضوابط اختصاصي فوق الذكر صرف تذكر مهم:توانند استفاده نمايند. 
مين دفترچه راهنما هاي مختلف تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (پرداخت شهريه، عدم ارايه امكانات رفاهي و ...) مندرج در هپذيرش دانشجو مربوط به دوره نوبت دوم(شبانه) رشته

   22168643و22168538 دانشگاه صدا وسيما تلفن:-ابتداي اتوبان نيايش(هاشمي رفسنجاني)  -خيابان وليعصر( عج)  -تهران  نشاني: -7پذيرش خواهند شد. 
  www.put.ac.ir  دانشگاه صنعت نفت* 

گروه آزمايشي علوم رياضي و فني و يا معدل كتبي ديـپلم رياضــي فيزيــك     1500تا  101) به داوطلبان داراي رتبه كشوري Laptopدستگاه رايانه همراه (اعطاي كمك هزينه خريد يك  -1
گروه آزمايشـي علـوم    3000تا  1501ان رتبه كشوري ) به داوطلبDesktopاعطاي كمك هزينه خريد يك دستگاه رايانه (-2شدگان مرحله نهايـي به المپيادهاي جهانـي به باال و اعزام 75/19

برخورداري از كمك هزينه تحصيلي مطابق مصوبات هيأت مديره شركت ملي نفت ايران و هيأت امناء دانشگاه صنعت  -3 .74/19تا  50/19رياضي و فني و يا معدل كتبي ديپلم رياضي فيزيك 
هاي دولتي. هاي مجردي (در طول دوره تحصيل و در حدود امكانات دانشگاه)، تغذيه در حد دانشگاهها و لوازم التحرير، امكانات خوابگاهتأمين بخشي از هزينه كتاب -4نفت(به صورت بالعوض). 

وجود زمينه هـا و   -6ضالت اين صنايع. مع امكان آشنايي دانشجويان با صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پااليش در طول مدت تحصيل و امكان اخذ پايان نامه كارشناسي در مورد مشكالت و -5
 وري و عملي در محل دانشگاه و صنايع بزرگ نفتـي  ئها به صورت تبرگزاري برخي از دروس تخصصي رشته -7امكانات مناسب آموزشي براي تسلط يافتن به زبان انگليسي در دوران تحصيل. 

هاي وابسته به صنايع برگزاري سه دوره تابستانه كارآموزي در شركت-9مدرك معتبر به دانشجويان ممتاز همزمان با تحصيل امكان حضور در دوره هاي مهندسي حرفه اي در دانشگاه و اعطاي -8
دانشگاه صنعت  -11بوطه. ضوابط مربرخورداري فارغ التحصيالن ممتاز دانشگاه از تسهيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، جهت ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي باالتر، مطابق -10نفت و گاز 

  061-53153000تلفكس:        63146-61118 كدپستي:.        نشاني: آبادان، بريم، فلكه پتروشيمي -12 گونه تعهدي جهت استخدام فارغ التحصيالن ندارند. نفت و وزارت نفت هيچ
  www.arakut.ac.ir  دانشگاه صنعتي اراك* 

   086-33400دانشگاه صنعتي اراك تلفن:  -خيابان دانشگاه -: اراكنشاني-2 باشد.هاي دانشگاه به صورت خودگردان(غير دولتي) ميخوابگاه -1
  www.uut.ac.ir  دانشگاه صنعتي اروميه* 

  از متقاضيان واجد شرايط با اولويت رتبه در كنكور سراسري اقدام خواهد كرد. %60جهت اسكان دانشجويان، براي  98-99هاي خوابگاهي در سال تحصيلي اين دانشگاه با توجه به محدوديت-1
                 57155-419 صندوق پستي:      17165-57166 كدپستي:         . اول جاده بند اروميه،نشاني: ) 2

  www.iut.ac.ir  اصفهاندانشگاه صنعتي * 
  از متقاضيان واجد شرايط با اولويت رتبه در كنكور سراسري اقدام خواهد كرد. %60جهت اسكان دانشجويان، براي  98-99هاي خوابگاهي در سال تحصيلي اين دانشگاه با توجه به محدوديت

  www.aut.ac.ir  دانشگاه صنعتي اميركبير ـ تهران* 
   15875-4413صندوق پستي:          424نشاني: تهران، خيابان حافظ شمالي، نرسيده به خيابان انقالب، شماره -2شرايط و ضوابط دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد. براي اطالع از -1

  021-64540تلفن: 
  www.birjandut.ac.ir  دانشگاه صنعتي بيرجند* 

باشد و دانشگاه تعهدي نسبت به خوابگاه دولتـي در  ارايه خوابگاه دولتي به دانشجويان روزانه محدود مي -2 واگذاري خوابگاه دولتي به دانشجويان نوبت دوم ندارد.دانشگاه تعهدي نسبت به  -1
كـدام از دانشـجويان   امكان تامين خوابگاه متاهلي براي هيچ -4باشد.اهم ميامكان استفاده از خوابگاه غير دولتي براي تمامي دانشجويان دختر، پسر، روزانه و نوبت دوم فر-3تمام سنوات ندارد. 
   0563252098 نمابر: 056 32391000 تلفن:. دانشگاه صنعتي بيرجند - بلوار صنعت و معدن - ميدان ابن حسام -: بيرجند نشاني-5 متاهل وجود ندارد.
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 آموزش عاليها و مؤسسات شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.jsu.ac.ir  دانشگاه صنعتي جندي شاپور ـ دزفول* 

  براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.
  www.bkatu.ac.ir  االنبياء ـ بهبهاندانشگاه صنعتي خاتم* 

 بـه  موجـود  محـدود  فضـاي  واگـذاري  و نـدارد  را روزانه دوره دانشجويان تمامي اسكان امكان خوابگاهي امكانات كمبود دليل به دانشگاه اين -2 .باشدمي متأهلي خوابگاه فاقد دانشگاه اين-1
 . نـدارد  )شـبانه (دوم نوبـت  دانشجويان براي دانشجويي خوابگاه تأمين قبال در تعهدي هيچ دانشگاه اين-3. باشدمي رفاه صندوق توسط شده ارايه نديبتاولوي اساس بر صرفاً روزانه دانشجويان

 :پستي كد زيدون جاده ابتداي ،بهبهان شهرستان خوزستان، استان :نشاني-5. گرددنمي واگذار خوابگاه بهبهان شهرستان مركز از كيلومتري 50 شعاع تا )شبانه( و روزانه بومي دانشجويان به-4
    061 52721191 52721230  :تلفن  63615-151 :پستي صندوق 11111-63616

  www.kntu.ac.ir  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ـ تهران* 
  با توجه به محدوديت امكانات خوابگاهي، تخصيص خوابگاه به دانشجويان بر حسب اولويت رتبه هاي ورودي خواهد بود. -

  www.sut.ac.ir  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز* 
سرويس اياب و ذهاب دانشجويان به صورت  -2 شرايط عمومي:  محدوديت خوابگاه، به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) و آموزش الكترونيكي (مجازي) خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.با توجه به  -1

شرايط و ضوابط  دانشجويان نوبت دوم(شبانه) خوابگاه تعلق نخواهد گرفت. با توجه به محدوديت خوابگاه، به  -3باشد. آهن تا دانشگاه داير ميمشاركتي توسط بخش خصوصي از محل ميدان راه
شهريه تحصيلي مطابق  -5دانشجو الزم است كه آشنايي كافي با كاربري رايانه و اينترنت و دسترسي به اينترنت پرسرعت داشته باشد.  -4 اختصاصي دوره هاي آموزش الكترونيكي (مجازي):

هاي درسي و فرآيندهاي آموزشي كالس-6وجه قابل استرداد نخواهد بود. نام به هيچدر ابتداي هر نيمسال از دانشجو دريافت خواهد شد و وجوه پرداختي دانشجو پس از ثبت مصوبه هيات امناي دانشگاه
امكانات رفاهي شامل خوابگاه، وام تحصيلي و ... به دانشجويان دوره مجازي -7ود. ش) ارايه ميLMSاي سامانه مديريت آموزشي (هاي مجازي دانشگاه، بصورت الكترونيكي در محيط چند رسانهدر دوره

نامه مصوب دانشگاه از تخفيف دانشجويان ممتاز، در چارچوب آيين -9باشد. شده توسط دانشگاه مينام كننده به حد نصاب تعيينبرگزاري دوره منوط به رسيدن تعداد دانشجويان ثبت -8گيرد. تعلق نمي
هاي الكترونيكي دانشگاه صنعتي سهند به نشاني: اينترنتي دانشكده آموزش وبگاهتوانند به داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر و آگاهي از قوانين و مقررات آموزشي مي-10هريه برخوردار خواهند بود. ش

www.vu-sahand.ir  :041-33443849نمابر:  041-33443801-9نشاني: تبريز، شهر جديد سهند تلفن: -11  تماس حاصل فرمايند. 041-34249611مراجعه و يا با شماره تلفن  
  www.sirjantech.ac.ir  دانشگاه صنعتي سيرجان* 

نشاني: سيرجان، ابتداي جاده بافت، كدپستي: -2 گردند.هاي خودگردان(خصوصي) معرفي ميگونه تعهدي در قبال خوابگاه نداشته است و در صورت تقاضا، دانشجويان به خوابگاهاين دانشگاه هيچ -1
   03442336900نمابر:  03442336901تلفن:  7813733385

  www.shahroodut.ac.ir  دانشگاه صنعتي شاهرود* 
    023-32392204-9تلفن:            3619995161كدپستي:              .) نشاني: شاهرود، بلوار دانشگاه2 گيرد.به كليه پذيرفته شدگان خوابگاه تعلق مي )1

  www.sharif.ac.ir  دانشگاه صنعتي شريف ـ تهران* 
متقاضيان حائز شرايط  )2 پذير است.هاي توابع استان تهران و استان البرز امكانتامين خوابگاه براي دانشجويان روزانه غيربومي به استثناي دانشجويان پرديس خودگردان و ساكنين شهرستان )1

  .علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايندها بايستي در بدو ورود نسبت به پرداخت وديعه اقدام نمايند و اجاره بهاي هر ترم را قبل از شروع ترم به صندوق رفاه دانشجويان وزارت استفاده از خوابگاه
به سه نفر از پذيرفته شدگان كه موفق  )2 شد. خواهد ءعطاادانشگاه صنعتي شريف كيش المللي وختگان اين پرديس، دانشنامه رسمي پرديس بينآمبه دانش) 1 كيش: بين الملل شرايط پرديس
) براي پذيرفته شدگان از طريق 3گيرد. كشوري در آزمون سراسري گردند، معافيت از پرداخت شهريه تحصيلي مصوب هيأت امناي دانشگاه صنعتي شريف تعلق مي 2000هاي زير به كسب رتبه

نفر يـا   4به ) 4 تخفيف در شهريه كل مصوب هيات امناي دانشگاه صنعتي شريف در نظر گرفته خواهد شد. %30آزمون سراسري كه چهار سال مقطع دبيرستان خود را در كيش گذرانده باشند 
سوابق درخشان آموزشي باشند به تشخيص شوراي آموزش و پذيرش، بورس تحصيلي (معاف از پرداخت شهريه تحصيلي مصوب  شدگان ايراني مقيم خارج از كشور كه دارايپذيرفته %30حداكثر 

ـ           شدگان غيرغايب ايراني مقيم خارج از كشور از تسهيالت ويژه نظـام پذيرفته )5گيرد. هيات امناء) تعلق مي ه شـماره  وظيفـه ابالغـي سـتاد كـل نيروهـاي مسـلح جمهـوري اسـالمي ايـران ب
مرتبه در سال و هر  4صدور معافيت تحصيلي پس از پذيرش، امكان تردد به كشور مبدأ حداكثر تا  :مند خواهند بود. برخي از اين تسهيالت عبارتند ازبهره 1/11/96مورخ  2213/1/12/96277

اطالعات مربوط به مبالغ شهريه ) 6وز تردد نيازي به دريافت مجوز مجدد در طول تحصيل نخواهند بود. شدگان پس از صدور مجهفته با وثيقه در زمان تحصيل، براي اين پذيرفته 2مرتبه به مدت 
هاي هزينه :) مبلغ شهريه شامل7 باشد.در دسترس عالقمندان مي www.kish.ac.irيا  www.kish.sharif.edu :در پايگاه اينترنتي 1398-99سال تحصيلي  هاي مختلف دربراي رشته

حتي اگر دانشجو در مرخصي  ،نيمسال تحصيلي الزامي است پرداخت شهريه ثابت در هر. شودآموزش زبان نمي صورت نياز هاي دانشجويي و درمسكن، اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب، ساير هزينه
مراحل تحصيل و به هر دليل، وجه دريافتي از دانشجو بابت شهريه، به وي  نشجو از دوره در هر يك ازصورت انصراف يا اخراج دا ) در8. نام كرده باشدتحصيلي باشد و در واحدهاي جبراني ثبت

ر پذيامكان تهران الملل دانشگاه صنعتي شريف درالملل دانشگاه در جزيره كيش تحت هيچ شرايطي به پرديس بينپرديس بين انتقال يا مهمان شدن پذيرفته شدگان در )9 .مسترد نخواهد شد
  021-66165041 :تلفن           نيست.

  www.shhut.ac.ir  دانشگاه صنعتي شهداي هويزه ـ سوسنگرد *
هاي درس كالس -2 گونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه براي دانشجويان ندارد.باشند بنابراين دانشگاه هيچهاي دانشگاه صنعتي شهداي هويزه در حال احداث ميبا توجه به اينكه خوابگاه -1

  گردد.برگزار مي 64418788986دانشگاه صنعتي شهداي هويزه در دانشكده فني و مهندسي اين دانشگاه واقع در سوسنگرد كوي فرهنگيان كد پستي 
  www.sutech.ac.ir  دانشگاه صنعتي شيراز* 

 -: شيراز 2دانشگاه صنعتي شيراز شعبه  -بلوار مدرس -: شيراز1دانشگاه صنعتي شيراز به صورت ذيل است. شعبه  محل تحصيل پذيرفته شدگان-2 هاي برتر است.اولويت واگذاري خوابگاه با رتبه -1
  دانشگاه صنعتي شيراز -شهرك صدرا

  www.qut.ac.ir  دانشگاه صنعتي قم* 
  شود.با نظارت دانشگاه) ارائه ميدانشجويي به صورت خودگردان (هاي در اين دانشگاه خوابگاه -2استفاده از حجاب برتر (چادر) براي بانوان الزامي است.  -1

  www.qiet.ac.ir  دانشگاه صنعتي قوچان* 
هـاي دوم و پـس از آن يـك    نظارت دانشگاه و در سالبراي دانشجويان دختر خوابگاه تحت نظارت دانشگاه وجود دارد. براي دانشجويان پسر نيز در سال اول چند خوابگاه خودگردان تحت  -1

 3منطقه  1500و زير  2منطقه  3500، زير 1منطقه  4500هاي(با آزمون) زير امكان بورس تحصيلي رتبه -2خوابگاه ملكي با ظرفيت محدود و با نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجويان وجود دارد. 
   470172616-5-4-3-2: تلفـن         67335-94771كدپستي: .        مشهد ـ جاده قوجان 5 نشاني: قوچان، كيلومتر-3  صنعتي قوچان وجود دارد.توسط بنياد حاميان علم و فناوري دانشگاه 

  051-47343001 :نمابر
  www.kut.ac.ir  دانشگاه صنعتي كرمانشاه* 

   38305000-5 تلفـن:    6715685420: كدپستي   . بزرگراه امام خميني(ره) ،كرمانشاهنشاني: -2  مند گردند.نظارت دانشگاه بهرههاي استيجاري تحت توانند از خوابگاهدانشجويان روزانه مي-1
  083-38305006 نمابر:



 علوم، تحقيقات و فناوري ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت عمومي و اختصاصي دانشگاهشرايط و ضوابط ) 3                               هابخش پيوست

  13 صفحه 
 

 آموزش عاليها و مؤسسات شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.nit.ac.ir  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل* 

اولويت واگذاري با دانشجويان روزانه سـاكن در خـارج از اسـتان     -2هاي دانشجويي، دانشگاه از واگذاري خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم معذور است. به دليل محدودبودن ظرفيت خوابگاه -1
  011-32332071-4تلفن:    .خيابان شريعتي ،بابلاني: شن-3 باشد.مازندران مي

  www.hut.ac.ir  دانشگاه صنعتي همدان* 
  081-38411000تلفن:  .   خيابان مردم ،فهميده خيابان شهيد ،نشاني: همدان -2 .صنعتي همدان در هيچ مقطعي خوابگاه ملكي ندارددانشگاه  -1

  www.atu.ac.ir  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران* 
سايردانشجويان روزانه(با اولويت دانشجويان دختر) در صورت وجود ظرفيت اسكان داده  -2خواهند شد. از اولويت واگذاري خوابگاه برخوردار  1000هاي زير دانشجويان روزانه كارشناسي با رتبه -1

ه و شاغل بورسي، دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم(شبانه) ميهمان، انتقالي -3شوند. خواهند شد و در غير اين صورت، درخوابگاههاي خودگردان زير نظر دانشگاه، اسكان داده مي
هاي تهران و بدليل محدوديت ظرفيت به دانشجويان ساكن در استان -5اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است.  -4هاي خودگردان اسكان داده خواهند شد. باشد ودر صورت امكان در خوابگاهمي

  باشد.رفاهي مي-هاي مجاز تحصيليسقف ترم تحقيقات و فناوري تا ورالعمل صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،حداكثر زمان استفاده از خوابگاه برابر با دست -6گيرد. خوابگاه تعلق نمي البرز،
گردد، شركت ر ميهاي مهارت افزايي مرتبط با رشتة تحصيلي خود كه توسط دانشگاه برگزاطباطبايي عالوه بر گذراندن واحدهاي درسي بايد در دورهدانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه عالمه-7

شـدگان  پذيرش نهايي در رشتة مديريت بيمه اكو پس از برگزاري آزمون و مصاحبه به زبان انگليسي توسط دانشگاه از بين معرفي -1 ضوابط پذيرش دانشجو با شرايط خاص: نمايند.
 مراجعه نمايند.به نشاني فوق دانشگاه گاه بانه) و كسب اطالعات بيشتر به وبي نوبت دوم(شداوطلبان براي اطالع از شهريه دوره -2 گيرد.چندبرابر ظرفيت سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي

   44737510-19تلفن  1489684511نشاني: تهران، بلوار دهكده المپيك، تقاطع بزرگراه شهيد همت، سازمان مركزي دانشگاه، كدپستي  -3
  www.iust.ac.ir  صنعت ايران ـ تهراندانشگاه علم و * 

نظر به اينكه استفاده از خدمات رفاهي از خوابگاهـاي دانشـجويي    -2نيمسال تحصيلي مقدور است  8هاي غير از البرز و تهران و تنها به مدت ارايه خوابگاه به دانشجويان پسر ساكن استان-1
كه  تعداد محدودي ظرفيت خوابگاهي براي دانشجويان دختر وجود دارد -3. ترم را قبل از شروع ترم به صندوق رفاه دانشجويان پرداخت نمايندباشد متقاضيان بايستي اجاره خوابگاه هر رايگان نمي

  گيرد.صرفا به نفرات برتر كنكور تعلق مي
  www.mazust.ac.ir  دانشگاه علم و فناوري مازندران ـ بهشهر* 

  دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.براي اطالع از شرايط و ضوابط 
  www.uswr.ac.ir  ـ تهران و توانبخشي بهزيستي علوم دانشگاه* 

   شركت كنندگان از شرايط جسماني سالم برخوردار باشند.-2 باشد.دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي -1
  www.ujsas.ac.ir  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري (دادگستري) ـ تهران* 

   پذيرش در اين دانشگاه داراي شرايط خاص بوده و در هر دو كد رشته از داوطلبان مصاحبه به عمل خواهد آمد:
تدين به دين مبين اسالم و التزام عملـي بـه    -2 داشتن كليه شرايط عمومي آزمون سراسري.-1 شرايط استفاده از بورس تحصيلي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري: -الف

  برخورداري از سالمت كامل جسمي و رواني و نداشـتن سوءپيشـينه كيفـري.    -5 شدن در گزينش عمومي.پذيرفته -4 التزام به واليت فقيه و مباني نظام جمهوري اسالمي ايران. -3 احكام آن.
(مدت خدمت  31/06/1398سال سن تا تاريخ  24داشتن حداكثر  -8 سپردن تعهدخدمت به قوه قضاييه به ميزان دو برابر مدت تحصيل. -7 عدم اشتغال به كار و تعهد به تحصيل تمام وقت.-6

براي داوطلبان نظام قديم آموزشي براي مقطع كارشناسي علوم قضايي(14داشتن حداقل معدل كتبي ديپلم -9وظيفه داوطلباني كه دوره سربازي را گذرانده اند به حداكثر سن آنان افزوده مي شود.) 
براي مقطع كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي (براي داوطلبان نظام قـديم   17داشتن حداقل معدل كتبي ديپلم -10 نيز شرط است.) 14عالوه بر آن داشتن حداقل معدل كل پيش دانشگاهي 

  نيز شرط است.).  17آموزشي عالوه بر آن داشتن حداقل معدل كل پيش دانشگاهي 
ابتداي دوره تحصيلي و اشتغال به كار قضايي در قوه قضاييه  ي ضمن تحصيل ازدريافت ابالغ كارآموز قضاي -1 امتيازات بورس تحصيلي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري: - ب

گذراندن خدمت سربازي -3 دريافت مقرري ماهيانه(حقوق كار آموزقضايي ضمن تحصيل) از ابتداي دوره تحصيلي.-2 پس از فراغت از تحصيل در صورت داشتن صالحيت هاي عمومي و علمي.
 ).1375و آيين نامه اجرايي آن مصوب  1373(بر اساس قانون گذراندن مدت خدمت وظيفه فارغ التحصيالن دانشكده علوم قضايي در محاكم قضايي كشور مصوب در قالب اشتغال در قوه قضاييه

  برخورداري از خوابگاه،بيمه درماني و خدمات رفاهي در طول دوره تحصيلي در حدود امكانات دانشگاه. -4
در صورت احراز شـرايط   دانشجويان اين رشته پس از طي يك دوره مشترك(در حد كارشناسي) -1 رشته كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي:توضيحات ضروري در مورد  - ج

ادامه تحصيل  ق خانواده)قوق ثبت، حقومقرر و به تشخيص دانشگاه در يكي از گرايش هاي شش گانه كارشناسي ارشد(حقوق خصوصي، حقوق عمومي، حقوق جزا و جرم شناسي، حقوق تجارت، ح
كه صالحيت عمومي و علمي آنان براي ورود به خدمت قضايي محرز  صرفا دانشجوياني مي توانند پس از طي دوره مشترك، در يكي از گرايشهاي شش گانه ادامه تحصيل دهند، -2 خواهند داد.

درصورت انصراف، اخراج، انتقال و نيز در صورت عدم احراز صالحيت -3 لوم قضايي براي آنان صادر خواهد شد.باشد، در غير اين صورت امكان ادامه تحصيل نداشته و تنها مدرك كارشناسي ع
  هاي شش گانه، دانشجو موظف است هزينه هاي تحصيل و مقرري دريافتي ماهيانه را بازپرداخت نمايد. عمومي دانشجو قبل از ورود به يكي از گرايش

  مراجعه نمايند.به نشاني فوق  اطالعات بيشتر به پايگاه اينترنتي دانشگاه داوطلبان جهت كسب يادآوري: -د
  www.ramin.ac.ir  اهواز مالثاني ـخوزستان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي * 

سـرويس ايـاب و    -2خوابگاه مناسب براي كليه دانشجويان  -1 :دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان داراي امكانات رفاهي،آموزشي و پژوهشي ذيل مي باشد
هاي كشاورزي، مزارع تحقيقاتي، ماشين هاي مجهز، كارگاهآزمايشگاه-4سلف سرويس و برنامه غذايي مناسب جهت دانشجويان  -3ذهاب مناسب جهت تردد به شهر اهواز در ساعات مختلف روز 

   دانشگاه قابل مشاهده است. وبگاهي آموزشي ساير تسهيالت در هاي كامپيوتري جهت استفاده در طول دورهزي جامع، سايتايستگاه تحقيقات دامپروري، كتابخانه مرك
  www.sanru.ac.ir  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري* 

اي و سالن و زمين ورزشي ميمركز انتشارات، كتابخانه، سالن مطالعه، سايت رايانهمركز مشاوره و درماني، دانشگاه داراي امكانات خوابگاهي، رفاهي و ورزشي شامل سلف سرويس، بوفه دانشجويي،  -1
بت دوم(شبانه) از دانشجويان نو -3اهند شد. دانشجويان واجد شرايط از مزاياي وام تحصيلي، وام ازدواج, وام وديعه مسكن و وام ضروري براساس ميزان اعتبار تخصيص يافته برخوردار خو -2باشد. 

، خدمات درمانگاهي رايگان, مشاوره و روان و مسئوليت مدني دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي -4مزاياي وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد. 
هاي ممتاز و خوب كه اين به رتبه -6. باشدفراهم مي ستم وايرلس (بي سيم) در محيط دانشگاه و خوابگاه به صورت رايگانامكان استفاده از اينترنت و سي -5باشند. شناختي تحصيلي برخوردار مي

 -7انشگاه اعطا خواهد شد. هايي مطابق با مصوبات هييت رييسه دهاي آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و ورزشي جوايز و مشوقدانشگاه را براي ادامه تحصيل انتخاب كنند و دانشجويان برتر در حوزه
، مركز كارآفريني، مركز رشد و هاي تحقيقاتي، مجموعه گياهان دارويي و معطر و باغ بوتانيكهاي آموزشي و پژوهشي، پايلوتپژوهشي، آزمايشگاه -دانشگاه داراي مزارع كشاورزي و جنگل آموزشي

هاي هاي فعال دانشجويي در حوزهدانشگاه داراي كانون -8فرهنگي است.  -هاي آموزشي و تحقيقات و نيز برگزاري اردوهاي علميهجهت استفاده از دانشجويان براي انجام دور هاي متعددپژوهشكده
وجود مديريت  -9كند. شته برگزار ميهاي مرتبط با هر رسال تحصيلي اردوهاي علمي، فرهنگي و سياحتي و بازديد از نمايشگاههاي علمي است كه در هر نيمفرهنگي، اجتماعي، دانشجويي و انجمن

- 6تلفن:     578صندوق پستي:  .         جاده دريا 9نشاني: ساري، كيلومتر -10 هاي كسب و كار.هاي كارورزي و كارآموزي با تمركز بر ايجاد مهارتارتباط با صنعت و جامعه براي برگزاري دوره
  011-33687715نمابر:         33687574
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  www.gau.ac.ir  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان دانشگاه* 

پذيرد داراي خوابگاه ترين دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي كشور كه در اغلب رشته هاي تحصيلي تا مقطع دكتري دانشجو ميدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان به عنوان قديمي -1
هاي تحصيلي(با آزمون و صرفاً با سوابق تحصيلي)، به نفرات اين دانشگاه به منظور تربيت نيروي كارشناس متخصص در كليه رشـته-2گيرد. شدگان تعلق ميپذيرفتهباشد و به كليه دانشجويي مجهز مي

نمايد. عالوه بر اساس شيوه نامه مصوب، كمك هزينه تحصيلي پرداخت مي ريال در طي دوره تحصيل بر 1،500،000برتر هر رشته كه اين دانشگاه را براي ادامه تحصيل انتخاب نمايند، ماهيانه مبلغ 
اي، دانشگاه داراي امكانات رفاهي شامل سلف سرويس، كتابخانه، سايت رايانه-3هايي مطابق مصوبات هيات رييسه دانشگاه اعطا خواهد شد. اين به دانشجويان برتر در حين تحصيل جوايز و مشوق

دختر و پسر هاي اطالعات علمي معتبر، سالن هاي ورزشي مجهز، زمين چمن، استخر شنا، مركز مشاوره و روانشناسي و سرويس اياب و ذهاب براي دانشجويان رسي به منابع و پايگاهاينترنت رايگان، دست
جهت -6اياي وام تحصيلي، وام ازدواج، وام مسكن و وام ضروري برخوردار خواهند شد. دانشجويان واجد شرايط از مز-5گيرند. كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي قرار مي-4مي باشد. 

  017 - 32251703: نمابر 017 – 32251703نمابر:  017 -32251701- 4نشاني: گرگان، ميدان بسيج. تلفن دانشگاه: -7مراجعه نماييد.  فوق دانشگاه به نشاني گاهكسب اطالعات بيشتر به وب
  www.kmsu.ac.ir  علوم و فنون دريايي خرمشهردانشگاه * 

              669صندوق پستي:     64199-43175بن ابيطالب(ع).    كدپستي: خرمشهر، بلوار علينشاني:  -2براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.  -1
  0632-4230551نمابر:             4233321تلفن: 

  www.quran.ac.ir    سازمان اوقاف و امور خيريه –دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم * 
ها به صورت كامل(آزاد) از هاي علوم قرآني، هزينهشدگان نوبت دوم(شبانه) تعهدي ندارد و بديهي است در صورت تأمين خوابگاه و غذا توسط دانشكدهدانشگاه در خصوص تغذيه و اسكان پذيرفته -1

؛ صندوق  3719154436؛ كدپستي:  370داخلي  02537604070خرداد، جنب امامزاده احمد مياني، خيابان شهيد ميثمي. تلفن:  15نشاني سازمان مركزي: قم، بلوار  -2 سوي دانشكده دريافت خواهد شد.
  مراجعه نماييد.فوق  دانشگاه به نشاني وبگاهجهت اطالع از نشاني و تلفن دانشكده هاي علوم قرآني محل تحصيل در سراسر كشور به -3  371951196پستي: 

  www.um.ac.ir  دانشگاه فردوسي مشهد* 
هاي سبز، داراي رتبه و دانشگاه Leiden  ،Scimago ،Roundبندي جهاني رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در آستانه هفتادمين سال تأسيس و به عنوان دانشگاه سطح يك كشور، درچهار نظام -1

بندي دانشجويان استعداد توانند در طرح خوشهدانشجويان مي -2دهد. هاي جهان است و امكانات سخت افزاري و اينترنت پرسرعت را در اختيار دانشجويان قرار ميدر بين دانشگاه 500كمتر از 
بر اساس ضوابط صندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايط وام تحصيلي تعلق -3هاي باال قرار بگيرند مورد حمايت مالي قرار خواهند گرفت) نمايند ( دانشجوياني كه در خوشهبرتر دانشگاه شركت 

صورت رايگان تحـت  تمام دانشجويان به-5دانشجويان خوابگاهي فراهم است.  هاي دانشگاه براي كليه دانشجويان و صبحانه، ناهار و شام برايامكان استفاده از ناهار در غذاخوري-4گيرد. مي
گيـرد. تعـدادي از   به دانشجويان دوره روزانه و دانشجويان دختر نوبت دوم طبق ضوابط صندوق رفاه دانشـجويان، خوابگـاه دانشـجويي تعلـق مـي      -6گيرند. پوشش بيمه عمر و حوادث قرار مي

وام پرداخت شهريه به دانشجويان نوبت دوم(مشروط به تأمين اعتباراز سوي صـندوق رفـاه    -7توانند طبق ضوابط دانشگاه ازخوابگاه متأهلين استفاده نمايند. ط، ميدانشجويان متأهل واجد شراي
 گـردد.  وب هيات امناي دانشگاه فردوسي مشهد محاسـبه مـي  هاي آموزشي بر اساس ضوابط مصهزينه شهريه ثابت و واحدهاي درسي نوبت دوم در كليه گروه -8شود. دانشجويان) پرداخت مي

باشد، جهت جذب داوطلبان با استعداد و نخبه آزمون سراسري سال بنياد دانشگاهي دانشگاه فردوسي مشهد در راستاي يكي از اهداف خود كه ارتقاي سطح علمي دانشگاه فردوسي مشهد مي -9
  دهد: هاي برتر، به شرح زير اختصاص ميشدگان داراي رتبه، بورس هاي تحصيلي را به پذيرفته1398

داوطلبان گروه آزمايشي ) 2-9. سال تحصيلي 4ريال به مدت  000/500/3كشوري با مبلغ بورس ماهيانه  500داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، رشته هاي مهندسي با رتبه زير  )9-1
داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي با رتبه زير ) 3-9.  سال تحصيلي 4ريال به مدت  000/500/3كشوري با مبلغ بورس ماهيانه  3000ي با رتبه زير علوم رياضي و فني رشته هاي غير مهندس

ريال به  000/500/2كشوري با مبلغ بورس ماهيانه  200داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني با رتبه زير ) 4-9.  سال تحصيلي 4ريال به مدت  000/500/3كشوري با مبلغ بورس ماهيانه  3000
  .سال تحصيلي 4ريال به مدت  000/500/2كشوري با مبلغ بورس ماهيانه  250داوطلبان گروه آزمايشي زبانهاي خارجي با رتبه زير ) 5-9.  سال تحصيلي 4مدت 

 وبگاهبراي كسب اطالعات بيشتر در خصوص جزييات بورس تحصيلي به  ب)نمايد. ردوسي مشهد ايجاد نميگونه تعهد استخدامي براي دانشگاه فاعطاي بورس هاي تحصيلي هيچ الف) توجه: 
  مراجعه فرماييد.  www.faf.um.ac.irبنياد دانشگاهي فردوسي به نشاني 
  مراجعه كنند.فوق وبگاه نشاني تري از دانشگاه فردوسي مشهد به كنيم براي دريافت تصوير دقيقبه كليه داوطلبان گرامي توصيه مي

  www.fgusemnan.ac.ir  (ويژه خواهران) دانشگاه فرزانگان ـ سمنان* 
  براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.

  www.cfu.ac.ir  دانشگاه فرهنگيان* 
ماده › ب‹در راستاي اجراي مفاد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و به استناد بند رساند بر اساس اعالم رسمي وزارت آموزش و پرورش، وزارت مذكور به اطالع داوطلبان آزمون سراسري مي

آموزش و پرورش براي تأمين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نيـاز آموزشـي خـود،    قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، وزارت  63
هاي مختلف تحصيلي در مقطع كارشناسي پيوسته براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، از ميان داوطلبان واجد شرايط هاي اسالمي و نياز دورهمتناسب با مباني و ارزش

توانند پس از انتخاب ، مي)6تا  2صفحات  ،هابخش پيوستهمين دفترچه (هاي عمومي و اختصاصي و ساير شرايط و ضوابط مندرج در پذيرد. داوطلبان در صورت احراز صالحيتم ميدانشجو معل
  رشته و موفقيت در مراحل مزبور، در صورت قبولي، ادامه تحصيل نمايند. 

   www.fasau.ac.ir  دانشگاه فسا* 
درصـد هزينـه غـذا بـه كليـه       80يارانه معـادل   -3 .گيرداينترنت رايگان در اختيار كليه دانشجويان قرار مي -2  .شوندمند ميهاي تحت سرپرستي دانشگاه بهرهكليه دانشجويان از خوابگاه -1

ميدان استاد  - نشاني: فسا، انتهاي بلوار شهيد محب -5گردد. دانشجويان استعداد درخشان اعطا ميبن خريد كتاب، سهميه پرينت رايگان و افزايش حجم اينترنت به  -4تعلق ميگيرد.  دانشـجويان
   07153151111تلفن  -بهمن بيگي

  www.qom.ac.ir  دانشگاه قم* 
 اين-2. كندرايگان) در طول دوره مجاز تحصيلي خوابگاه دولتي واگذار مي(بدون سهميه به صورت  200و رتبه هاي زير  1000هاي برتر كنكور سراسري (بدون سهميه زير اين دانشگاه به رتبه -1

 تحت دانشجويان ايثارگران، و شهدا معظم خانواده تحصيلي، سال هر برتر هايمعدل هاياولويت رعايت با كارشناسي مقطع روزانه دوره دانشجويان براي نيمسال) 6( شش مدت به حداكثر دانشگاه
 ورزشـي  و قرآني فرهنگي، علمي، هاي جشنواره برگزيدگان براي دانشگاه اين. نمايدمي واگذار خوابگاه امتياز، ترتيب به مسافت بعد و نيازمند هايخانواده از نيازسنجي حمايتي، نهادهاي پوشش
 هـاي خوابگـاه  امكانـات  از توانندمي خودگردان پرديس و دوم نوبت روزانه، هايدوره دانشجويان ساير است ذكر به الزم: تبصره. نمايد مي لحاظ ويژه امتياز دولتي هاي خوابگاه در اسكان جهت

 تا شنبه از( غيرتعطيل روزهاي در فقط دانشگاه آموزشي تقويم با مطابق) علوم وزارت دانشجويان رفاه صندوق مصوب نرخ با( دانشجويي غذاي. نمايند استفاده خصوصي بخش مديريت با غيردولتي
ايـن دانشـگاه داراي محـيط    -3 .نمايند استفاده دانشجويي آزاد رستوران خدمات از تحصيلي سال ايام كليه در توانند مي دانشجويان همچنين. شود مي ارايه مقررات و ضوابط با برابر) چهارشنبه

رعايت شـيونات   -4ها، كارگاه ها و ساير موارد)، اداري و فرهنگي خواهران و برادران به صورت كامالً مجزا مي باشد. ها، آزمايشگاهاختصاصي و مستقل خواهران بوده و محيط آموزشي (كالس
راي دانشجويان دختر، دانشگاه و اماكن وابسته باسالمي در چارچوب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي دانشگاه براي كليه دانشجويان و داشتن حجاب اسالمي برتر (پوشش چادر) در تمام محيط 

   02532103000باشد. تلفكس مي 3716146611قم، بلوار الغدير، بعد از شهرك قدس، دانشگاه قم، كدپستي نشاني:-5الزامي است. 
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  15 صفحه 
 

 آموزش عاليها و مؤسسات شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.kashanu.ac.ir  دانشگاه كاشان* 

خوابگاه دختران  -2توانند از خوابگاه استفاده نمايند. شده توسط دانشگاه ميپرداخت اجاره بهاي تعيينبراي دانشجويان روزانه، خوابگاه به صورت محدود وجود دارد و دانشجويان واجد شرايط با  -1
گيرد تعلق نميبه دانشجويان نوبت دوم(شبانه) خوابگاه  -3باشد. به صورت خودگردان داخل دانشگاه و خوابگاه پسران به صورت خودگردان داخل دانشگاه يا خارج از دانشگاه تحت نظر دانشگاه مي

تغذيه با نرخ صندوق رفاه دانشجويان، صرفاً براي دانشجويان روزانه در روزهاي غير تعطيل از شنبه تا  -4و در صورت امكان و وجود ظرفيت خالي با نرخ مصوب دانشگاه خوابگاه ارايه خواهد شد. 
دانشجويان  -6توانند از تغذيه استفاده نمايند. يارانه) مي %50هزينه تمام شده (با لحاظ حدود  %50بانه) با پرداخت حدود دانشجويان نوبت دوم(ش -5شود. چهارشنبه برابر ضوابط و مقررات ارايه مي

مراجعه فوق وبگاه دانشگاه به نشاني  هاي پرديس خودگردان دانشگاه بهداوطلبان براي كسب اطالع از شهريه هاي ثابت و متغير دوره -7اتباع روزانه مي توانند از تسهيالت مصوب استفاده نمايند. 
  031-55511121نمابر:  031-55919تلفن:  87317-51167نشاني: كاشان، بلوار قطب راوندي. كد پستي:  -8نمايند. 

  www.uok.ac.ir  دانشگاه كردستان ـ سنندج* 
دوره روزانه در صورت دارا بودن شرايط و كسب امتيازات الزم خوابگاه متعلق به دانشـگاه و يـا خوابگـاه    درصد دانشجويان پسر  50در اين دانشگاه به تمامي دانشجويان دختر دوره روزانه و -1

بـه ادامـه    هاي آزمايشيبه منظور تشويق داوطلبان برتر گروه -3شدگان دانشكده بيجار تا پايان دوره پذيرفته و بررسي نخواهد شد. تقاضاي نقل و انتقال پذيرفته-2 گيرد.خودگردان تعلق مي
ريال براي داوطلبان: گروه آزمايشي  1500000نه تحصيل در دانشگاه كردستان، با پرداخت كمك هزينه و امكانات خوابگاهي بدون اخذ هزينه به شرح زير اقدام مي گردد. الف) كمك هزينه ماها

، گروه آزمايشي علوم تجربي با 10000هاي غير مهندسي) با رتبه كشوري كمتر از وم رياضي و فني (رشته، گروه آزمايشي عل5000هاي مهندسي) با رتبه كشوري كمتر از علوم رياضي و فني(رشته
ايگان از . ب) امكان استفاده ر500و گروه آزمايشي هنر با رتبه كشوري كمتر از  1000هاي خارجي با رتبه كشوري كمتر از هاي آزمايشي علوم انساني و زبان، گروه15000رتبه كشوري كمتر از 

(رشته ، گروه آزمايشي علوم رياضي و فني15000هاي مهندسي) با رتبه كشوري كمتر از خوابگاه و يا پرداخت معادل ريالي هزينه خوابگاه براي داوطلبان: گروه آزمايشي علوم رياضي و فني (رشته
، گروه آزمايشي زبان3000، گروه آزمايشي علوم انساني با رتبه كشوري كمتر از 35000تبه كشوري كمتر از ، گروه آزمايشي علوم تجربي با ر20000هاي غير مهندسي) با رتبه كشوري كمتر از 

روط به قرار هاي بعد مشهاي مالي فوق و نيز استفاده از خوابگاه رايگان در سالادامه كمك -4 . 1000و گروه آزمايشي هنر با رتبه كشوري كمتر از  2000هاي خارجي با رتبه كشوري كمتر از 
كـد   416نشـاني: سـنندج بلـوار پاسـداران صـندوق پسـتي:      -6دانشگاه كردستان، معاونت آموزشي مراجعه شود.  گاهبراي اطالعات بيشتر به وب-5باشد. برتر كالس مي 10گرفتن دانشجو در %

هاي بيجار: بيجار، بلوار الغدير، ميدان هفت شـهيد، دانشـكده فنـي مهندسـي و علـوم پايـه بيجـار.        نشاني رشته محل-7 087-33624004نمابر: 087-33660067تلفن: 66177-15175پستي:
   087-38220051تلفن:
  www.kub.ac.ir  )(ويژه خواهران ـ بجنورد دانشگاه كوثر* 

داراي سلف سرويس و بوفه، انتشارات تكثير، نمازخانه -3هاي ضروري، موارد خاص و وام بنياد علوي. اعطاي وام مسكن، ازدواج، تغذيه، حج، وام-2 خصوصي تحت نظر دانشگاه. داراي خوابگاه-1
شهريور  17شهريور، خيابان  17نشاني: خراسان شمالي، بجنورد، چهارراه -5اي. داراي كتابخانه، سالن مطالعه، تجهيزات و امكانات كارگاهي، آزمايشگاهي و رايانه-4و مشاوره مستقر در دانشگاه. 

   058-3242740نمابر:  058 -32262461تلفن:  94156-15458شمالي، كوچه شهيد نوريان. كد پستي: 
  www.gu.ac.ir  دانشگاه گلستان ـ گرگان* 

   017-32229068تلفن و نمابر :  49138-15759كد پستي :  155نشاني : گرگان ، خيابان شهيد بهشتي ، صندوق پستي : -2اين دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي مي باشد. -1
  www.gonbad.ac.ir  دانشگاه گنبد* 

  براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.
  www.guilan.ac.ir  دانشگاه گيالن ـ رشت* 

شدگان غير بومي دوره روزانه كه بعد از اعالم قبولي در دانشگاه، درخواست خود را در به پذيرفته 1398-99دانشگاه گيالن با توجه به محدوديت ظرفيت سراهاي دانشجويي خود، در سال تحصيلي  -1
امكان ادامه  -2. نمايدب شده و رتبه بندي آن بر اساس مدارك و مستندات ثبت شده، خوابگاه واگذار ميشده در سامانه خدمات دانشجويي ثبت نمايند، پس از تعيين امتيازات كسي زماني تعيينبازه

ممتاز تسهيالت در نظر گرفته شده براي داوطلبان -3  به صورت ميهمان يا انتقال در دانشكده فني گيالن وجود ندارد.مهندسي شرق گيالن (واجارگاه رودسر) فني دانشكده تحصيل دانشجويان 
دارندگان  -الف  ترم تحصيلي ماهيانه مبلغ هفت ميليون ريال كمك هزينه تحصيلي پرداخت شود: 6به كليه پذيرفته شدگان حايز رتبه كشوري موارد الف تا ث براي مدت  -1-3 آزمون سراسري:

و كمتر از آن در  250دارندگان رتبه كشوري  -پو كمتر از آن در گروه آزمايشي علوم تجربي  0015دارندگان رتبه كشوري  -بو كمتر از آن در گروه آزمايشي رياضي و فيزيك  500رتبه كشوري 
دارندگان -جو كمتر از آن در گروه آزمايشي زبان هاي خارجي  200دارندگان رتبه كشوري  -ثو كمتر از آن در گروه آزمايشي هنر  30دارندگان رتبه كشوري  -ت گروه آزمايشي علوم انساني 

هت كسب اطالعات ترم تحصيلي ماهيانه مبلغ پنج ميليون ريال كمك هزينه تحصيلي دريافت مي نمايند و دانشجويان شهريه پرداز تخفيف شهريه خواهند داشت . ج 6م هاي ورزشي به مدت مقا
كمك هزينه  -جامكانات كتابخانه به طور نامحدود  -باختصاص خوابگاه  -الف: شودرفته ميبراي كليه پذيرفته شدگان الف تا ج امكانات ذيل نيز در نظر گ دانشگاه مراجعه نمايند. وبگاهبيشتر به 

 5استان گيالن شهرستان رشت بزرگراه خليج فارس كيلومتر  نشاني:-4سال. دانشگاه گيالن عضو دانشگاه هاي عاري از دخانيات مي باشد.  4ميليون ريال به مدت  5خريد كتاب به مبلغ ساليانه 
   013-33690826نمابر  013-33690274-8تلفن  4199613776جاده رشت قزوين دانشگاه گيالن كدپستي 

  www.lu.ac.ir  آباددانشگاه لرستان ـ خرم* 
به بعد دانشجويان متقاضي خوابگاه دولتي واگذار  4گيرد و براي دانشجويان پسر خوابگاه بصورت خودگردان و غيردولتي و از نيمسال در دانشگاه لرستان به دانشجويان روزانه و شبانه خواهران خوابگاه دولتي تعلق مي -1

هاي خوابگاه، تغذيه، اياب و ذهاب اعطاي تسهيالت نقدي وغيرنقدي از جمله كمك هزينه - 3 گيرد.كوهدشت/نورآباد: خوابگاه خودگردان تعلق ميبه كليه دانشجويان مراكز آموزش عالي الشتر/پلدختر/ -2. گرددمي
خدمات سلف سرويس براي دانشجويان براساس قوانين  -4 كشوري (رتبه كل كشوري بدون اعمال سهميه). 1000دانشجويي، بهداشت و درمان، ورزشي، فرهنگي وفوق برنامه و غيره به دارندگان رتبه هاي زير 

انديمشك . بلوار خليج فارس روبروي  -جاده پلدختر  2شهرستان پلدختر كيلومتر  مركز آموزش عالي پلدختر: )الفنشاني مراكز اقماري وابسته به دانشگاه لرستان: - 5گردد. صندوق رفاه دانشجويان كل كشور ارايه مي
 مركز آموزش عالي نورآباد: پ) 066- 32641001- 5جاده تنگ قلعه تلفن  5كيلومتر  -شهرستان كوهدشت انتهاي خيابان بوعلي مركز آموزش عالي كوهدشت:) ب 066-32228751- 6ايران خودرو تلفن 
  066-32530255-32530590انتهاي بلوار شهيد مطهري خيابان هنرستان تلفن : -شهرستان الشتر ميدان واليت  مركز آموزش عالي الشتر: ت) 066-32732399- 32721725ه راه شهرداري شهرستان نورآبادس

  066- 33120104 :نمابر            33120097-33120106 :لفنت             .تهران ـ آبادجاده خرم 5آباد، كيلومتر خرمنشاني سازمان مركزي دانشگاه: -6

  www.umz.ac.ir  دانشگاه مازندران ـ بابلسر* 
نشـاني:  -2 واگذاري خوابگاه تعهدي نـدارد. لويت ،سراي دانشگاهي واگذار ميكند. دانشكده ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نوشهر در قبال وهاي برتر با ادانشگاه مازندران به رتبه-1

  011-35334253 نمابر:    35303000 و 35302000:  تلفن          47415كدپستي  .خيابان پاسداران، بابلسر
  www.uma.ac.ir  دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل* 

روزانه برادران: دو نيمسال اول و دو نيمسال آخر تحصيلي خوابگاه دولتي و براي نيمسال هاي بعدي براي دوره هاي  دانشكده هاي موجود در شهر اردبيل:- 1 شرايط وا گذاري خوابگاه:
 (شبانه) دوره نوبت دومهاي روزانه خواهران: چهار نيمسال اول تحصيلي خوابگاه دولتي و براي نيمسال هاي بعدي خوابگاه خودگردان. شايان ذكر است به دانشجويان خوابگاه خودگردان. براي دوره

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي -3دانشكده فناوريهاي نوين نمين: به كليه دانشجويان دوره روزانه خوابگاه دولتي واگذار مي شود. -2خوابگاه خودگردان واگذار مي شود.  در صورت فراهم شدن،
دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي مغان: برادران: براي كليه دانشجويان خوابگاه -4خت خواهد شد. شهر: بخشي از هزينه خوابگاه خودگردان به صورت كمك هزينه به دانشجو پردامشگين

تحصيل هاي برتر آزمون سراسري كه دانشگاه محقق اردبيلي را براي براي داوطلبان با رتبه- 5 خودگردان واگذار مي شود. خواهران: براي دانشجويان دوره روزانه خوابگاه دولتي واگذار مي شود. 
جوايز، تخفيف براي شركت در دوره هاي آموزشي، انتخاب نمايند، تسهيالتي برحسب رتبه كسب شده اعطا خواهد شد. اين تسهيالت شامل اعطاي بورسيه تحصيلي ماهانه، خوابگاه رايگان، اعطاي 

انتهاي خيابان  اردبيل، نشاني:- 6معاونت آموزشي دانشگاه مراجعه نمايند.  وبگاهت بيشتر مي توانند به حمايت براي شركت در كنفرانسهاي معتبر علمي و ... خواهد بود. داوطلبان براي كسب اطالعا
رزي و دانشكده كشاو )2- 6جاده پارس آباد به اردبيل  17كيلومتر  -دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي مغان: پارس آباد مغان) 1-6 هاي اقماري:دانشكده نشاني 045-31505000دانشگاه تلفن

  شهرستان نمين، خيابان دانشگاه هاي نوين نمين:دانشكده فناوري) 3- 6 روستاي نصير آباد  -منابع طبيعي مشكين شهر: مشكين شهر



 علوم، تحقيقات و فناوري ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت عمومي و اختصاصي دانشگاهشرايط و ضوابط ) 3                               هابخش پيوست

  16 صفحه 
 

 آموزش عاليها و مؤسسات شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.mhec.ac.ir  دانشگاه مراغه* 

  براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.
  www.malayeru.ac.ir  دانشگاه مالير* 

هاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه با تعرفه توانند از خوابگاهگيرد. همچنين ساير دانشجويان مينيمسال تحصيلي خوابگاه با تعرفه دولتي تعلق مي 4 به دانشجويان جديد الورود غيربومي دوره روزانه، -1
 65719-95863 دانشگاه مالير كد پستي، كيلومتر چهار جاده اراك -: ماليرنشاني-3 مراجعه كنند.فوق وبگاه نشاني جهت اطالع از امكانات دانشگاه مي توانند به  نپذيرفته شدگا -2 مصوب استفاده نمايند.

   081-33339983 اداره آموزش 081-32355424 دفتر معاونت آموزشي 081-33339841 هاي دانشگاه: تلفن خانهشماره تلفن
  www.meybod.ac.ir  دانشگاه ميبد* 

  035-32353004نمابر  035-32357505بلوار حجت االسالم والمسلمين يحيي زاده. تلفن  2نشاني: ميبد، بلوار خرمشهر، ميدان دفاع مقدس، كيلومتر  -2اشد. بپوشش خواهران در دانشگاه چادر مي -1
   8961699557كد پستي: 

  www.neyshabur.ac.ir  دانشگاه نيشابور* 
نشاني: نيشابور، انتهاي بلوار جانبازان، انتهاي بلوار اديب.دانشگاه نيشابور -2 هاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه استفاده نمايند)توانند از خوابگاهباشد. (دانشجويان ميدانشگاه نيشابور فاقد خوابگاه دولتي مي -1

   05142629001نمابر: 05143305000تلفن:
  www.velayat.ac.ir  دانشگاه واليت ـ ايرانشهر* 

  براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.
  www.vru.ac.ir  رفسنجانعصر(عج) ـ دانشگاه ولي* 

دانشگاه » : « 2«بند  -2 گيرد.درصد خوابگاه تعلق مي 85  هاي دختر وجود دارد. براي پسران براي سال اول خوابگاه وجود دارد براي پسران از سال دوم تحصيل، به خوابگاه براي كليه ورودي-1
هاي مختلف ارائه نمايد، از جمله كمك هزينه تحصيلي، اهداي تجهيزات كمك اي را براي پذيرفته شدگان برگزيده و برتر رشتههاي ويژهولي عصر(عج) رفسنجان در نظر دارد امتيازات و حمايت

ابتداي بلوار واليت (ابتداي  ،ننشاني: رفسنجا-3»  نامه و دستورالعمل اجرايي در پرتال رسمي دانشگاه به نشاني فوق آمده است. آموزشي و امكانات رفاهي و خوابگاهي ويژه  كه به صورت آئين
   034-34356700نمابر:          31312188و  31312189 تلفن:         7718897111كدپستي:      جاده يزد). 

  www.hormozgan.ac.ir  دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس* 
  مجتمع آموزش عالي ميناب هيچ گونه تعهدي نسبت به تامين خوابگـاه بـراي دانشـجويان نـدارد.    -2باشد. دانشگاه بر اساس رتبه كشوري پذيرفته شدگان ميهاي اولويت اسكان در خوابگاه-1
تلفن  3995صندوق پستي: 134575595اده ميناب. كد پستي : ج 9نشاني: بندرعباس، كيلومتر -4امكان مهماني و انتقال دانشجويان از مجتمع آموزش عالي ميناب به دانشگاه هرمزگان وجود ندارد. -3

  076-42284665تلفن:  7981634314نشاني مجتمع آموزش عالي ميناب: شهرستان ميناب، بلوار رسالت، بلوار دانش(شهرك المهدي). كد پستي:-5 076-33670716نمابر:  11الي 33711000
  www.art.ac.ir  دانشگاه هنر ـ تهران* 

دانشگاه هنر فاقد خوابگاه متأهلي -2هاي خوابگاهي، خوابگاه مجردي صرفاً به دانشجويان روزانه در مجموعه پرديس دانشگاه هنر در كرج بر اساس اولويت تعلق خواهد گرفت. با توجه به محدوديت -1
تغيير رشته  -5باشد. سرويس اياب و ذهاب از كرج به تهران و بالعكس ميسر نمي-4دانشجويان موظف به رعايت شيونات اسالمي و پوشش مناسب مطابق با ضوابط تعيين شده ميباشند. -3 باشد.مي

طول دوره -6 .ن شرايط وفق ضوابط و مقررات آموزشي دانشگاه امكان پذير استصرفاً در صورت داشت ،رشته هاي نمايش و موسيقي بعد از قبوليدر كليه پذيرفته شدگان دانشگاه علي الخصوص 
   ترم است. 9معماري حداقل 

  www.tabrizau.ac.ir  دانشگاه هنر اسالمي تبريز* 
 -ميدان حكيم نظامي -خيابان آزادي -: تبريز نشاني-3 تحت هر شرايطي پذيرفته شدگان رشته طراحي صنعتي مهمان شدن به ساير دانشگاه ها ممنوع است. -2 باشد.دانشگاه فاقد خوابگاه مي -1

   04135297521و  04135419975شماره تماس  5164736931كدپستي:  51385/4567دانشگاه هنر اسالمي تبريز صندوق پستي: 
  www.aui.ac.ir  اصفهاندانشگاه هنر * 

سال ريال(هشتصد هزار تومان) براي نيم 8,000,000سال تحصيلي حداقل هاي خودگردان استفاده نمايند كه هزينه هر نيمباشد.دانشجويان بايد از خوابگاهدانشگاه هنر اصفهان فاقد خوابگاه دولتي مي-1
   031-36248089-36249840تلفن: -دانشگاه هنر اصفهان-چهارراه خاقاني-خيابان حكيم نظامي -اصفهاننشاني: -2 و نرخ تورم ساالنه به آن اضافه خواهد شد.اول خواهد بود 

  www.shirazartu.ac.ir  دانشگاه هنر شيراز* 
توانند از سراي دانشجويي باشد و امكان ارايه و يا و اگذاري خوابگاه به دانشجويان را ندارد و دانشجويان با پرداخت هزينه اجاره ميپسر) مي-(خوابگاه دولتي) (دختراين دانشگاه فاقد سراي دانشجويي  -1

صندوق رفاه سازمان امور دانشجويي وزارت  وبگاهغير دولتي داراي مجوز در ليست سراي دانشجويي  -2فناوري(بخش خصوصي) استفاده نمايند.  غيردولتي مجوز دار از سوي وزارت علوم تحقيقات و
  114داخلي  071-322349174-32349175دانشگاه:  2ساختمان شماره -4 071-32298012-32290774-32292867دانشگاه:  1شماره تماس ساختمان شماره  -3باشد. علوم قابل رويت مي

  www.yu.ac.ir  دانشگاه ياسوج* 
  براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.

  www.yazd.ac.ir  دانشگاه يزد* 
پرديس كليه خوابگاه هاي خواهران داخل  -3گردد. دانشگاه يزد تعدادي خوابگاه متاهلي دارد كه با رعايت اولويت واگذار مي -2گيرد. توان خوابگاه تعلق مي به كليه دانشجويان روزانه غيربومي در حد -1

كند. (براي كسب اطالعات اجتماعي اعطا مي-هاي برتر بر پايه طرح شهراد خود تسهيالت ويژه ي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشگاه يزد به دانشجويان ممتاز و رتبه -4 باشد.اصلي دانشگاه مي
هاي پـرديس مهريـز صـرفا در محـل پـرديس      محل تشكيل كالس هاي كدرشته -5 مراجعه فرماييد) talent.yazd.ac.irبيشتر به وبگاه مركز استعدادهاي درخشان دانشگاه يزد به نشاني: 

   035-38212793نمابر:  035-31232222انشگاه، چهارراه پژوهش. تلفن : نشاني: يزد، صفاييه، بلوار د-6 باشد.مهريز(شهرستان مهريز) مي

  www.bam.ac.ir  مجتمع آموزش عالي بم* 
  براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.

  www.zarandhec.ac.ir  مجتمع آموزش عالي زرند* 
  براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.

  www.saravan.ac.ir  مجتمع آموزش عالي سراوان* 
  نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به 



 علوم، تحقيقات و فناوري ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت عمومي و اختصاصي دانشگاهشرايط و ضوابط ) 3                               هابخش پيوست

  17 صفحه 
 

 آموزش عاليها و مؤسسات شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.nahgu.ac.ir  (ويژه خواهران) مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند* 

 براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.

  www.esfarayen.ac.ir  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين* 
نشاني: خراسان -3 باشد. امكان استفاده از خوابگاههاي خودگردان (غير دولتي) براي كليه دانشجويان دختر و پسر فراهم مي -2باشد. هاي دولتي براي دانشجويان دختر و پسر فراهم ميامكان استفاده از خوابگاه -1

  058- 37266539نمابر:     37266707 تلفن:    98185-96619 نبش ميدان مادر. كدپستي: اسفراين، بلوار آزادگان، شمالي،

  www.gonabad.ac.ir  مجتمع آموزش عالي گناباد* 
گناباد، انتهاي خيابان غفاري، مجتمع آموزش عـالي  نشاني: -2 گرفته شده است.باشد ولي براي دانشجويان خوابگاه خودگردان با اخذ شهريه در نظر مجتمع فاقد خوابگاه دانشجويي دولتي مي-1

  051-57252969 :نمابر           57229703 -  57229702-57229701 : تلفن    .گناباد
  www.estahbanihe.ac.ir  مركز آموزش عالي استهبان* 

امكان پرداخت وام با توجه  -2 شود.ها توسط بخش خصوصي و با امكانات مناسب و تحت نظارت معاونت آموزشي اداره ميگونه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه دولتي ندارد. خوابگاهمركز آموزش عالي استهبان هيچ -1
  071- 53234502نمابر:            53234501 تلفن:     74519-44655كدپستي:     .بشارآجنب  م،ئقا بلوار ان،نشاني: استهب- 3 به بودجه اختصاص داده شده از طرف صندوق رفاه وجود دارد.

  www.eghlid.ac.ir  مركز آموزش عالي اقليد* 
  براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.

  www.smc.ac.ir  سپاه ـ قممركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي * 
التزام عملـي بـه    -3اعتقاد و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه. -2اعتقاد به مباني اسالم ناب محمدي(ص)، انقالب اسالمي و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران.  -1 الف) شرايط عمومي:

-5غيرقانوني.  الحادي و التقاطي، هاي غيراسالمي،سازمان و هاگروه احزاب، يا هواداري از نداشتن سابقه عضويت و-4احكام اسالمي و قوانين جمهوري اسالمي و رعايت موازين اخالق اسالمي. 
مت و توانايي جسمي، داشتن سال-7خدمات دولتي.  محكوميت به محروميت از نداشتن سابقه استعمال مواد مخدر و دخانيات و-6هاي سياسي. سازمان و هاگروه هواداري از احزاب، عدم عضويت و

داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران و نداشتن -10اجتماعي و عدم سوءپيشينه.  دارابودن حسن شهرت اخالقي و-9استعداد تحصيلي.  دارا بودن هوش و-8رواني با تأييد بهداري نيروهاي مسلح. 
صورت گذراندن  در سال تمام و 20 اين مركز حداكثر سن داوطلبان تحصيل در-1 ب) شرايط اختصاصي:مسلح.  هاي الزم برابر ضوابط گزينش نيروهايدارا بودن صالحيت-11تابعيت مضاعف. 

هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي در يكي از رشته 6-3-3و يا ديپلم نظام جديد  دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم متوسطهدارا بودن مدرك دوره پيش-2باشد. سال تمام مي 22خدمت وظيفه عمومي 
در شـرايط  -5روخـواني.  قرائت قرآن در حد تسلط به -4در سال آخر تحصيلي.  14دارا بودن حداقل معدل  -3و علوم انساني و معارف اسالمي برابر دستورالعمل سازمان سنجش آموزش كشور. 

- 6قرآني، علمي، فرهنگي و ورزشي خواهد بود.  افراد برتر آزادگان و رزمندگان) و اعضاي فعال بسيج، (شهدا، جانبازان، محترم ايثارگرانمساوي اولويت جذب دانشجو با اعضاي درجه يك خانواده 
همه دانشجويان در حـين تحصـيل متعهـد    -7گذرانند. هاي آموزشي نيروهاي مسلح را ميبرنامه دانشجويان عالوه بر دروس مصوب، تعدادي از واحدهاي مازاد خاص رشته مربوط را گذرانده و

دانشجويان جديدالورود كه دوره تحصيلي را (برابر با -1 ج) مزايا و امتيازات: شوند كليه مقررات و ضوابط مركز از قبيل نظم و انضباط، حضور در مراسم، شركت در اردوها و... را رعايت نمايند.مي
دانشجويان در طول مدت تحصيل از خوابگاه مجردي، غذا و امكانات فرهنگي، -2آيند. يند، به استخدام سپاه و ساير نيروهاي مسلح در ميضوابط گزينش نيروهاي مسلح) با موفقيت سپري نما

  مند خواهند شد.دفترچه خدمات درماني) برابر مقررات سپاه و ساير نيروهاي مسلح  بهره و ساير خدمات (كمك هزينه تحصيلي ورزشي و
  www.shahreza.ac.ir  عالي شهرضامركز آموزش * 

  031-53245010 :نمابر   53238380: تلفن                 71نبش فرعي  ،بلوار امام خميني ،شهرضا: نشاني-2 باشد.اين مركز آموزش عالي داراي خوابگاه خودگردان ويژه پسران مي-1
  www.bzte.ac.ir  زهرافني و مهندسي بوئينمركز آموزش عالي * 

امكان ارايه سرويس اياب و ذهاب از تهران، كرج و قـزوين بـه دانشـگاه -2شدگان. اختصاص خوابگاه با توجه به امكانات و ضوابط دانشگاه و برحسب رتبه قبولي آزمون سراسري به پذيرفته -1
  02833894121نمابر:  02834225052تلفن خوابگاه:  02833894نشاني: بويين زهرا، انتهاي بلوار امام خميني(ره). تلفن دانشگاه: -3وبالعكس بصورت روزانه و با قيمت مصوب وجود دارد. 

  www.fabad-ihe.ac.ir  فيروزآبادمركز آموزش عالي * 
به پذيرفته  - 2 گردد.با نرخ مناسب ارايه مي در اين مركز خوابگاه دولتي وجود ندارد و خوابگاه خودگردان تحت نظارت مركز براي خواهران به صورت كامل و براي برادران در دو سال اول-1

فيروزآباد، بلوار شهيد شهرستان فارس، نشاني: استان - 3كشوري در سال اول بورس تحصيلي داده مي شود و در صورت كسب رتبه برتر، در سالهاي بعد نيز ادامه مي يابد.  20000شدگان رتبه زير 
    .بهشتي، خيابان عبداهللا انصاري

  071- 38734835تلفن:               94469-74717: كدپستي

  www.kashmar.ac.ir  مركز آموزش عالي كاشمر* 
- مركز آموزش عالي كاشمر خدماتي شامل اردوهاي علمي-2 باشد.مركز آموزش عالي كاشمر داراي خوابگاه خودگردان با نظارت دانشگاه براي كليه دانشجويان روزانه و شبانه (نوبت دوم) مي -1

جهت رفاه حال دانشجويان - 3ارايه خواهد داد. فرهنگي، دوره هاي آموزشي جانبي، امكانات ورزشي و اينترنت در طول مدت قانوني تحصيل براي كليه دانشجويان روزانه و شبانه (نوبت دوم) 
مركز آموزش عالي كاشمر داراي سلف سرويس دانشجويي با - 4ها و بالعكس براي كليه دانشجويان روزانه و شبانه(نوبت دوم) برقرار خواهد بود. هسرويس اياب و ذهاب از دانشگاه به محل خوابگا

 051 – 55258801: تلفن كاشمر عالي آموزش مركز –) ع(مرتضي سيد امامزاده بلوار – كاشمر –نشاني: خراسان رضوي  -5 باشد. قيمت مصوب صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي
  www.sapp.ir/ukashmarدر نرم افزار بومي سروش:  كانال اطالع رساني مركز info@kashmar.ac.irپست الكترونيكي:  051 – 55258803: نمابر
  www.lar.ac.ir  مركز آموزش عالي الر* 

سال تحصيلي و دانشجويان پسر به مدت دو نيمسال تحصيلي مجتمع آموزش عالي الرستان متعهد به تامين خوابگاه استيجاري(با مديريت دانشگاه) براي دانشجويان دختر به مدت هشت نيم -1
 خيابان معلم -  شهر جديد - الرستان – مجتمع: فارسنشاني -2 مراجعه نماييد.فوق يابد. جهت كسب اطالعات بيشتر به وبگاه بيش از اين مدت، درصورت وجود ظرفيت خالي تخصيص مي است.

   07152251892نمابر:  07152253104-9 تلفن: 7431716137مجتمع آموزش عالي الرستان كدپستي:  - انتهاي بلوار آزادي  -
  www.lamerdhec.ac.ir  مركز آموزش عالي المرد* 

  دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.براي اطالع از شرايط و ضوابط 
  www.mahallat.ac.ir  (ويژه برادران) مركز آموزش عالي محالت* 

  براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.
  www.mamasaniu.ir  مركز آموزش عالي ممسني* 

(خيابـان   نشاني: فارس، نورآباد ممسني، خيابان شهيد دستغيب-2 باشد.وكليه خدمات رفاهي براي دانشجويان دوره روزانه به صورت آموزش رايگان مياين مركز دانشگاهي كامال دولتي بوده -1
  071-42520357و  42520356تلفن:        . گازرگاه)، جنب منازل سازماني شركت نفت



 علوم، تحقيقات و فناوري ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت عمومي و اختصاصي دانشگاهشرايط و ضوابط ) 3                               هابخش پيوست

  18 صفحه 
 

 آموزش عاليها و مؤسسات شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

  www.mamasaniu.ir  كاربردي هالل ايران-موسسه آموزش عالي علمي* 
 پرداخت وام دانشجويي منوط به موافقت صندوق رفاه دانشـجويي وزارت بهداشـت خواهـد بـود.      -2اين موسسه امكان ارائه تسهيالت خوابگاه و سرويس اياب و ذهاب به دانشجويان ندارد.  -1
داشتن توانايي جسمي و رواني و عدم نقص  -5باشد. سال مي 35حداكثر سن متقايان شاغل و غيرشاغل -4. باشدشدگان برعهده هالل احمر و موسسه نميمسئوليتي از حيث استخدام پذيرفته -3

خيص ها و خسارات وارده طبق ضوابط و به تشچنانچه دانشجويي به هر دليل ترك تحصيل نمايد يا از دوره اخراج شود متعهد به پرداخت كل هزينه -6عضو مؤثر در كار كارگاهي الزامي است. 
  021-88954007نمابر:    021-88993959تلفن:       1نشاني: تهران، ميدان فلسطين، خيابان ايتاليا، پالك  -7موسسه خواهد بود. 

  www.ikvu.ac.ir  آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) ـ قم مؤسسه* 
هاي آموزش مجازي بر پايـه  دوره -2. است پذيرمقطع كارشناسي اين موسسه به صورت مجازي امكانشدگان غيرطلبه(پذيرش از طريق آزمون سراسري) در در حال حاضر تحصيل پذيرفته-1

 موسسه با-3گردد. مند ميهاي آموزشي نيز بهرهمندي از امكانات آموزش مجازي (كالس آنالين و آفالين) از كتب، جزوات و بستههاي الكترونيكي است كه دانشجو ضمن بهرهاستفاده از آموزش
هاي رفع اشكال به صورت متمركز، در شهر قم و با دريافت هاي وزارت علوم در صورت به حد نصاب رسيدن نفرات براي هر درس، نسبت به برگزاري كالسها و دستورالعملنامهتوجه به آيين

شود و امكانـات خوابگـاهي در صـورت    مون در سراسر كشور و خارج از كشور برگزار ميمركز آز 30آزمون هاي پايان نيمسال به صورت حضوري در قم، تهران و حدود -4كند. هزينه اقدام مي
رعايت كامل -5ها توسط دانشجو، فقط در شهر مقدس قم فراهم است. همچنين امكان افزوده شدن مراكز آزمون در صورت به حد نصاب رسيدن وجود دارد. درخواست و پرداخت بخشي از هزينه

شدگان ملزم به رعايت همه قوانين و مقررات پذيرفته-6هاي آموزشي و اداري موسسه الزامي است. ي بانوان و شيونات اسالمي و پوشش مناسب براي آقايان در همه محيطحجاب برتر (چادر) برا
شهريه ثابت و متغيـر بـر اسـاس    -8شوند. مند ميافيت تحصيلي بهرهشده با رعايت مقررات وظيفه عمومي از معدانشجويان پسر پذيرفته-7باشند. آموزشي و انضباطي وزارت علوم و موسسه مي

رييسه موسسه تعيين مي شود و حداكثر نرخ شهريه ثابت و متغير به صورت ساالنه و با تصويب هييت -9هاي مجازي به ميزان كمتر از حداقل مقدار شهريه مراكز مشابه اخذ مي گردد. ضوابط دوره
دانشجويان در صورت دارا بودن شرايط مندرج در جدول ذيل از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. ميزان و -10افزايش شهريه مراكز آموزش عالي مشابه خواهد بود. افزايش ساالنه، متناسب با 

ها توسط نهادها يا آن دسته از دانشجوياني است كه شهريه آن درصد براي 50تخفيف هاي موجود در جدول ذيل تا سقف -11نامه داخلي دانشگاه است. چگونگي اعمال تخفيف شهريه مطابق آيين
تماس حاصل  251داخلي  025-32908193-5هاي مراجعه و يا با شماره تلفني فوق اين مركز به نشان وبگاهتوانند به داوطلبان براي اطالعات بيشتر مي-12گردد. موسسات حمايتي پرداخت نمي

متري  20ساختمان مركز آموزش مجازي: قم، بلوار محمدامين (ص)، خيابان  025-321130: قم، ابتداي بلوار محمدامين(ص)، بلوار جمهوري اسالمي تلفن: نشاني: ساختمان مركزي-13نمايند. 
  025-32931998دورنگار:  025-32908193-5. تلفن: 27، پالك 9و  7گلستان، بين كوچه 

   ها و مؤسسات آموزش عاليدانشگاهدر و آموزش تربيت بدني علوم ورزشي  هايرشته* 
ر آزمون د )6/5/98و 5، 4، 3( كه در تاريخ مقرر هاو كليه داوطلبان عالقمند به اين رشته پذيردصورت ميپذيرش در رشته علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني به صورت متمركز و با شرايط خاص  

بديهي است داوطلباني ) در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند. 150تا  1عالقه خود را در هر اولويتي كه عالقه داشته باشند ( از اولويت هاي مورد توانند كدرشته محلاند، ميعملي شركت نموده
ها، محل باشند و در صورت درج اين كدرشتهها نميتهاند، مجاز به انتخاب اين رشهاي مربوط به اين رشته اعالم ولي در آزمون عملي مربوط شركت نكردهكه عالقمندي خود را با انتخاب كد رشته

ند به آنان اجازه انتخاب الزم به توضيح است داوطلباني كه بر اساس كارنامه نتايج اوليه در دوره روزانه مجاز نشده اند در صورتيكه در آزمون عملي شركت نموده اانتخاب آنان حذف خواهد شد. 
  هاي علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني داده شده است. اين موضوع در كارنامه نتايج اوليه براي اين داوطلبان مشخص گرديده است.اً در رشتهرشته محل هاي دوره روزانه، منحصر
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  هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي:ها و دانشگاهشرايط و ضوابط دانشكدهشهريه و ) 4
هاي مازاد، غيرانتفاعي و نيز اتباع غيرايراني ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيأت امناي دانشـگاه  هاي خودگردان، ظرفيتدانشجويان پذيرفته شده در پرديس

  گردد.هر دانشگاه اعالم ميهاي اطالع رساني پايگاهباشند. مبلغ شهريه از طريق علوم پزشكي محل تحصيل مي

 هاي علوم پزشكيها و دانشگاهابط عمومي و اختصاصي دانشكدهشرايط و ضو
  www.abadanums.ac.ir  دانشكده علوم پزشكي آبادان* 

فلكـه   -نشـاني: آبـادان  -3  اين دانشكده هيچگونه تعهدي نسبت به تامين و واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد. -2. نام دانشكده: دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني آبادان-1
 061- 53265361و  53265358و 53265357تلفن :  517صندوق پستي:  6313833177 معاونت آموزشي، تحقيقات و فناوري كد پستي: - روبروي فرودگاه بين المللي آيت ا... جمي آبادان -فرودگاه

   061-53262618دورنگار: 
 .asaums.ac.irwww  (همدان) دانشكده علوم پزشكي اسدآباد* 

ساختمان سـابق بيمارسـتان    -بهمن معاونت آموزشي تحقيقاتي فرهنگي ودانشجويي دانشكده علوم پزشكي اسدآباد 22نشاني: بلوار-2 دانشكده هيچ گونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد. -1
  6541914438كد پستي:  08133132015نمابر:  08133132014اميرالمومنين تلفن: 

  .esfrums.ac.irwww  دانشكده علوم پزشكي اسفراين* 
ساختمان معاونت آموزشي تحقيقات دانشجويي فرهنگـي   24نشاني: خراسان شمالي شهرستان اسفراين خيابان امام رضا(ع) جنب امام رضا(ع) -2 دانشكده در قبال ارايه خوابگاه تعهدي ندارد. -1

   05837238757 نمابر: 05837241402-05837238757شماره تلفن: 9661856188 اسفراين كدپستي:دانشكده علوم پزشكي 
  www.irshums.ac.ir  دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر* 

 05437213397واحـد آمـوزش نمـابر:     119داخلـي   05437210483معاونت آموزشي پژوهشي دانشجويي فرهنگي دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر شماره تلفـن:   -بلوار بلوچ  -ايرانشهر  :نشاني
   9914786138كدپستي: 

www.behums.ac.ir  دانشكده علوم پزشكي بهبهان* 
شماره   http://farhangi.behums.ac.irپرتال معاونت آموزش:  6361694167علوم پزشكي بهبهان كد پستي:  2ساختمان آموزش  - فرهنگسرا -بين فلكه محسني و ارجان - نشاني: بهبهان

   06152722014 نمابر: 06152722014تلفن واحد معاونت آموزش: 
  www.trjums.ac.ir  تربت جام دانشكده علوم پزشكي* 

معاونت آموزشي، پژوهشي شـماره تلفـن    - 12ميرقوام الدين  -بلوار ميرقوام الدين  -تربت جام  -نشاني: خراسان رضوي  -2 خوابگاه خودگردان( بخش خصوصي)، فاقد خوابگاه دولتي داراي -1
   edu@trjums.ac.irصندوق پستي  9571786917كدپستي  05152523225 نمابر:شماره  05152541090 -05152523225

  www.khalums.ac.ir  دانشكده علوم پزشكي خلخال* 
امور  ها:شماره تلفن  .احمرجنب داروخانه هالل  -خيابان امام خميني(ره) خيابان شهيد مظفر عزيزي  -نشاني: خلخال -2. ممنوعيت نقل و انتقال و عدم تعهد در ارايه خوابگاه براي پسران -1

   5681761351كد پستي:  045-32422305و  045-32434042: نمابر 0451 - 32426606دانشجويي: امور  045- 32421933آموزش و ثبت نام: 
  www.khomeinums.ac.ir  دانشكده علوم پزشكي خمين* 

مجتمع آموزشي حضـرت زينـب(س) شـماره تلفـن      - معاونت آموزش و تحقيقات -بلوار قدس -شهرستان خمين: نشاني-2 ندارد.گونه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه دولتي اين دانشكده هيچ -1
   3881858573 كد پستي دانشكده: 08646224143 شماره نمابر: 112داخلي  08646221533-36و  08646224143دانشكده: 

  www.khoyums.ac.ir  خويدانشكده علوم پزشكي * 
نشاني: خوي، بلوار وليعصر، روبروي ميدان خشـكبار،  نمـابر:    -3هاي انتقال ترتيب اثر داده نخواهد. به درخواست -2باشد. اين دانشكده فاقد خوابگاه براي دانشجويان خواهران و برادران مي -1

    04436257668تلفن:  04436255777
  www.savehums.ac.ir  دانشكده علوم پزشكي ساوه* 

هاي توضيحات: كد رشته 3914334911كدپستي:  086-42343395نمابر  086-42343395شماره تماس  - خ ياس - شهر صنعتي كاوه - نشاني: ساوه-2 فاقد خوابگاه خواهران و برادران  -1
  قبولي مازاد داراي شهريه مي باشد.

    دانشكده علوم پزشكي سراب* 

    041- 43237412دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراب شماره تلفن:  - خيابان امام خميني - نشاني: سراب- 2  داراي خوابگاه پسران به صورت ملكي و خوابگاه دختران به صورت استيجاري.  - 1
    04143224620 - 04143237412نمابر:  5471743961كد پستي: 

  www.sirums.ac.ir  سيرجاندانشكده علوم پزشكي * 
معاونت آموزشي دانشـكده علـوم پزشـكي تلفـن:      محل سابق بيمارستان امام رضا (ع)، سيرجان، خيابان ابن سينا، نشاني:-2 اين دانشكده تعهدي در قبال ارايه خوابگاه براي دانشجويان ندارد. -1

   7818683333 :كدپستي 034- 42232053 :نمابر 034- 42202054-42202055
    دانشكده علوم پزشكي شوشتر* 

  .جهت خواهران خوابگاه به صورت مشاركتي با پرداخت هزينه مي باشد-2 .دانشكده علوم پزشكي شوشتر فاقد خوابگاه مي باشد-1
  www.gerums.ac.ir  دانشكده علوم پزشكي گراش* 

 7441758666دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گراش كدپستي :  -خيابان دانشگاه-بلوار سرداران -گراش -نشاني: فارس-2 خوابگاه به دانشجويان دختر و پسر تعلق مي گيرد. -1
   07152446633شماره نمابر :  07152448101-9شماره تلفن : 

  www.larums.ac.ir  دانشكده علوم پزشكي الرستان* 
شهر جديد كيلومتر يك  نشاني: فارس، الرستان،-2 باشد.كيلومتر مي 375اين دانشكده هيچ تعهدي در قبال ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد. مسافت شهرستان الرستان تا مركز استان(شيراز )  -1

نمـابر   - 7431895639كده علـوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي درمـاني الرسـتان كـد پسـتي         امور آموزشي دانشـ  -بلوار دكتر دادمان، دانشكده پرستاري حضرت زينب(س) گراش، -جاده الر 
 وبگـاه نشـاني   www.nursing.larums.ac.irدانشكده پرستاري حضرت زينب(س) الرستان:  وبگاهنشاني  07152252718 - 07152245009شماره تلفن:  07152249316 -07152247111

   www.ewazschealth.sums.ac.irدانشكده بهداشت اوز: 
  www.mrgums.ac.ir  دانشكده علوم پزشكي مراغه* 

 04137276364 شماره نمـابر  04137276363 تهران روبروي دانشگاه پيام نور ساختمان معاونت آموزشي شماره تلفن ثابت -جاده مراغه 2نشاني: آذربايجان شرقي مراغه ميدان مجلس كيلومتر 
  www.amozeshi.mrgums.ac.ir نشاني پرتال معاونت آموزشي  55158-78151كدپستي 448صندوق پستي 
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 هاي علوم پزشكيها و دانشگاهابط عمومي و اختصاصي دانشكدهشرايط و ضو
  www.nums.ac.ir  دانشكده علوم پزشكي نيشابور* 

  .علوم پزشكي نيشابور خوابگاه ندارددانشكده 
  www.uswr.ac.ir    ـ تهران و توانبخشي بهزيستي علوم دانشگاه* 

  شركت كنندگان از شرايط جسماني سالم برخوردار باشند.-2  باشد.دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي -1
  www.arakmu.ac.ir  پزشكي اراك علوم دانشگاه* 

هاي مندرج در پرتال دانشگاه علوم پزشكي نام در اين دانشگاه از طريق اطالعيهكليه شرايط ثبت-2اين دانشگاه به علت محدوديت فضاي خوابگاهي نسبت به واگذاري خوابگاه محدوديت دارد. -1
دانشـگاه علـوم    ميدان بسيج، سايت پيـامبر اعظـم(ص)   معاونت آموزشي: اراك، نشاني :و مشخصات دانشگاه علوم پزشكي اراك نشاني-3رساني خواهد شد. اطالعنشاني فوق اراك به 

اداره  08634173515-08634173387نـام  تلفن هاي معاونـت: اداره آمـوزش و ثبـت    1884 صندوق پستي: 08634173639 نمابر: 38484-7-69-41معاونت آموزش كد پستي:  پزشكي اراك،
ها: امور خيابان علم الهدي، جنب بيمارستان اميركبير، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي اراك تلفن ،نشاني معاونت دانشجويي فرهنگي: اراك 08634173643ام اينترنتي: نخدمات ماشيني و ثبت

  646صندوق پستي  3819693345كد پستي:  08633123881نمابر:  8-08633136055 08633130021، 08633130180خوابگاهها و رفاه: 
  www.ajaums.ac.ir  پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران علوم دانشگاه* 

   باشد.هاي اسكان برعهده سازمان متبوع ميباشند خوابگاه وكليه هزينهنيروي انتظامي و سپاه مي تمامي دانشجويان استخدام رسمي ارتش، الف)
پزشكي ارتش و بورسيه ارتش در ساير دانشگاهها، داوطلبان دوره روزانه دانشگاه علوم پزشكي ارتش جهت خـدمت در نيـروي   شرايط و ضوابط عمومي داوطلبان دوره روزانه دانشگاه علوم   ب)

مرد دوره روزانه رشته  لوم پزشكي ارتش، داوطلباندريايي راهبردي ارتش جمهوري اسالمي ايران ، داوطلبان دوره بورسيه پزشكي، دندانپزشكي و فوريت هاي پزشكي نيروي انتظامي در دانشگاه ع
پرستاري و  دندانپزشكي، ي ارتش، داوطلبان رشته پزشكي،داروسازي بورسيه ارتش در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...، داوطلبان دوره بورسيه رشته دندانپزشكي سپاه پاسداران در دانشگاه علوم پزشك

متدين به دين مبين اسالم و التزام عملي به واليـت   -1در آزمون سراسري علوم تجربي. شرايط عمومي:  98-99ال تحصيلي پيراپزشكي بورسيه وزارت دفاع در دانشگاه علوم پزشكي ارتش درس
عدم محكوميت  -4آن.  ايمان به انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران و آمادگي فداكاري درراه تحقق اهداف -3تابعيت جمهوري اسالمي ايران و ايراني االصل بودن.  -2مطلقه فقيه. 

عدم سابقه عضويت و يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي و الحادي و غير  -6عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي.  -5ناشي از اقدام عليه انقالب ونظام جمهوري اسالمي ايران. 
كساني كه به عنوان عضو به ارتش جمهوري اسالمي ايران مي -9دم سوء پيشينه كيفري برابر اعالم مراجع ذيصالح. ع -8عدم معروفيت به فساد اخالقي و عدم اعتياد به مواد مخدر.  -7قانوني. 

استخدام افراد بر  -11 هاي تدين و انقالبي بودن اصل بوده و در همه مراحل بايد مورد توجه قرار گيرد.شاخصه -10پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد شوند و آمادگي ماموريت را داشته باشند. 
 روحيـه ايثـار و فـداكاري توجـه مـي شـود.        در استخدام افراد به وجود انگيزه خـدمتي، -12باشد. مبناي مرتفع نمودن مشكالت اقتصادي آنان نبوده و جذب و استخدام براساس نياز سازمان مي

(حداقل  داشتن سالمت جسماني و رواني و تناسب اندام -14صورت استعفاء و يا اخراج برابر قوانين و مقررات ارتش. سپردن تعهد كافي مبني بر پرداخت دو برابر هزينه هاي دوره آموزشي در -13
  نداشتن كارت معافيت پزشكي از حوزه نظام وظيفه.  -15برابر تاييد مركز معاينات پزشكي نيروي زميني ارتش ج.ا.ا.  سانتي متر) 165قد 
سال تمام( مبناي احتساب سن داوطلبان از تاريخ اولين روز شروع فرآيند گزينش و مصاحبه در سال  22سال وحداكثر سن 16حداقل سن در هنگام پذيرش داوطلبان  -1 شرايط اختصاصي: ج)
مدت خدمت دوره ضرورت(خدمت مقدس سربازي) به حداكثر سـن   د،داوطلباني كه در حال انجام خدمت مقدس سربازي در نيروهاي مسلح بوده و يا آن را به اتمام رسانيده ان-2خواهد بود).  98

آزمون استخدامي، از شرط فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي، آزادگان از كار افتاده كلي، در صورت كسب حد نصاب قبولي(تراز علمي) و امتيازات الزم در  -3سال) اضافه خواهد شد. 22آنان(
و باالتر از آن براي داوطلبان رشته هـاي پزشـكي و بورسـيه پزشـكي،      16شرايط علمي مورد نظر جهت داوطلبان: (الف) معدل كل ديپلم  -4ثر سن معاف مي باشند. حداقل معدل ديپلم و حداك

و باالتر از آن  16راسري گروه علوم تجربي. (ب) معدل كل ديپلم در رشته پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي در آزمون س 9000دندانپزشكي و بورسيه دارو سازي و كسب نمره و تراز علمي باالتر از 
هاي كارداني فوريت و باالتر از آن براي داوطلبان رشته 16در آزمون سراسري (ج) معدل كل ديپلم  7000هاي پرستاري و كارشناسي پيراپزشكي و كسب نمره علمي باالتر از براي داوطلبان رشته

مشخص بودن وضعيت نظـام   -5ها نيز بايد حد نصاب تراز علمي را داشته باشند. دهان تبصره: داوطلبان داراي سهميه شاهد و ايثارگر و بهياري و ديگر سهميههاي پزشكي و تكنسين سالمت 
ت متوسطه و پيش دانشگاهي و دفترچه آماده به خدمت بدون مهر و بعد از آن، دارا بودن گواهي پايان تحصيال 1379وظيفه براي داوطلبين آقا (دارا بودن گواهي اشتغال به تحصيل براي متولدين 

احراز صالحيت علمي به  -6و قبل از آن، دارا بودن گواهي اشتغال خدمت سربازي براي داوطلبان سرباز، دارا بودن كارت پايان خدمت جهت داوطلبان منقضي خدمت).  1378غيبت براي متولدين 
باشند بايستي در موقع پذيرش برگه تسويه حساب و يا نامه انصراف از تحصيل داوطلباني كه در دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي كشور شاغل به تحصيل مي -7ت علمي منتخب دانشگاه. ئتاييد هي

داوطلبان درهنگام ثبت نام نبايستي  -9يد مركز گزينش نزاجا. احراز صالحيت مكتبي و موفقيت درمصاحبه علمي، روانسنجي، تست ورزش وتحقيقات الزم به تاي -8دانشگاه مربوطه را ارايه نمايند. 
شرايط ادامه تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتش ضمن رعايت ضوابط ومقررات آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش  -10هاي دولتي و غير دولتي باشند. يك از سازماندر استخدام هيچ

نيروهاي زميني، قرارگاه پدافند، هوايي ودريايي در كل  دانشجويان پس از فراغت ازتحصيل جهت اشتغال دريكي از مراكز ستاد فرماندهي آجا، -11باشد. ميپزشكي، تابع مقررات ارتش ج.ا.ا. نيز 
خراج وي از ارتش گردد عـالوه برجبـران خسـارات    يا ارتكاب اعمالي كه موجب ا صورت انصراف دانشجو و در -12بندي معدل كل نمرات طول تحصيل تقسيم خواهند شد. كشور براساس رتبه

 هر مقررات ارتش در ضوابط و معرفي ضامن معتبر و سپردن تعهد خدمتي برابر -13مالي(دو برابر هزينه هاي آموزشي و آمادي) از ادامه تحصيل در رشته مربوطه در اين دانشگاه محروم خواهد شد. 
فارغ التحصيالن  -16پوشيدن لباس مصوب ارتشي براي دانشجويان اين دانشگاه الزامي است.  -15در معاينات و گزينش اين دانشگاه را ندارند. داوطلبان متاهل حق شركت  -14نقطه از كشور. 

  ود ندارد. اي وجبعد از قبولي در اين دانشگاه امكان تغيير رشته و انتقال دايم در هيچ مقطع و رشته -17نام ندارند. مقاطع كارداني و باالتر حق ثبت
شود) وكليه امكانات اي از دانشجو دريافت نميهاي بورسيه شبانه روزي و رايگان بوده(هيچگونه هزينهها از جمله رشتهتحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتش براي تمامي رشته -1 امتيازات:د) 

گونه تعهدي براي خوابگاه متاهلين رايگان و بر عهده ارتش جمهوري اسالمي ايران خواهد بود. ليكن دانشگاه هيچبهداشت و درمان و وسايل كمك آموزشي  تحصيل، پوشاك، خوراك، مسكن، زيست،
درجه ستواندومي، ساله، دانشجويان دندانپزشكي و داروسازي به درجه ستوانيكمي، دانشجويان كارشناسي پيراپزشكي به  2پس از فارغ التحصيلي دانشجويان پزشكي به درجه ستوانيكم  -2ندارد. 

باشد، پس از فراغت از تحصيل به رتبه صورت كارمندي ميهدانشجويان كارداني پيراپزشكي به درجه ستوانسومي نايل خواهند شد. در خصوص دانشجويان پرستاري از آنجايي كه استخدام آنان ب
اي(مطابق با رشته فارغ التحصيلي) مورد تاييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعطا ي، كارشناسي، دكتراي حرفهبه فارغ التحصيالن مدرك كاردان -3گردند. (معادل درجه ستواندومي) نايل مي11

به  قانون هماهنگ پرداخت)دانشجويان در طول مدت تحصيل ماهيانه مبلغي(مشمول پرداخت حقوق برابر  -5نام به استخدام رسمي ارتش ج.ا.ا. درخواهد آمد. دانشجو از بدو ورود و ثبت-4خواهد شد. 
حكمت كارت، دفترچه بيمه درماني و بيمه عمر براي خود و عايله تحت تكفل و وام هاي  همچنين دانشجويان ارتش از تسهيالتي مانند: مسكن، -6عنوان كمك هزينه تحصيلي دريافت خواهند نمود. 

برابر راي دانشگاه محل تحصيل خود مشمول آيين نامه هاي مربوطه باشند ضمن برخورداري از جوايز نفيس و مساعدت هاي الزم، هاي ممتاز و نخبه كه دانشجويان رتبه-7مصوب برخوردار خواهند شد. 
ا توجه به نياز سازمان و با هماهنگي امكان ادامه تحصيل در همه مقاطع ب -8اشند . بمجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بعدي بدون آزمون ورودي مي

ا دانشجويان پس از فراغت از تحصيل امكان شركت در دوره -9كارگزيني نيروي مربوطه وجود دارد.  هاي طولي و عرضي و پودماني در داخل و خارج از كشور را برابر روش جاري و قوانين ارتش ج.ا.
  مراجعه نمايند. نشاني فوق اينترنتي دانشگاه به  وبگاهخصوص دانشگاه علوم پزشكي ارتش به ضمنا براي كسب اطالعات بيشتر در  -10خواهند داشت. 

نام داوطلبين در ايـن دانشـگاه و   ثبت -2به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.  www.sanjesh.orgنتايج از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني  -1نحوه اعالم نتايج: ) ه
تاريخ مراجعه  تماس تلفني، اعالن واجدان شرايط، هيچگونه مكاتبه، -3باشد. ها به معني اگاهي از تمامي ضوابط و مقررات دانشگاه علوم پزشكي ارتش ميمعاينات جسماني و مصاحبهشركت در 

داوطلبان براي كسب هرگونه اطالع بايد به سايت سازمان سنجش آمـوزش كشـور    نام با داوطلبان از طرف اين دانشگاه صورت نخواهد گرفت.معاينات پزشكي و مصاحبه حضوري و تاريخ ثبت
  مراجعه نمايند. 
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ر سـال  شرايط وضوابط اختصاصي داوطلبان دوره روزانه دانشگاه علوم پزشكي ارتش جهت خدمت در نيروي دريايي راهبردي ارتش جمهوري اسـالمي ايـران د  
ز 22سال وحداكثر سن 16حداقل سن در هنگام پذيرش داوطلبان  -1 شرايط اختصاصي:: تجربي در آزمون سراسري علوم 98-99تحصيلي سال تمام.( مبناي احتساب سن داوطلبان ا

اند، مدت خدمت را به اتمام رسانيده داوطلباني كه در حال انجام خدمت مقدس سربازي در نيروهاي مسلح بوده و يا آن -2خواهد بود).  98تاريخ اولين روز شروع فرآيند گزينش و مصاحبه در سال 
فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي، آزادگان از كار افتاده كلي، در صورت كسب حد نصاب قبولي(تراز  -3سال) اضافه خواهد شد. 22دوره ضرورت(خدمت مقدس سربازي) به حداكثر سن آنان(

بودن معدل كل و معدل كتبي ديپلم  شرايط علمي مورد نظر جهت داوطلبان: (الف) دارا -4باشند. حداقل معدل ديپلم و حداكثر سن معاف ميعلمي) و امتيازات الزم در آزمون استخدامي، از شرط 
دندانپزشكي و رشـته داروسـازي در آزمـون    براي رشته پزشكي،  9000دندانپزشكي و بورسيه داروسازي و كسب نمره و تراز علمي باالتر از  هاي پزشكي،و باالتر از آن براي داوطلبان رشته 16

در آزمون سراسري. (ج)  7000هاي پرستاري و كارشناسي پيراپزشكي و كسب نمره علمي باالتر از و باالتر از آن براي داوطلبان رشته 16سراسري گروه علوم تجربي. (ب) دارابودن معدل كل ديپلم 
هاي پزشكي و تكنسين سالمت دهان. تبصره: داوطلبان داراي سهميه شاهد و ايثارگر و بهياري و ديگر سهميههاي كارداني فوريتداوطلبان رشتهو باالتر از آن براي  16بودن معدل كل ديپلم  دارا

و بعد از آن، دارا بودن گواهي  1379مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبين آقا(دارا بودن گواهي اشتغال به تحصيل براي متولدين  -5ها نيز بايد حد نصاب تراز علمي را داشته باشند. 
و قبل از آن، دارا بودن گواهي اشتغال به خدمت سربازي براي داوطلبان سرباز، دارا  1378ين پايان تحصيالت متوسطه و پيش دانشگاهي و دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت براي متولد

داوطلباني كه در دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي كشور شاغل به  -7احراز صالحيت علمي به تاييد هييت علمي منتخب دانشگاه.  -6بودن كارت پايان خدمت جهت داوطلبان منقضي خدمت). 
احراز صالحيت مكتبي و موفقيت درمصاحبه علمي، روانسنجي، تست  -8ي باشند بايستي در موقع پذيرش برگه تسويه حساب و يا نامه انصراف از تحصيل دانشگاه مربوطه را ارايه نمايند. تحصيل م

شرايط ادامه تحصيل در دانشگاه علوم  -10هيچ يك از سازمانهاي دولتي و غير دولتي باشند. داوطلبان درهنگام ثبت نام نبايستي در استخدام  -9ورزش وتحقيقات الزم به تاييد مركز گزينش نزاجا. 
دانشجويان پس از فراغت ازتحصيل با اخذ تعهد مبني بر  -11پزشكي ارتش ضمن رعايت ضوابط و مقررات آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، تابع مقررات ارتش ج.ا.ا. نيز مي باشد. 

ل نمرات طول تحصيل تقسيم خواهند ل خدمت در يكي از مناطق جنوبي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران(بندر جاسك، بندر عباس و بندر كنارك) براساس رتبه بندي معدل كسا 12
، عالو بـر جبـران خسـارات    11ور مبني بر خدمت در مناطق قيد شده در بنددر صورت انصراف دانشجو و يا ارتكاب اعمالي كه موجب اخراج وي از ارتش گردد و يا عدم تمكين از دست -12شد. 

معرفي ضامن معتبر و سپردن تعهد خدمتي برابر ضوابط و  -13مالي(دو برابر هزينه هاي آموزشي و آمادي) از ادامه تحصيل در رشته مربوطه در اين دانشگاه و يا ادامه طبابت محروم خواهد شد. 
پوشيدن لباس مصوب ارتشي براي دانشجويان اين دانشگاه الزامي است.  -15داوطلبان متاهل حق شركت در معاينات و گزينش اين دانشگاه را ندارند.  -14طه از كشور. مقررات ارتش در هر نق

تحصيل در  -1 امتيازات:و انتقال دايم در هيچ مقطع و رشته اي وجود ندارد.  بعد از قبولي در اين دانشگاه امكان تغيير رشته -17فارغ التحصيالن مقاطع كارداني و باالتر حق ثبت نام ندارند.  -16
شود) وكليه امكانات زيست، مسـكن، خـوراك،   اي از دانشجو دريافت نميگونه هزينهروزي و رايگان بوده(هيچها از جمله رشته هاي بورسيه شبانهدانشگاه علوم پزشكي ارتش براي تمامي رشته

شدن در دانشگاه، پس از پذيرفته داشت و درمان و وسايل كمك آموزشي رايگان و به عهده ارتش جمهوري اسالمي ايران خواهد بود. ليكن دانشگاه در صورت ازدواج دانشجوپوشاك، تحصيل، به
ه، دانشجويان دندانپزشكي و داروسازي به درجه ناوبانيكمي، دانشـجويان  سال 2پس از فارغ التحصيلي دانشجويان پزشكي به درجه ناوبانيكمي  -2هيچ گونه تعهدي براي خوابگاه متاهلين ندارد. 

اري از آنجاييكه استخدام آنان بصورت كارمندي ميكارشناسي پيراپزشكي به درجه ناوباندومي و دانشجويان كارداني پيراپزشكي به درجه ناوبانسومي نايل خواهند شد. در خصوص دانشجويان پرست
اي (مطابق با رشته فارغ التحصيلي) مورد تاييد به فارغ التحصيالن مدرك كارداني، كارشناسي، دكتراي حرفه -3گردند. معادل درجه ناوباندومي نايل مي 11تحصيل به رتبه  باشد، پس از فراغت از

دانشجويان در طول مدت تحصيل ماهيانـه مبلغـي    -5ج.ا.ا در خواهد آمد.  نام به استخدام رسمي ارتشدانشجو از بدو ورود و ثبت -4وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعطا خواهد شد. 
همچنين دانشجويان ارتش از تسهيالتي مانند: مسكن، حكمت كارت، دفترچه بيمه  -6(مشمول پرداخت حقوق برابر قانون هماهنگ پرداخت) به عنوان كمك هزينه تحصيلي دريافت خواهند نمود. 

دانشجويان رتبه هاي ممتاز و نخبه كه برابر راي دانشگاه محل تحصيل خود مشمول آيين نامه هاي  -7و عايله تحت تكفل و وام هاي مصوب برخوردار خواهند شد.  درماني و بيمه عمر براي خود
تحصيل در مقاطع تحصيلي بعدي بدون آزمون ورودي مي باشند.  مربوطه باشند ضمن برخورداري از جوايز نفيس و مساعدت هاي الزم، مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان براي ادامه

هاي طـولي و  دانشجويان پس از فراغت از تحصيل امكان شركت در دوره -9امكان ادامه تحصيل در همه مقاطع با توجه به نياز سازمان و با هماهنگي كارگزيني نيروي مربوطه وجود دارد.  -8
 وبگـاه ضمناً براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص دانشگاه علوم پزشـكي ارتـش بـه     -10شور را برابر روش جاري و قوانين ارتش ج.ا.ا خواهند داشت. عرضي و پودماني در داخل و خارج از ك

  مراجعه نمايند. نشاني فوق اينترنتي دانشگاه به 
ي اسالمي ايران در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... درسال تحصيلي شرايط اختصاصي و امتيازات داوطلبان مرد دوره روزانه رشته داروسازي بورسيه ارتش جمهور

حداقل سن در هنگام پـذيرش   -1 شرايط اختصاصي:: ي فقط از بين برادران خواهد بود)در آزمون سراسري علوم تجربي (پذيرش دانشجو در رشته داروساز 98- 99
داوطلباني كه در حال انجـام خـدمت    -2خواهد بود).  98وطلبان از تاريخ اولين روز شروع فرآيند گزينش و مصاحبه در سال سال تمام.( مبناي احتساب سن دا 22سال وحداكثر سن 16داوطلبان 

فرزنـدان شـاهد،    -3سال) اضافه خواهـد شـد.   22مدت خدمت دوره ضرورت(خدمت مقدس سربازي) به حداكثر سن آنان( مقدس سربازي در نيروهاي مسلح بوده و يا آن را به اتمام رسانيده اند،
ي، از شرط حداقل معدل ديپلم و حداكثر سن معاف مي باشند. جانبازان از كار افتاده كلي ، آزادگان از كار افتاده كلي، در صورت كسب حد نصاب قبولي(تراز علمي) و امتيازات الزم در آزمون استخدام

در رشـته داروسـازي در آزمـون     9000االتر از آن براي داوطلبان بورسيه دارو سازي و كسب نمره و تراز علمي باالتر از و ب 16شرايط علمي مورد نظر جهت داوطلبان: (الف) معدل كل ديپلم -4
ضعيت نظام وظيفه براي مشخص بودن و -5ها نيز بايد حد نصاب تراز علمي را داشته باشند. سراسري گروه علوم تجربي. تبصره: داوطلبان داراي سهميه شاهد و ايثارگر و بهياري و ديگر سهميه

و بعد از آن، دارا بودن گواهي پايان تحصيالت متوسطه و پيش دانشگاهي و دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت براي  1379داوطلبين آقا (دارا بودن گواهي اشتغال به تحصيل براي متولدين 
احراز صالحيت علمي به تاييد هييت  -6ي داوطلبان سرباز، دارا بودن كارت پايان خدمت جهت داوطلبان منقضي خدمت ). و قبل از آن، دارا بودن گواهي اشتغال خدمت سربازي برا 1378متولدين 

از تحصيل دانشگاه  افداوطلباني كه در دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي كشور شاغل به تحصيل مي باشند بايستي در موقع پذيرش برگه تسويه حساب و يا نامه انصر -7علمي منتخب دانشگاه. 
داوطلبان درهنگام ثبت نـام نبايسـتي در    -9احراز صالحيت مكتبي و موفقيت درمصاحبه علمي، روانسنجي، تست ورزش وتحقيقات الزم به تاييد مركز گزينش نزاجا.  -8مربوطه را ارايه نمايند. 

تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... ضمن رعايت ضوابط و مقررات آموزشي وزارت بهداشت درمان و آمـوزش  شرايط ادامه  -10يك از سازمانهاي دولتي و غير دولتي باشند. استخدام هيچ
ي ودريايي در كل هواي نيروهاي زميني، قرارگاه پدافند، دانشجويان پس از فراغت ازتحصيل جهت اشتغال دريكي از مراكز ستاد فرماندهي آجا، -11باشد. پزشكي ، تابع مقررات ارتش ج.ا.ا. نيز مي

(دو  درصورت انصراف دانشجو ويا ارتكاب اعمالي كه موجب اخراج وي از ارتش گردد عالوه برجبران خسارات مالي -12بندي معدل كل نمرات طول تحصيل تقسيم خواهند شد. كشور براساس رتبه
نقطه از  هر مقررات ارتش در ضوابط و معرفي ضامن معتبر و سپردن تعهد خدمتي برابر-13دانشگاه محروم خواهد شد. هاي آموزشي و آمادي) از ادامه تحصيل در رشته مربوطه در اين برابر هزينه

ر اين دانشگاه امكان تغيير بعد از قبولي د-16نام ندارند. فارغ التحصيالن مقاطع كارداني و باالتر حق ثبت -15داوطلبان متاهل حق شركت در معاينات و گزينش اين دانشگاه را ندارند.  -14كشور. 
 امتيازات:پذيرد. پذيرش دانشجو در رشته داروسازي بورسيه ارتش در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... فقط از بين برادران صورت مي -17اي وجود ندارد. رشته و انتقال دايم در هيچ مقطع و رشته

 خوراك، مسكن، شود) وكليه امكانات زيست،گونه هزينه اي از دانشجو دريافت نميروزي و رايگان بوده(هيچداروسازي ارتش شبانهتحصيل در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... در رشته بورسيه -1
زي به درجه ستوانيكمي نايل پس از فارغ التحصيلي دانشجويان داروسا -2بهداشت و درمان و وسايل كمك آموزشي رايگان و بر عهده ارتش جمهوري اسالمي ايران خواهد بود.  تحصيل، پوشاك،

دانشجو از بدو ورود و ثبت نام به -4اي(مطابق با رشته فارغ التحصيلي) مورد تاييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعطا خواهد شد. به فارغ التحصيالن مدرك دكتراي حرفه-3خواهند شد. 
به عنوان كمك هزينـه تحصـيلي دريافـت     مدت تحصيل ماهيانه مبلغي(مشمول پرداخت حقوق برابر قانون هماهنگ پرداخت) دانشجويان در طول -5استخدام رسمي ارتش ج.ا.ا. درخواهد آمد. 

 خواهند شد.  حكمت كارت، دفترچه بيمه درماني و بيمه عمر براي خود و عايله تحت تكفل و وام هاي مصوب برخوردار همچنين دانشجويان ارتش از تسهيالتي مانند: مسكن، -6خواهند نمود. 
هاي الزم ، مجاز به اسـتفاده از  هاي مربوطه باشند ضمن برخورداري از جوايز نفيس و مساعدتهاي ممتاز و نخبه كه برابر راي دانشگاه محل تحصيل خود مشمول آيين نامهدانشجويان رتبه-7

امكان ادامه تحصيل در همه مقاطع با توجه به نياز سازمان و با هماهنگي كارگزيني  -8باشند . رودي ميسهميه استعدادهاي درخشان براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بعدي بدون آزمون و
.ا خواهند هاي طولي و عرضي و پودماني در داخل و خارج از كشور را برابر روش جاري و قوانين ارتش ج.ادانشجويان پس از فراغت از تحصيل امكان شركت در دوره -9نيروي مربوطه وجود دارد. 

ضمنا براي كسب اطالعات  -11هاي دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... بوده و محل اسكان و خوابگاه دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي ارتش خواهد بود. تشكيل كالس -10داشت. 
  راجعه نمايند. منشاني فوق اينترنتي دانشگاه به  وبگاهبيشتر در خصوص دانشگاه علوم پزشكي ارتش به 



 هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشتها و دانشكدهشرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 4                  هابخش پيوست
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 هاي علوم پزشكيها و دانشگاهابط عمومي و اختصاصي دانشكدهشرايط و ضو
  پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران علوم دانشگاه ادامه *

ش جمهوري شرايط وضوابط عمومي داوطلبان دوره روزانه مرد رشته بورسيه داروسازي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جهت خدمت در نيروي دريايي راهبردي ارت
ي فقـط از بـين   در آزمون سراسري علوم تجربي (پذيرش دانشجو در رشـته داروسـاز   98-99تحصيلياسالمي ايران در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... در سال 

سال تمام( مبناي احتساب سن داوطلبان از تاريخ اولين روز شروع فرآيند گزينش 22سال وحداكثر سن 16حداقل سن در هنگام پذيرش داوطلبان  -1 شرايط اختصاصي:: برادران خواهد بود)
س سربازي) داوطلباني كه در حال انجام خدمت مقدس سربازي در نيروهاي مسلح بوده و يا آن را به اتمام رسانيده اند، مدت خدمت دوره ضرورت(خدمت مقد-2خواهد بود).  98ال و مصاحبه در س

افتاده كلي، در صورت كسب حد نصاب قبولي (تراز علمي) و امتيازات الزم در آزمون فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي، آزادگان از كار  -3سال) اضافه خواهد شد. 22به حداكثر سن آنان(
و باالتر از آن براي داوطلبان رشته بورسيه داروسازي  16شرايط علمي مورد نظر جهت داوطلبان: (الف) دارابودن معدل كل  -4باشند. استخدامي، از شرط حداقل معدل ديپلم و حداكثر سن معاف مي

ه ها نيز بايد حد نصاب و باالتر براي رشته داروسازي در آزمون سراسري رشته علوم تجربي . تبصره: داوطلبان داراي سهميه شاهد و ايثارگر و بهياري و ديگر سهمي 9000مره و تراز علمي و كسب ن
و بعد از آن، دارا بودن گواهي پايـان تحصـيالت    1379ي اشتغال به تحصيل براي متولدين مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبين آقا(دارا بودن گواه -5تراز علمي را داشته باشند. 

و قبل از آن، دارا بودن گواهي اشتغال به خدمت سربازي براي داوطلبان سرباز، دارا بودن كارت پايان  1378دانشگاهي و دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت براي متولدين متوسطه و پيش
باشند داوطلباني كه در دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي كشور شاغل به تحصيل مي -7ت علمي منتخب دانشگاه. ئاحراز صالحيت علمي به تاييد هي -6ت داوطلبان منقضي خدمت). خدمت جه

راز صالحيت مكتبي و موفقيت درمصاحبه علمي، روانسنجي، تست ورزش وتحقيقات اح -8بايستي در موقع پذيرش برگه تسويه حساب و يا نامه انصراف از تحصيل دانشگاه مربوطه را ارايه نمايند. 
شرايط ادامه تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...  -10يك از سازمانهاي دولتي و غير دولتي باشند. داوطلبان درهنگام ثبت نام نبايستي در استخدام هيچ -9الزم به تاييد مركز گزينش نزاجا. 

سـال   12تحصيل با اخذ تعهد مبني بر  دانشجويان پس از فراغت از -11باشد. ضوابط و مقررات آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، تابع مقررات ارتش ج.ا.ا. نيز مي ضمن رعايت
در صورت  -12بندي معدل كل نمرات طول تحصيل تقسيم خواهند شد. براساس رتبهخدمت در يكي از مناطق جنوبي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران(بندر جاسك، بندر عباس و بندر كنارك) 

هاي آموزشي و هزينه (دو برابر ، عالو بر جبران خسارات مالي11انصراف دانشجو و يا ارتكاب اعمالي كه موجب اخراج وي از ارتش گردد و يا عدم تمكين از دستور مبني بر خدمت در مناطق قيد شده در بند
معرفي ضامن معتبر و سپردن تعهد خدمتي برابر ضوابط و مقررات ارتش در هر نقطه از كشور.  -13آمادي) از ادامه تحصيل در رشته مربوطه در اين دانشگاه و يا ادامه طبابت محروم خواهد شد. 

فارغ التحصيالن مقاطع كارداني و  -16مصوب ارتشي براي دانشجويان اين دانشگاه الزامي است. پوشيدن لباس  -15داوطلبان متاهل حق شركت در معاينات و گزينش اين دانشگاه را ندارند.  -14
يايي محل تحصيل دانشجويان بورسيه داروسازي نيروي در -18بعد از قبولي در اين دانشگاه امكان تغيير رشته و انتقال دايم در هيچ مقطع و رشته اي وجود ندارد.  -17نام ندارند. باالتر حق ثبت

ها از جمله رشـته  تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتش براي تمامي رشته -1 امتيازات:باشند. دانشجويان اين رشته الزاما مرد مي 19در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... خواهد بود.  ارتش ج.ا.ا
شود) وكليه امكانات زيست، مسكن، خوراك، پوشاك، تحصيل، بهداشت و گونه هزينه اي از دانشجو دريافت نميچبورسيه داروسازي در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...، شبانه روزي و رايگان بوده(هي

براي خوابگاه گونه تعهدي شدن در دانشگاه، هيچهدرمان و وسايل كمك آموزشي رايگان و به عهده ارتش جمهوري اسالمي ايران خواهد بود. ليكن دانشگاه در صورت ازدواج دانشجو پس از پذيرفت
اي (مطابق با رشـته فـارغ   به فارغ التحصيالن مدرك دكتراي حرفه -3ساله نايل مي گردند.  2پس از فارغ التحصيلي دانشجويان رشته بورسيه داروسازي به درجه ناوبانيكمي  -2متاهلين ندارد. 

دانشجويان در طول مدت تحصيل  -5نام به استخدام رسمي ارتش ج.ا.ا در خواهد آمد. دانشجو از بدو ورود و ثبت -4التحصيلي) مورد تاييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعطا خواهد شد. 
كمت كارت، همچنين دانشجويان ارتش از تسهيالتي مانند: مسكن، ح -6ماهيانه مبلغي(مشمول پرداخت حقوق برابر قانون هماهنگ پرداخت) به عنوان كمك هزينه تحصيلي دريافت خواهند نمود. 

هاي ممتاز و نخبه كه برابر راي دانشگاه محل تحصيل خود مشمول آيين دانشجويان رتبه -7هاي مصوب برخوردار خواهند شد. دفترچه بيمه درماني و بيمه عمر براي خود و عايله تحت تكفل و وام
به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بعدي بدون آزمون ورودي هاي مربوطه باشند ضمن برخورداري از جوايز نفيس و مساعدت هاي الزم، مجاز نامه
هاي ورهدانشجويان پس از فراغت از تحصيل امكان شركت در د -9امكان ادامه تحصيل در همه مقاطع با توجه به نياز سازمان و با هماهنگي كارگزيني نيروي مربوطه وجود دارد.  -8باشند . مي

ضمناً براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص دانشگاه علوم پزشكي ارتش به - - 10طولي و عرضي و پودماني در داخل و خارج از كشور را برابر روش جاري و قوانين ارتش ج.ا.ا خواهند داشت. 
  مراجعه نمايند.  www.bmsu.ac.ir نشاني وبگاهانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... به و جهت كسب اطالعات بيشتر در مورد رشته و معرفي دنشاني فوق اينترنتي دانشگاه به  وبگاه

ارتش در سال شرايط و ضوابط اختصاصي وامتيازات داوطلبان دوره بورسيه پزشكي، دندانپزشكي و فوريت هاي پزشكي نيروي انتظامي در دانشگاه علوم پزشكي 
داوطلباني كـه   سال تمام، 23سال وحداكثرسن 18حداقل سن  -2داوطلبين الزاما مي بايست مرد باشند.  -1 شرايط اختصاصي: :در آزمون سراسري علوم تجربي 98 -99تحصيلي 

دن مدرك تحصـيلي  دارا بو -4سانتي متر قد. 170دارا بودن حداقل  -3را انجام داده باشند طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.  خدمت دوره ضرورت(خدمت سربازي)
در آزمون سراسري براي داوطلبان  9000و باالتر از آن و كسب نمره و تراز علمي  16معدل كل ديپلم  -دارندگان معدل پايان تحصيالت دوره متوسطه: الف -5رياضي فيزيك.  ديپلم علوم تجربي،

و باالتر از  16معدل كل ديپلم -در آزمون سراسري براي داوطلبان بورسيه كارشناسي ناجا. پ 7000نمره علمي  و باالتر از آن و كسب 16معدل كل ديپلم -بورسيه پزشكي و دندانپزشكي ناجا. ب
ودن گواهي داراب بعد از آن، و 1379مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبان(دارا بودن گواهي اشتغال به تحصيل براي متولدين -6آن براي داوطلبان رشته كارداني فوريت هاي پزشكي 

دارا بودن  دارا بودن گواهي اشتغال خدمت سربازي براي داوطلبان سرباز، و قبل از آن، 1378دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت براي متولدين  پايان تحصيالت متوسطه وپيش دانشگاهي و
داشتن سالمت جسماني ورواني وتناسب اندام برابر گواهي مركز معاينات پزشكي بهداري كل ناجا.  -8ا. ت علمي منتخب بهداري كل ناجئاحراز صالحيت علمي به تاييد هي -7كارت پايان خدمت). 

هاي دولتي ها و ارگاننام نمي بايست در استخدام هيچ يك از سازمانداوطلبان در هنگام ثبت -10به تاييد مركز گزينش واستخدام ناجا.  تست ورزش و... روانسنجي، موفقيت در مصاحبه علمي، -9
 مقررات آموزشي وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي، ضمن رعايت ضوابط و دندانپزشكي و فوريت هاي پزشكي ناجا، هاي بورسيه پزشكي،شرايط ادامه تحصيل در دوره -11و خصوصي باشند. 

 مراكـز آموزشـي ناجـا و    مرزبـاني اسـتان،   حصيل جهت اشتغال در بهداري فرماندهي انتظامي ودانشجويان پس از فراغت ازت -12باشد. ابع مقررات نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ميت
يا ارتكاب اعمالي كه موجب اخراج وي از ناجا گردد  در صورت انصراف دانشجو و -13بندي معدل نمرات طول تحصيل تقسيم خواهند شد. هاي ناجا بر اساس نيازمندي سازماني ورتبهبيمارستان
معرفي ضامن معتبر وسپردن تعهد خـدمتي برابـر ضـوابط     -14از ادامه تحصيل در رشته مربوطه دراين دانشگاه محروم خواهد شد.  جبران خسارت مالي(دوبرابر هزينه آموزشي وآمادي) عالوه بر

 بورسـيه  هـاي دوره و هـا كالس تشكيل محل – 16كاركنان انتظامي پايور ناجا.  ارايه مجوز ادامه تحصيل از معاونت نيروي انساني يگان مربوطه جهت -15ومقررات ناجا در هر نقطه از كشور. 
ه نيروي بورسي دانشجويان براي مربوطه ضوابط برابر مصوب لباس پوشيدن -17. باشد مي ايران اسالمي جمهوري ارتش پزشكي علوم دانشگاه در ناجا پزشكي هاي فوريت و پزشكي، دندانپزشكي

انصراف ويا اخراج برابر مقررات وضوابط  سپردن تعهد كافي بر پرداخت دو برابر هزينه هاي دوره آموزشي در صورت استعفاء، -1 يادآوري:انتظامي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش الزامي است. 
موفقيت در مراحل گزينش واستخدام ناجا برابر مقررات وضوابط دبير خانه هييت مركزي گزينش  -3ل. زمان تحصي سپردن تعهد محضري مبني بر ادامه خدمت در ناجا به مدت دو برابر -2ناجا. 

ه پزشكي پس از فارغ التحصيلي دانشجويان بورسي -2دانشجويان از بدو ورود به استخدام پايور انتظامي(رسمي)نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران در خواهند آمد.  -1واستخدام ناجا. امتيازات: 
تحصيل در دوره هاي بورسيه پزشكي،  -3د شد. ودندانپزشكي به درجه ستوانيكمي و دانشجويان كارشناسي به درجه ستواندومي و دانشجويان فوريت هاي پزشكي به درجه ستوانسومي نايل خواهن

 درمان و بهداشت و تحصيل، پوشاك، خوراك، كليه امكانات زيست،مسكن، و جو در يافت نمي شود)دندانپزشكي و فوريت هاي پزشكي ناجا شبانه روزي ورايگان بوده(هيچگونه هزينه اي از دانش
 به فارغ التحصيالن مدرك كارداني، كارشناسي،دكتراي حرفه اي(مطابق با رشته فارغ التحصيلي) -4به عهده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران خواهند بود.  وسايل كمك آموزشي رايگان و

به عنوان كمك هزينه تحصيلي  دانشجويان در طول مدت تحصيل ماهيانه(مشمول پرداخت حقوق برابر هماهنگ پرداخت) -5آموزش پزشكي اعطا خواهد شد.  تاييد وزارت بهداشت درمان و مورد
دفترچه بيمه  حكمت كارت، د و همچنين دانشجويان بورسيه ناجا از تسهيالتي مانند:گردسال خدمت كاركنان با اعطاي وام نسبت به تامين مسكن آنان اقدام مي 15پس از  -6دريافت خواهند نمود. 

هاي دانشجويان رتبه -8نخبه از جوايز نفيس برخوردار خواهند شد.  هاي ممتاز ودانشجويان رتبه -7وام هاي مصوب برخوردار خواهند شد.  بيمه عمر براي خود و عايله تحت تكفل و درماني و
 باشند و در تعيين محـل خـدمتي در اولويـت خواهنـد بـود.     ه مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بعدي بدون آزمون ورودي ميممتاز و نخب

موسسات عالي در داخل كشور را برابر مقررات وضوابط جاري نيـروي   ا وهدانشجويان پس از فراغت از تحصيل در صورت دارا بودن شرايط امكان ادامه تحصيل در مقاطع باالتر در دانشگاه -9
 63982152هاي پزشكي ناجا با شماره تلفنهاي بورسيه پزشكي، دندانپزشكي و فوريتضمنا براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص دوره - 10انتظامي جمهوري اسالمي ايران خواهند داشت. 

 مراجعه نمايند. نشاني فوق اينترنتي دانشگاه به  وبگاهضمنا براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص دانشگاه علوم پزشكي ارتش به - 11جا تماس حاصل نماييد. آموزش بهداري كل نا اداره تربيت و
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 هاي علوم پزشكيها و دانشگاهابط عمومي و اختصاصي دانشكدهشرايط و ضو
  پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران علوم دانشگاه ادامه *

در آزمـون سراسـري    98-99پاسداران در دانشگاه علوم پزشكي ارتش در سال تحصيلي شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان دوره بورسيه دندانپزشكي سپاه 
التزام عملي به احكام اسالم و قوانين جمهوري اسالمي ايران  -2اعتقاد به مباني اسالم ناب محمدي(ص)، انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران.  -1 شرايط عمومي:: علوم تجربي

نداشتن سابقه عضويت و يا هواداري از  -5داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران و نداشتن تابعيت مضاعف.  -4اعتقاد و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه.  -3ق اسالمي. و رعايت موازين اخال
عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقالب اسالمي و نظام  -7هاي سياسي. روهگ عدم عضويت ياوابستگي به احزاب و -6الحادي و غير قانوني.  التقاطي، گروهها و سازمانهاي غير اسالمي، احزاب و

داشتن حسن شهرت اخالقي و  -10داشتن سالمت و توانايي جسمي ورواني متناسب با خدمت مورد نظر.  -9عدم اعتياد به مواد مخدر و محروميت از خدمات دولتي  -8جمهوري اسالمي ايران. 
 20حداكثر سن داوطلبان تحصيل در رشته دندانپزشكي بورسيه سپاه پاسداران  -2داوطلبين رشته دندانپزشكي الزاما مي بايست مرد باشند.  -1 شرايط اختصاصي: فري.پيشينه كياجتماعي و سوء
: در صـورت انجـام   2باشد. تبصره ل افزايش به حداكثر سن ميسال قاب: به ازاي هر يك سال عضويت بسيج فعال، مدت سه ماه و عضويت عادي دو ماه تا سقف يك1باشد. تبصره سال تمام مي

: براي اعضاي درجه يك خانواده هاي شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقود االثرها تا ميزان پنج سال قابل افـزايش بـه   3خدمت دوره ضرورت، مدت مذكور به حداكثر سن اضافه خواهد شد. تبصره 
و باالتر از آن براي داوطلبان بورسيه دندانپزشـكي سـپاه و    16معدل كل ديپلم  -3سال تجاوز كند.  25بايد از سن فرد با احتساب ارفاق سني حداكثر نميمجموع  :4باشد. تبصره حداكثر سن مي

بودن گواهي اشتغال خدمت سربازي براي داوطلبان سرباز،  : مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبان(دارا5 در آزمون سراسري رشته تجربي. تبصره 9000كسب نمره و تراز علمي باالتر از 
در شـرايط مسـاوي اولويـت بـا اعضـاي درجـه يـك خـانواده محتـرم           -5ت علمـي سـپاه.   ئاحراز صالحيت علمي به تاييد هي -4دارا بودن كارت پايان خدمت جهت داوطلبان منقضي خدمت). 

داوطلبان  -7به تاييد مركز گزينش واستخدام سپاه.  تست ورزش و... روانسنجي، موفقيت در مصاحبه علمي، -6چنين اعضاي بسيج مي باشد. و هم ايثارگران(شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان)
ضمن رعايت ضوابط ومقررات آموزشـي  شرايط ادامه تحصيل در دوره هاي دندانپزشكي  -8هاي دولتي و خصوصي باشند. يك از سازمانها و ارگانبايست در استخدام هيچدر هنگام ثبت نام نمي

دانشجويان پس از فراغت ازتحصيل بر اساس نياز سپاه و نظر معاونت بهداشت و درمان سپاه  -9تابع مقررات سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران مي باشد.  وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي،
ه استخدام رسمي سپاه پاسداران در آمده و از حقوق ، مزايا ، بيمه و خدمات رفاهي و امكانات دانشجويان بورسيه بهره مند خواهند شد. پذيرفته شدگان نهايي در بدو ورود ب -10بكارگيري ميشوند. 

سيه سپاه، صرفا پس از گذراندن طرح هاي تحصيلي بورشروع به خدمت فارغ التحصيالن رشته -12منتخبين مي بايست دوره عمومي پاسداري را در يكي از مراكز آموزشي سپاه طي نمايند.  -11
 نشـاني وبگـاه  جهت كسب اطالعات بيشتر در مورد رشته و معرفـي دانشـگاه بقيـه ا... بـه      -14امكانپذير خواهد بود.  ساله در مناطق هدف(برابر تعيين معاونت بهداشت و درمان سپاه) 2خدمت 

www.bmsu.ac.ir  .كسب اطالعات بيشتر در خصوص  براي - 16. بود خواهد ارتش پزشكي علوم دانشگاه در دندانپزشكي رشته در سپاه سيهبور دانشجويان تحصيل محل –15مراجعه نمايند
  مراجعه نمايند. نشاني فوق اينترنتي دانشگاه به  وبگاهدانشگاه علوم پزشكي ارتش به 
پيراپزشكي بورسيه وزارت دفاع در دانشگاه علوم پزشكي ارتش درسـال  پرستاري و  دندانپزشكي، اختصاصي داوطلبان رشته پزشكي، شرايط وضوابط عمومي و

ايراني  تابعيت جمهوري اسالمي ايران و -2متدين به دين مبين اسالم و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه.  -1 شرايط عمومي: :در آزمون سراسري علوم تجربي 98-99تحصيلي
عدم محكوميت به محروميت از خدمات  -5عدم محكوميت ناشي ازاقدام عليه انقالب ونظام جمهوري اسالمي ايران.  -4ظام جمهوري اسالمي ايران. ايمان به انقالب اسالمي ون -3االصل بودن. 

عدم سوء پيشينه كيفري برابر -8عدم معروفيت به فساد اخالقي و عدم اعتياد به مواد مخدر. -7هاي سياسي و الحادي و غير قانوني. يا وابستگي به احزاب وگروه عدم سابقه عضويت و -6دولتي. 
داوطلباني  -2سال تمام. 22حداكثر سن  سال و16حداقل سن در هنگام پذيرش داوطلبان  -1 شرايط اختصاصي: نداشتن كارت معافيت پزشكي از حوزه نظام وظيفه.  -9اعالم مراجع ذيصالح. 

سال) اضافه خواهد شد. 22مدت خدمت دوره ضرورت(خدمت مقدس سربازي) به حداكثر سن آنان( اند،كه در حال انجام خدمت مقدس سربازي در نيروهاي مسلح بوده و يا آن را به اتمام رسانيده
در رشـته پزشـكي،    9000هاي پزشكي، دندانپزشـكي و كسـب نمـره علمـي بـاالتر از      تر از آن براي داوطلبان رشتهو باال 16شرايط علمي مورد نظر جهت داوطلبان: (الف) معدل كل ديپلم  -3

سري (ج) معدل در آزمون سرا 7000هاي پرستاري و كارشناسي پيراپزشكي و كسب نمره علمي باالتر از و باالتر از آن براي داوطلبان رشته 16دندانپزشكي در آزمون سراسري. (ب) معدل كل ديپلم 
مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبين آقا(دارا بودن گواهي اشتغال به تحصيل براي متولدين  -4هاي كارداني فوريت هاي پزشكي. و باالتر از آن براي داوطلبان رشته 16كل ديپلم 

و قبل از آن، دارا بودن گواهي اشتغال خـدمت   1378رچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت براي متولدين و بعد از آن، دارا بودن گواهي پايان تحصيالت متوسطه و پيش دانشگاهي و دفت 1379
در داوطلباني كه  -7ت علمي منتخب دانشگاه و وزارت دفاع. ئاحراز صالحيت علمي به تاييد هي -6سربازي براي داوطلبان سرباز، دارا بودن كارت پايان خدمت جهت داوطلبان منقضي خدمت ). 

احـراز صـالحيت    -8باشند بايستي در موقع پذيرش برگه تسويه حساب و يا نامه انصراف از تحصيل دانشگاه مربوطه را ارايه نمايند. هاي دولتي و غير دولتي كشور شاغل به تحصيل ميدانشگاه
شرايط ادامه تحصيل در  -10هاي دولتي و غير دولتي باشند. يك از سازماني در استخدام هيچنام نبايستداوطلبان درهنگام ثبت -9مكتبي و موفقيت درمصاحبه علمي، روانسنجي، تست ورزش. 

دانشجويان پس از فراغت ازتحصيل در -11مقررات آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، تابع مقررات وزارت دفاع نيز مي باشد.  دانشگاه علوم پزشكي ارتش ضمن رعايت ضوابط و
شدگان نهايي در بدو ورود به استخدام رسمي وزارت دفاع در آمده و از حقوق، مزايا، بيمه و خدمات پذيرفته-13داوطلبان الزاما بايد مرد باشند. -12بعه وزارت دفاع بكارگيري ميشوند. يگانهاي تا

  مراجعه نمايند. نشاني فوق اينترنتي دانشگاه به  وبگاهخصوص دانشگاه علوم پزشكي ارتش به ضمنا براي كسب اطالعات بيشتر در  -14مند خواهند شد. رفاهي و امكانات دانشجويان بورسيه بهره
  به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.  www.sanjesh.orgنحوه اعالم نتايج: نتايج از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني 
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  www.mui.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان* 
  تامين خوابگاه ندارد. قبال اسكان و گونه تعهدي درباشد وهيچترم اول فاقد خوابگاه مي علوم پزشكي اصفهان دركليه مقاطع تحصيلي دردانشگاه 

    دانشگاه علوم پزشكي البرز ـ كرج* 

بلوار ، نشاني: كرج-2 به تعدادي از دانشجويان دوره تحصيلي روزانه واگذار خواهد شد.بندي و پرداخت شهريه ويتولابگاه مشاركتي(ظرفيت محدود) با ااين دانشگاه فاقد خوابگاه ملكي است و خو-1
  026-32563325: نمابر        026-32563321تلفن:           . شهرك اداري ،باالتر از ميدان طالقاني ،طالقاني شمالي

  www.iums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي ايران ـ تهران* 
  1449614535 كدپستي 02186702224 نمابر 02186702213-02186702212 معاونت آموزشي تلفن: -اتوبان همت جنب بيمارستان ميالد دانشگاه علوم پزشكي ايران  -نشاني: تهران 

  www.medilam.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي ايالم* 
  .دانشجويان معذور استبه دليل محدوديت امكانات خوابگاهي از ارائه خوابگاه به تمام اين دانشگاه 

  www.mubabol.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي بابل* 
ثبت نام به صورت  -3 دانشكده پرستاري و مامايي رامسر فاقد خوابگاه براي پسران بوده و محدوديت خوابگاه براي دختران دارد. -2. گونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه نداردين دانشگاه هيچا-1

  پذيرد.و طبق زمان بندي سازمان سنجش انجام ميبه نشاني فوق  وبگاهغير حضوري از طريق 



 هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشتها و دانشكدهشرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 4                  هابخش پيوست

  24 صفحه 
 

 هاي علوم پزشكيها و دانشگاهابط عمومي و اختصاصي دانشكدهشرايط و ضو
  www.bmsu.ac.ir  اله(عج) ـ تهراندانشگاه علوم پزشكي بقيه* 

  شـرايط عمـومي:   پزشكي بقيه ا...(عـج) در دانشگاه علوم  1398شرايط عمومي و اختصاصي پذيرش دانشجوي بورسيه سپاه پاسداران از كنكور سراسري سال 
ـ التزام عملي به احكام اسـالم و قـوانين جمهـوري    3ـ اعتقاد و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه 2ـ اعتقاد به مباني اسالم ناب محمدي(ص)، انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران 1

ـ نداشتن سابقه عضويت و يا هواداري از احزاب و گروهها و سازمان هاي غيـر اسـالمي،   5وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي  ـ عدم عضويت و يا4اسالمي و رعايت موازين اخالق اسالمي 
ــ داشـتن   8از خدمات دولتي ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم محروميت 7ـ عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران 6التقاطي، الحادي و غيرقانوني 

  .ـ داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران و نداشتن تابعيت مضاعف10ـ داشتن حسن شهرت اخالقي و اجتماعي و عدم سوء پيشينه 9سالمت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر 
: به ازاي هر يك سال عضويت بسيج فعال، مدت سه ماه و هر يك سال عضويت عـادي،  1باشد تبصرهام ميسال تم 20ـ حداكثر سن داوطلبان تحصيل در اين دانشگاه 1 شرايط اختصاصي:

ـ در شرايط مساوي، اولويت با 2: درصورت انجام دوره خدمت ضرورت، مدت مذكور به حداكثر سن اضافه مي گردد 2مدت دو ماه تا سقف يك سال قابل افزايش به حداكثر سن مي باشد تبصره
ـ درمدت تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...(عج)، دانشجويان از امكانات 3باشد درجه يك خانواده محترم ايثارگران(شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان) و همچنين اعضاء بسيج مي اعضاء

ـ پذيرفته شدگان نهايي در بدو ورود به استخدام رسمي سپاه پاسداران انقالب 4اه متاهلين ندارد فرهنگي، خوابگاه و غذا در حد امكان بهره مند خواهند بود. ليكن دانشگاه تعهدي درخصوص خوابگ
پاسداري را  ـ منتخبين در بدو ورود (اولين زمان تعيين شده) مي بايست دوره عمومي5مند خواهند شد اسالمي درآمده و از حقوق، مزايا، بيمه، خدمات رفاهي و ... (امكانات دانشجويان بورسيه) بهره

ـ شروع به خدمت فارغ التحصيالن 7شوند ـ منتخبين پس از فارغ التحصيلي، بر اساس نياز سپاه و نظر معاونت بهداشت و درمان سپاه بكارگيري مي6در يكي از مراكز آموزشي سپاه طي نمايند 
  د.پذير خواهد بوف(تعيين شده از سوي معاونت بهداشت و درمان سپاه) امكانساله در مناطق هد 2هاي تحصيلي اين دانشگاه، صرفا پس از گذراندن طرح خدمت رشته
  www.mubam.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي بم* 

  باشد.نقل و انتقاالت ممنوع مي-2  گيرد و اين دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به اسكان دانشجويان جديدالورود پسر ندارد.خوابگاه به دانشجويان پسر تعلق نمي-1
  www.hums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس* 

ممنوعيت هر گونه انتقال و جابجايي به بندر عباس و ساير دانشگاههاي علوم پزشـكي بـراي پذيرفتـه شـدگان     -2 هاي مستقر در شهرستان بندرعباس عدم واگذاري خوابگاه به كليه رشته -1
هاي متعهد شدگان در كد رشتهپذيرفته -3مراجعه نمايند.  www.eduv.hums.ac.irاينترنتي دانشگاه  وبگاهكارشناسي پرستاري شهرستان بندرلنگه داوطلبان داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر به 

 اسالمي بلوار جمهوري -نشاني: بندرعباس -4 اتاق عمل ممنوعيت تغيير رشته و انتقال دارند. -ي هوشبر -پرستاري  -داروسازي  -دندانپزشكي  -هاي پزشكي خدمت سه برابر مدت تحصيل در رشته
   076-33341009ضلع شرقي بيمارستان شهيد محمدي تلفن:  -(خيابان كمربندي) 

  www.bpums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر* 
هاي استان براي هر شهرستان بسته به نياز جهت امور درمان يا شبكه بهداشت تعهد گرفته هاي پزشكي تعهدي مخصوص بوميرشته-2 گونه تعهدي جهت خوابگاه ندارد.اين دانشگاه هيچ -1

 و 07733450235 نمـابر:  شـماره تلفـن و   7518759577 كـد پسـتي   - دانشگاه علوم پزشكي - بعد از بيمارستان تامين اجتماعي - بلوار سلمان فارسي - بهمني – نشاني: بوشهر-3خواهد شد. 
07733450236   

  www.bums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند* 
  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه

  www.tbzmed.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي تبريز* 
 0413341289 – 04131772038 – 04131772037خيابان دانشگاه داخل محوطه دانشگاه تبريز جنـب تـاالر وحـدت معاونـت آموزشـي دانشـگاه علـوم پزشـكي تبريـز تلفـن:           -: تبريز نشاني

  https://amouzesh.tbzmed.ac.ir: آموزش وبگاهنشاني         zabihi@tbzmed.ac.irو  zabihi.saeid@gmail.comنشاني پست الكترونيكي:        نمابر  04133369798
  www.thums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه* 

از خوابگاه دانشجويي برادران فقط به صورت مشـاركتي(پرداخت بخشـي    -2گردد. خوابگاه دانشجويي خواهران به صورت مشاركتي(پرداخت بخشي از هزينه توسط دانشجو) و ملكي اداره مي -1
نشاني: تربت حيدريه، خيابان فردوسي  -4 پذيرفته شدگان جهت اطالع از زمان و نحوه ثبت نام به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند. -3 گردد. هزينه توسط دانشجو) اداره مي

  051-52246057تلفن مديريت امور دانشجويي:      051-52228023آموزشي: تلفن مديريت امور  051-52246057شمالي، خيابان رازي تلفن مديريت امور دانشجويي: 
  www.tums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي تهران* 

  .گيردصورت مي  http://education.tums.ac.ir به نشاني اطالع رساني از طريق سايت معاونت آموزشي باشد وبصورت الكترونيكي مي 1398ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 
  www.ajums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور ـ اهواز* 

  61355393كد پستي:  061-33367868نمابر:  0613335399سازمان مركزي طبقه دوم معاونت آموزشي شماره تلفن:  -اتوبان گلستان  -نشاني: دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز: اهواز 
  www.jums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي جهرم* 

  باالتر از بيمارستان مطهري   -انتهاي بلوار استاد مطهري  -جهرم  -نشاني: فارس -2 عدم تعهد دانشگاه در ارايه خوابگاه و ارايه آن در حد مقدورات به دانشجويان جديد الورود  -1
    amoozesh.jums@gmail.com ايميل: 54440823: نمابر 54340405-9تلفن: 

  www.jmu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي جيرفت* 
پذيرش از داوطلبان  -2 شوند.ظرفيت به خوابگاه خودگردان معرفي مي باشد و افراد مازاد بربدليل ظرفيت محدود خوابگاه دولتي دختران، اولويت اسكان براساس ضوابط آيين نامه وزارتي مي -1

محل تولد و همچنين ارايه گواهي مدرك تحصيلي  شرايط بومي بودن،-3پذيرد. منوجان، قلعه گنج و فارياب صورت ميبومي جنوب استان كرمان شهرهاي جيرفت، عنبرآباد، كهنوج، رودبارجنوب، 
انتقال از اين نقل و  -5باشند. برابر طول مدت تحصيل در مناطق مشخص شده مي 3شدگان ملزم به ارايه تعهد خدمت به ميزان پذيرفته -4گردد. سه سال آخر يكي از شهرهاي مذكور لحاظ مي

 ميدان سبزواران معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-بلوارامام رضا  -نشاني دانشگاه: جيرفت -6باشد. ظرفيت خوابگاه براي دختران محدود مي "ها ممنوع مي باشد. ضمنادانشگاه به ساير دانشگاه
  7861763730 كدپستي دانشگاه: 03443317302 شماره تلفن و نمابر:

  www.nkums.ac.ir  بجنوردـ  دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي* 
هـاي پزشـكي در مجتمـع آمـوزش عـالي سـالمت       هـاي فوريـت  در صورت به حدنصاب نرسيدن هر يك از كد رشته -2. شدگان نداردخوابگاه به پذيرفته دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري -1

ستاد مركـزي دانشـگاه    - بلوار دولت - بجنورد – خراسان شمالي نشاني: -3 شدگان ادغام خواهند شد.پذيرفته مانه و سملقان، با صالحديد دانشگاه،هاي پزشكي شيروان و مركز آموزشي فوريت
   94149-74877كد پستي:  -4 05832748144نمابر:  -3 0583151-1200تلفن:  -2علوم پزشكي خراسان شمالي 

  www.dums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي دزفول* 
  061-42429041دانشگاه:  نمابرشماره  42429040-061دانشگاه علوم پزشكي دزفول شماره تماس دانشگاه:  -جنب اداره راهنمايي و رانندگي  - انتهاي بلوارآزادگان -دزفول  -نشاني: خوزستان 



 هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشتها و دانشكدهشرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 4                  هابخش پيوست

  25 صفحه 
 

 هاي علوم پزشكيها و دانشگاهابط عمومي و اختصاصي دانشكدهشرايط و ضو
  www.rums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان* 

  34280038-40تلفـن:  - سازمان مركـزي دانشـگاه   - بلوار امام علي(ع) - رفسنجان - استان كرمان نشاني:-3 عدم امكان انتقال دانشجويان خارج از ضوابط  -2عدم تعهد در قبال خوابگاه  -1
  24259176 دانشكده بهداشت:   34255900دانشكده پرستاري مامايي و پيراپزشكي  34280132 دانشكده دندانپزشكي:- 31315220ها: دانشكده پزشكي: شماره تلفن 034پيش شماره:  34280071نمابر 

   7717933777 كد پستي:
  www.zbmu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي زابل* 

نشـاني معاونـت   -2 صورت واگذاري بصورت خودگردان خواهـد بـود.  در باشد، معذور مي 1398-99شدگان كليه مقاطع تحصيلي در سال تحصيلي اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفته-1
   054-32235320شماره نمابر: 054-32230765 شماره تماس: 9861615881 كدپستي:-معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي زابل خيابان شهيد رجايي، چهارراه بهداشت،-زابل آموزشي:

  www.zaums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان* 
  054- 33295758تلفن:  .   معاونت آموزشي ،پرديس دانشگاه علوم پزشكي ي،ميدان دكتر حساب، زاهداننشاني: - 2   دانشگاه علوم پزشكي زاهدان هيچكونه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه وامكانات رفاهي ندارد. - 1

  www.zums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي زنجان* 
كدپستي  33424769 نمابر: 024-33424767ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان طبقه دوم معاونت آموزشي تلفن دانشگاه:  -ميدان آزادي -: زنجان نشاني

  98-99تحصيلي  اه دولتي به پذيرفته شدگان سالتوضيحات دانشگاه: عدم امكان ارايه خوابگ 33156254-33156253و  024-33156364شماره تماس كارشناسان:  4515613113
  www.medsab.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار* 

 پـرديس  -باالتر از مزار شـهداي گمنـام   -ايبلوار شهداي هسته -جاده توحيدشهر -سبزوار -نشاني: استان خراسان رضوي-2 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار تعهدي براي ارايه خوابگاه ندارد. -1
  vc.education@medsab.ac.irپست الكترونيكي:  9617913114-961791311200 كدپستي: 051- 44018424 نمابر 051-44018300-6دانشگاه علوم پزشكي سبزوار. تلفن تماس: 

  www.sem-ums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي سمنان* 
) و اتباع در كليه رشته ها ومقاطع ، خوابگاه با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاههاي دانشجويي در شهرستان سمنان و با نظركميته اسكان به دانشجويان پذيرفته شده شهريه پرداز (پرديس -1

شدگان رشته هـاي  پذيرفته -3 گيرد.درصد زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي 50دكترا فقط  ،به دانشجويان پذيرفته شده در مقطع كارشناسي-2گيرد، و به صورت خود گردان مي باشد. تعلق نمي
ز بلوار بسيج بعد  -نشاني: سمنان-4) معتقد و متلزم به مباني جمهوري اسالمي باشند.  2-3) فاقد سوء پيشينه، 1-3هاي پزشكي عالوه بر شرايط مذكور در خصوص اين رشته بايد: كارداني فوريت ا

ره كل آموزش  امير كبير جنب نيروي انتظامي ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي سمنان،پل  ره كـل    -  35147- 99442كد پستي - معاونت آموزشي ادا شماره تلفـن ادا
   35147-99442كد پستي دانشگاه   2150 و 2151 و 2152 و 2166داخلي   02333441021-  22آموزش

  www.shahed.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي شاهد ـ تهران* 
ه شرح ذيل ، مي هاي تحصيلي دانشگاه شاهد، چنانچه مجاز به انتخاب رشته شده باشند ، در صورت تمايل با در نظر داشتن شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه بكليه متقاضيان تحصيل در رشته

اعتقاد و التزام  -2اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام  -1فرم انتخاب رشته خود اقدام نمايند.  150 تا 1توانند نسبت به انتخاب رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه ، در اولويت هاي 
 كوميـت كيفـري مـوثر   نداشتن سـابقه مح  -4عدم وابستگي تشكيالتي، هواداري از احزاب و سازمانها و گروه هاي غير قانوني  -3عملي به واليت فقيه، جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي 

 عمـومي  صـالحيتهاي  خصـوص  در است بديهي * .اعتقاد و التزام عملي به حجاب برتر (چادر) براي خواهران از شرايط اساسي پذيرش است -6پايبندي كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه  -5
 قم، -تهران راه آزاد: نشاني-7ان منوط به تاييد هسته گزينش دانشگاه خواهد بود. داوطلب نهايي پذيرش و پذيرفته صورت دانشگاه هسته سوي از الزم بررسي فوق، موارد احراز و دوره متقاضيان
  ). ره( خميني امام مطهر حرم روبروي

  www.shmu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي شاهرود* 
 3614773947نشاني: شاهرود ميدان هفت تير دانشگاه علـوم پزشـكي شـاهرود كدپسـتي:     -2دانشگاه نسبت به تامين خوابگاه به دانشجويان شهريه پرداز و پرديس خودگردان تعهدي ندارد. -1

    02332394800نمابر:  02332395054تلفن: 
  www.skums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد* 

اين دانشگاه با توجه به محدوديت پذيرش دانشجو امكان موافقت به انتقال به خصوص به دانشگاه هاي -2 دانشكاه با توجه به محدوديت در امكانات خوابگاهي تعهدي براي اسكان ندارد.اين  -1
نشاني: شهركرد بلوار آيت اهللا كاشاني ستاد دانشگاه -3ن و ضوابط مربوطه انجام خواهد شد. استان هاي ناحيه همجوار را نخواهد داشت و نقل و انتقاالت به دانشگاه هاي ساير استان ها طبق قواني

  8815713471كدپستي:  03833335776نمابر:  03833350341علوم پزشكي تلفن: 
  www.sbmu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ـ تهران* 

  http://amoozesh.sbmu.ac.irآمـوزش   وبگـاه نشاني  021 - 23871خيابان شهيد اعــرابي جنب بيمارستان آيت اهللا طالقاني تلفن :  -بزرگراه شهيد چمران خيابان يــمن  -نشاني: تهران 
  22439883نمابر:    info@sbmu.ac.irپست الكترونيك : 

  www.sums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي شيراز* 
كيلومتري ، شهرستان  80كيلومتري، شهرستان سپيدان در فاصله  260شهرستان داراب در فاصله -3ممنوعيت نقل انتقاالت از دانشكده هاي اقماري به شيراز. -2عدم امكان واگذاري خوابگاه. -1

ز-4كيلومتري شيراز قرار دارد.  160كيلومتري و شهرستان ممسني در فاصله  270ستان آباده در فاصله كيلومتري، شهر 175كيلومتري، شهرستان استهبان در فاصله  385المرد در فاصله   جهت اطالع ا
 7134853185 پستي:مديريت امور آمور آموزشي دانشگاه كد  - دانشكده پزشكي - ميدان امام حسين(ع)-شيراز نشاني: -5مراجعه نماييد.  amoozesh.sums.ac.irنشاني زمان و مكان ثبت نام به 

  071-32307484 :تلفن
  www.fums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي فسا* 

سينا دانشگاه علـوم  نشاني: فسا ميدان ابن-2. هاي الزم انجام خواهد شددهيصورت وجود امكانات ،سرويس در قبال تامين قطعي خوابگاه دانشجويي ندارد و گونه تعهدي دراين دانشگاه هيچ -1
   74616686688 كدپستي: 071-55537091 نمابر: 071 -53350994-6 خدمات بهداشتي درماني فسا شماره تلفن: وپزشكي 

  www.qums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي قزوين* 
   3419759811كد پستي:  02833341934نمابر:  2528و  2529داخلي  02833336001-4دانشگاه علوم پزشكي شماره تماس:  -بلوار شهيد باهنر -نشاني: قزوين 

  www.muq.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي قم* 
كارمندان پذيرفته شده در زمان ثبت نام ملزم به ارايه موافقت  -3اين دانشگاه تعهدي در قبال واگذاي خوابگاه ندارد.  -2. پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قمنام كامل دانشگاه: دانشگاه علوم  -1

هاي انتقاالت وزارت متبوع درخواستاين دانشگاه صرفاً در قالب مقررات آموزشي و از طريق سامانه نقل و  -4باشند. بدون قيد و شرط محل كار با تحصيل بوده و تابع كليه مقررات آموزشي مي
لواساني(ساحلي سابق)، دانشگاه علوم پزشـكي قـم    : قم، خيابان شهيدنشاني -5. هاي تهران ممنوع استنمايد و انتقال به هر يك از دانشگاهانتقال و ميهماني را در موعد مقرر قانوني بررسي مي

دانشكده پرستاري و  نشاني   .اصفهان، بلوار غدير، روبروي ورزشگاه يادگار امام، مجتمع پرديس دانشگاه علوم پزشكي قم -شكي: جاده قديم قمپيراپز دانشكده پزشكي/ نشاني  ، 3713649373كدپستي: 
 ميدان – قم: بهداشت دانشكده نشاني     .دانشگاه آموزشي مجتمع –) سابق ساحلي(شهيد لواساني خيابان –دانشكده دندانپزشكي: قم  نشاني    . ، كوچه گلستان2علم جنوبي، معلم مامايي: خيابان م

  025-31071396، شماره نمابر: 025-31071100شماره تلفن:        http://edu.muq.ac.irوبگاه معاونت آموزشي:  نشاني       اله، روح ميدان – شهدا



 هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشتها و دانشكدهشرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 4                  هابخش پيوست

  26 صفحه 
 

 هاي علوم پزشكيها و دانشگاهابط عمومي و اختصاصي دانشكدهشرايط و ضو
  www.kaums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي كاشان* 

ثبت نام اين دانشگاه بصورت اينترنتي بوده و -2 پذيرد.هاي خودگردان صورت ميشدگان نداشته و اسكان دانشجويان صرفا در خوابگاهتعهدي در قبال ارايه خوابگاه به پذيرفتهگونه اين دانشگاه هيچ -1
 م اينترنتي و ارسال مدارك در بازه زماني مشخص شده توسط دانشگاه مراجعه نمايند. مراجعه نموده و پس از ثبت نانشاني فوق دانشگاه به  بگاهپس از اعالم نتايج مي بايست به وپذيرفته شدگان 

معاونت گاه نشاني وب 03155578007نمابر :  03155578010و  03155578007شماره تلفن :  8715981151معاونت آموزشي كد پستي:  -دانشگاه علوم پزشكي كاشان  -بلوار قطب راوندي -نشاني: كاشان-3
  www.edu.kaums.ac.irآموزشي (ويژه ثبت نام) : 

  www.muk.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي كردستان ـ سنندج* 
خيابان  -سنندج  نشاني:-2  باشد.باشد و هزينه خوابگاه براي دانشجويان مازاد طبق تعرفه مصوب ميدر صورت امكان، خوابگاه به دانشجويان داده مي شود و اولويت با دانشجويان قبولي روزانه مي -1

   33664643 نمابر: - 08733664648 تلفن تماس: - 6617713446 كدپستي: - پرديس دانشگاه علوم پزشكي كردستان - پاسداران
  www.kmu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي كرمان* 

شده در باشد. دانشكده پرستاري زرند درخصوص افراد پذيرشفاقد امكانات واگذاري خوابگاه به دانشجويان جديدالورود ميدانشگاه هاي دانشجويي، با توجه به محدوديت ظرفيت اسكان در خوابگاه -1
دانشكده پرستاري زرند هرگونه درخصوص افراد پذيرش شده در رشته مهندسي بهداشت محيط -2. ردبال تامين خوابگاه براي پسران هيچ تعهدي نداقرشته مهندسي بهداشت محيط اين دانشكده در 

ــا شــوراي آموزشــ     ي دانشــكده مــي باشــد. نقــل و انتقــال از دانشــكده پرســتاري زرنــد بــه ســاير دانشــگاه هــا ممنــوع بــوده مگــر در شــرايط خــاص كــه تصــميم گيــري در ايــن مــوارد ب
   7619644892كدپستي  03431336065نمابر  03431336063نشاني: كرمان ابتداي اتوبان هفت باغ علوي پرديس دانشگاه علوم پزشكي كرمان تلفن -3

  www.kums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه* 
   08338350013 نمابر: 08338378097 طبقه دوم معاونت آموزش تلفن:، دانشگاه علوم پزشكي 2ساختمان شماره  ،نشاني: بلوار شهيد دكتر بهشتي-2 اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد. -1

  www.goums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي گلستان ـ گرگان* 
   گونه تعهدي نسبت به تامين خوابگاه به دانشجويان بومي وغيربومي ندارد.باشد و هيچهاي اين دانشگاه فاقد هرگونه تسهيالت خوابگاهي و اسكان براي كليه دانشجويان ميهمه دوره

  www.gmu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي گناباد* 
رساند اين دانشگاه خوابگاه دانشجويي بـا  هاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گناباد، به استحضار داوطلبين گرامي ميدر خصوص واگذاري خوابگاه به دانشجويان با توجه به ظرفيت خوابگاه-1

آقا نيمه اول مقطع تحصيلي) فراهم نموده است كه بر اساس مقررات به دانشجويان ذينفع و واجد شرايط ارايه درصد طول مقطع تحصيلي و دانشجويان  75شرايط خاص( براي دانشجويان خانم 
دانشگاه علوم  موزشي پژوهشيآمعاونت  ،سياييآحاشيه جاده نشاني: گناباد، -2 گردد. ضمناً در صورت وجود ظرفيت خالي و مازاد، اولويت با دانشجويان پزشكي و تحصيالت تكميلي خواهد بود.مي

    0533-7223084نمابر:             7225027.              تلفن: پزشكي گناباد
  www.gums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي گيالن ـ رشت* 

  عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران
  www.lums.ac.ir  آبادخرمدانشگاه علوم پزشكي لرستان ـ * 

، كمالوند – خرم آباد نشاني:-2 خواهران داراي خوابگاه) خوابگاه، بروجرد(برادران فاقد، پلدختر، شهرستانهاي اليگودرز - ها محدوديت در خوابگاهها فاقد خوابگاه، خواهران كليه رشتهبرادران كليه رشته -1
   6814993165 كدپستي: 33120149-150شماره نمابر: 06633120147 جاده بروجرد دانشگاه علوم پزشكي لرستان شماره تلفن ثابت: 5 كيلومتر

  www.mmsu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي مازندران ـ ساري* 
 -2شده در مقاطع مختلف، ندارد. هاي دانشجويي تعهدي در خصوص ارايه تسهيالت رفاهي و خوابگاهي به دانشجويان پذيرفتهدانشگاه علوم پزشكي مازندران بدليل محدوديت ظرفيت خوابگاه -1

 باشـد.  دانشـكده پرسـتاري بهشـهر فاقـد خوابگـاه مـي      -3گـردد.  ن و محـدود واگـذار مـي   باشد و خوابگاه خواهران بصورت خودگردادانشكده پرستاري و پيراپزشكي آمل فاقد خوابگاه پسران مي
  رد. يگبه دانشجويان پرديس، شهريه پرداز، مهمان، جابجايي، انتقالي و سنواتي برابر آيين نامه اسكان خوابگاه تعلق نمي -4

  www.mums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي مشهد* 
محدوديت در ارايه : هاي پرديس خودگردانبدون خوابگاه. رشته :خوابگاه خودگردان. مجتمع آموزشي عالي سالمت درگز :مجتمع هاي آموزشي عالي سالمت كاشمر و قوچان خوابگاه:شرايط -1

پـرديس   -نشاني اداره كل امور آموزشـي: ميـدان آزادي   -3  در خصوص نقل و انتقاالت براي ورودي دانشگاه علوم پزشكي مشهد محدوديت شديد پذيرش دارد. -2 (در صورت امكان) خوابگاه
 05138800286-88: شماره تلفن: مديريت امور آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد   vce.em@mums.ac.irپست الكترونيك:   9177948954دانشگاه (دانشكده داروسازي سابق) كد پستي: 

 05138829501دانشكده دندانپزشكي:  05138846731 دانشكده پيراپزشكي : 05138828888 دانشكده پزشكي: 05138591511دانشكده پرستاري و مامايي:  051318920020 دانشكده بهداشت:
  05138848931 دانشكده طب ايراني و مكمل:

  www.umsha.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي همدان* 
   6517619654كد پستي:  08138380574دانشگاه علوم پزشكي همدان شماره تلفن:  -روبروي پارك مردم  -نشاني: خيابان شهيد فهميده -2 دانشگاه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه ندارد.  -1

  www.yums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج* 
 07433235149و  07433233702 تلفن تماس: 7591994799كد پستي  ،آموزشي و تحصيالت تكميلي مديريت امور - جنب بيمارستان امام سجاد -پرديس آموزشي دانشگاه  - نشاني: ياسوج

   07433235150 نمابر:
  www.ssu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي يزد* 

يزد  نشاني:-3  .مراجعه نماييدنشاني وبگاه فوق ظرفيت هاي مازاد با پرداخت شهريه مي باشد جهت اطالع از نحوه ثبت نام به  -2. گونه تعهدي در خصوص ارايه خوابگاه ندارددانشگاه هيچ -1
     8916978477: كدپستي  .ميدان باهنر

    هاي علوم پزشكي كشورهاي پزشكي در دانشگاهرشته كارداني فوريت* 
) نداشتن صرع و 2هاي پيشرفته قلبي و مانند اينها. العالج مانند: ديابت، فشار خون، آسم، نارسايي كليه، بيماريهاي مزمن، واگير و صعببه بيماري) داشتن سالمتي كامل جسماني و عدم ابتال 1

) داشتن قدرت 5عدم اعتياد به سيگار و ساير مواد مخدر.  )4هاي مصنوعي. ها و عدم استفاده از اندام) نداشتن تغيير شكل مادرزادي يا اكتسابي اسكلت بخصوص اندام3هيچگونه عوارض رواني. 
 26سال و با احتساب مدت خدمت وظيفه عمومي  24) حداكثر سن 8سانتيمتر كمتر باشد.  170) قد داوطلب نبايد از 7) داشتن قدرت بينايي و شنوايي كامل. 6تكلم طبيعي (نداشتن لكنت زبان). 

) تأييد سالمت جسماني و رواني و ساير موارد گفته شده توسط دانشگاه مربوط پس 10هاي بدني جهت امداد رساني سريع و صحيح. ات ورزشي و كسب مهارت) آمادگي انجام تمرين9باشد. سال مي
اينصورت موضوع اشتباه يا اظهار خالف وي و يا فقدان هر يك از شرايط داوطلب بايد كليه ضوابط و شرايط اين دوره را داشته باشد در غير  نكته: نام در دانشگاه.از قبولي در آزمون و به هنگام ثبت

  نام يا ادامه تحصيل خواهد شد.فوق در هر مرحله از دوره تحصيلي باعث محروميت داوطلب از ثبت
ان چند برابر ظرفيت بـراي انجـام مراحـل    شدگپذيرد و اسامي معرفيهاي پزشكي بصورت متمركز با شرايط خاص صورت ميپذيرش در رشته كارداني فوريت مهم:نكته

  مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش بعد از مرحله انتخاب رشته اعالم خواهد شد. 
    هاي علوم پزشكيهاي ظرفيت مازاد در دانشگاهرشته* 

هـاي علـوم پزشـكي كـه فاقـد پـرديس خـودگردان        هـا و دانشـكده  دانشگاهآن دسته از  1393-94) براساس مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از سال تحصيلي 1
) پـذيرش  2هـاي علـوم پزشـكي، دانشـجوي مـازاد ظرفيـت پـذيرش نماينـد.         شوراي گسترش دانشـگاه  30/2/1393مورخ  235باشند، مجاز هستند طبق ضوابط مصوب جلسه مي

سط پذيرفته شدگان بر اساس تعرفه تعيين شده توسـط معاونـت آموزشـي وزارت بهداشـت و تصـويب هيـأت       دانشجوي مازاد مشروط به پرداخت هزينه تحصيل و خدمات رفاهي تو
) نقـل و انتقـال و مهمـاني    4باشـد.  ) محل تشكيل كالس پذيرفته شدگان مازاد ظرفيـت در اختيـار دانشـگاه مـي    3باشد. هاي علوم پزشكي مربوطه ميها و دانشكدهامناي دانشگاه

) سـاير  5نامه انتقال بالمـانع اسـت.   باشد، مشروط به موافقت مبدأ و مقصد و با رعايت ساير ضوابط آيينهايي كه داراي ظرفيت مازاد ميزاد ظرفيت ميان دانشگاهپذيرفته شدگان ما
توانند بـراي كسـب اطالعـات بيشـتر بـه      ان مي) داوطلب6باشد. هاي خودگردان ميشرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي پذيرش دانشجوي مازاد همانند پذيرش دانشجو در پرديس

  هاي مذكور مراجعه نمايند.هاي اينترنتي دانشگاهپايگاه



 هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشتها و دانشكدهشرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 4                  هابخش پيوست

  27 صفحه 
 

 هاي علوم پزشكيها و دانشگاهابط عمومي و اختصاصي دانشكدهشرايط و ضو
    هاي علوم پزشكيهاي خودگردان دانشگاهپرديس *

  گيرد.متمركز صورت ميپذيرش دانشجو به صورت  شيوه پذيرش:الف) 
  ) شرايط عمومي:ب
  .1398) آزمون سراسري سال 1) دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي شماره (1
  .ها)همين بخش (بخش پيوست 1صفحه ) دارا بودن سالمت جسماني و رواني براي تحصيل در رشته مورد عالقه بر مبناي جدول نقص عضو غيرمؤثر مندرج در 2
  ) شرايط اختصاصي:ج
  بايستي قادر به پرداخت شهريه باشند. ) داوطلبان1
  ) ميزان شهريه هر ساله توسط وزارت بهداشت، تعيين و طبق مصوبه هيأت امناي دانشگاه محل تحصيل اخذ خواهد شد.2
  باشند.هاي تسهيالتي و رفاهي به طور جداگانه مي) پذيرفته شدگان موظف به پرداخت هزينه3
  .باشدهاي متمركز مين با اعالم نتايج آزمون سراسري در دوره) زمان اعالم نتايج به صورت همزما4
  باشد.ها و يا هر مكاني كه دانشگاه صالح بداند، ميهاي دروس تئوري و علوم پايه در پرديس) محل تشكيل كالس5
هـاي  هاي جـامع كشـوري و كسـب حدنصـاب قبـولي از آزمـون      آزمون) پذيرفته شدگان تابع تمامي مقررات آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از جمله شركت در 6

  باشند.مذكور مانند ساير دانشجويان گروه پزشكي مي
 باشد. بديهي است نقل و انتقـال و ميهمـان شـدن از   هاي علوم پزشكي داخل كشور، ممنوع ميها و دانشكدههاي خودگردان به دانشگاه) هرگونه انتقال و ميهمان شدن از پرديس7

  هاي خودگردان، بالمانع است.نامه انتقال مربوط به پرديسيك پرديس به پرديس ديگر در صورت موافقت پرديس مبدأ و مقصد، با رعايت ساير ضوابط مندرج در آيين
  باشند.آموختگان ميآموختگان ملزم به گذراندن اليحه طرح نيروي انساني، مشابه ساير دانشگردد كه دانش) تأكيد مي8
  ها، اعطاء خواهد گرديد.آموختگان مدرك تحصيلي مشابه ديگر دانشجويان همان دانشگاه) در پايان دوره به دانش9

هـا فاقـد ليسـت افـراد     هاي علوم پزشكي سراسر كشور به صورت متمركز انجام خواهد شد، لذا اين رشـته ها و دانشگاههاي پرديس خودگردان دانشكدهپذيرش دانشجو در دوره) 10
  باشند.مينام) (براي ثبتذخيره 

  گردد.نام پذيرفته شدگان در موعد مقرر، قبولي آنان لغو مي) در صورت عدم ثبت11
  مربوطه درج شده است.علوم پزشكي هاي دانشگاه گاهدر وبپرديس خودگردان هاي علوم پزشكي براي دوره هاي مصوب هيأت امناي دانشگاه) شهريه12

  هاي اينترنتي ذيل مراجعه نمايند.  هاي ذيربط به نشانياينترنتي دانشگاه گاهاطالعات بيشتر به وب * داوطلبان براي كسب
  

  هاي علوم پزشكي:هاي دانشگاهي دانشگاهمشخصات پرديس
  

 گاهنشاني وب  نام پرديس دانشگاهي خودگردان  رديف
www.ib.arums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل پرديس خودگردان  1
www.ib.umsu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي اروميه پرديس خودگردان  2
www.ib.mui.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پرديس خودگردان  3
www.iums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي ايران پرديس خودگردان  4
www.ib.mubabol.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي بابل پرديس خودگردان  5
www.hums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس پرديس خودگردان  6
  http://aras.tbzmed.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي تبريز پرديس خودگردان  7
www.tums.ac.ir   دانشگاه علوم پزشكي تهران پرديس خودگردان  8
  http://fpgid.ajums.ac.ir  شاپور اهوازدانشگاه علوم پزشكي جندي پرديس خودگردان  9
  www.zbmu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان پرديس خودگردان  10
www.ib.zums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي زنجان پرديس خودگردان  11
  www.ib.sbmu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران پرديس خودگردان  12
  www.sums.ac.ir  پزشكي شيرازدانشگاه علوم  پرديس خودگردان  13
www.ib.kaums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي كاشان پرديس خودگردان  14
  www.bu.kmu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي كرمان پرديس خودگردان  15
www.kums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه پرديس خودگردان  16
Internationalcampus.Goums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي گلستان پرديس خودگردان  17
  www.gums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي گيالن پرديس خودگردان  18
  www.mazums.ac.ir  پزشكي مازندران دانشگاه علوم پرديس خودگردان  19
www.mums.ac.ir/intb  دانشگاه علوم پزشكي مشهد پرديس خودگردان  20
www.ib.umsha.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي همدان پرديس خودگردان  21
  www.ssu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي يزد پرديس خودگردان  22

  
  



 ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيشرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              هابخش پيوست

  28 صفحه 
 

  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي:) شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه5
از نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشـگاه و يـا   براي اطالع از شرايط و ضوابط و همچنين  ،شود قبل از انتخاب رشتهبه كليه داوطلبان عزيز توصيه مي )1-5

  .دانشگاه ذيربط، مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خدمات اطالع حاصل نمايند اينترنتي وبگاه، به مؤسسه آموزش عالي
رفاهي به دانشجويان  ساير تسهيالتائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و از ارغيرانتفاعي غيردولتي و ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه )2-5

  باشند.معذور مي خود
هاي دولتي جهت تأمين نياز خوابگاهي كشور، صندوق رفاه دانشـجويان وزارت علـوم،   ) با توجه به اهميت تأمين خوابگاه براي دانشجويان و نظر به كمبود خوابگاه3-5

هر استان نموده است. لذا داوطلبـان   هاي منتخبهاي غيردولتي كشور از طريق شوراهاي نظارت و ارزيابي و دانشگاهتحقيقات و فناوري اقدام به ساماندهي خوابگاه
هاي غيردولتي اين صندوق به نشـاني اينترنتـي:   هاي غيردولتي داراي مجوز، به سامانه خوابگاهگيري از خوابگاهمتقاضي خوابگاه، جهت كسب اطالعات بيشتر و بهره

www.swf.ir  .مراجعه نمايند 

  غيردولتي ـ غيرانتفاعي: عالي آموزش و مؤسسات هادانشگاهدر  تحصيليهاي مختلف هريه دورهش) 5- 4
باشند. ، ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مؤسسه محل قبولي خود مي»غيردولتي ـ غيرانتفاعي«آموزش عالي ها و مؤسسات كليه پذيرفته شدگان دانشگاه

تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت ي مؤسسه ذيربط بر اساس تصميمات هيأت امنا مؤسسات،ها و دانشگاهبر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه در اين 
  را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايند.  مصوب هيأت امنا ، موظفند جداول شهريهغيرانتفاعيها و مؤسسات آموزش عالي هدانشگالذا  خواهد شد.

  ***توجه  ***      هاي مختلف تحصيلي  هاي ثابت و متغير رشتهداوطلبان براي اطالع از ميزان شهريه       *** توجه  ***
  ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو مراجعه نمايند.مجري، به پايگاه اينترنتي دانشگاه مؤسساتدر 

  
 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

    خواهران) (ويژه الزهرا (س) ـ قموابسته به جامعه غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي دانشكده* 
برخورداري از مزاياي وام شهريه طبق ضوابط -2مشاوره و امكانات ورزشي و تفريحي.  مركز رايانه، خدمات پزشكي، از جمله كتابخانه، مندي دانشجويان از امكانات مختلف جامعه الزهرا(س)بهره-1

سال تحصيلي از تخفيفات شهريه به ميزان مصوب فعاالن فرهنگي در هر نيم ب و خانواده هايشان،طال حافظين قرآن، مندي دانشجويان ممتاز،بهره-3صندوق رفاه دانشجويان و سهميه تخصيصي. 
شركت در اردوهاي سياحتي  و خوابگاه مجردي(ويژه دانشجويان غير بومي با پرداخت شهريه مربوط) برخورداري دانشجويان از تسهيالت غذايي با نرخ دانشجويي،-4از سوي هيات امناي دانشكده. 

لزوم پاي بندي دانشجويان خوابگاهي بـه  -6لزوم رعايت كامل شيونات و هنجارهاي اسالمي و بويژه حجاب اسالمي و پاي بندي به آيين نامه هاي حجاب و عفاف دانشكده هدي. -5زيارتي.  و
  آيين نامه هاي خوابگاه دانشجويي دانشكده هدي.

  www.refah.ac.ir  خواهران) (ويژه غيرانتفاعي رفاه ـ تهران دانشكده* 
رعايت پوشش اسالمي، عدم آرايش و التزام عملي به استفاده از چادر براي پذيرفته شدگان  -4پذيرش در اين دانشكده مختص خواهران است.  -3تدين به دين مبين اسالم  -2 فاقد خوابگاه  -1

دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد. لذا داوطلبان استان تهران و البرز در شرايط  -6به بعد) مي باشد.  1363/7/1سال تمام ( متولدين  35حداكثر شرط سني ورود به دانشكده  -5الزامي است. 
پذيرفته شدگان الزم است دروس زبـان   -8مراحل مصاحبه عمومي شركت كنند.  معرفي شدگان چند برابر ظرفيت، الزم است پس از معرفي سازمان سنجش، در -7لويت هستند. ومساوي در ا

داوطلبان براي كسب اطالعات  -9بگذرانند.  ترميك، مباني كامپيوتر و آشنايي با قرآن را عالوه بر سرفصل هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در طول تحصيل طبق ضوابط دانشكده
 -ابتداي خيابان مردم  -ضلع شرقي مجلس شوراي اسالمي  -ميدان بهارستان  -نشاني: تهران  -10مراجعه نمايند. به نشاني فوق ايط دانشكده به سامانه اينترنتي بيشتر در خصوص ضوابط و شر

  021-33521776 تلفن:   پورخيابان ندايي
    غيرانتفاعي اديان و مذاهب ـ قم هگادانش* 

ها را بعمل خواهدآورد. همچنين امكان هاي ساير دانشگاهدانشگاه اديان و مذاهب خوابگاه اختصاصي ندارد، ولي امور دانشجويي در اين زمينه همكاري الزم را براي معرفي دانشجو به خوابگاه -1
ه اديان و مذاهب، نخستين دانشگاه تخصصي اديان و مذاهب در ايران، برخاسته از حوزه علميه، ضمن دانشگا-2  هاي خودگردان با مديريت امور دانشجويي اين دانشگاه فراهم است.تامين خوابگاه

اني بيت عليهم السالم به پژوهش و تربيت نيروي انسهاي اهلها براي گسترش معنويت و اخالق و معرفي عالمانه اسالم براساس آموزهشناخت اديان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پيروان آن
هاي كه از ارشد و دكتري تخصصي، اقدام به جذب و پرورش دانشجو در رشتههاي مختلف كارشناسي، كارشناسياين دانشگاه با فراهم آوردن امكان تحصيل در دوره-3نمايد. متخصص اقدام مي

المللي و تعامل و المللي در باالترين سطح و سفرهاي بينفرد اين دانشگاه ارتباط گسترده بينبههاي منحصر از ويژگي-4كند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام به اخذ مجوز نموده است مي
عالوه بر شرايط مندرج در دفترچه راهنماي سازمان سنجش آموزش كشور، رعايت پوشش اسالمي برتر(چادر) بـراي دانشـجويان خـواهر و     -5هاي مهم داخلي و خارجي است. تفاهم با دانشگاه

 50هاي تا سقف نامه مالي دانشگاه از تخفيفدانشجويان ممتاز، طالب و خانواده ايشان و ... براساس آيين-6باشد. ات اسالمي مطابق با عرف محل تحصيل براي كليه دانشجويان الزامي ميشيون
ها اطالع حاصل ) از اين تخفيف155يا  110(داخلي  02532802610يا با تماس با شماره اني فوق و به نشتوانند با مراجعه به وبگاه دانشگاه داوطلبان مي-7درصد در شهريه برخوردار خواهند بود. 

 نشـاني -9شود. هاي آنالين) برخوردار ميهاي الكترونيكي است كه دانشجو از امكانات مجازي(بسته هاي آموزشي آفالين و كالسهاي آموزش مجازي، برپايه استفاده از آموزشدوره-8نمايند. 
  واحد خواهران) 180خدمات آموزشي و  143نام و پذيرش و ثبت 103(داخلي  02532802610دانشگاه: قم، شهرك پرديسان، روبروي مسجد امام صادق(ع) شماره تماس: 

  www.imamreza.ac.ir  غيرانتفاعي امام رضا (ع) ـ مشهد گاهدانش* 
اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به  -1باشند: باشد و دانشجويان ملزم به رعايت موارد زير ميرضا(ع) وابسته به آستان قدس رضوي ميالمللي امام دانشگاه بين الف) شرايط دانشگاه:

رعايت  -3هاي مرتبط با دانشگاه اف در محيطرعايت كامل شيونات و هنجارهاي اسالمي به ويژه حجاب اسالمي و نيز رعايت كامل عف -2 .واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
اعطـاي   -5توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصـي اسـتفاده نماينـد.    دانشجويان دختر و غير بومي واجد شرايط مي -4سازمان سنجش الزامي است.  2كليه مفاد مندرج در دفترچه شماره 

 فلسـطين  ميـدان  – مشهد :خواهران پرديس 051384897870: تلفن –مشهد خيابان دانشگاه  -: پرديس برادران نشاني-6نش آموختگان دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دا
   -051384226038 :نمابر – 553-91735صندوق پستي  - 05137610111 :تلفن) ع(رضا امام دانشگاه رضوان پرديس

سال درصد تخفيف شهريه ثابت در اولين نيم 50توانند از مي 19معدل كتبي ديپلم سال سوم دبيرستان يا معدل كتبي سال دوازدهم باالي پذيرفته شدگان داراي  -1 ب) تسهيالت و امتيازات:
دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر  -3 درصد تخفيف شهريه ثابت در مدت مجاز تحصيلي برخودار خواهند شد. 20خانواده كاركنان آستان قدس رضوي از  -2 تحصيلي برخوردار گردند.

در صورت نياز آستان قدس رضوي به استخدام نيروي انساني در شركتها و سازمانهاي  -4 سال بعد معاف خواهند بود.درصد شهريه ثابت نيم 50-75- 100به ترتيب از  سال(شامل دو نيمسال تحصيلي)
- 5شركت و موسسه) در شرايط علمي يكسان, فارغ التحصيالن دانشگاه بين المللي امام رضا (ع) ازاولويت استخدام برخوردار خواهند بود. 120 هنري وابسته به خود (بيش از ،فرهنگي، اقتصادي 

دانشجوياني كه در دوران  -6خواهند بود.  مدت مجاز تحصيل از تخفيف شهريه ثابت بهره مند دانشجويان حافظ كل قرآن داراي مدرك معتبر و قهرمانان ورزشي مشمول آيين نامه وزارت علوم در
زدايي آستان قدس رضوي و سازمان بهزيستي طبق مشمولين كميته امداد امام خميني(ره)، معاونت محروميت -7درصد شهريه ثابت همان نيمسال معاف خواهند شد  50تحصيل ازدواج نمايند از پرداخت 

دانشجوياني كه در طول تحصيل در مسابقات علمي يا ورزشي دانشگاهها يا موسسات علمي كشور شركت و مقام اول تا سوم را  -8 برخوردار خواهند بود. شيوه نامه دانشگاه از تخفيف شهريه متغير و ثابت
  شگاه مي توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي استفاده نمايند. دانشجويان دختر و غير بومي واجد شرايط مقررات استفاده از خوابگاه دان -9 كسب نمايند از دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند بود .



 ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيشرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              هابخش پيوست

  29 صفحه 
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

  غيرانتفاعي امام رضا (ع) ـ مشهد گاهدانش ادامه *
  ج) شرايط تحصيل در رشته كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و ارشاد: 

پـذيرش دانشجو در اين رشته به صورت متمركز و با شـرايط  -1 ذيل را نيـز دارا باشـند:متقاضيان محترم اين رشته عالوه بر دارا بودن شرايط بند الف، مي بايست شرايط 
حداكثر سن -3پذيرش نهايي داوطلبان منوط به شركت و قبولي در مصاحبه علمي و فرهنگي (آزمون شفاهي)در دانشـگاه بين المللي امام رضا(ع) مي باشد. -2خاص و با انجام مصاحبه خواهد بود. 

نشجويان الزامي است. استفاده از حجاب برتر (چادر) و رعايت كليه مقررات و شيونات دانشگاه بخصوص پوشش اسالمي و عدم استفاده از هرگونه آرايش براي كليه دا-4سال باشد.  25ن بايد داوطلبا
داوطلبان بايد داراي سالمت كامـل جسـماني و روانـي، شنوايي، بينايي، قدرت -6اشته باشند. داوطلبان الزم است به دين مبين اسالم، مذهب تشيع و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التزام عملي د-5

هاي تكميلي آموزشـي، فرهنگـي و كارورزي طراحي شده از عالوه بر سر فصلها و دروس جاري رشته، حضور فعال دانشجويان محترم در دروه-7تكلم و فن بيان و ارتباط مناسب با مخاطب باشند. 
ساله است، داوطلبان ايـن رشـته پـس از اتمـام دروس مقطع كارشناسي و در  6با توجه به اينكه رشته كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و ارشاد يك دوره -8ي دانشگاه ضروري است. سو

ز هر يك از بندهاي ذكر شده، از ثبت نام يا ادامه تحصيل دانشجويان در هر مرحله ممانعت دانشگاه در صورت عدم احرا-9صورت قبولي در امتحان پاياني اين بخش به دوره ارشد وارد خواهند شد. 
  بعمل خواهد آورد.

  www.eyc.ac.ir   غيرانتفاعي ايوانكي گاهدانش* 
 خواهند قرار حوادث بيمه پوشش تحت تحصيل طول در دانشجويان كليه-2.شد خواهند برخوردار دانشجويان رفاه صندوق از تخصيصي سهم چارچوب در شهريه وام مزاياي از ترم هر در دانشجويان-1

 تربيت هاي رشته در كه آنان فرزندان و جوانان و ورزش وزارت در شاغل افراد به -4. گيرد مي تعلق شهريه تخفيف درصد 20 سقف تا ايشان فرزندان و مسلح نيروهاي در شاغل افراد تمامي به -3.گرفت
 طور به كه مادامي) برادري، خواهري، همسري، فرزندي(يك  درجه فاميلي نسبت با دانشجويان -5. گيرد مي تعلق شهريه تخفيف درصد 15 سقف تا شوند مي تحصيل به مشغول دانشگاه اين بدني

 درصد 10 از نمايند تحصيل دانشگاه اين در متوالي مقطع دو در كه دانشجوياني -6.گرفت خواهد تعلق شهريه تخفيف درصد 25 سقف تا كدام هر به باشند، مشغول تحصيل به دانشگاه اين در همزمان
 با و گرفته قرار تهران افسريه راه سه كيلومتري 50 در دانشگاه -8. گردند مي مند بهره مجهز غذاخوري سالن در) ناهار(گرم غذايي وعده از روز هر دانشجويان -7.گردند مي برخوردار شهريه تخفيف

 و ايرايانه مجهز هاي سالمت،سايت ديجيتال،كارت كتابخانه از دانشجويان -9 .باشد مي برقرار مسير شهرهاي و تهران اصلي ميادين عمده از ذهاب و اياب سرويس معتبر، هاي شركت هماهنگي
استان سمنان  نشاني: -11. گردند مي مند بهره دنيا معتبر علمي اطالعات هاي پايگاه و منابع به دسترسي و رايگان اينترنت از دانشجويان -10.گردندمي مند بهره وب، بر مبتني آموزشي اطالعات سيستم

  35918-99888: ،  كدپستي 023-34521562: فاكس ، 023-31432: تلفن  طالقاني اهللا آيت بلوار -تهران)  افسريه راه سه كيلومتري 50 كي(در ايوان شهر -
  دانشگاه غيرانتفاعي خاتم ـ تهران* 

پرداخت شهريه كامل ثابت و متغير معاف و مشمول كمك هزينه تحصيلي مصوب شوراي  در بدو ورود از 50تا  1هاي رتبه -1 :هاي كارشناسيشرايط عمومي دانشگاه خاتم براي دوره
كمك هزينه تحصيلي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه خواهند  %50عاف و مشمول در بدو ورود ازپرداخت شهريه كامل ثابت و متغير م 100تا  51رتبه هاي  -2آموزشي دانشگاه خواهند گرديد. 

سال به عنوان دانشجوي رتبه هاي فوق چنانچه در طول تحصيل در هر نيمحايزين رتبه -4گردند . پرداخت شهريه كامل ثابت و متغير معاف مي در بدو ورود از 200تا  101هاي رتبه -3گرديد . 
صندوق  وبگاههاي غيرانتفاعي كه نامشان در توانند از خوابگاهدانشگاه خاتم فاقد خوابگاه بوده و دانشجويان شهرستاني مي -5مند خواهند بود. ردند كماكان از مزاياي فوق بهرهاول تا سوم معرفي گ
  درج شده است، استفاده نمايند. SWF.IRنشاني رفاه دانشجويان به 

  www.khayyam.ac.ir  مشهدغيرانتفاعي خيام ـ  گاهدانش* 
شـدگان از طريـق   ثبت نام پذيرفته-2. هاي بخش غير دولتي تامين خوابگاه براي دانشجويان دختر(با اخذ هزينه) درخوابگاههاي متعلق به دانشگاه و براي دانشجويان پسر اسكان در خوابگاه -1

مشمول تخفيف شهريه  دانشجويان رتبه اول بر اساس مصوبات هيات امناي دانشگاه، درپايان هر سال تحصيلي،-3 مي گردد.بصورت غير حضوري انجام  وفوق مراجعه به وبگاه دانشگاه به نشاني 
به دانشجويان -5 غير دولتي.هاي بخش هاي متعلق به دانشگاه و براي دانشجويان پسر اسكان در خوابگاهتامين خوابگاه براي دانشجويان دختر(با اخذ هزينه) درخوابگاه-4 براي سال بعد خواهندشد.

تحقيقات و  توانند از وام وزارت علوم،در صورت تخصيص وام شهريه توسط صندوق رفاه دانشجويان، دانشجويان مي-6 در يك نوبت ،غذا با نرخ دانشجويي درسلف سرويس دانشگاه داده مي شود.
  ميدان مطهري.  بلوارشهيد رفيعي، بزرگراه امام علي (ع)، نشاني: مشهد،-8 ردار خواهند شد.كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخو-7 فناوري برخوردارشوند.

  05135252777-05135156- 05135134777تلفن:
  www.alborzq.ac.ir  آبيك ـدانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز * 

عدم دريافت شهريه دروس زبان پيش دانشگاهي يا زبان عمومي در نيمسال اول تحصيل براي همه دانشجويان جديدالورود (ارايه رايگان دروس  -2 دانشگاه تعهدي در واگذاري خوابگاه ندارد. -1
امكانات رفاهي مناسب  -5هاي متنوع آزمايشگاه ها وها، آتليهها، كارگاهمندي از سايتبهره -4داراي فضاي آموزشي بسيار مناسب  -3زبان پيش دانشگاهي و زبان عمومي در نيمسال اول تحصيل) 

تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز و  -8سال هاي تحصيلي تقسيط شهريه در همه نيم -7اختصاص وام صندوق رفاه دانشجويان به متقاضيان  -6مانند غذاي گرم و سرويس اياب و ذهاب 
آبيك، -: اتوبان كرجنشاني -10درصد در طول تحصيل  10تخفيف شهريه براي فرزندان فرهنگيان رسمي آموزش و پرورش به ميزان  -9دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) 

   028-32579905، 028-32579011، 028-32579014شماره تماس:   شمال شهر آبيك، شهرك دانشگاهي انديشه، دانشگاه دانش البرز 
   قزوينغيرانتفاعي رجاء ـ  دانشگاه* 

براي ورزشكاران حايز رتبه در مسابقات دانشجويي و كشوري تخفيف ويژه اي در نظر گرفته  -2سال تخفيف ويژه اي داده مي شود. به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات مركز هر نيم -1
تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط از ترم دوم تحصيلي از سوي  -4باشد. فراهم ميسرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج به محل دانشگاه و برگشت همه روزه  -3مي شود. 

امكانات  -6موسسه با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام(ره)، بهزيستي و ... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد.  -5پذير مي باشد. صندوق رفاه امكان
هاي ورزشي (شامل زمين فوتبال و تنيس، سالنسيم رايگان، كتابخانه الكترونيكي، سلف سرويس، سالنهاي تخصصي با تجهيزات كامل، اينترنت بيآزمايشگاه سايت رايانه، آموزشي و رفاهي:

ي پزشكي و مشاوره روانشناختي ويژه دانشجويان و همچنين يـك نوبـت غـذا بـا نـرخ      ت رايگان مشاورهبرگزاري اردوهاي زيارتي و تفريحي، ارايه خدما-7هاي جودو، واليبال و بسكتبال و ...)، 
   33677105: نمابر.  دانشگاه رجاء -خميني(ره)، خيابان نوروزيان، جنب خوابگاه دانشگاه بين الملل امام بلوار قزوين،: نشاني-8 . گردددانشجويي در سلف سرويس دانشگاه ارايه مي

  028 – 33677101 -10تلفن :  - 3414895833كدپستي : - 341451177پستي:  صندوق
  www.soore.ac.ir  غيرانتفاعي سوره ـ تهران گاهدانش* 

هاي پذيرش اين دانشگاه به ويژه رعايت شيونات هنرمند متدين و متعهد از اولويترعايت تمامي مقررات و ضوابط دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري الزامي است و شرايط و ضوابط  -1
ها از تحفيف ويژه شهريه در طول دوره كشوري و المپيادي 200هاي زير رتبه-3 از ورود فرزندان شاهد و ايثارگر، حافظان قرآن كريم و همچنين بسيجيان فعال استقبال مي شود.-2دانشگاه است. 
: تلفن 252 پالك كامياران كوچه نبش – آذربايجان و خوش بين –خيابان آزادي  نشاني: تهران،-5. هدي در قبال تامين خوابگاه نداردگونه تعدانشگاه هيچ-4مند خواهند شد. از، بهرهتحصيلي مج

   88994046 آموزشي خدمات مدير 88994048 نام ثبت اداره
  www.shomal.ac.ir  غيرانتفاعي شمال ـ آمل گاهدانش* 

اين دانشگاه هيچگونه تعهدي بـراي تـامين    -2 دانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي درهرسال تحصيلي براساس دستورالعمل مربوط از پرداخت درصدي از شهريه ثابت معاف خواهند بود.-1
 در -4الحسنه تعلق خواهد گرفت دانشجويان متقاضي تسهيالت بانكي قرضبه  -3 بعمل خواهد آورد. الزم رادانشگاه دراين زمينه همكاري  خوابگاه ندارد ولي دفتر تهيه مسكن دانشجو واقع در

آمـل   ندران،: مازنشاني-6مراجعه نمايند. فوق  اينترنتي دانشگاه به نشانيوبگاه داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر مي توانند به  -5 سال تحصيلي مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد.اولين نيم
  011-44203755 نمابر: 011-44203710-13 تلفن: 731: تهران)، سه راهي امامزاده عبداهللا(ع) صندوق پستي  - جاده هراز(آمل 5كيلومتر
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www.shdu.ac.ir  غيرانتفاعي شهاب دانش ـ قم دانشگاه* 
: قـم، پرديسـان، بلـوار شـهروند، تقـاطع امامـت تلفـن:        نشـاني -2. دانشگاه مفيد قم دارد و دانشجويان متقاضي در خوابگاه آن دانشگاه مستقر خواهنـد شـد   دانشگاه براي خوابگاه قراردادي با-1

  info@shdu.ac.ir نمابر:  ) 025(32317448 :نمابر) 025(32317171
  www.ashrafi.ac.ir  غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني ـ اصفهان گاهدانش* 

رعايت حجاب كامل اسالمي توسط دانشجويان دختر، در محيط دانشگاه و خارج از دانشـگاه   )2شئونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت براي تمام دانشجويان الزامي است.  رعايت كامل )1
خوابگـاه بـراي تمـام     )4مند خواهنـد شـد.   علوم، تحقيقات و فناوري مطابق ضوابط در صورت تامين اعتبار بهرههاي اختصاص داده شده از طرف وزارت دانشجويان از وام) 3 كامال الزامي است.

 )5ي است. ها براي نيمسال اول و دوم الزامگاهدانشجويان دختر غيربومي به طور خود گردان و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است. اسكان دانشجويان دختر غيربومي جديدالورود در خواب
و  انصار، صندوق رفاهالحسنه بانك ارائه تسهيالت مالي از جمله تقسيط شهريه نيمسال، اعطاي وام قرض )6 باشد.اين دانشگاه داراي كليه امكانات رفاهي، فرهنگي، ورزشي، علمي و پژوهشي مي

  031-36502825نمابر:         36502820-4 :تلفن           سنتر، روبروي سيتي م جنوبيئاصفهان، سپاهانشهر، بلوار قانشاني: ) 7 ساير تسهيالت
  www.shbu.ac.ir  اصفهان ـ بهائي شيخغيرانتفاعي  گاهدانش* 

همچنين براي ساير دانشجويان، ستاد اسكان دانشگاه همكاري الزم را براي  پرداخت هزينه مربوطه امكان پذير است. با و محدود درحد شهرستاني دختر دانشجويان براي خودگردان پانسيون -1
 و مقررات كليه است موظف دانشجو-3است.  الزامي دانشجويان كليه براي شدهتعيين ضوابط طبق مناسب پوشش و اسالمي وناتئش رعايت-2 دهد.تأمين مسكن در سطح شهر بهارستان انجام مي

 وام از توانندمي شهريه پرداخت براي دانشجويان-5. بود خواهند برخوردار دانشجويي بيمه مزاياي از دانشجويان-4. نمايد رعايت را دانشگاه و فناوري و تحقيقات علوم، وزارت مصوب هاي نامه آيين
 مطابق را دانشگاه به وارده خسارت است موظف دانشجو انصراف، درصورت-6فناوري(درصورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه) استفاده نمايند.  و تحقيقات علوم، وزارت رفاه صندوق دانشجويي

: نشاني-8اي مربوطه ميسر است. اخت هزينه يارانهپرد با) ناهار براي(سرويس سلف از استفاده قبيل از خودگردان رفاهي امكانات از استفاده-7. نمايد پرداخت فناوري و علوم، تحقيقات وزارت ضوابط
   031-36862001: دورنگار 031-59790:  تلفن شماره 81431-33871:  پستي كد     8 بهاران-الفت خيابان -بهارستان شهر–اصفهان 

    غيرانتفاعي علم و فرهنگ ـ تهران گاهدانش* 
دانشجويان اين دانشگاه از مزاياي وام شهريه صـندوق رفـاه    -2دانشجويان برابر مصوبات هيأت امنا و هيأت رييسه دانشگاه، وجود دارد. امكان تقسيط شهريه  -1 :شرايط و ضوابط عمومي

ر صورت تأمين اعتبار برخوردار خواهند هاي عادي، ضروري و اضطراري)، دالحسنه دانشجويان ايران(وام ازدواج و وامدانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت صندوق قرض
  هاي خصوصي معتبر و مورد تأييد خواهد داشت. گونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد، اما تالش خود را جهت اسكان دانشجويان در خوابگاهاين دانشگاه هيچ -3شد. 

كه دانشگاه علم و  300هاي آموزشي با رتبه كمتر از و در ساير گروه 50: در گروه آموزشي هنر با رتبه كمتر از 1منطقه  داوطلبان ممتاز آزمون سراسري سهميه -1 :شرايط و ضوابط اختصاصي
 50 از ،700 تا 300 رتبه با زشيآمو هاي، و داوطلبان ساير گروه200تا  51فرهنگ را انتخاب نمايند، از مزيت تحصيل رايگان برخوردار خواهند بود؛ همچنين داوطلبان گروه آموزشي هنر با رتبه 

 شهريه در تخفيف تحصيلي سالنيم هر در ورودي رشته هر اول رتبه دانشجويان به دانشگاه، امناي هيأت مصوبه اساس بر -2. شوندمي مندبهره تحصيل مدت طول در ثابت شهريه تخفيف درصد
 تخفيف مقررات و ضوابط برابر نمايند، كسب را سوم تا اول هايمقام عالي آموزش موسسات و هافرهنگي و يا ورزشي دانشگاهشجوياني كه در مسابقات علمي و دان به -3. گرفت خواهد تعلق ثابت
 دانشگاهي جهاد علمي مراكز و هاها، پژوهشگاهد با پژوهشكدهتواننمي تحصيل طول در توانمندي و عالقه تحصيلي، رشته تناسب به دانشگاه اين دانشجويان -4. گرفت خواهد تعلق ثابت شهريه در
  .گرفت خواهند قرار شده ياد مراكز با همكاري اولويت در تحصيل از فراغت از پس و بوده ارتباط در

  www.sau.ac.ir  غيرانتفاعي علم و هنر ـ يزد گاهدانش* 
هاي مصـوب وزارت علـوم،   دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه -2 .باشدرعايت كامل ضوابط پوشش و شيونات اسالمي براي برادران و خواهران الزامي مي -1 الف) شرايط عمومي:

براي كليه متقضيان دختر خوابگـاه   -4 ه وزارت علوم استفاده نمايند.توانند از وام دانشجويي صندوق رفادانشجويان اين دانشگاه براي پرداخت شهريه مي -3 تحقيقات و فناوري را رعايت نمايد.
  باشد. دانشجويي با پرداخت هزينه مهيا مي

كار، عالوه بر  هاي كسب وهاي تحصيلي، مهارتهاي تخصصي مرتبط با رشتهدر راستاي توانمندسازي و تسهيل ورود فارغ التحصيالن اين دانشگاه به بازار كار، دوره -1 ب) شرايط اختصاصي:
، گروه آزمايشي علوم انساني با رتبه كمتر 500داوطلبان ممتاز آزمون سراسري در گروه آموزشي هنر با رتبه كمتر از  -2 دروس مصوب دوره براي كليه دانشجويان مقطع كارشناسي برگزار مي گردد.

ر نشاني-3شوند. ايـن دانشـگاه را انتخاب نمايند، از مزيت تحصيل رايگان در طول مـدت تحصيل بهره مند ميكـه  5000و گروه آزمايشي رياضي و علوم تجربي با رتبه كمتر از  3000از  : يزد، بلوا
   035-38264080-89 دانشجو، تلفن:

 https://jku.ac.ir/fa  آبيك ـ الدين جمشيد كاشانيغياثغيرانتفاعي  دانشگاه* 
ايجاد انجمنهاي علمي -4اعطاي امتيازات ويژه براي دانشجويان با كسب رتبه هاي برتر  -3كيلومتري با ايستگاه متروي هشتگرد  25فاصله -2. ساختمان مجزا در سه طبقه با فول امكانات -1

 در شركت براي دانشگاه رباتيك وACM  ايرايانه تيم هايفعاليت براي الزم هايمشوق ايجـاد - 5. عاليتهاي علمي و تخصصي دانشجوياندانشجويي عمران، برق، مخابرات و كامپيوتر براي ف
 صندوق وام اختصاص -9 شهريه تقسيط -8 دانشجويان براي گرم اييارانه غذاي كردن فـراهم -7 تهـران و كـرج مختلـف نقاط به ذهاب و اياب سرويس از استفاده امكان -6 كشوري مسابقات

 به كمك و دانشجويان نوآورانـه هـايايـده از حمايـت جهـت در فنـاور واحـدهاي رشد مركز تأسيس -11 آنالين صورت به آن منابع از استفاده و الكترونيكي كتابخانه وجود -10 دانشجويان رفاه
    028-328812200: تلفن دانش.  بلوار - انديشه دانشگاهي شهرك -آبيك شهرستان: نشاني-13آپ.  استارت جمله از كارآفريني رويدادهاي برگزاري -12 كارهايشان و كسب اندازيراه

  www.qhu.ac.ir  غيرانتفاعي قرآن و حديث ـ قم گاهدانش* 
  . ندارد واحد اصفهان: .   ندارد شعبة تهران:مساعدت براي معرفي به خوابگاه خودگردان به صورت محدود طبق ضوابط و ظرفيت دانشگاه (خواهران و برادران)  مركز قم:شرايط خوابگاه: 

رعايت كامل موازين و پوشش اسالمي و التزام عملي به چادر -2اعتقاد و التزام عملي به قانون اساس نظام مقدس جمهوري اسالمي و مذهب رسمي كشور؛ -1 :شرايط عمومي و اختصاصي
هاي خدمات پرداخت شهرية دوره و هزينه-5ي از سالمت و توانايي جسمي و رواني؛ برخوردار-4عمل به فرايض ديني(نماز، روزه و ...)؛ -3به عنوان حجاب برتر و عدم استفاده از هرگونه آرايش 

رعايت كامل ضـوابط و  -7گذراندن دروس پيش نياز و جبراني ارايه شده از سوي گروه آموزشي مربوط؛ -6جانبي آن (اعم از رفاهي، فرهنگي و ...) مطابق با تعرفة مصوب هيأت أمناي دانشگاه؛ 
  داخلي دانشگاه در طول دوران تحصيل. دستورالعمل هاي 

ها در دوره هاي حضوري اين دانشگاه، بـه  كالس-2هاي حضوري (قم، شعبة تهران و اصفهان) منوط به تأييد كميتة پذيرش دانشگاه است. ثبت نام نهايي از پذيرفته شدگان دوره-1 تذكرات:
  تفكيك خواهران و برادران برگزار مي گردد. 

آموختگان اين دانشگاه مدرك رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و به دانش-2دانشجو مي پذيرد.  3و  2، 1هاي آموزشي اين دانشگاه از بين شركت كنندگان در گروه-1 :امكانات و مزايا
صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، اعتبار  هزينة تحصيل، طبق تعرفة مصوب هيأت أمناي دانشگاه از دانشجويان أخذ خواهد شد. در-3فناوري اعطاء خواهد شد. 

پذيرفته شدگان از كتابخانة تخصصي مجهز، تاالر رايانه، امكانات ورزشي و مساعدت براي معرفي بـه خوابگـاه   -4گردد. تخصيص داده شده به صورت وام بين دانشجويان واجد شرايط توزيع مي
به باال باشد و دانشجويان برتر  18داوطلباني كه معدل كتبي دورة متوسطة آنان -5ران و برادران) به صورت محدود طبق ضوابط و ظرفيت دانشگاه برخوردار خواهند بود. خودگردان در مركز قم(خواه

ان ممتاز، پژوهشگران، فعاالن فرهنگي، طالب، حافظان قرآن، ايثارگران، دانشجوي-6در هر سال تحصيلي(در طول سنوات مجاز) طبق آيين نامه دانشگاه از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد. 
شده در هر يك از امكان جابه جايي داوطلبان پذيرفته-7هاي كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و ... طبق ضوابط دانشگاه از تخفيف ويژه برخوردار خواهند بود. خانواده

تحصيل در دورة مجازي كامالً غيرحضـوري و از طريـق   -8 اقد حدنصاب تشكيل كالس؛ طبق مقررات و ضوابط آموزشي ابالغي وزارت و مصوبات داخلي فراهم خواهد شد.هاي فكدرشته محل
گيـرد. در كنـار دروس الكترونيكـيِ    اختيار دانشجويان قرار مـي در  http://vu.qhu.ac.irدانشگاه به نشاني  وبگاهاي توليد شده و از طريق اينترنت خواهد بود. كلية دروس به صورت چندرسانه

هاي دانشجويان به صورت آنالين و آفالين، امكان استفادة دانشجويان از ابزارهاي مختلف آموزش الكترونيكي مانند تاالرهاي گفتگو گويي به پرسشهاي مجازيِ آنالين، پاسخاي، كالسچندرسانه
هـاي  هاي پايان ترم دانشجويان مجازي، به صورت حضوري در قم و شعبة تهران يا يكي از نماينـدگي آزمون-9گردد. سال تحصيلي به دانشجويان ارايه مينيم و ساير خدمات آموزشي در طول

  گردد.دانشگاه در سراسر ايران و خارج از كشور برگزار مي



 ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيشرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              هابخش پيوست
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 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

  www.mazaheb.ac.ir  غيرانتفاعي مذاهب اسالمي گاهدانش* 
داشتن حجاب اسالمي برتر(پوشش چادر) در محيط دانشگاه و اماكن -3باشد. پذيرش در اين دانشگاه داراي شرايط مصاحبه در بدو ورود مي-2 دانشگاه هيچ تعهدي براي تأمين خوابگاه ندارد. -1

اين دانشگاه  داوطلبان تحصيل در دانشگاه مذاهب اسالمي بايستي معتقد به تقريب مذاهب اسالمي بوده و احترام به مذاهب اسالمي به عنوان شرط تحصيل در-4وابسته براي خواهران الزامي است 
تحصـيل در  -7باشـد.  هاي فقه و حقوق حنفي و فقه و حقوق شافعي مختص برادران و خواهران همان مذاهب مـي رشته-6باشند. نگام مصاحبه داراي اولويت ميحافظين قرآن در ه-5باشد. مي

و  1368بين داوطلبان مرد و زن متولدين سال  پذيرش از-9باشد. تحصيل در مقطع كارشناسي دانشگاه مذاهب اسالمي مشمول پرداخت شهريه نمي-8باشد. دانشگاه مذاهب اسالمي حضوري مي
  هد گرفت.بعد از آن صورت خوا

  www.icqt.ac.ir  غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) ـ اصفهان گاهدانش* 
پـذيرش   -3داوطلبان الزم است به دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. -2 كنند.دانشجويان غيربومي از خوابگاه (منزل استيجاري) استفاده مي -1

اني مـورد تأييـد وزارت   بوده و به فارغ التحصيالن، مدرك رسمي كارشناسي و كارد» علوم انساني«و » علوم تجربي«، »علوم رياضي«دانشجو در اين دانشگاه از بين داوطلبان گروه هاي آزمايشي
تربيت نيروهاي كارآمد براي تبليغ «با توجه به هدف اين دانشگاه در  -5باشد. محيط آموزشي اين دانشگاه براي برادران و خواهران بصورت مجزا مي -4علوم، تحقيقات و فنّاوري اعطا مي شود. 

اين دانشگاه با انتقال و ميهماني دانشجويان خود به ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي موافقت  -6برادر الزامي است. ، رعايت شرايط و ضوابط دانشگاه براي كليه دانشجويان خواهر و »دين
ورت اقساطي براي كليه دانشجويان امكان پرداخت شهريه بص -8كليه داوطلبان بايد از سالمت كامل جسماني و رواني، دارابودن قدرت تكلم، بينايي و شنوايي كامل برخوردار باشند.  -7نمي نمايد. 

با توجه به حجم دروس و دفترچه مصوب وزارت علوم، رشته كارشناسي معارف اسالمي و  -10حافظان كل قرآن كريم و نهج البالغه از پرداخت شهريه دروس، معاف ميباشند.  -9 ميسر مي باشد.
شجويان ممتاز و واجد شرايط، فعاالن مراكز قرآني و مساجد در شهريه متغير، تخفيف در نظر ميگيرد و در صـورت تخصـيص وام   اين دانشگاه براي دان-11ترم ارايه مي گردد.  9علوم تربيتي در 

ند يك وعده غذاي دانشجويان مي توان -12دانشجويي به دانشجويان حايز شرايط، وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت. همچنين كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي خواهند بود. 
 ،ابتداي خيابان شهيدان غربي ،بزرگراه شهيد خرازي ،واقع در اصفهانگرم با يارانه ي دانشجويي دريافت نمايند. عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند به ساختمان مركزي دانشگاه 

  ) تماس حاصل نماييد.108الي  105(داخلي  03133372020راجعه يا با شماره تلفن مفوق دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) يا پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني 
  www.mofidu.ac.ir  غيرانتفاعي مفيد ـ قم گاهدانش* 

شهريه دوره طبق مصوبه هيات امناء خواهد بود.  -2ها) با توجه به ظرفيت موجود، امكان واگذاري خوابگاه (با دريافت هزينه از دانشجو) را دارد. شدگان (اعم از آقايان و خانمدانشگاه براي پذيرفته-1
از طريـق آزمـون    )ها و مراكز آموزش عالي كشـور ب غير بورسيه دردانشگاه -براساس آيين نامه پذيرش دانشجويان غير ايراني )گيرد الفپذيرش دانشجويان غيرايراني از دو طريق انجام مي-3

هاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان و همچنين رعايت حجاب كامل اسالمي و پوشش چادر توسط خواهران ون اخالقي و اسالمي و مقررات و آيين نامهئرعايت ش-4 ورودي سازمان سنجش
   02532925765: نمابر 02532130348متري صدوق ميدان مفيد دانشگاه مفيد شماره تلفن :  45: قم انتهاي نشاني-5مي است. در تمام بخشها و مراكز وابسته به دانشگاه مفيد الزا

www.haraz.ac.ir  غيرانتفاعي آبان هراز ـ آمل مؤسسه* 
  (كوچه تختي)، سمت چپ 29: مازندران، آمل، خيابان طالب آملي، انتهاي دريا نشاني-2 خوابگاه و رستوران دانشجويي تحت نظر دانشگاه وجود دارد. -1

   01144296834: نمابر 011) 44296835 - 44298626 -44296838تلفن: ( 
    غيرانتفاعي آپادانا ـ شيراز مؤسسه* 

 - بلوار ايمان شمالي - ميدان معلم - : شيرازنشاني-3مراجعه نماييد. به نشاني فوق موسسه  بگاهجهت كسب اطالعات بيشتر به و-2. باشدخوابگاه خودگردان ويژه خواهران مي 1موسسه داراي -1
  07136987: نمابرشماره  07136987روبروي بانك سپه شماره تماس موسسه: 

    غيرانتفاعي آذرآبادگان ـ اروميه مؤسسه* 
دانشجويان رتبه اول ، دوم و سوم هر ترم آموزشي اين -2 خود گردان اسكان دهد و هزينه آن به عهده خود دانشجو خواهد بود.هاي اين موسسه تالش خواهد كرد همه دانشجويان را در خوابگاه -1

م ، تحقيقات و فناوري به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويي وزارت علو -3در صد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد  20-30-50موسسه بترتيب از تخفيف 
دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند  -5باشد. اين موسسه داراي سالن ورزشي، سالن استخر و همچنين داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي و كتابخانه مي -4تعلق خواهد گرفت. 

  .به كليه قهرمانان اول ورزشي تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت-6شد. 
  www.afagh.ac.ir  غيرانتفاعي آفاق ـ اروميه مؤسسه* 

تخفيف ويـژه بـراي قهرمانـان     -3 به دانشجويان واجد شرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي وام تعلق خواهد گرفت. -2هاي خودگردان معرفي خواهند شد دانشجويان به خوابگاه -1
هاي عامل در هر ترم وام قرض الحسنه شهريه با معرفي از طرف موسسه و با شرايط عالي بر اساس توافق نامه با بانك -4شهريه تحصيلي درصد  100تا  50ورزش، علمي و فرهنگي و هنري از 

هـاي پيشـتاز در   گاه آفاق جزو دانشگاهدانش -6دانشجويان واجد شرايط از وام بال عوض صندوق خيريه امام جواد (ع) موسسه نيز برخوردار خواهند شد.  -5گردد. بدون سپرده گذاري پرداخت مي
: اروميه خيابان شـهيد دسـتغيب(خيابان   نشاني-8گردد. هاي پژوهشي استفاده ميهاي سراسري در زمينهاز اساتيد متخصص و باتجربه دانشگاه -7باشد. عرصه كارآفريني (دانشگاه نسل سوم) مي

   04432259590 نمابر: 32225459و  32259590 -1 تلفن: 5714783635 كدپستي: 571551915 مافي)، كوي اورژانس. صندوق پستي:
  www.afarinesh.ac.ir  ـ بروجرد علم گستر غيرانتفاعي آفرينش مؤسسه* 

دانشجويان ممتاز در هر نيمسال  -3. باشندبرخوردارمي پذيرفته شدگان المپيادها و جشنواره خوارزمي از تخفيف ويژه شهريه -2. باشداين موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران مي -1
بروجرد،  نشاني: -6. گيردبه دانشجويان با شرايط الزم وام تعلق مي -5. باشندخانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران از تخفيف ويژه شهريه برخوردار مي -4. از تخفيف ويژه شهريه برخوردار خواهند شد

  info@afarinesh.ac.irپست الكترونيكي: 066-42468380دورنگار  066-42468397-42468255تلفن:  593كوي وليعصرصندوق پستي  - اد شمالياسالم آب -جاده كمربندي 
  www.amol.ac.ir  غيرانتفاعي آمل مؤسسه* 

دانشجوياني كه در طول -2ارايه خواهد شد.  به دانشجويان ممتاز (رتبه هاي اول و دوم و سوم هر رشته) بر اساس ضوابط و مصوبات هييت امناء موسسه در هر نيمسال تخفيف شهريه متغيير-1
 براي كليه دانشجويان خوابگاه در نظر گرفته شده است. -3خوردار خواهند شد. مدت تحصيل حايز كسب مقام هاي علمي و ورزشي در سطح ملي شوند از تخفيف شهريه طبق قوانين موسسه بر

نامه از تخفيف شهريه هاي معزز شهدا و ايثارگران گرامي، مطابق آيينخانواده-5گيرد. شود و وام دانشجويي نيز به كليه دانشجويان تعلق ميشهريه دانشجويان در طول مدت تحصيل تقسيط مي-4
   01144229764: نمابر 01144152691-4تلفن  20پالك  -خيابان فياض بخش  -بلوار طالب آملي  -آمل  -: مازندران نشاني-6ند كرد. استفاده خواه

  www.aihe.ac.ir  غيرانتفاعي آيندگان ـ تنكابن مؤسسه* 
 خوابگاه متقاضي دانشجويان معرفي -6 دانشجويي كار امكان -5 دانشجويي حوادث بيمه -4 دانشجويي وام پرداخت -3 ممتاز دانشجويان به شهريه تخفيف-2 تحصيل طول در شهريه تقسيط -1
هاي زبان انگليسي و فني و برگزاري دوره-9هاي آموزشي و تحقيقاتي پيشرفته ها و كارگاهبودن به آزمايشگاه مجهز -8 مشاوره و پزشكي رايگان خدمات ارايه -7 دانشگاه به وابسته هايخوابگاه به

هاي بيرون ضمناْ اين موسسه با عقد قرارداد همكاري با مراكز علمي و صنعتي زمينه را براي فعاليت-11هاي شهدا جانبازان و ايثارگران. اعطاي تسهيالت ويژه به خانواده -10يي در دانشگاه حرفه
  01154288851-4:تلفن. حيدري شهيدان ورزشي سالن جنب ٬غربي فردوسي خيابان ٬تنكابن ٬: مازندراننشاني -12 نمايد.از دانشگاه ميسر مي

www.kamal.ac.ir  مال ـ اروميهكين ئغيرانتفاعي آ مؤسسه* 
ايثـارگر،  تخفيـف شـهريه دانشـجويان شـاهد     -4. هاي ورزشي و علمي و آموزشياردو-3. هاي علمي و آموزشي در سطح استانبرگزاري مجمع-2. تسهيالت ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر-1

  ارايه اينترنت رايگان-7. كتابخانه مجهز-6. تهيه ژتون غذا و سلف دانشجويي-5. ورزشكاران و برگزيدگان علمي
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 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

  www.ijtihad.ac.ir  غيرانتفاعي اجتهاد ـ قم مؤسسه* 
شهريه كل هر ترم براي دانشجوياني كه معدل نيم %70كسب نمايند و تخفيف  20تا  17سال بين مند، كه معدل نيمشهريه كل هر ترم، براي دانشجويان كوشا و عالقه %100اعطاي تخفيف  -1

محـيط آموزشـي خـواهران و    -4استفاده از حجاب برتر(چادر) براي دانشجويان خواهر الزامي اسـت.  -3رعايت موازين اسالمي براي دانشجويان الزامي است. -2كسب نمايند.  17تا  15سال بين 
هاي مطالعات قرآن، مطالعات حديث، تربيت دبير آموزش قرآن و توضيحات الزم و اطالعات تفصيلي در خصوص رشته كارشناسي علوم قرآن و حديث(شامل حوزه-5. برادران، تفكيك شده است

موسسه  وبگاههاي ارايه شده، در نشجو بر اساس سرفصلهاي مورد عالقه داحديث، تربيت مربي آموزش قرآن و حديث، هنرهاي قرآني (قرايت و كتابت) و حوزه فرهنگ و رسانه) و تعيين حوزه
، جنب فضـاي  10خيابان معلم غربي، معلم  -: قم نشاني-7گردد. موسسه، به داوطلبان محترم، مشاوره تحصيلي تلفني ارايه مي در خصوص انتخاب رشته-6گردد. آموزش عالي اجتهاد تقديم مي

 -، (ساختمان اداري 35 (كوي بيت امام خميني(ره) )، پالك 11خيابان معلم غربي، معلم -قم  3715696973ن آموزشي (محل ثبت نام) كدپستي: ، ساختما14(شهيد پروان)، پالك 2سبز، كوچه 
  info@ijtihad.ac.ir 025 -37749201دورنگار:  025-37749200تلفن:  37135-1173صندوق پستي:  3715785954كدپستي: -آموزشي) 

  www.ahrar.ac.ir  احرار ـ رشت غيرانتفاعي مؤسسه* 
تسهيالت پرداخت وام شهريه بـه   -3دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.  -2 هاي خودگردان استفاده نمايند.توانند از خوابگاهدانشجويان متقاضي استفاده از خوابگاه مي -1

همكاري با بنياد شهيد وامور ايثارگران درخصوص پرداخت شهريه براي دانشجويان سهميه  -5امكان تقسيط شهريه درطول ترم براي كليه دانشجويان  -4دانشجويان، طبق مقررات صندوق رفاه 
اسـتفاده از   -8خانوادگي و.....توسط مشاور موسسه ارايه خدمات مشاوره تحصيلي،  -7شود. اي تخفيف ورزشي داده ميهاي ورزشي كشوري، استاني و منطقهبه دارندگان مقام -6شاهد و ايثارگر 

موسسه آموزش عالي   - از كارخانه ايران برك شهرك سيد احمد خميني(ره) بعد –بلوار پروفسور سميعي  -رشت بلوار الكان  :نشاني-9. اين موسسه تسهيالت بيمه حوادث در طول دوره تحصيل در
   01333439112:نمابر 01333439113 01333739119احرار تلفن: 

  www.adib-mazandaran.ac.ir  غيرانتفاعي اديب مازندران ـ ساري مؤسسه* 
در پايان هر ترم تحصيلي به  -2 باشد. همجنين همكاري الزم جهت تامين خوابگاه برادران انجام خواهد شد.موسسه آموزش عالي اديب مازندران داراي خوابگاه خواهران در داخل دانشگاه مي -1

به دانشجويان غذاي يارانه اي داده مي شود.  -4گيرد. به دانشجويان با شرايط الزم وام تعلق مي -3دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كسب كنند درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده مي شود. 
 دانشـجويان از بيمـه حـوادث برخـوردار خواهنـد شـد.        -6شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثـارگران انجـام مـي پـذيرد.      همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت -5
امكان تردد دانشجويان  -8هاي برتر كشوري يا استاني را كسب نمايند درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده مي شود. هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، علمي و ... رتبهبه دانشجوياني كه در رشته -7

  –جاده فرح آباد  6كيلومتر  - : سارينشاني -10باشد. موسسه داراي سالن ورزشي سرپوشيده و زمين فوتبال براي استفاده دانشجويان مي -9با استفاده از سرويس اياب و ذهاب موسسه وجود دارد. 
   01133034156و  011-33033941-43تلفن  - عالي غير دولتي اديب مازندران آموزش موسسه

  www.adiban.ac.ir  غيرانتفاعي اديبان ـ گرمسار مؤسسه* 
برنامـه ريـزي   -4امكان استفاده از تسهيالت بانكي بدون بهره براي پرداخت شهريه -3 .ارايه خوابگاه دانشجويي بدون پرداخت اجاره مي باشد-2 باشد.خوابگاه در داخل دانشگاه و رايگان مي -1

سلف سرويس و بوفه دانشجويي داير مي -7امكان تقسيط در پرداخت شهريه -6برگزاري دوره هاي مهارتي با هزينه دانشگاه جهت اماده سازي افراد براي اشتغال -5جهت اشتغال فارغ التحصيالن 
 اي دانشگاه با امكان اتصال نامحدود به اينترنـت بـراي كليـه دانشـجويان قابـل اسـتفاده اسـت.       سايت رايانه -7باشد و امكان استفاده از غذاي يارانه اي براي كليه دانشجويان فراهم مي باشد. 

دامي كه دو دانشجو ما-10امكان استفاده از كتابخانه ديجيتال در كنار كتابخانه فيزيكي وجود دارد. -9باشد درترم بعد از تخفيف شهريه برخوردارند.  17دانشجوياني كه معدل نيمسال آنان باالي -8
در صورتي كه دانش آموختگان موسسه در مقاطع باالتر اين موسسه پذيرفته شوند از تخفيف -11از يك خانواده در موسسه مشغول به تحصيل باشند مي توانند از تخفيف شهريه استفاده نمايند. 

  023-34557261-66 تلفن -صنعتي شهرك و هوايي پل بين تهران –اده مشهد : گرمسار ضلع شمالي جنشاني-12شهريه در كل طول تحصيل برخوردارخواهند بود. 
    غيرانتفاعي ارم ـ شيراز مؤسسه* 

 محيط ويژه براي دانشجويان هنر و معماري  -4تقسيط و تخفيف شهريه براي دانشجويان  -3تخفيف ويژه براي دانشجويان ممتاز  -2 خوابگاه دانشجويي ويژه خواهران و متعلق به موسسه  -1
امكان استفاده از ساختمان -9هاي مطرح دسترسي دانشجويان به كتابخانه -8بيمه دانشجويي  -7تخصيص وام شهريه به تمامي دانشجويان  -6برگزاري نمايشگاه دايمي در محيط موسسه  -5

  هاكادر هيات علمي مجرب در تمامي رشته -10دارند  هاي شهر شيراز قرارهاي آموزشي موسسه كه در بهترين مكان
    غيرانتفاعي اسرار ـ مشهد مؤسسه* 

دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر ترم از تخفيف شـهريه   -2 هاي خودگردان انجام خواهد داد.مطابق سنوات گذشته موسسه براي اسكان دانشجويان غير بومي هماهنگي الزم را با خوابگاه -1
، 69نشاني سازمان مركزي: بلوار معلم، معلم -4دانشجوياني كه در مسابقات ورزشي و علمي كشوري و دانشگاهي حايز رتبه شوند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.  -3برخوردار خواهند شد. 

   05138661770) شماره 6تلفكس (  9189899363كد پستي 
    تبريزـ معاصر  وهغيرانتفاعي اس مؤسسه* 

بـه   -2 منـد خواهنـد شـد.   استفاده از استخر و سوناي ويژه دانشجويان و.. بهره-اردوهاي تفريحي و علمي  - اعزام به سفرراهيان نور - سالن ورزشي-دانشجويان از امكانات رفاهي شامل غذا-1
 -اتوبان پاسداران  - تبريزنشاني:  -4. هاي مختلف ورزشي و فرهنگي جوايز ويژه اعطا خواهد شدبه دانشجويان داراي مقام در رشته -3 خواهد شد.شهريه دادهدانشجويان رتبه اول و دوم تخفيف 

  04136665603تلفن  خيابان سبالن  - كوي الهيه -ميدان شهيد فهميده به طرف باغميشه 
    غيرانتفاعي اشراق ـ بجنورد مؤسسه* 

برگـزاري كـالس    )2-2درصـد   3پرداخت وام دانشجويي با كارمزد  )1-2 باشد:امكانات رفاهي و خدمات اين موسسه شامل موارد زير مي-2 خوابگاه در قالب بخش خصوصي  -1
تجهيزات آزمايشگاهي و  )5-2مجموعه ورزشي تجهيز شده با امكان برگزاري بيش از ده رشته ورزشي  )4-2تخفيف شهريه جهت دانشجويان رتبه ممتاز در هر ترم  )3-2حداكثر سه روز در هفته 

الت استفاده از بانك اطالعاتي جامع مقا) 8-2 سرويس اياب و ذهاب شركت اتوبوسراني از سطح شهر به محل دانشگاه  )7-2اي و متنوع سالن غذاخوري با امكان ارايه غذاي يارانه) 6-2كارگاهي 
اينترنـت  ) 10-2هاي ارشد موسسه به دانشجويان ممتاز دوره كارشناسي درصد از ظرفيت پذيرش رشته 10اختصاص ) 9-2ها(مگا پيپر) به صورت رايگان براي دانشجويان ها و همايشكنفرانس

 پرسرعت در فضاي دانشگاه

    غيرانتفاعي اكباتان ـ قزوين مؤسسه* 
به  -3تخصيص وام شهريه از سوي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  -2 باشدهاي اياب و ذهاب به نقاط مختلف تهران وكرج براي دانشجويان فراهم ميامكان استفاده از سرويس-1

 -5 باشداي ميدانشجويي به همراه ارايه غذاي گرم يارانهموسسه داراي سلف سرويس و بوفه  -4شود دانشجويان ممتاز براساس ضوابط و مقررات دانشگاه هر نيمسال تخفيف ويژه اي داده مي
 .التحصيالنآموزي و كارآفريني فارغهاي موسسه در جهت مهارتهاي تخصصي متناسب با رشتهبرگزاري دوره

    تبريزغيرانتفاعي الغدير ـ  مؤسسه* 
ارايه خوابگاه خودگردان به دانشجويان دختر و معرفي  -3 .درصدي به دانشجويان شاهد و ايثارگر100ارايه تخفيف  -2 .گرددبه دانشجويان ممتاز بر اساس مقررات داخلي تمهيداتي ارايه مي -1

امكان  -6 .ه وزارتيارايه غذاي گرم يارانه اي برابر آيين نام -5 .تسهيالت پرداخت وام شهريه به دانشجويان طبق مقررات صندوق رفاه دانشجويان -4 .دانشجويان پسر به خوابگاههاي خودگردان
امكان  - 8 .بصورت رايگان براي دانشجويان هاي ايران(سيويليكا)ها و همايشاستفاده از بانك اطالعاتي جامع مقاالت كنفرانس -7 .استفاده از مجالت و كتب بصورت نسخه چاپي و الكترونيكي

 كدپستي: 398قطعه  كوي سپهر صادرات، روبروي كوي استانداري، وليعصر، خيابان استاندارد، نشاني:-9امي ايام ترم هاي موسسه بصورت رايگان براي تمامي دانشجويان در تماستفاده از سرويس
 09028343865،09358115201 ,09147774628 ،041-33316992 تلفن:  5158915515
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 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

  www.amesf.ac.ir  (ويژه خواهران) غيرانتفاعي المهدي مهر ـ اصفهان مؤسسه* 
بـه دانشـجويان   -2شهريه ثابت برخوردار خواهند شـد.   %50و  %60،  %70شرايط ويژه براي دانشجويان: دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم هر سال تحصيلي اين موسسه به ترتيب از تخفيف -1

نامـه از  گيرد، به عالوه بر اساس تفاهم نامه همكاري با بانك عامل، شهريه دوره تحصيلي دانشجوي متقاضي با معرفيدانشجويي وام شهريه تعلق ميواجدالشرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه 
: شامل رفاهي امكانات از دانشجويان-4خت شهريه  همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد و بهزيستي در خصوص پردا-3گردد. الحسنه پرداخت ميطرف موسسه به صورت وام قرض

انتهاي بلوار غدير  -سپاهان شهر  -نشاني: اصفهان -5مند خواهند شد تفريحي و ... بهره اردوهاي علمي، پزشك، مشاوره، اي، بيمه حوادث،ردان ويژه خواهران، يك نوبت غذاي يارانهخودگ خوابگاه
  info@amesf.ac.irرايانامه:  03136518161نمابر:  - 03136516821و  03136508280تلفن:  -خيابان پاسداران  -

  www.alvand.ac.ir  غيرانتفاعي الوند ـ همدان مؤسسه* 
از سوي موسسه غذاي گرم با -3هاي خود گردان مورد تاييد استفاده نمايند. توانند از خوابگاهدانشجويان مي -2موسسه براي دانشجويان رتبه اول در هر ورودي امتيازاتي در نظر خواهد گرفت.  -1

هاي علمي امكان دسترسي دانشجويان به منابع الكترونيك و پايگاه-5توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويي استفاده نمايند. دانشجويان مي-4بيني شده است. يارانه براي دانشجويان پيش
جهت كسب اطالعات -8توانند از امتياز پرداخت شهريه به صورت اقساط استفاده نمايند. دانشجويان مي-7باشد. هاي مورد نياز ميموسسه مجهز به كارگاه-6فراهم شده است.  از سوي موسسه

  موسسه آموزش عالي الوند  -جنب مركز آموزش مخابرات  -بلوار زينبيه  -زاده عبداهللا ميدان امام -نشاني: همدان -9مراجعه نماييد. فوق موسسه به نشاني وبگاه توانيد به بيشتر مي
 081-34246748: نمابر 081-34246747تلفن: 

  www.iju.ac.ir  (ع) ـ يزد غيرانتفاعي امام جواد مؤسسه* 
گرفته است.  قرار دانشگاه در موقعيت مكاني ممتاز شهري-2 تامين خوابگاه اختصاصي خواهران در داخل دانشگاه و خوابگاه برادران تحت نظارت دانشگاه براي دانشجويان طي دوران تحصيل  -1
 فرهنگي و ورزشي هر رشته، دانشجويان ممتازعلمي(رتبه اول تا سوم)، -4ويي برخوردارند. دانشجويان از مزاياي وام شهريه طبق مصوبات صندوق رفاه دانشجويان و مزاياي بيمه حوادث دانشج-3

امكان استفاده رايگان از سايتهاي كامپيوتري، اينترنت -6پذير است. پرداخت شهريه هر ترم به صورت اقساط امكان-5شوند. برخوردار مي %50تا سقف  در هرترم از معافيت شهريه(ثابت و متغير)
اختصاص دفاتر كار در محل پرديس هنر و معماري -7باشد. مهيا مي مركز رشد كسب و كار، و سلف سرويس غذاخوري(با نرخ دانشجويي) يرلس، كتابخانه مركزي و ديجيتال، باشگاه كارآفريني،وا

اختصاص تخفيف  -10مندي از خدمات مشاوره اردوهاي دانشجويي، علمي و ..... بهره-9شي حمايت از توليدات دانشجويي مورد تاييد گروههاي آموز-8به دانشجويان و فارغ التحصيالن كارآفرين 
 12 035-38281200-4 :تلفن .لوار جوادااليمه(ع)ب ،بلوار شهيدان اشرف ،صفاييه ،يزد :نشاني-11به فرزندان كارگران مشمول ضوابط دانشگاه  %30تا سقف 

  www.amin.ac.ir  اصفهانغيرانتفاعي امين ـ فوالدشهر  مؤسسه* 
 براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نماييد.

    غيرانتفاعي انديشه ـ جهرم مؤسسه* 
هـا و ادارات  ادامه تحصيل كارمندان شركتتسهيل -4 اعطاي وام صندوق رفاه -3 درصد  2اعطاي وام با كارمزد -2 گردند.دانشجويان خواهر جهت اسكان به خوابگاه خودگردان معرفي مي -1

تخفيف شهريه جهت دانشجويان تحت -7 درصد  25تحصيل رايگان فرزندان شاهد و جانبازان باالي  -6پرداخت شهريه به صورت اقساطي -5كالسي دولتي و خصوصي با تنظيم ساعت برنامه 
 .ميته امدادپوشش ك

  www.energy.ac.ir  غيرانتفاعي انرژي ـ ساوه مؤسسه* 
دانشجويان از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي و مزايايي بيمه -2 شدگان در آن رشته از تخفيف شهريه برخوردار هستند.هاي اول تا سوم هر رشته بنا بر تعداد پذيرفتهدانشجويان رتبه-1

هاي خصوصي با اساتيد كليه دانشجويان در طول ترم از جلسات عمومي و مشاوره-4 روزانه و امكانات خوابگاه برخوردار است.غذاي گرم  امكانات رفت و آمد،-3 دانشجويي برخوردار خواهند شد.
تحصيلي موظـف   هاي شغلي در طولدانشجويان كارشناسي و باالتر جهت كسب توانمندي و مهارت-5 روانپزشك و پزشك به صورت رايگان دسترسي خواهند داشت. مشاوره اجتماعي، راهنما،
نرسيده به ميدان خليج  - بلوار سرلشگر شهيد شجاعي – ساوه نشاني:-6هاي آموزشي مديريت انرژي را بگذراند. درس مباني مديريت انرژي به صورت دو واحد مصوب وزارت علوم و دوره هستند
 info@energy.ac.ir يكي:پست الكترون  3917767746 :كد پستي 08648508 :شماره تلفن .خيابان سلمانيه - فارس

  www.anvar-ol-olum.ac.ir  غيرانتفاعي انوارالعلوم ـ بندرانزلي مؤسسه* 
هاي به دانشجويان رتبه -3 .باشدپذير ميپرداخت شهريه بصورت اقساطي و در سه قسط امكان -2گردد. ها بعدازظهر تشكيل ميكالس ها و يا شاغلين؛براي رفاه حال كاركنان ادارات و سازمان -1

به دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و يا سازمان بهزيستي  -4 .شودتخفيف داده مي نفر باشد 20نام كنندگان آن رشته در آن سال بيشتر از اول تا سوم به شرطي كه تعداد ثبت
 013-44435060تلفن:    2جنب كوچه ايثار  -خيابان محراب اول  -بلوار معلم  -ميدان ماال  -نشاني: بندر انرلي -5شود. در صد تخفيف داده مي 10باشند 

  www.ooj.ac.ir  غيرانتفاعي اوج ـ آبيك مؤسسه* 
تامين امكانات خوابگاهي(دختران)، سالن غذاخوري،  -4اياب و ذهاب. يس وسر -3درصد.  40تخفيف شهريه براي دانشجويان برتر علمي، ورزشي و فرهنگي در هر گروه تا  -2تقسيط شهريه.  -1

 تخفيف مخصوص بـراي دانشـجويان بـومي اسـتان قـزوين.       -7داراي كتابخانه، اينترنت وايرلس پرسرعت و انتشارات.  -6هاي كامپيوتري. مجهز به سايت -5بوفه و بهره مندي از يارانه غذا. 
هـاي  تخفيـف شـهريه و حمايـت مـالي از اختراعـات و پـروژه       -11ارايه مشاوره اجتماعي و روانشناسي و اشتغال به صورت رايگان.  -10وق رفاه دانشجويي. وام صند -9كارگاههاي مجهز.  -8

 امـداد امـام خمينـي (ره) و سـازمان بهزيسـتي.       تخفيف براي فرزندان تحت پوشش كميته -13تخفيف صد در صدي براي فرزندان خانواده معزز بنياد شهيد و امور ايثارگران.  -12دانشجويان. 
برگزاري مسابقات ورزشـي و اعـزام    -17تخفيف براي تحصيل همزمان دو دانشجو از يك خانواده.  -16تفريحي، علمي و سياحتي.  -اردوهاي  -15برخورداري از بيمه حوادث دانشجويي.  -14

نشاني: آبيك، بعد از ميدان وليعصر(عج)، ابتداي شهرك -19بنيان. هاي دانشايت از دانشجويان برتر براي ورود به بازار كار و شركتحم -18هاي مختلف. دانشجويان به مسابقات كشوري در رشته
 02832882310-13تلفن: 3441311158كدپستي  قدس،

    ماليرـ ايمان و انديشه غيرانتفاعي  مؤسسه* 
 ها تخفيف شهريه مصوب در تمامي رشته %50 -2     دارد. رخوابگاه دانشجويي جهت دانشجويان دختر و پس -1

  www.bakhtar.ac.ir  غيرانتفاعي باختر ـ ايالم مؤسسه* 
اول تا سوم هررشته در پايان هردوره تحصيلي به دانشجويان رتبه -2 گيرد .تامين خوابگاه براي دانشجويان غيربومي ورودي هر سال تحصيلي در حد امكان و به صورت خودگردان صورت مي -1

فرهنگي و حضور دو دانشجو از  -ورزشي -تخفيفات ديگري براي نويسندگان مقاالت دانشجويي برندگان المپيادهاي علمي -3 .درصد شهريه ثابت تخفيف تعلق مي گيرد 50و75و100به ترتيب 
  .ر همين موسسه پذيرفته شـوند برمبنـاي آيـين نامـه تشـويق و تخفيـف دانشـجويان اعمـال خواهـد شـد          دانشجوياني كه براي مقاطع باالتر د-برندگان مسابقات قرآني ومذهبي  -يك خانواده 

مهديه ميدان دانش انتهاي خيابان  - رزمندگان –ايالم  :نشاني-5 .كتابخانه سايت رايانه استفاده نمايند-مركز جوار دانشگاهي  توانند از خدمات مركز مشاوره ودانشجويان در طول تحصيل مي -4
  08432221400 نمابر: 08432221401-5 تلفن: 69313-83638 پرديس دانشگاهي باختر كد پستي:

  www.basir-abyek.ac.ir  غيرانتفاعي بصير ـ آبيك مؤسسه* 
سرويس اياب و ذهاب  -4ثبت نام به صورت اينترنتي  -3 كيلومتري تهران  70در فاصله  -2 امكانات آموزشي و رفاهي مناسب، مدرسين كارآزموده، امكانات آزمايشگاهي و غذاي گرمداراي -1

كارگاههاي آموزشي به صورت رايگان در حوزه هاي حسابداري، بازرگاني، رفتاري،  -6ميليوني براي هر ترم  1,5امكان تقسيط شهريه واعطاي وام  -5دانشجويان خودگردان و با نظارت موسسه 
 - جنب اتوبان - آبيك :نشاني-9. خانواده يك از دانشجويان براي تخفيف و ممتاز دانشجويان براي تشويق و تقدير -8 ممكن روزهاي حداقل در ها كالس برگزاري -7 مهندسي –و فني روانشناسي 

  @Uni_ Basirكانال تلگرامي      02832896340 نمابر:   02832894858-9 تلفن:     موسسه آموزش عالي بصير - بلوارنيايش –ميدان مادر 
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 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

  www.baharihe.ac.ir  غيرانتفاعي بهار ـ مشهد مؤسسه* 
درصد شهريه ثابت در ترم اول براي داوطلباني كه در انتخاب رشته، موسسه  50تخفيف  -2  هاي خودگردان رسمي جهت دانشجويان غيربومي قرارداد منعقد نموده است.اين موسسه با خوابگاه -1

تخفيف شهريه ثابت براي دانشجويان رتبه اول تا سوم به شرط دارا بودن حداقل  -3غيرانتفاعي به عنوان اولويت اول انتخاب ميكنند.  -آموزش عالي بهار را در بين موسسات آموزش عالي غيردولتي
 ،05138840455 – 05138837199 - 05138817114تلفـن:   ،(روبروي ايستگاه مترو كوثر) 32، پالك 2: خراسان رضوي، مشهد، بلوار وكيل آباد، بلوار كوثر، كوثر شمالي نشاني -4 . 16 معدل
  91895-1761صندوق پستي:     ،051-38817019گار: دورن
  www.baharan.ac.ir  غيرانتفاعي بهاران ـ گرگان مؤسسه* 

خصوص  همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در-4 .برخورداري دانشجويان از بيمه حوادث-3 .اي به دانشجويانتحويل غذا گرم يارانه -2 .وام تحصيلي به دانشجويان واجد شرايط ياعطا -1
هاي آور در فعاليتتخفيف بخشي از شهريه ثابت به دانشجويان مقام-6 .ثابت به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم تحصيلي يهتخفيف بخشي از شهر-5 .پرداخت شهريه فرزندان شاهد و ايثارگر

هاي كشاورزي تر و زمينهاي مجهز به ويديو پروژكتور، كتابخانه، سلف سرويس، سالن كنفرانس، سالن كامپيوبرخورداري از امكانات و فضاي آموزشي مناسب شامل كالس-7 .فرهنگي و ورزشي
-9 .هاي خودگردان داراي مجوز رسمي از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از طريق موسسهمعرفي دانشجويان غيربومي به خوابگاه-8 .هاي مختلفهاي مرتبط با رشتهجهت انجام عمليات

 017-32173670: نمابر   32174540، 32171034 ،32173671 تلفن:    49148-98939كدپستي:   .ن پنجمبلوار جرجان، انتهاي جرجا ،گرگان) 10. تقسيط شهريه در طول يك نيمسال تحصيلي
    غيرانتفاعي بهار انديشه ـ چابهار مؤسسه* 

 سال تحصيليشهريه ثابت براي نفرات برتر هر نيم %50تخفيف 

  www.binaloud.ac.ir  غيرانتفاعي بينالود ـ مشهد مؤسسه* 
ها مجهز به وسايل مدرن كمـك  ها، سالن اجتماعات و كارگاهها، آزمايشگاهكليه كالس-2 اين موسسه تعهدي براي خوابگاه ندارد، ولي همانند سالهاي گذشته تمهيداتي فراهم خواهد نمود.  -1

به دانشجويان متقاضي، وام كمك شهريه در هر نيمسال تعلـق خواهـد   -3مند است. هاي مطالعه و سالن غذاخوري بهرهسالن بسيار بزرگ و چندمنظوره ورزشي، سالنآموزشي بوده و موسسه از 
هاي دولتـي در  شده از ارگانبا دانشجويان معرفي-5بود. دانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي در هر سال تحصيلي بر اساس دستورالعمل مربوط از تخفيف شهريه برخوردار خواهند -4گرفت. 

 هـاي مربوطـه صـورت خواهـد گرفـت.      پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد، بدون آزمون براي دانشجويان ممتاز موسسه بـر اسـاس آيـين نامـه    -6خصوص پرداخت شهريه همكاري خواهد شد. 
مند ميكليه دانشجويان از خدمات مشاوره و سالمت بهره-9شوند. اردوهاي زيارتي، سياحتي و علمي در هر سال برگزار مي-8اهند بود. دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خو-7

موسسـه  -12يگان خواهد بـود.  شركت در همايشهاي ملي موسسه به صورت را-11هاي آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و ورزشي در هر سال تقدير مي شود. از دانشجويان برتر در حوزه-10باشند. 
 - نشـاني: مشـهد  -14مراجعه فرماييد. نشاني فوق موسسه به  وبگاهبراي اطالعات بيشتر به -13باشد. هاي علمي دانشجويي ميهاي فرهنگي، اجتماعي و انجمنهاي فعال در حوزهداراي كانون

 051-34230561روابط عمومي:  051-34230563: نمابر 051-34230562-5شماره تماس:   4نبش معلم - ابتداي بلوار طرقبه

    www.pars.ac.ir  غيرانتفاعي پارس ـ مهر فارس مؤسسه* 
 نماينـد. هاي صنعتي بزرگ كشـور اسـتفاده   شده مي توانند در طي دوران تحصيل از اردوهاي علمي و بازديد از طرحدانشجويان پذيرفته -2موسسه خوابگاه دانشجويان را تامين خواهد كرد.  -1
بلوار  -شهرستان مهر -: استان فارسنشاني -5شود. اي( ناهار) داده ميبه دانشجويان يك نوبت غذاي يارانه -4 اي در شهريه برخوردار خواهند شد.نفرات اول تا سوم هر رشته از تخفيف ويژه -3

  071-52823200-1پارسيان. تلفن 
دانشـجويان در   )2 .باشنداين موسسه از پرداخت كل شهريه تحصيلي معاف مي هايرا در آزمون سراسري كسب نمايند، در صورت انتخاب رشته 500تا  1سهميه، رتبه  دانشجوياني كه بدون )1

تا سوم هر رشته در هر نيمسال كه معدل باالي  به نفرات اول )3 شوند.نمايد، معرفي ميهاي خودگردان داراي مجوز كه موسسه بر فعاليت و نوع ارائه خدمات آنان نظارت ميصورت نياز به خوابگاه
فعال بسيج كه رتبه اول تا سوم در هر نيمسال  ) به اعضاي5 گردد.مي به فرزندان شهدا و ايثارگران تخفيف اهداء )4گردد. مي اعطاءتخفيف شهريه  درصد 10و 15، 20 بيرا كسب نمايند به ترت 18

هاي علمي از قبيل اعضاي تيم روبوكاپ، كسـب عنـوان در   به دانشجويان داراي اختراع و فعال در زمينه )6 گردد.ر دانشجويان عادي تخفيف اعطاء ميبراب ) را كسب نمايند، دو18(معدل باالي 
نشاني: ) 7گردد. برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه ارائه ميهاي علمي معتبر و مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري المللي و ساير فعاليتهاي كشوري و بينهاي علمي كشور و المپيادرقابت

  028-33292540: نمابر             33292450تلفن:          .وينا تهران، بعد از پل پلي ـ قزوينقديم جاده  5لومتر يقزوين ك
    غيرانتفاعي پاسارگاد ـ شيراز مؤسسه* 

موسسه  -5امكان تقسيط شهريه براي كليه دانشجويان  -4پرداخت وام شهريه به دانشجويان از صندوق رفاه  -3تامين خوابگاه خودگردان  -2تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه اول تا سوم  -1
  .تلفهاي مخآزمايشگاه و كارگاه -6باشد. داراي امكانات رفاهي از قبيل سلف سرويس، مركز مشاوره، كتابخانه، وايرلس، امكانات ورزشي و سايت رايانه مي

www.partov.ac.ir  زاهدانپرتو غيرانتفاعي مؤسسه * 
 3معلم  -بلوار معلم  - نشاني مؤسسه: زاهدان

 .پسر آماده است خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر و    054_33416114نمابر:     054_33416113تلفن:     9816848115كد پستي: 

  www.parandak.ac.ir  (استان مركزي) كغيرانتفاعي پرندك ـ پرند مؤسسه* 
موسسه آموزش -3باشد. اين موسسه فاقد امكانات خوابگاهي مي-2. دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات در نيمسال بعد از پرداخت درصدي از شهريه ثابت و متغير معاف خواهند بود  -1

دانشجويان اين موسسه از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود. -4باشد. عالي پرندك نزديكترين شهر به تهران است، بنابراين سرويس اياب و ذهاب با پرداخت هزينه توسط دانشجو ميسر مي
 تمام شهريه ترم اول به صورت نقد دريافت مـي شـود.   -6تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد.  در صورت انصراف، دانشجو موظف است، خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم،-5
 88051341تلفن  -9مراجعه نمايند. نشاني فوق پذيرفته شدگان براي اطالع از زمان و مدارك الزم جهت ثبت نام به -8اين موسسه برنامه انتقالي به ساير موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد. -7
  086-45284331و  45284333و  021-44815480و 

    غيرانتفاعي پويا ـ ياسوج مؤسسه* 
سال بعدي تخفيف داده خواهد شد. درصد از شهريه ثابت نيم 50و 75، 100هاي اول تا سوم هر رشته به ترتيب مقادير به دانشجويان رتبه -2 گردد.به دانشجويان خوابگاه خودگردان تعلق مي -1
  گيرد.بيني شده از بودجه اختصاص يافته توسط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم وام شهريه تعلق ميهاي پيشبه دانشجويان متقاضي وام بر اساس اولويت -3

    غيرانتفاعي پويش ـ قم مؤسسه* 
در شهريه ثابت بر اساس مصوبه هيات  %100و يا بيشتر باشد تا سقف  17ها براي داوطلباني كه معدل مقطع قبلي آن -2براي برادران. خوابگاه اختصاصي براي خواهران و معرفي به خوابگاه  -1

 گرفته نظر در ثابت شهريه در تخفيف موسسه امنا هيات مصوبه اساس بر شوند مي پذيرفته موسسه اين در كه بومي غير و بومي از اعم داوطلبان براي -3امنا موسسه، تخفيف تعلق خواهد گرفت. 
 شـهريه  وام مزاياي از موسسه اين دانشجويان -5. گرفت خواهد تعلق تخفيف ثابت شهريه% 100 تا تحصيلي سال هر در ممتاز دانشجويان به موسسه، امنا هيات مصوبه اساس بر -4 .شود مي

 . آموختگـان  دانـش  بـه  فنـاوري  و تحقيقـات  علوم، وزارت رسمي دانشنامه اعطاي-6. شد خواهند برخوردار اعتبار تخصيص صورت در فناوري و تحقيقات علوم، وزارت دانشجويان رفاه صندوق
 شهر قم،: جامع پرديس نشاني-9   11  كوچه -بنزين پمپ از بعد-الغدير بلوار -قم: نام ثبت محل نشاني-8. نمايند وبگاه فوق مراجعه به موسسه وبگاه  به بيشتر اطالعات كسب براي داوطلبان-7

  025-32854986-32855016: نمابر 02532855011-15: تلفن 37195-1383: پستي صندوق شهروند تقاطع از بعد امامت بلوار پرديسان،



 ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيشرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              هابخش پيوست

  35 صفحه 
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

    غيرانتفاعي پويندگان دانش ـ چالوس مؤسسه* 
دانشـجويان بـه خوابگـاه دانشـجويي بـا تمـامي        -2تخفيف ويژه اي در شهريه ترم بعد داده خواهد شـد.   به دانشجويان ممتاز در هر رشته تحصيلي براساس ضوابط و مصوبه هيات موسس -1

دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(در صورت تـامين بودجـه از طـرف     -3امكانات بصورت خوگردان معرفي خواهند شد. 
همكاري با بنياد شهيد و امورايثارگران در خصـوص پرداخـت    -5گردد. به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارايه مي -4ق رفاه) استفاده نمايند. صندو

تقـدير از دانشـجوياني كـه در     -9 .برخورداري دانشجويان ار بيمه حوادث -8 .ويياردوهاي علمي دانشج-7پرداخت شهريه بصورت اقساطي  -6 .شهريه ثابت و متغير فرزندان شاهد و ايثارگران
 -ميـدان معلـم    -نشـاني: چـالوس    -11. تخفيف شهريه براي تحصيل همزمان دو يا سه نفر دانشجو در يك خـانواده  -10المپياد ورزشي استاني و كشوري مقام اول تا سوم را كسب كرده اند. 

   011-52217624نمابر:  011-52217626تلفن:  46619-34816 :كوچه فلسطين موسسه پويندگان دانش چالوس كدپستي -شهريور  17خيابان 
    غيرانتفاعي پيام ـ گلپايگان مؤسسه* 

سـال از پرداخـت درصـدي از شـهريه معـاف      دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم در هـر نـيم  -2موسسه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پسر است. -1
  موسسـه داراي امكانـات رفـاهي، فرهنگـي و ورزشـي اسـت.      -4مند خواهند شد. هاي اختصاص داده شده از سوي صندوق رفاه دانشجويان مطابق ضوابط بهرهدانشجويان از وام-3خواهند بود. 

صـندوق   87717179كدپسـتي:   031-57243249-50نمـابر:   03157243244الـي   47موسسه آموزش عالي پيام گلپايگان. تلفن:  - جاده خمين 2كيلومتر - ميدان معلم - : گلپايگاننشاني -5
  8771667596پستي:

    غيرانتفاعي پيروزان ـ فردوس مؤسسه* 
كـل شـهريه    -3 گـردد. سال مطابق آيين نامه، تخفيف شهريه اعطا ميبه دانشجويان ممتاز موسسه در هر نيم -2 باشد.هاي خودگردان فراهم ميشرايط جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه -1

نشاني: اسـتان خراسـان جنـوبي،     -4شد.  تحصيلي و شهريه خوابگاه دانشجويان در طول دوران تحصيل توسط صندوق رفاه فرهيختگان وابسته به موسسه آموزش عالي پيروزان پرداخت خواهد
   056-32731804 نمابر: 32731801-3 شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر تلفن:

    پيشتازان ـ شيراز غيرانتفاعي مؤسسه* 
اين موسسه با بنياد شهيد و امور ايثـارگران قـرارداد    -2سال بعدي تخفيف داده خواهد شد. درصد از شهريه ثابت نيم 30و  50، 100به دانشجويان ممتاز رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتيب -1

جهت اطالعات بيشتر به  -5باشد. موسسه داراي سلف سرويس مكانيزه مي -4گيرد. سال تعلق ميدانشجويي در هر نيمبه دانشجويان متقاضي، وام كمك شهريه صندوق رفاه  -3همكاري دارد. 
  071-36289203و  63289204تلفن:  74نشاني: شيراز، خيابان قصردشت، كوچه  -6وبگاه موسسه مراجعه نماييد. 

  www.tabaran.ac.ir  غيرانتفاعي تابران ـ مشهد مؤسسه* 
تخفيفات شهريه براسـاس   -2 هاي خودگردان داراي مجوز از سوي دانشگاه منتخب استان، معرفي خواهند گرديد.هاي دانشجويي به خوابگاهدانشجويان غيربومي جهت سكونت در خوابگا ه -1

م شهدا، جانبازان و ايثارگران ب) دانشجويان ممتاز علمي، فرهنگي و ورزشي. ج) تحصيل گيرد: الف) خانواده معظضوابط و مصوبات هيات امنا موسسه، به افراد ذيل در هر نيمسال تحصيلي تعلق مي
در صورت تخصيص  -3ستي و ساير نهادهاي خيريه همزمان دو فرد يا بيشتر از يك خانواده در موسسه آموزش عالي تابران د) دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزي

 051-35227215تلفن:  60: مشهد، قاسم آباد شريعتي نشاني -4صندوق رفاه دانشجويان وزارت متبوع، به كليه دانشجويان متقاضي، وام كمك هزينه پرداخت شهريه تعلق خواهد گرفت. اعتبار از 
  91897-13113كدپستي:  051-35227223دورنگار: 

    غيرانتفاعي تابناك ـ المرد مؤسسه* 
توزيع يك وعده غذاي گرم  -3گيرد با همكاري صندوق رفاه دانشجويان به متقاضيان وام دانشجويي تعلق مي -2آورد خود جهت تامين خوابگاه براي متقاضيان بعمل مي موسسه تمامي سعي -1

 رتبه دانشجويان براي -5باشند. يم معاف شهريه پرداخت از ايثارگران امور و شهيد بنياد همكاري با درصد 25 باالي جانباز و شهيد همسر و فرزندان -4ن. همكاري صندوق رفاه دانشجويا در روز با
 و 07152730217 تلفن) عج( عصر ولي بيمارستان شرق - معلم بلوار - المرد:نشاني-6. شد خواهد منظور ثابت شهريه در تخفيف درصد 30 و 40، 50ترتيب  به دانشگاه ضوابط طبق سوم تا اول

  07152730219 نمابر 07152730218
    (قزوين) غيرانتفاعي تاكستان ـ تاكستان مؤسسه* 

دانشجوياني كه از بين موسسات  -2 رايگان، فراهم نموده است. %100(به برادران در صورت امكان) را بدون پرداخت اجاره بصورت  موسسه خوابگاه دانشجويي براي خواهران با بهترين امكانات -1
سرويس رفت و  -3. تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد %50اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند در كل دوران سنوات مجاز تحصيلي ازآموزش عالي غيرانتفاعي 

حمايت و -5  علوم، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان.اعطاي دانشنامه رسمي وزارت  -4 صورت خودگردان فراهم گرديده است.برگشت از تهران و كرج و هشتگرد به دانشگاه و بالعكس ب
به دانشجويان متقاضي طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقـات فنـاوري وام    -7امكان تقسيط در پرداخت شهريه.  -6 كمك به دانشجويان براي ورود به بازار كار مربوطه. 

دانشجوياني كه مقطع كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته را در موسسه آموزش  -9امكان استفاده از تسهيالت وام دانشجويي از منابع داخلي موسسه.  -8شهريه مصوب آن صندوق پرداخت خواهد شد. 
ف شهريه (براساس آيين نامه داخلي) برخوردار خواهند يعالي تاكستان به اتمام رسانيده اند و در مقطع كارشناسي ارشد نيز موسسه تاكستان را انتخاب نمايند در طول سنوات مجاز تحصيلي، از تخف

اعطاي تخفيف به خانواده معظم  -11درصد تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد.  30، 40، 50سال به ترتيب هاي اول تا سوم) در هر رشته تحصيلي در هر نيمبه دانشجويان ممتاز (رتبه -10بود. 
هاي حسابداري، حسابرسي، حسابداري مديريت، مديريت با توجه به راه اندازي دوره كارشناسي ارشد در رشته -12) با ارايه مدارك معتبر از مراجع ذيصالح. هاشهدا و جانبازان(همسر و فرزندان آن

سه تسهيالت الزم را براي ورود برگزيدگان علمي در اين رشته ها در مقطع باالتر بر بازرگاني(تجارت الكترونيك، بازاريابي، بازاريابي بين المللي، كارآفريني)، مديريت صنعتي، مديريت دولتي ،روانشناسي،... موس
ز توانند بصورت رايگادانشجويان مي -14اي براي كليه دانشجويان فراهم است. باشد و امكان استفاده از غذاي يارانهسلف سرويس و بوفه دانشجويي داير مي -13كند. اساس آيين نامه مربوطه فراهم مي ن ا

  3481367784كدپستي:   028-35246104-35247381-35223125  نشاني: قزوين، تاكستان، خيابان امام خميني(ره)، روبروي ميدان شهيد لشگري، جنب دانشگاه پيام نور.  -15اينترنت استفاده نمايند. 
    غيرانتفاعي توران ـ دامغان مؤسسه* 

ز -2درصدتخفيف شهريه ثابت در ترم بعد، اعمال مي شود.  10و20،30به ترتيب  17حداقل معدل هاي اول تا سوم به شرط كسب براي رتبه -1 يك نوبت غذاي گرم يارانه اي با تخصيص اعتبار ا
روبروي اداره امور مالياتي بلـوار جمهـوري    دامغان، :نينشا-4باشد. آزمايشگاه و.. در مركز مهيا مي سلف، آتليه، كتابخانه، قبيل اينترنت پرسرعت رايگان، امكاناتي از-3شود. صندوق رفاه داده مي
  02335262945 اسالمي شماره تماس:

    غيرانتفاعي توس ـ مشهد مؤسسه* 
هاي غيردولتي قرار دهد، از اگر داوطلبي موسسه آموزش عالي توس را انتخاب اول خود در بين موسسات و دانشگاه-2 هاي خصوصي داراي مجوز رسميمعرفي دانشجويان غيربومي به خوابگاه -1

سال تحصيلي براي دانشجويان برتر هر رشته تخفيف شهريه ثابت در پايان هر نيم درصد 20-30-50) 2-2ترم تحصيلي  4درصد تخفيف شهريه ثابت در  10) 1-2مند خواهد شد: بهرهمزاياي زير 
 شهريه وام) 4-2 موسسه در تحصيل مدت طول در) ايمنطقه استاني و -ملي -الملليثابت براي قهرمانان ورزشي (بين تخفيف شهريه ددرص 10-25-50) 3-2 سوم تا اول هايدر هرمقطع با رتبه

 )ت موسسه: الفاعتبارا طريق از اختصاصي وام تسهيالت اعطاي) 5-2 .تحصيلي سالنيم هر در دانشجويان به تحقيقات و علوم وزارت رفاه صندوق سوي از اعتبار تخصيص از محل مقررات مطابق
  .ميليون ريالي(طرح همياران دانش) براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد 10تخصيص وام  )ميليون ريالي(طرح همياران علم) براي دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي ب 6تخصيص وام 

 تخصيص با هفته طول در اييارانه غذاي رايگان خدمات ارايه-4 آموزشي –مذهبي  -خانواده  -فريني و كسب و كار كارآ -تحصيلي  -هاي: مشاوره باليني هاي مشاوره در حوزهبرگزاري كارگاه-3
يگاه) پا 20 از بيش( مشهد فردوسي دانشگاه اطالعاتي هايپايگاه از رايگان استفاده امكان-7 فرهنگي و تفريحي اردوهاي در شركت براي تخفيف %50 -6 دانشجويي رفاه صندوق سوي از اعتبار

 ) و نـرم افزارهـاي آموزشـي    E- Booksكتـاب الكترونيكـي (   5000امكان استفاده رايگان از بـيش از  -8فارسي و التين جهت دستيابي به مقاالت فارسي و التين در حوزه هاي علمي مختلف 
هاي آموزشي كتابخانه به صورت دوره اي و ارهاي كالسي در طول دوره تحصيل شركت در تورها و كارگاهامكان استفاده رايگان از خدمات مشاوره اطالعاتي براي انجام فعاليتهاي علمي و سمين-9

  ان هاي برگزار شده در موسسه به صورت رايگان تشويق و حمايت مالي از چاپ مقاالت علمي مورد تاييد اساتيد و دانشجويها، اردوهاي علمي و سمينارها و همايششركت در بازديد-10رايگان 



 ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيشرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              هابخش پيوست

  36 صفحه 
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

  www.jami.ac.ir  آبادغيرانتفاعي جامي ـ نجف مؤسسه* 
موسسه آموزش  -جنب بانك ملي -2محليه آ -اله طالقانيخيابان آيت-: فوالدشهرنشاني-2 درصد مصوب هيات رييسه برخوردار خواهند شد. 15تا  50دانشجويان رتبه برتر از تخفيف شهريه  -1

  @jami_info كانال: نشاني 03152636319-20عالي جامي شماره تماس 
    غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي ـ خوزستان مؤسسه* 

حايز رتبه اول تا سوم در هر ورودي و سال تحصيلي به دانشجويان در پايان هر نيم-2هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را رعايت نمايد. نامهدانشجو موظف است كليه مقررات و آيين-1
دانشـگاهي   الحسنه مهر ايران موسسه آموزش عـالي جهـاد  اختصاص كمك هزينه تحصيلي از محل صندوق قرض-3شود. درصد شهريه ثابت تخفيف داده مي 20و  30، 40هر رشته به ترتيب 

هزينه تحصيلي(وام شهريه) از محل صندوق رفاه سازمان امور دانشجويان وزارت علوم تحقيقـات و  تقاضي، وام كمكبه دانشجويان م-4پذير است. خوزستان براي دانشجويان واجد شرايط امكان
اي و سـالمت  هكليه دانشجويان از خدمات پزشكي، مشاور-6دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند بود. -5بندي تعلق خواهد گرفت. سال بدون اولويتفناوري در هر نيم

ها، سالن اجتماعات، كارگاهكليه آزمايشگاه-7ارايه است.  درماني سازمان جهاد دانشگاهي خوزستان و مركز مشاوره موسسه قابل - شود. اين خدمات در دو مركز خدمات پزشكيمند ميرايگان بهره
موسسـه از يـك سـالن    -9تاتر و همايش بزرگ و با تجهيزات كامل صوتي و تصويري برخوردار است. سالن آمفيموسسه از -8باشند. آموزشي مجهز ميها و برخي كالسها به وسايل نوين كمك

مستمر  برگزاري-11صورت رايگان فرآهم است. مندي از كتابخانه مركزي موسسه بهامكان بهره-10است.  مندورزشي چند منظوره با تمامي امكانات و تجهيزات ورزشي، سرمايشي و گرمايشي بهره
اين موسسه -13هاي علمي دانشجويي است. هاي فعال در حوزه فرهنگي، اجتماعي، دانشجويي و انجمنموسسه داراي كانون-12سال تحصيلي.  و مداوم اردوهاي زيارتي، سياحتي و علمي در هر
موسسه از بوفه دانشجويي، -14هاي خودگردان دانشجويي به عمل خواهد آورد. دانشجويان به خوابگاههاي الزم را جهت معرفي هاي قبل مساعدتفاقد امكانات خوابگاهي است اما همچون سال

مدت سازمان هاي تخصصي كوتاهوجود مركز آموزش-15مند است. شدگان و با نرخ مصوب دانشجويي (يارانه اي) و مركز زيراكس و انتشارات بهرهسرويس به ظرفيت كل پذيرفتهنمازخانه، سلف
هـاي  هاي علمي و كانونهاي آموزشي رايگان در هرسال تحصيلي با همكاري انجمنبرگزاري كارگاه-16هاي معتبر پايان دوره. نامههاددانشگاهي خوزستان در موسسه به همراه صدور گواهيج

  .جويانصورت رايگان براي كليه دانشسيم) در موسسه بهامكان دسترسي به اينترنت وايرلس (بي-17 .دانشجويي
  www.jdrasht.ac.ir  غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي ـ رشت مؤسسه* 

امكـان   -3شهريه ثابت تخفيف داده مي شود.  %50درپايان هرنيمسال به رتبه هاي اول تا سوم هر ورودي مطابق آيين نامه تخفيف-2 گونه تعهدي درقبال تامين خوابگاه ندارد.موسسه هيچ -1
به دانشجوياني كه در مسابقات علمي، فرهنگي و يا ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مقامهاي اول تا سوم كسب نماينـدتخفيف در   -4 دانشجويان وجود دارد.تقسط شهريه براي كليه 

بلوار الكان   - رشت – گيالننشاني:  -6 .ويي پرداخت خواهد شدتحقيقات فناوري وام دانشج مطابق آيين نامه درصورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه وزارت علوم و -5 شود.شهريه داده مي
 01333465557-01333448995مجتمع آموزشي و پژوهشي جهاد دانشگاهي گيالن موسسه آمـوزش عـالي جهـاد دانشـگاهي رشـت تلفـن:        -بلوار واليت  -فاز اول مسكن مهر  -پل تالشان 

   41969-11383كد پستي:  01332465562نمابر:      013333448996
    غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي ـ كاشمر مؤسسه* 

 درصـد  40تـا  20بين تخفيف از نامه آيين طبق تحصيلي نيمسال هر علمي برتر هايدانشجويان رتبه -2 باشد.امكان اسكان دانشجويان غيربومي در خوابگاه دانشجويي خودگردان فراهم مي -1
مندي دانشجويان از بهره امكان -4 شرايط واجد دانشجويان به رفاه صندوق شهريه وام پرداخت همچنين. است فراهم دانشجويان براي شهريه تقسيط امكان -3. شد خواهند برخوردار ثابت شهريه

هاي تشخيص طبي ومركز توانند از خدمات تخصصي آزمايشگاهدانشجويان مي-5نامه مهارتي با تخفيف ويژه دانشجويي همراه اعطاي گواهيهآموزش هاي كوتاه مدت وتخصصي جهاد دانشگاهي ب
حصيلي بـراي  معرفي دانشجويان برتر در هر رشته ت -7امكان خريد كتاب تخصصي هر رشته از انتشارات جهاد دانشگاهي خراسان با تخفيف ويژه  -6مند شوند. مشاوره ژنتيك، از تخفيف بهره

هاي پژوهشي جهاد دانشگاهي كشور پس از اتمام تحصيالت و معرفي آنان پس از طي اين دوره به مراكز اشتغال مرتبط و شركتها و گروههاي كارآموزي و كاربيني در پژوهشكدهگذراندن دوره
  امكان ادامه تحصيل براي دانشجويان رتبه اول در مقاطع تحصيلي باالتر بدون آزمون. -9شد. بامحل سلف سرويس مهيا مي براي دانشجويان يك وعده غذاي گرم در -8بنبان هاي دانش

    غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي ـ همدان مؤسسه* 
 صندوق ضوابط اساس بر شهريه، وام متقاضي دانشجويان به-2. شد خواهند برخوردار ثابت شهريه تخفيف از ترم، هر در ورودي بر اساس ضوابط موسسه، دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته-1

براساس ضوابط و مقررات موسسه، همكاري الزم با بنياد شهيد و امور ايثارگران و ساير نهادهاي حمايتي(مانند كميته امداد حضرت -3 .گيردرفاه دانشجويان كشور و تخصيص بودجه وام تعلق مي
  هاي علمي، ورزشي و فرهنگي، طبق ضوابط موسسه در طول دوره تحصيل از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.نشجويان حايز رتبهدا-4. گيردامام (ره) و سازمان بهزيستي) صورت مي

    غيرانتفاعي جويندگان علم ـ كوهدشت مؤسسه* 
 . باشـند ها داراي امكانات رفاهي مناسب جهت اسكان دانشجويان گرامي ميخوابگاه-2باشد. هاي خودگردان سطح شهرستان براي دانشجويان غيربومي مياين موسسه طرف قرارداد با خوابگاه-1
: لرستان، كوهدشت، ميدان قدس، خيابان ارشاد، طبقه همكف فرهگنسراي ارشاد، موسسه آموزش عـالي  نشاني-4براي دانشجويان برتر هر رشته در هر ترم تخفيف شهريه اعمال مي گردد. -3

  066-32640033تلفكس :  066-32640044جويندگان علم تلفن : 
    ـ تبريزآذربايجان غيرانتفاعي چرخ نيلوفري  مؤسسه* 

 آوري كسـب رتبـه سـطح يـك از وزارت علـوم، تحقيقـات و فـن        -2المللي كشور( عضو اتحاديه دانشگاه هاي معتبر قاره آسيا و منطقه قفقاز) نخستين موسسه آموزش عالي غير دولتي بين -1
هاي معتبر بهره مندي از استادان مجرب دانشگاه -5كسب رتبه اول موسسات كارآفرين كشور  -4يي، بوفه بدون فروشنده، كتاب خانه باز) دانشجو يكسان فرم لباس(علمي –هاي فرهنگي نوآوري -3

 هاي فعال علمي و هنري براي دانشـجويان  داراي انجمن ها و كانون -7خصص. پزشكي رايگان و معرفي دانشجويان در صورت لزوم به پزشكان متغربال گري ساالنه پزشكي و روان -6كشور 
  5163957541: پسـتي  كـد  22 پـالك  – آبـان  سيزده و بزرگمهر كوي مابين – جديد پاستور – آبرسان راه چهار –تبريز  :نشاني-9 هاي ديتا پروژكتور و رايانه هاي مجهز به سيستمكالس -8

  041-33343840 041-33368864: ها تلفن
  www.chehelsotoon.ac.ir  غيرانتفاعي چهلستون ـ اصفهان مؤسسه* 

دانشجويان ممتاز رتبه هاي اول تا سوم اين موسسه در هر يك از ورودي ها  -2 هاي خودگردان رسمي نزديك و تحت نظارت موسسه استفاده نمايند.توانند از خوابگاهدانشجويان شهرستاني مي -1
دانشجويان مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم،  -3درصد برخوردار خواهند بود.  10و  20،  30و باالتر به ترتيب از تخفيف شهريه ثابت به ميزان  17و رشته ها با داشتن معدل 

دانشجوياني كه سه مقطع متـوالي را در ايـن    -5موقعيت جغرافيايي مناسب در داخل شهر با دسترسي آسان.  -4ري(درصورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه) استفاده نمايند. تحقيقات و فناو
  شـوند. منـد مـي  شـهريه ثابـت در مقطـع كارشناسـي ارشـد بهـره       درصـد تخفيـف   10درصد و دانشجوياني دو مقطع متوالي را در اين موسسه تحصـيل نماينـد از    15موسسه تحصيل نمايند از 

  info@chehelsotoon.ac.irپست الكترونيكي:  8138983631كدپستي:  8دورنگار: داخلي  03134319402. تلفن: 130پالك  - جنب پارك بهشت - خيابان جابرانصاري - نشاني: اصفهان-6
  www.hafez.ac.ir  غيرانتفاعي حافظ ـ شيراز مؤسسه* 

  071-32319642-5 تلفـن:  7134813964نشاني: شيراز، خيابان كريمخان زند، ابتـداي خيابـان نشـاط، پشـت هتـل پـارس. كدپسـتي:        -2باشد. براي دانشجويان خوابگاه خودگردان مهيا مي-1
   071-32319661نمابر: 

  غيرانتفاعي حكيم طوس ـ مشهد  مؤسسه* 
اين موسسه در يكي از بهترين مناطق شهري با دسترسي -2 پذير خواهد بود هاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه فردوسي مشهد، امكانخوابگاه براي دانشجويان غير بومي از طريق خوابگاه -1

درصـد   20، 30، 50) به ترتيب 18(به شرط كسب معدل باالي  ته در هر نيمسال تحصيليبه دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رش -3بسيار آسان به مترو و وسايل حمل و نقل عمومي قرار دارد. 
گـردد.(اين وام مجـزا از وام صـندوق رفـاه     به دانشجويان ورودي جديد برابر ضوابط موسسه، وام قرض الحسنه كمك هزينه پرداخت شهريه اعطـاء مـي   -4گردد. تخفيف شهريه ثابت اعطاء مي

در تـرم اول،   %50به دانشجوياني كه اين موسسه را پس از دانشگاههاي دولتي حضوري بعنوان انتخاب اول، برگزيده باشند، تخفيف شهريه ثابت به ميزان  -5باشد.) م ميدانشجويان وزارت علو
 شهريه ثابت در ترم اول خواهند شد.  %50باشد، مشمول تخفيف  5000دانشجوياني كه اين موسسه را جهت تحصيل انتخاب نموده و رتبه آنان در كنكور سراسري كمتر از  -6اعطاء خواهد شد. 

  فرهنگي برابر ضوابط موسسه تخفيفات شهريه اعمال خواهد شد. ورزشي، جهت دانشجويان برتر علمي، -8گردد. شهريه ثابت مي %20تحصيل همزمان دو فرد از هر خانواده مشمول تخفيف  -7
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 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

www.hnkh.ac.ir  غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو ـ ساوه   مؤسسه* 
موسسه داراي خوابگاه اختصاصي و مجهز به كليه امكانات رفاهي بوده  -2دانشجويان درهر ترم از مزاياي وام شهريه درچارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردارخواهند شد  -1

 دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه برخوردار مي گردنـد   -4كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرارخواهند گرفت  -3مند شود توانند از آن بهرهو دانشجويان دختر مي
درصد تخفيف شهريه  10هركدام تا سقف  كه به طور همزمان در اين موسسه به تحصيل مشغول باشند بهدانشجويان با نسبت فاميلي درجه يك( برادري، خواهري، همسري، فرزندي) مادامي -5

هـاي اطالعـات   دانشجويان دسترسي به اينترنت و پايگاه -7گردند مند ميدانشجويان هر روز از وعده غذايي گرم(ناهار) با يارانه دانشجويي در سالن غذاخوري مجهز بهره -6تعلق خواهد گرفت 
تخفيف شهريه ثابت اولـين نيمسـال    -9پذير مي باشد مالي از جمله تقسيط شهريه نيمسال برابر مصوبات هيات امنا و هييت رييسه امكان ارايه تسهيالت -8گردند مند ميعلمي معتبر دنيا بهره

مند مي باشند ف در شهريه نيمسال اول بهرهحافظان و قاريان قرآن، با ارايه گواهي معتبر، از تخفي -10باشد مي 18,5دانشگاهي آنها باالتر از تحصيلي براي دانشجوياني كه معدل كل دوره پيش
خفيف شهريه ثابت در نيمسال اول تحصيلي برخوردار داوطلباني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام نور، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم انتخاب كرده باشند، از ت -11

همكاري الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايثارگر، كميته  -13ي دانشجويان از مشاورين تحصيلي، روانشناختي، بهداشتي و پزشكي مجرب بصورت رايگان مندبهره -12خواهند شد 
شده باشد در كل دوران تحصيل در مقطع پذيرفته 1000متر از تخفيف شهريه ثابت براي داوطلباني كه رتبه كشوري آنها ك -14شرايط  امداد، بهزيستي درخصوص پرداخت شهريه دانشجويان واجد

   086-42478007نمابر:  086-42478001-3تلفن:  33411-39311بلوار جمهوري اسالمي كدپستي:  -بلوار دانشگاه  -بلوار شهيد فهميده  -نشاني: ساوه -15در نظر گرفته خواهد شد. 
www.hakiman.ac.ir  غيرانتفاعي حكيمان ـ بجنورد مؤسسه* 

در صورت  -3اين موسسه از خوابگاه دانشجويي خودگردان(براي خواهران) برخوردار است.  -2تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.  %20دانشجويان ممتاز(رتبه اول تا سوم) در هر رشته از -1
در صورت تخصيص اعتبار وام دانشجويي از سوي صندوق رفاه  -4ريال توزيع مي گردد.  000/20ت تأمين اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه اي با قيم

كليه  -6به دانشجويان متقاضي  %4ريالي از سوي بانك تجارت و مهرايران با كارمزد  000/000/20اعطاي وام شهريه  -5دانشجويان به دانشجويان شاغل به تحصيل ، وام شهريه پرداخت خواهد شد. 
 همكاري با بنيـاد شـهيد و امـور ايثـارگران در خصـوص پرداخـت شـهريه ثابـت و متغيـر فرزنـدان شـهيد و ايثـارگران              -7دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد. 

سرپرست و تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و ... براساس اده هاي كم درآمد و بيخانو -10همكاري با كميته امداد امام خميني (ره) جهت پرداخت شهريه  -9پرداخت شهريه بصورت اقساطي  -8
  در مواقع ضروري براي دانشجويان مستعد امكانات، كمكهاي مالي و تخفيف شهريه در نظر گرفته خواهد شد. -11ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 

سايت مجهز  -14هاي علمي و پژوهشي. كتابخانه مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشتراك مجله -13انشجوياني كه در المپياد ورزشي استاني و كشوري مقام اول تا سوم را كسب كرده اند. تقدير از د -12
  058-32285828نمابر: 058-32285820بعد از نمايشگاه بين المللي تلفن:  -جاده اركان -فراينجاده اس 5كيلومتر -بجنورد -: خراسان شمالينشاني-16برخورداري از سالن اجتماعات مجهز  -15 . رايانه
www.khi.ac.ir  غيرانتفاعي خاوران ـ مشهد مؤسسه* 

تخفيف درصدي از شهريه ثابت براي يك نيمسـال بـراي   -1 نمايد:خود ارايه مي 98موسسه آموزش عالي خاوران در كمال افتخار امكانات زير را براي ورودي هاي مهرماه
 اساتيد با مشاوره و موسسه از بازديد امكان-2 اندهاي دولتي (اعم از روزانه، پيام نور، شبانه و پرديس)، اين موسسه را انتخاب اول خود قرار دادهدانشجوياني كه در كنكور سراسري، پس از دانشگاه

معافيت از پرداخت درصدي  -4هاي ذيربط بصورت رايگان در طول تحصيل ارگان همكاري با الملليبين معتبر ايهاي حرفهنامهگواهي صدور و تخصصي هايكارگاه ارايه -3 رشته انتخاب از قبل
عافيت از پرداخت درصدي از شهريه ثابت نيمسال بعد مطابق ضـوابط  م -5باشد.  18از شهريه ثابت اولين نيمسال تحصيلي براي دانشجوياني كه معدل كل دوره پيش دانشگاهي آن ها باالتر از 

هاي آموزشي رايگان رباتيك، ارايه كارگاه - 7دروس كليدي  هاي مادر در تدريس برخي ازاستفاده از اساتيد دانشگاه -6آموزشي موسسه براي دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته، در هر نيمسال. 
معافيت از پرداخت شهريه ثابت براي داوطلباني  -8هاي كامپيوتر و برق و الكترونيك و مخابرات رشته براي كار بازار به ورود سازيسازي تجاري جهت زمينهبرنامه - العاتشبكه، امنيت شبكه و اط

 باشـد.   4000معافيت از پرداخت شهريه ثابت در يك نيمسال براي داوطلباني كه رتبه كشوري آنهـا زيـر    -9باشد در كل دوران تحصيل در مقطع پذيرفته شده  1000كه رتبه كشوري آنها زير 
كمك به تامين  -11قات قراني و ورزشي شوند. برخورداري از تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال بعد براي دانشجوياني كه در سطح استان و باالتر موفق به كسب رتبه اول تا سوم در مساب -10

توانند مطابق مقررات بدون كنكور در مقطع كارشناسي ارشد در همين موسسه ادامـه  فارغ التحصيالن برجسته مي -12خوابگاه دانشجويي جهت خواهران با هزينه شخصي دانشجو در حد توان. 
هاي سازه، محيط زيست، سازه هاي هيدروليكي، مـديريت سـاخت، ارشـد مهندسـي سـنجش از      ها عبارتند از ارشد مخابرات با گرايش سيستم، ارشد عمران با گرايشتحصيل دهند. اين رشته
وجود تنوع غـذايي در بوفـه    -13شناسي رايانشي. ريزي شهري، ارشد مديريت پروژه و ساخت، ارشد نرم افزار كامپيوتر و زباني معماري و معماري داخلي، ارشد برنامهدور(ماهواره)، ارشد مهندس

 .فناوري و تحقيقات علوم، وزارت دانشجويان رفاه صندوق طريق زا يارانه تخصيص صورت در ايتامين يك نوبت غذاي گرم در سلف سرويس موسسه براي دانشجويان با قيمت يارانه -14 موسسه.
هاي ورزشي مجهز و متنوع، سـالن آمفـي تيـاتر منحصـر بفـرد مطـابق بـا آخـرين         اين موسسه داراي سالن -16 ه موسس الملليهاي بينسمپوزيوم در شركت براي ويژه هايتخفيف ارايه -15

 اطالعـات  كسب براي توانندداوطلبان مي-18شود داوطلبين شخصاً از موسسه بازديد نمايند. اكيداً توصيه مي -17باشد. و با امكانات تأسيساتي مدرن مي المللي در محيطي زيبااستانداردهاي بين
  05135230690 تلفن 12حسيني برادران -رفيعي  شهيد بلوار - )ع(علي بلوار امام - : مشهدنشاني-19نيز مراجعه نمايند. نشاني فوق  به موسسه وبگاه به بيشتر
www.kherad.ac.ir  غيرانتفاعي خرد ـ بوشهر مؤسسه* 

همكاري با -3تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي از طريق صندوق رفاه دانشجويان. -2شود. به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات موسسه هر نيمسال تخفيف ويژه داده مي-1
معرفي دانشجويان -6امكان استفاده از سرويس اياب و ذهاب. -5سرويس.  اده از سلفامكان استف-4ادارات بنياد شهيد ، كميته امداد و ... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش. 

   077-33558091تلفكس :      077-33544717-18نشاني : بوشهر، شهرك نيايش، موسسه آموزش عالي خرد بوشهر   تلفن : -7شده به خوابگاه خودگردان. پذيرفته
  غيرانتفاعي خردگرايان مطهر ـ مشهد مؤسسه* 

دانشجوياني كه از بين موسسات غيرانتفاعي، اين موسسه را بـه عنـوان   -3 باشد.خوابگاه جنب موسسه مي -2به دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه با اخذ هزينه، خوابگاه تعلق خواهد گرفت.  -1
به دانشجويان داراي اختراع و فعال در زمينه هاي علمي و كسب عنوان در رقابت هاي علمي  -4شد.  تخفيف شهريه ثابت در ترم اول برخوردار خواهند % 50اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از 
بقات به دانشجوياني كه به نمايندگي از طرف موسسه در مسا -5هاي علمي معتبر و مورد تاييد وزارت علوم، برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه ارايه ميشود. و المپيادهاي كشوري و ساير فعاليت

  علمي، فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي شركت و مقام اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت. 
www.khazar.ac.ir  غيرانتفاعي خزر ـ محمودآباد مؤسسه* 

و  35، 45موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه ثابت ترم اول به ميزان دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام نور، اين  -1
دانشجوياني كه  -3 درصد تخفيف شهريه ثابت ترم اول برخوردار خواهند شد. 40و  30، 20به ترتيب از  19و  17،18كليه دانش آموزان با معدل پيش دانشگاهي  -2مند خواهند شد. درصد بهره25

دانشجويان اين موسسه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان  -4اي برابر مصوبات داخلي موسسه برخوردار خواهند شد. باشند از مزاياي ويژه 5000رتبه آنان در كنكور سراسري كمتر از 
مازاد بر ظرفيت بدون آزمون در مقطع باالتر  % 10ممتاز اين موسسه طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تا  التحصيالنفارغ -5وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد. 

شجويان رتبه اول تا سوم دان -7توانند از يك وعده غذاي دانشجويي استفاده نمايند. به كليه دانشجويان متقاضي خوابگاه تعلق خواهد گرفت و مي -6توانند ادامه تحصيل دهند. همين موسسه مي
همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و  -8سال بعد معاف خواهند بود. درصد شهريه ثابت نيم 50،75، 35سال تحصيلي به ترتيب از پرداخت هر رشته در هر نيم

هاي اول تا سوم را كسب نمايند، ها و موسسات آموزش عالي مقامي از موسسه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاهبه دانشجوياني كه به نمايندگ -9متغير فرزندان شهيد و ايثارگران 
ن اعضاي يك خانواده و ... سرپرست، تحصيل همزماحافظان كل قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي فرزندان شاهد و آزادگان، خانواده هاي كم درآمد و بي -10تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت. 

: مازندران، شهر نشاني-12 دارا بودن سيستم وايرلس (اينترنت بي سيم) در موسسه بصورت رايگان  -11 .بر اساس ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود
  011-44732360و7733989توريستي محمودآباد، خيابان آزادي، خيابان درياي نهم تلفن: 
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www.darolfonoon.ac.ir  غيرانتفاعي دارالفنون ـ قزوين مؤسسه* 
دانشجويي روزانه از تهران، كرج و هشتگرد به موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب  - 2 دانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي خودگردان و خصوصي مورد تاييد در شهر قزوين معرفي مي گردند. -1

در هر نيمسال تحصيلي ، تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز حايز شرايط در هر رشته و مقطع تحصيلي و براي هر سال ورود  -3محل موسسه وبالعكس با نرخ مصوب پايانه هاي مسافربري ميباشد. 
موسسه براي دانشجويان فعال و داراي مقام در عرصه هاي ورزشي ، علمي و  -5واده هاي معظم شاهد و ايثارگر تخفيف شهريه قايل مي گردد. موسسه براي تحصيل فرزندان خان -4تعلق مي گيرد. 

لمي ، فرهنگي و ورزشي ، در صورت بر اساس طرح مصوب داخلي موسسه كمك هزينه تحصيل رايگان براي دانشجويان نخبه ع - 6فرهنگي در سطح ملي و استاني ، تخفيف شهريه قايل مي گردد. 
نتايج و اسامي ، فقط از  اطالعيه هاي زمان و نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان موسسه در سال تحصيلي جديد پس از اعالم -7بررسي سوابق و تاييد شرايط از سوي هيات رييسه ، تعلق خواهد گرفت. 

: قزوين، ميدان شهيد حسن پور، پشت مجتمع ادارات، بلوار شهيد باهنر، جنب پمپ گاز، نبش نشاني-8 مان اساس صورت خواهد پذيرفت.رسمي موسسه منشر گرديده و ثبت نام صرفا بر هگاه طريق وب
   112داخلي  02833373815دورنگار:   02833375676و  02833373815؛ تلفن:  3419915439كدپستي:  .   خيابان مديريت، (محل سابق پرديس دانشگاه فرهنگيان)

   t.me/darolfonoonuni       ؛         info@darolfonoon.ac.irهاي الكترونيكي: پايگاه
 www.dana.ac.ir  غيرانتفاعي دانا ـ ياسوج مؤسسه* 

 درصد تخفيف شهريه داده مي شود.  10، 15، 20به نفرات اول تا سوم ممتاز علمي هرترم به ترتيب -2 موسسه داراي خوابگاه خودگردان مختص دانشجويان غير بومي تحت كنترل حراست مي باشد. -1
به نشاني موسسه  وبگاهجهت كسب اطالعات بيشتر به -4براي دانشجويان براساس ظرفيت اعالمي از سوي صندوق رفاه دانشجويي وام بلند مدت بدون سود به ترتيب اولويت تعلق ميگيرد. -3

  راجعه فرماييد.مفوق 
www.daneshvaran.ac.ir  غيرانتفاعي دانشوران ـ تبريز مؤسسه* 

(براساس آيين نامه دانشجويان 18تخفيف شهريه براي كليه دانشجويان معدل باالي  -2رعايت شيونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است. -1
 جهت پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه وزارت علوم تحقيقات و فناوري.  ارايه تسهيالت مناسب-3تبريز.  7و 6درصد تخفيف شهريه براي ساكنين مناطق  10ممتاز موسسه) و همچنين 

دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابتهاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي درسطح ملي يا استاني حايز رتبه اول تا سـوم گردنـد از تخفيـف ويـژه     -5تقسط شهريه در طول نيمسال تحصيلي.  -4
خوابگاه براي تمامي دانشجويان غيربومي به طورخودگردان و از طريق بخـش   -7همكاري با بنياد شهيد و امورايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهدا و جانبازان. -6برخوردار خواهند شد. 

  خيابان رسالت، بعد از ميدان رسالت، جنب مدرسه استقالل  ي: تبريز،نشان-9دانشجويي، خدمات رايگان مشاوره و ارايه اينترنت رايگان  امكان كار -8خصوصي داراي مجوز تامين گرديده است. 
  info@daneshvaran.ac.irپست الكترونيكي:  041-34475547نمابر:  041-34481552-4تلفن:  5178869341كدپستي: 

www.daneshpajoohan.ac.ir  غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو ـ اصفهان مؤسسه* 
تخفيف ويژه دانشجويان ممتاز (نفرات اول، دوم و سوم هر ترم و مقطع تحصيلي) بر اساس آيين نامه دانشجويان ممتاز  -2 موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان شهرستاني مي باشد. -1

دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي در -4ارايه تسهيالت مناسب جهت پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. -3موسسه. 
) جهت دوره هاي IASTEممتاز به كميته تبادل دانشجويان داخل و خارج از كشور( معرفي دانشجويان-5سطح ملي يا استاني حايز رتبه اول تا سوم گردند از تخفيف ويژه برخوردار خواهند شد. 

اين موسسه برنامه انتقالي به ساير موسسات آموزش -8همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران. -7به رتبه هاي برتر ورودي موسسه تخفيف ويژه در ثبت نام اولين نيمسال تعلق مي گيرد. -6كارآموزي. 
تلفن:  816551475صندوق پستي:  46نشاني: اصفهان، سه راه سيمين، بلوار كشاورز شرقي، نبش بن بست  -10كليه خدمات آموزشي موسسه به صورت اينترنتي انجام مي شود. -9ديگر را ندارد. عالي 

   37757560-نمابر 7-37753114-031
www.raghebisf.ac.ir  غيرانتفاعي راغب اصفهاني ـ اصفهان مؤسسه* 

تخفيف -4 .تخفيف شهريه براي دانشجوياني كه در بيش از يك مقطع در اين مؤسسه تحصيل كنند -3. وجود وعده ناهار گرم با هزينه دانشجويي -2. وجود سرويس اياب و ذهاب دانشجويان-1
تـرين  هاي آموزشي و تحقيقاتي مجهـز، مشـاوره بـا اسـتفاده از مجـرب     كامپيوتري، كتابخانه ديجيتال، آزمايشگاهوجود اينترنت رايگان، سايت هاي مجهز -5. شهريه براي دانشجويان رتبه برتر

ام خميني(ره)، نشاني: اصفهان، اصفهان، خيابان ام-9 هاي خودگردان.معرفي به خوابگاه-8. امكان تقسيط شهريه -7. برخورداري از وام شهريه -6. كارشناسان روانشناسي و مشاوره، سالن ورزشي
   8436186543صندوق پستي:     109داخلي  031-33687701-6شماره نمابر:    031-33687701-6، شماره تلفن: 2خيابان بسيج، كيلومتر

www.rahbordshomal.ac.ir  غيرانتفاعي راهبرد شمال ـ رشت مؤسسه* 
همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاههاي خودگران.  -3برخورداري كليه ي دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي.  -2تخفيف شهريه براي رتبه هاي اول تا سوم.  -1
درصدي) فرزندان شهيد، آزاده و جانباز  100رارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران (تخفيف طرف ق -6ارايه تسهيالت به متقاضيان وام صندوق رفاه دانشجويان.  -5تقسيط شهريه در طول ترم.  -4

كتابخانه مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشتراك مجله هاي علمي  -9داراي سلف سرويس و برخورداري دانشجويان از يك وعده غذاي گرم.  -8داشتن فضاي بسيار مناسب.  -7.  %25باالي 
متر باالتر از پل طالشان  500نشاني: رشت، جاده الكان، بلوار پروفسور سميعي، -12ارايه خدمات مشاوره اي به دانشجويان در مركز مشاوره موسسه.  -11سايت مجهز به رايانه.  -10و پژوهشي. 
  013-33424843نمابر:  013-33425515-33440555-33440333تلفن:  41931-65151كد پستي: 

  ـ ساري يان نوين دانشغيرانتفاعي راه مؤسسه* 
دانشجويان از بيمه حوادث -3همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه خودگردان -2داده مي شود.  10و  15،  20به دانشجويان ممتاز ( نفرات اول تا سوم ) در هر ترم تخفيف -1

  گردد.سرويس موسسه با قيمت يارانه اي توزيع مييك نوبت غذاي گرم در سلف -4برخوردار خواهند شد. 
  غيرانتفاعي راه دانش ـ بابل مؤسسه* 

تخفيف شهريه براي خانواده -3تخفيف ويژه براي دانشجويان ممتاز در كليه رشته ها در هر سال  -2درصد  4وام شهريه با نرخ  -2 دانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي خودگردان معرفي مي شوند. -1
تخفيف شهريه براي دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه در  -5همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگر -4هاي معظم شاهد و ايثارگر 

داوطلباني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين موسسه را به عنوان  -6وزش عالي مقام هاي اول تا سوم را كسب نمايند. مسابقات علمي و فرهنگي و ورزشي دانشگاه ها و موسسات آم
  47157-47441يـت معلـم كدپسـتي:    كمربندي شرقي، ميدان شهيد بزاز، چهارراه معتمـدي، خيابـان ترب   بابل،-7اولويت اول تا سوم انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 

  011-32379892نمابر:  32379913-6تلفن:
  غيرانتفاعي ربع رشيدي ـ تبريز مؤسسه* 

  .وام دانشجويي و تخفيف شهريه براي دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم هر رشته-2  باشدخوابگاه دخترانه داير مي -1
  www.rahman.ac.ir  غيرانتفاعي رحمان ـ رامسر مؤسسه* 

دانشجويان متقاضي -3 نفرات اول تا سوم هر رشته در هرترم از تخفيف شهريه برخوردار مي باشند. -2 توانند از خوابگاه خواهران موسسه استفاده نمايند.دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه مي -1
كليه  -5 دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد،كميته امدادوبهزيستي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.-4 علوم استفاده نمايند.وام دانشجويي مي توانند از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت 

رگاههاي تخصصي و صدور گواهينامه ارايه كا -7 امكان استفاده از يك وعده غذاي گرم(نهار) براي دانشجويان وجود دارد. -6 دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد.
خانواده و... توسط  ارايه خدمات مشاوره تحصيلي،-10 پرداخت شهريه بصورت اقساطي -9 براي دانشجويان wifiاستفاده از خدمات اينترنت  -8. معتبر بين المللي با همكاري ارگان هاي ذيربط

 01155230515 :نمـابر  01155230511-13 تلفـن:  - جنـب اداره گـاز   -چهـاراه بسـيج    -نشاني: رامسر -12استفاده از فضاي سايت كامپيوتر و كتابخانه بصورت رايگان. -11مشاوران موسسه 
rahmanuni@gmail.com    
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 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

www.rasam.ac.ir  (ويژه خواهران) غيرانتفاعي رسام ـ كرج مؤسسه* 
ارايه وام دانشجويي طبــق ضــوابط وزارت علــوم و     -3ارايه تخفيف به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال.  -2دانشجويان در نيمسال اول تحصيلي.  تخفيف شهريه تحصيلي به كليه -1

اين موسسه با انعقاد  -6ويي با امكانات مطلوب. سلف سرويس و بوفه دانشج -5تخصيص خوابگاه بدون پرداخت وديعه در قبال پرداخت هزينه هاي جاري.  -4تقسـيط شهريه كليه دانشجويان. 
اين موسسه با ادارات بنياد شهيد، كميته امـداد حضــرت امــام(ره)،    -7تفاهمنامـه بـاسازمانها و مراكز علمي و تحقيقاتي زمينه فعاليتهاي علمي و پژوهشي را براي دانشجويان فراهم مي آورد. 

نشاني: كرج، خيابان شـهيد بهشـتي (ميانجـاده)، بـه سـمت      -8 026-34582116نمابر:  34524701-3دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. تلفن: بهزيسـتي و ... درخصوص شهريه پرداختي 
  باغستان، قبل از ميدان امام حسين(ع). 

  غيرانتفاعي رشديه ـ تبريز مؤسسه* 
به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم  -3امكان استفاده از وام شهريه بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وجود دارد.  -2 باشد.اين موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان خواهر مي -1

دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه در رقابتهاي علمي، فرهنگي و ورزشي در سطح استان يا كشور و بين الملل حايز  -4درصد از شهريه ثابت ترم بعد تخفيف داده مي شود.  10و  20، 30به ترتيب 
ي: تبريز، اتوبان پاسداران نشان -6در صورت درخواست دانشجو و بررسي شرايط، تقسيط شهريه وجود دارد.  -5رتبه اول تا سوم گردند بر اساس ضوابط موسسه از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 

  041-51051و  041-36678582نمابر:  041-51051تلفن:  5158464918كد پستي:  3كوي فرشته جنوبي، خيابان فرشته 
www.razaviehsaveh.ac.ir  غيرانتفاعي رضويه ـ ساوه مؤسسه* 

سرويس رفت و آمد همه روزه از مناطق و ميادين تهران به سمت ساوه -2 .باشدآمد ار طريق آزادراه تهران به ساوه مي كيلومتري تهران واقع شده است و مسير رفت و 110شهرستان ساوه در فاصله  -1
 .ا سوم درنظر گرفته شده استدانشجويان ممتاز اول ت اعطاي تخفيف شهريه براي خانواده معظم شهدا و ايثارگران، -3 .باشدحركت ميكند و پس از اتمام كالسها از درب موسسه به سمت تهران مهيا مي

بعد از  - بلوارسيدجمال الدين اسدآبادي - ساوهنشاني:  -5باشند. لويت اول آنان باشد از تخفيف شهريه ثابت در نميسال اول شروع به تحصيل خود برخوردار ميودانشجوياني كه اين موسسه به عنوان ا -4
  )086(42427628 تلفكس: info@razaviehsaveh.ac.ir) پست الكترونيكي: 086( 42427620-7عالي غير دولتي غير انتفاعي رضويه ساوه  موسسه آموزش - خيابان امام رضا (ع) - ايران خودرو

www.zagros.ac.ir  غيرانتفاعي زاگرس ـ كرمانشاه مؤسسه* 
/  %10/ مختـرع   %10/ ممتـاز   %10 يگان / تحت پوشش كميته امـداد را(تحت پوشش بنياد شهيد  دانشجويان در زمان تحصيل تا كل مبلغ شهريه رشته وام اعطا مي گردد و همچنينبه  -1

روبـروي بانـك ملـي تلفـن      -خيابـان شـريعتي    -: كرمانشاه نشاني -2. گردد.) تخفيف شهريه اختصاص مي %30 دمقام آسيايي يا جهاني داشته باشن %10 دورزشكاركه مقام كشوري داشته باشن
  08337236489 نمابر:   08337218063    08337218030

  خوي غيرانتفاعي زرينه ـ مؤسسه* 
شده در اين موسسه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و دانشجويان پذيرفته -2 گردند.هاي خودگردان تحت نظارت موسسه معرفي ميدانشجويان غير بومي به خوابگاه -1

همكاري الزم با بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد حضرت امام خميني(ره)، بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي بـر   -4تقسيط شهريه متغير در طول ترم  -3فناوري برخوردار خواهند شد. 
  گردد. كالس هاي شاغلين در صورت به حد نصاب رسيدن كالس بعد ازظهر تشكيل مي -5آيد. قررات به عمل مياساس ضوابط و م

  غيرانتفاعي زند شيراز مؤسسه* 
مندي از وام صـندوق رفـاه وزارت   عالوه بر بهرهدانشجويان -3تخفيف شهريه براي نفرات اول تا سوم درسي يا مسابقات فرهنگي و ورزشي.  -2باشد. خوابگاه ويژه دانشجويان دختر مهيا مي -1

در صورتي كه از هر خانواده بيش از  -4 گذاري از بانك هاي عامل دريافت نمايند.توانند در هر ترم وام قرض الحسنه شهريه با معرفي از طرف موسسه و بدون سپردهعلوم، تحقيقات و فناوري مي
هاي با امكانات ويژه براي دانشجويان دختر بصورت خودگردان است اين موسسه داراي خوابگاه -5گردد. مند ميدرصدي در شهريه بهره 10الي  5 يك نفر دانشجوي اين موسسه باشد از تخفيفات

هر ترم تخفيف شهريه طبق آيين نامه داخلي هاي برتر، قهرمانان ورزشي، علمي، فرهنگي و هنري در به دانشجويان رتبه -6 باشد.و اينترنت وايرلس پرسرعت مي ITو مجهز به سيستم كامل 
هاي ويژه كارمنـدان دولـت و بخـش    امكان تشكيل كالس -8 هاي كسب و كار و فعاليت در مراكر صنعتي.وجود مركز كارآفريني و ارتباط با صنعت با تمركز بر ايجاد مهارت -7 گيرد.تعلق مي

امكان استفاده از اينترنت وايرلس(بي سيم) در  -10اي (تحصيلي، خانوادگي، سالمت روان و.. . ) به تمامي دانشجويان. خدمات مشاورهارايه  -9خصوصي در خارج ساعات اداري و روزهاي تعطيل. 
هاي معظم شهدا، قانوني براي خانوادهتخصيص امكانات مالي  -12معرفي فارغ التحصيالن برتر به مراجع متقاضي كارپذيران. -11 محيط موسسه و خوابگاه، بصورت رايگان براي كليه دانشجويان.

  هاي مورد نياز بازار كار.اي جهت آموزش مهارتوجود مركز توانمندسازي حرفه -13جانبازان و ايثارگران. 
  غيرانتفاعي سارويه ـ ساري مؤسسه* 

از  200تا  1در بدو ورود دانشجويان داراي رتبه -2جاده دريا با سرويس رايگان. 10باشد خواهد بود و آزمايشگاه و كارگاه در كيلومتر موسسه كه درشهر مي 2ها در ساختمان شماره تشكيل كالس-1
گاه دانشجويي با هزينه شخصي دانشجو امكان پذير تامين خواب-4دانشجويان از وام هاي دانشجويي بر اساس ضوابط وزارت علوم بهره مند خواهند بود. -3پرداخت شهريه ثابت و متغير معاف خواهند بود. 

يك نوبت غذاي گرم در سلف سرويس موسسه با قيمت -6آزمايشگاه و كتابخانه  كارگاه، مركز رايانه، استفاده از اساتيد مجرب و برخورداري از فضاي مناسب آموزشي، امكانات آموزشي:-5مي باشد. 
درصد تخفيف  40و  30، 20به ترتيب  19و  18، 17كليه دانشجويان با معدل كارشناسي -8به دانشجويان ممتاز (نفرات اول تا سوم) در هر ترم تخفيف ويژه داده مي شود. -7گردد. يارانه اي توزيع مي

دانشجوياني كه تحت پوشش كميته امداد -11باشد. يس اياب و ذهاب رايگان ميموسسه داراي سرو-10دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. -9شهريه ثابت در ترم اول برخوردار خواهند شد. 
  (ره) باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.امام خميني

www.sobhan.ac.ir  غيرانتفاعي سبحان ـ نيشابور مؤسسه* 
امكان استفاده از وام شهريه  -3دانشجويان ممتاز در هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.  -2وجود دارد. امكان استفاده از خوابگاه خودگردان با ظرفيت محدود براي دانشجويان غير بومي  -1

مهر تاييد دانشگاه فردوسي مشهد  صدور دانشنامه و تاييديه تحصيلي با -5باشند. دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار مي -4صندوق رفاه براي دانشجويان متقاضي استفاده از اين وام 
براي دانشجويان يك وعده غذاي گرم قابل انتخاب از روي منوي اينترنتي، با نرخ مصوب دانشجويي (يارانه اي)در سلف سرويس موسسه  -7امكان تقسيط شهريه براي كليه دانشجويان وجود دارد.  -6

  .اي به تمامي دانشجويانارايه خدمات مشاوره-9گيرد. الزم با بنياد شهيد و امور ايثارگران و كميته امداد امام خميني، صورت ميبر اساس ضوابط و مقررات موسسه همكاري  -8باشد. مهيا مي
  43348057دورنگار  051 - 43348050 -55تلفن:  747كوچه قوامي ص پ  - 17امام خميني  -خيابان امام خميني  -نيشابور -: استان خراسان رضوي نشاني-10

  غيرانتفاعي سراج ـ تبريز مؤسسه* 
  .دسترسي آسان به مناطق مختلف شهر استقرار موسسه در مركز شهر با-2  امكان استفاده از خوابگاه براي خواهران وجود دارد. -1

  غيرانتفاعي سردار جنگل ـ رشت مؤسسه* 
اردوها و بازديدهاي علمي و تفريحي با همكاري اساتيد، موسسه و -3گردند. دانشجويان رتبه برتر از تخفيف شهريه برخوردار مي-2 امكان خوابگاه به صورت خودگردان براي دانشجويان وجود دارد. -1

موسسه ميتوانند از تسهيالت صندوق رفاه  دانشجويان اين-5اين موسسه با بنياد شهيد و امور ايثارگران، جانبازان و كميته امداد(ره) و سازمان بهزيستي همكاري دارد. -4 .دانشجويان برگزار ميگردد
  013-33221436 013-33229466تلفن: 310بلوار آيت ا... طالقاني(بيستون)، روبروي تقاطع معلم، جنب بانك پاسارگاد، انتهاي بن بست زارع، پالك  -نشاني: رشت -6دانشجويي بهرمند گردند. 

   http://telegram.me/sjiheتلگرام:  41437-54481كد پستي: 
  غيرانتفاعي سفير دانش ـ ايالم مؤسسه* 

   08432243792شماره تماس موسسه: -2   .  درصد تخفيف شهريه 1-50
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  40 صفحه 
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

  غيرانتفاعي سلمان ـ مشهد مؤسسه* 
ز  امكانات آموزشي: -3 تحقيقات و فناوري بهره مند خواهند بود.دانشجويان از وام هاي دانشجويي براساس ضوابط وزارت علوم، -2 باشد.تامين خوابگاه دانشجويي خودگردان امكانپذير مي -1 استفاده ا

روزانه يك وعده غذاي گرم در سلف سرويس موسسه با قيمت يارانه اي توزيع  -4 اساتيد مجرب و برخورداري از فضاي مناسب آموزشي، مركز رايانه، كارگاه، آزمايشگاه و كتابخانه و قرايت خانه مجهز.
دانشجوياني كه اين موسسه را در اولويت انتخاب خود قرار دهند، از تخفيف  -7 دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. -6شود. به دانشجويان ممتاز در هر ترم تخفيف ويژه داده مي -5گردد. مي

   9179673499 كدپستي:   .2نشاني: مشهد، بلوار وكيل آباد، بلوار الدن، الدن-9 است. و و اتوبوس)موسسه داراي موقعيت مكاني مناسب (دسترسي آسان از طريق متر -8شهريه برخوردار خواهند شد. 
  051-38650376-38650371-38650370 تلفن:
www.sanabad.ac.ir  غيرانتفاعي سناباد ـ گلبهار مؤسسه* 

به داوطلباني كه اين موسسه را پس از انتخاب رشته هاي روزانه و شبانه دانشگاه هاي دولتي  -2تخفيف شهريه به قهرمانان ورزشي در سطح جهاني، آسيايي و ملي مطابق بخشنامه داخلي موسسه. -1
امكان استفاده از -4دانشجويان رتبه هاي علمي اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي داده خواهد شد. تخفيف شهريه به -3درصد شهريه ثابت در نيمسال اول تخفيف داده خواهد شد.  50انتخاب نمايند 

يه برخوردار خواهند هاي اجرايي از تسهيالت شهرخانواده محترم شهدا، جانبازان و ايثارگران با ارايه گواهي معتبر از بنياد شهيد بر اساس آيين نامه-5وام شهريه بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان. 
   05138326399نمابر:  05138326402 - 05138326401 - 05138326904نشاني: استان خراسان رضوي، شهر گلبهار، ابتداي بلوار استقالل، جنب بخشداري. تلفن: -6شد. 
  غيرانتفاعي سيماي دانش ـ رشت مؤسسه* 

 تقسيط شهريه در طول ترم.  -3هاي اول هر رشته. تخفيف شهريه ثابت براي رتبه -2دانشجوياني كه اين موسسه را در اولويت اول انتخاب نمايند. تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال اول، براي  -1
 - 6دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارايه مي گردد. به دانشجويان يك نوبت غذا با نرخ  -5به دانشجويان متقاضي وام كمك هزينه پرداخت شهريه (صندوق رفاه دانشجويان) تعلق خواهد گرفت.  -4

نشاني: رشت، -8درصد.  25درصدي) فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان باالي 100طرف قرارداد با بنياد شهيد و ايثارگران(تخفيف -7همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه خودگردان. 
  013-32241663نمابر:  32220918-33241663 تلفن: 64389-41536 خيابان سعدي، كوچه آفاق. كدپستي:

www.sina.ac.ir  غيرانتفاعي سينا ـ كاشان مؤسسه* 
موسسه با بنياد -3 .گرددمي به دانشجويان متقاضي واجد شرايط، وام شهريه از سوي صندوق رفاه دانشجويان اعطاء-2 .شدگان به عمل خواهد آمدهماهنگي الزم به منظور تأمين خوابگاه براي پذيرفته-1

گاه تر به وبتوانند براي كسب اطالعات بيشداوطلبان مي-4. دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و... در خصوص شهريه پرداختي
  03155228155و  03155228144تلفكس:  - يدان درب عطاء، ابتداي خيابان غياث الدين جمشيد كاشاني، كوچه نجوم يكمنشاني: كاشان، م-5مراجعه نمايند. فوق موسسه به نشاني 

www.shandiz.ac.ir  غيرانتفاعي شانديز ـ مشهد مؤسسه* 
فضاي استاندارد علمي و آموزشي، امكانات رفاهي و مفـرح   مي توانيد ازبه نشاني فوق  موسسه وبگاهمراجعه به  با -2 امكان معرفي به خوابگاه هاي خودگردان برادران و خواهران وجود دارد. -1

 شـماره تمـاس:   - 10دانشـگاه   - بلـوار دانشـگاه  -5مـدرس   - روبـروي موجهـاي خروشـان    - ابتـداي محـور شـانديز    - انتهاي بلوار وكيل آباد - مشهد :نشاني-3ممتاز موسسه مطلع گرديد. 
  خط) 30(05131509

  www.shafagh.ac.ir  شفق ـ تنكابنغيرانتفاعي  مؤسسه* 
پرداخت وام بانك قرض الحسنه رسالت با كارمزد  -4پرداخت وام شهريه صندوق رفاه  -3ارايه تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز در هر نيمسال  -2امكان پرداخت شهريه به صورت اقساطي  -1
كوچـه   - شـهريور  17خيابان  - نشتارود – نشاني: تنكابن -6خانواده هاي معظم تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران برابر مقررات آن بنياد همكاري الزم با  -5جهت پرداخت شهريه  %2

   011-54266958-54266957تلفن:  20مرداب 
www.shamsgonbad.ac.ir  غيرانتفاعي شمس ـ گنبدكاووس مؤسسه* 

خوابگاه خودگردان براي آقايان در داخل دانشگاه وجود  -2درصد تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال اول، براي كليه دانشجوياني كه اين موسسه را در اولويت اول، انتخاب نمايند. 50تا  20 -1
وام شهريه، به دانشجويان  -4و ذهاب از مركز شهر به موسسه و بالعكس به صورت رايگان است.  سرويس اياب -3دارد و خوابگاه خودگردان براي خواهران با هماهنگي در داخل شهر موجود است. 

در پايـان هـر تـرم     -6وام قرض الحسنه بلندمدت شهريه از منابع داخلي دانشگاه براي دانشجويان قابل پرداخت اسـت.   -5گيرد. واجد شرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي تعلق مي
قهرمانـان   -7باشند.  18درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد، به شرطي كه داراي حداقل معدل  10و  20،  30به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم به ترتيب معادل  تحصيلي

هاي محترم تحت پوشـش كميتـه امـداد و    خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان، خانواده عالوه بر -8شوند. المللي از تخفيفات ويژه در شهريه برخوردار ميهاي ملي، آسيايي و بينورزشي در رده
ساير امكانات كمك آموزشي و رفاهي اين موسسه عبارتند از: استخر سرپوشيده شامل استخر قهرماني و سونا و جكـوزي و   -9شوند. بهزيستي نيز از تخفيفات ويژه در شهريه ثابت برخوردار مي

، سـاختمان  GISاي اي، سايت رايانهايانهزشي، باشگاه بدنسازي، سالن ورزشي سرپوشيده، سالن همايش، انتشارات و تكثير، تاالر اجتماعات، تاالر پذيرايي، كتابخانه مركزي، سايت رآزمايشگاه ور
موقعيت اين موسسه در يكي از بهترين جاذبه -10وانشناس، سلف سرويس و بوفه دانشجويي هاي نوين با مجوز پارك علم و فناوري، مشاور و رها، مركز رشد فناوريها و كارگاهمستقل آزمايشگاه

: استان گلستان، گنبدكاوس، بلـوار شـادي، جنـب درياچـه     نشاني-11اي را براي تحصيل فراهم آورده است. هاي گردشگري شهرستان و جنب درياچه مصنوعي واقع شده و امكانات فوق العاده
   017-33389730دورنگار:  09114172005و  09114172004روابط عمومي:  017-33389711الي  16تلفن:  4971817615مصنوعي. كدپستي: 

  غيرانتفاعي صائب ـ ابهر مؤسسه* 
تخفيف ويژه به خانواده هاي معظم و معزز شهدا ،  -2. گرددموسسه داراي خوابگاه خواهران بوده و در صورت به حدنصاب رسيدن دانشجويان برادران(غيربومي) خوابگاه خودگردان تامين مي -1

 . تخفيف ويژه به دانشجويان ممتاز از رتبه يـك تـا سـه    -4 .معرفي دانشجويان متقاضي استفاده از وام به صندوق رفاه دانشجويان -3 .جانبازان و ايثارگران و همكاري با نهاد محترم بنياد شهيد
  02435222724 - 02435222720برگزاري اردوهاي سياحتي و زيارتي شماره تماسهاي موسسه:  -7 .برخورداري دانشجويان از بيمه حوادث -6 . فرهنگيانهاي محترم تخفيف ويژه به خانواده -5

  09334467457 و شماره همراه: 02435242067

  غيرانتفاعي صبا ـ اروميه مؤسسه* 
درصد داده مي 50و  75، 100در پايان هر ترم به دانشجويان رتبه اول تا سوم تخفيف در شهريه ثابت به ترتيب  -2 خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران با اخذ هزينه تامين خواهد شد. -1

موسسه داراي امكانات رفاهي از قبيل رستوران، -4به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت. -3 شود. 
. تلفـن:  12پـالك   -بلوار جام جم(اول جاده بنـد)   -خيابان شهيد بهشتي  -ي: اروميه نشان-6دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. -5باشد. بوفه، سايت اينترنتي و كتابخانه مي

  044-33471105نمابر:  044-33489067و  33477171-044

  غيرانتفاعي صبح صادق ـ اصفهان مؤسسه* 
 باشند.هاي اول تا سوم ورودي هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار ميرتبه-4به دانشجو ژتون ناهار داده مي شود. -3گردد. وام دانشجويي پرداخت مي-2 اين موسسه خوابگاه اختصاصي ندارد. -1
 81847-75315 :ستيكدپ 10بن بست شماره  بعد از چهارراه عباس آباد، خيابان شهيد بهشتي، اصفهان، نشاني: -6  در مركز شهر قرار دارد و دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان مي باشد. -5

  031-32365515 نمابر: 32351996الي  7 :تلفن
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www.safahan.ac.ir  غيرانتفاعي صفاهان ـ اصفهان مؤسسه* 
خواهند مند بهرهدانشجويان از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي و مزاياي بيمه حوادث  -2 .موسسه با امكانات آموزشي و اساتيد مجرب در موقعيت مكاني ممتاز شهري قرار گرفته است -1

رييسه  دانشجويان رتبه اول تا سوم از مزاياي تخفيف شهريه برابر مصوبات هيات امنا و هيات -4باشد. ط شهريه دانشجويان برابر مصوبات هيات امنا و هيات رييسه فراهم مييامكان تقس -3شد. 
موسسه تعهدي در قبال خوابگاه ندارد ولي همانند سال هاي گذشته دانشجويان مي-6دانشجويان مي توانند روزانه از يك وعده غذاي گرم يارانه اي استفاده كنند.  -5مند خواهند شد. موسسه بهره

  031-37759104: نمابر 031-37777110بتداي بلوار جانبازان تلفن تماس: ا - سه راه سيمين - : اصفهاننشاني -7. توانند از خوابگاه خودگردان استفاده كند
www.fit.ac.ir  غيرانتفاعي صنعتي فوالد ـ فوالدشهر اصفهان مؤسسه* 

كمك بالعوض به  -4بلند مدت صندوق رفاه اعطاي وام  -3تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز، كارمندان دولت و دانشجويان وابسته درجه يك، قهرمانان ورزشي  -2شهريه بصورت اقساط  -1
سرويس رفت و آمد رايگان بين  -8حضور در مسابقات ورزشي در سطح استان و كشور  -7خوابگاه براي دانشجويان شهرستاني  -6هاي شاهد و ايثارگران تسهيالت ويژه به خانواده -5دانشجويان نيازمند 

معرفي دانشجويان به مراكز معتبر علمي يا  -11استفاده از كتابخانه دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه اصفهان  -10كيفيت باال و قيمت مناسب  ارايه غذاي دانشجويي با -9هاي موسسه ساختمان
   03152636678نمابر:  85الي  03152619880تلفن:  8491422077كدپستي:  C3اصفهان، فوالدشهر، بلوار مطهري، برزن مركزي  نشاني:-12صنعتي جهت انجام پروژه و كارآموزي 

www.sgh.ac.ir  غيرانتفاعي صنعتي قائم ـ قائمشهر مؤسسه* 
متقاضي مسكن استيجاري در سطح شـهر  هاي محترم دانشجويان هاي الزم را به خانوادهمور دانشجويي موسسه مشاورها-2باشد. موسسه براي دانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردان مي -1

كليه دانشجويان از مزايـاي بيمـه   -5 گيرد،وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان متقاضي تعلق مي-4 براي نفرات اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه در نظر گرفته خواهد شد،-3 خواهد داد.
   01233245934 01233245933 01233245924 01233245923اتوبان قايمشهر به ساري تلفن تماس:  3كيلومتر  - مازندران :نشاني-6 .دانشجويي برخوردار خواهند شد

www.tabarestan.ac.ir  ـ چالوس برستانغيرانتفاعي ط مؤسسه* 
مند ميدرصد در طول دوره تحصيل بهره 10،20،30از تخفيف دانشجويان ممتاز (رتبه هاي اول تا سوم هر رشته) بر اساس ضوابط و مصوبات هيات امنا ي موسسه در هر نيمسال به ترتيب  -1

فرهنگي،  دانشجويان برتر در مسابقات علمي، -3 وام شهريه به دانشجو پرداخت خواهد شد. در صورت اختصاص اعتبار از جانب صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري، -2 شوند.
جانبازان وآزادگان با ارايه  فرزندان شاهد، -4منطقه اي و كشوري شوند مشمول تخفيف شهريه خواهند شد.  هاي برتر در سطح استاني،به كسب رتبه هنري و ورزشي كه در زمان تحصيل موفق

 01152227800 دورنگار: 01152225996-01152240120 چالوس خيابان هفده شهريور تلفن: :نشاني -5 تاييديه از بنياد شهيد مطابق با آيين نامه مربوطه از تحصيل رايگان بهره مند خواهند شد.
  info@tabarestan.ac.ir پست الكترونيك:

www.tolouemehr.ac.ir  غيرانتفاعي طلوع مهر ـ قم مؤسسه* 
همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخـت شـهريه دانشـجويان انجـام      -2شود. در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه داده مي-1

ارداد با دانشگاه در صورت تامين اعتبار دانشجويان اين موسسه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت موسسات مالي طرف قر-3گردد. مي
توانند جهت مندان ميعالقه-6نمايد. هاي خصوصي معرفي ميموسسه متقاضيان را به خوابگاه-5باشد. هاي بارز اين موسسه مياستفاده از اساتيد برجسته و نخبه از ويژگي-4ار خواهند شد. برخورد

   025-32810008تلفن:               3749113362كدپستي: .        ار دانشگاه، بلوار شهروند شماليقم، پرديسان، بلونشاني: -7مراجعه نمايند. به نشاني فوق موسسه  گاهوبكسب اطالعات بيشتر به 
  021-89789139: نمابر
  غيرانتفاعي عرفان ـ كرمان مؤسسه* 

استفاده از اينترنت وايرلس در محيط موسسه به صورت رايگان براي  -3 خواهند شد.دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار  -2استفاده از اساتيد مجرب و به نام كشوري و استاني. -1
 دانشـجويان  رفـاه  صندوق بخشنامه طبق دانشجويي وام پرداخت-5دانشجويان.  كليه به اجتماعي و تحصيلي مشاوره خدمات ارايه-4 كليه دانشجويان جهت انجام كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي.

 توزيع امكان با دانشجويي بوفه و سرويس سلف-7.ايثارگر و شاهد هاي خانواده متغير و ثابت شهريه پرداخت خصوص در ايثارگران امور و شهيد بنياد با همكاري-6.فناوري و علوم،تحقيقات وزارت
 فضاي داراي-10.كشور شرق جنوب بدني تربيت آموزشي مجموعه بزرگترين احداث حال در-9.موسسه به متعلق ورزشي فضاهاي از استفاده امكان-8 .دانشجويان به اي يارانه نرخ با گرم غذاي

  33243042-46:تلفن.  57 كوچه نبش - گلدشت خيابان - كرمان:نشاني-11 . كرمان شهري محدوده در نياز مورد هاي زيرساخت و آموزشي امكانات مناسب،
  شهر اصفهانغيرانتفاعي عقيق ـ شاهين مؤسسه* 

  .نمايدسلف غذاخوري بوده و دانشجويان متقاضي خوابگاه را به خوابگاه خودگردان معرفي مياين موسسه داراي 
www.aab.ac.ir  (بابلسر) غيرانتفاعي عالمه اميني ـ بهنمير مؤسسه* 

ماه  9وام شـهريه بـه دانشـجويان متقاضي واجد شرايط كه بازپرداخت آن پرداخت  -3استفاده از اساتيد برتر دانشگاههاي دولتي جهت تدريس  -2 باشد.موسسـه داراي خوابگـاه خـودگردان مي -1
درصـد شهريه ثابت) برخوردار خواهند شد.  15و  25 ،20نفرات اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسـال تحصـيلي از تخفيــف ويــژه دانشـجويي (بـه ترتيـب  -4 بعد از فارغ التحصيلي ميباشد.

، علمي و پژوهشي و  ISIحمايـت مـالي از ارايه و چاپ مقاالت در نشريات  -6ت به مخترعان، پژوهشگران و ورزشكاران حايز رتبه ملي و بين المللي براساس ضوابط موسسـه. ارايه تسهيال -5
دانشجويان از يك وعده غذاي گرم با يارانه دانشجويي برخـوردار   -8معرفي دانش آموختگان داراي شرايط الزم (استعداد درخشان) بـراي مقطـع كارشناسي ارشد بـدون آزمـون.  -7كنفرانسها. 

   011-35750083نمابر:  35750810-15تلفن:      15نشاني: بابلسر، بهنمير، بلوار امام(ره)، گلستان  -9خواهند بود. 
www.ahelli.ac.ir  غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس مؤسسه* 

  011-52282881نمابر:       52282882تلفن:          4661966854كدپستي:  شهريور، روبروي دانشكده فني و مهندسي.  17خيابان  ،نشاني: چالوس
  غيرانتفاعي عالمه دهخدا ـ قزوين مؤسسه* 

هاي مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري و همچنين ضوابط داخلي موسسه را دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه -2براي كليه دانشجويان الزامي است.رعايت شيونات اسالمي  -1
چنانچه دانشجويي  -5 موسسه برنامه انتقال و جابجايي ندارد. اين -4رشته تخفيف ويژه ارايه خواهد شد. بر اساس ضوابط داخلي مصوب شوراي موسسه به دانشجويان ممتاز در هر -3 رعايت نمايد.

موسسه فاقد امكانات خوابگاه است اما برحسب نياز دانشجويان از طريق  -6هاي متعلقه را طبق برآورد موسسه بپردازد.به هردليل از تحصيل در اين موسسه انصراف دهد متعهد است كليه هزينه
موسسه از  -8 در صورت تخصيص وام از طرف وزارت متبوع به دانشجويان حايز شرايط وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت.-7 ت دانشجويان را حل نموده است.خوابگاههاي خودگردان مشكل سكون

ان همه روزه از تهران و كرج به موسسه و بالعكس سرويس اياب و ذهاب ويژه دانشجوي -9 هاي آمادگي امكان تحصيل در مقاطع باالتر را براي دانشجويان مهيا نموده است.طريق برگزاري دوره
از تخفيف شهريه  هنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حايز رتبه اول شوند، فرهنگي، دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابتهاي علمي، -10.باشدهزينه مربوطه بعهده دانشجويان مي مهيا است،

  028-33651390-1شماره تلفن: - موسسه آموزش عالي عالمه دهخدا-خيابان قايم جنوبي - بلوار اميركبير - پونك – : قزويننشاني -11شوند. ثابت برخوردار مي
  غيرانتفاعي عالمه رفيعي ـ قزوين مؤسسه* 

به دانشجويان رتبه برتر در هر ترم  -3باشد همه روزه مهيا مي سرويس اياب و ذهاب ويژه دانشجويان -2تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي براي چهار ترم متوالي از سوي صندوق رفاه  -1
  موسسه با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام(ره)، بهزيستي و ... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد -4گيرد تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي تعلق مي

 خيابان –: قزوين نشاني -7 .باشدموسسه مجهز به اينترنت رايگان جهت استفاده دانشجويان مي -6باشد ، دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان و سريع ميبه لحاظ موقعيت مكاني موسسه -5
  028 – 33681006-33681007-33675065شماره هـاي تمـاس:       3414689167د پستي: ك – 76 پالك -30 حكمت كوچه نبش – پرستار بلوار خيابان - معلم بوستان خيابان – نوروزيان

  allame_rafiee@yahoo.comايميل موسسه     33681005: نمابر
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www.feiz.ac.ir  غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني ـ كاشان مؤسسه* 
بنياد شهيد و امور ايثارگران  ،همكاري با كميته امداد امام -4تامين خوابگاه خودگردان هماهنگي و -3اعطاي وام بلند مدت صندوق رفاه در صورت درخواست  -2پرداخت شهريه بصورت اقساط  -1

   .گردداين موسسه داراي سلف بوده و يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه توزيع مي -5 و سازمان بهزيستي در خصوص شهريه دانشجويان تحت پوشش
www.allamehmajlesi.ac.ir  (قزوين) غيرانتفاعي عالمه مجلسي ـ اقباليه مؤسسه* 

ارايه تسهيالت ويژه جهت دانشجويان شاهد و ايثارگر.  -3مند مي شوند. دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف شهريه بهره -2باشد. اين موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب به تهران مي -1
 روبروي ورزشگاه شهيد رجايي تلفن:  ايبلوار آيت اهللا خامنه – چهارراه وليعصر(عج) - : قزويننشاني-5امكان استفاده دانشجويان از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان كشور (وام، تغذيه و...).  -4
   028-33571445 نمابر: 5-33566693-028

www.efc.ac.ir  غيرانتفاعي علم و فن ـ اروميه مؤسسه* 
 نيمسال در شهريه ثابت آنها به 2براي دانشجويان اول تا سوم هر رشته در هر دوره در  -3امكان پرداخت شهريه بصورت اقساطي و وام دانشجويي -2 درصد. 30هاي جديد تخفيف براي ورودي-1

اي در دانشجوياني كه در مسابقات علمي ، پژوهشي و ورزشي از طرف موسسه علم و فن اروميه شركت نموده و مقام اخذ نمايند از تخفيف ويژه -4گيرد. درصد تخفيف تعلق مي 30و  40،50ترتيب 
 كتابخانه مجهز در اختيار دانشجو قرار خواهد گرفت.  آزمايشگاه هاي مجهز، سيم رايگان،ت بيسرويس اينترن امكانات سرويس رفت و آمد رايگان، -5. گردندشهريه نيمسال مربوط برخوردار مي

 044-32554066نمابر:  ،044-32554090الي  92تلفن:  -جاده چي چست  3نشاني: اروميه كيلومتر -7مراجعه نماييد. ي فوق اين موسسه به نشانگاه جهت كسب اطالعات بيشتر از طريق وب -6
  5735133746 پستي:كد 
www.shamsist.ac.ir  غيرانتفاعي علم و فناوري شمس ـ تبريز مؤسسه* 

براي دانشجويان شاغل به تحصيل رتبه اول تا سوم هر نيمسال  -2 موسسه جهت رفاه حال دانشجويان، راهنمايي هاي الزم را براي استفاده از خوابگاه هاي خودگردان معمول خواهد داشت. -1
هاي ملي، كشوري و يا استاني هستند از تخفيف شهريه تحصيلي برخوردار خواهند شد هاي ورزشي داراي مقامدانشجوياني كه در رشته -3تحصيلي تخفيف در شهريه تحصيلي منظور خواهد شد. 

موسسه مجهز به اينترنت  -6همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران  -5صندوق رفاه دانشجويان اعطاي وام دانشجويي مطابق ضوابط  -4
تبريز/ياغچيان/خيابان نور/خيابان مايده  نشاني: -8باشد. ميبه لحاظ موقعيت مكاني موسسه، دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان و سريع  -7باشد. سيم رايگان جهت استفاده دانشجويان ميبي

   041-33863474تلفكس:  5169659779 كدپستي:
www.varastegan.ac.ir  غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان ـ مشهد مؤسسه* 

شده براي داوطلبان محترم براي اطالع از امتيازات در نظر گرفته -2 مشهد استفاده نمايند.هاي خودگردان سطح شهر توانند از خوابگاههاي اين موسسه فقط ميشدگان كد رشته محلپذيرفته -1
تواننـد از  شدگان اين موسسه مـي پذيرفته -3مراجعه فرمايند. فوق موسسه به نشاني  وبگاههاي برتر آزمون سراسري به دارندگان عناوين برتر كشوري مسابقات ورزشي و فرهنگي هنري و رتبه

  مند شوند. الت وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي وزارت بهداشت بهرهتسهي
  كيغيرانتفاعي علوم و توسعه پايدار آريا ـ ايوان مؤسسه* 

اين موسسه طي فعاليت هاي چشمگيري  -2و شيون اخالقي و اسالمي درمحيط موسسه  (حجاب كامل اسالمي براي خواهران و پوشش و ظاهرمناسب براي برادران) ملزم به رعايت كامل ضوابط پوشش -1
بورسيه تحصيلي رايگان از طرف شركت فني و -3برگزيده شده است .  )ACI(دانشگاه منتخب برتر جهان از سوي انجمن بين المللي بتن امريكا  12جزء  2017كه از خود نشان داده مفتخر است در سال 
زايي و معرفي ريزي براي مصاحبه كاري جهت اشتغالبرنامه -5امكان معرفي اعزام دانشجويان نخبه به خارج از كشور به منظور ادامه تحصيل -4هاي درخشان مهندسي وند شيمي ساختمان براي استعداد

 شاخه – )ACI(المللي بتن امريكا دانشجويي انجمن بين كنندگان در مسابقاتشركت -7 )ACI( عضويت رايگان دانشجويان در انجمن بين المللي بتن امريكا -6دانشجويان به شركت هاي مشاور و پيمانكار 
هاي هاي رايگان دوره كانال ارتباط صنعت و دانشگاه جهت آموزش تركيبي و يادگيري فعال مهارتكالسدر دانشجويان حضور -8 باشدمي برخوردار "متب" بتن تحقيقات مركز و مسابقات اين مزاياي از ايران

هاي اول تا سوم را كسب نمايند تخفيف در شهريه برابر به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مقام-9فني و كاربردي جهت ورود به بازار كسب و كار 
وره كانال ارتباط صنعت و دانشگاه جهت آموزش تركيبي و يادگيري فعال و مهارت هاي فني و كاربردي جهت ورود به بازار حضور دانشجويان دركالس هاي رايگان د -10ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت 

ستفاده از آزمايشگاه هاي بتن ، مواد و ا -13دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود  -12تخفيف شهريه ثابت به دانشجويان ممتاز (رتبه هاي اول تا سوم ) در هر نيمسال -11كسب و كار 
  .دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند از وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده نمايند -14مصالح ، كارگاه هاي جوشكاري، آتليه معماري خاك، مجهز به تجهيزات روز 

دانشجويان طي دوران تحصيل الزام به گذراندن دوره هاي ويژه ( از جمله دوره هاي  -16دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه توزيع مي گردد درصورت تامين اعتبار ازسوي صندوق رفاه  -15
رت انصراف دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق در صو -18كيلومتري با تهران، سرويس اياب و ذهاب با پرداخت هزينه ميسر مي باشد.  10به دليل فاصله  -17شناخت و استاندارد نويسي 

  .ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد
www.aryan.ac.ir  غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان ـ اميركال بابل مؤسسه* 

دانشجويان براي  -3مند خواهند شد. نفرات اول تا سوم در هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از هداياي نقدي بهره-2 مند شوند.توانند از امكانات خوابگاه تحت نظارت موسسه بهرهخواهران دانشجو مي -1
نبش خيابان  -كمربندي  -اميركال  -ل نشاني: باب-4نمايند.  پرداخت شهريه مي توانند از دو نوع وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وام تحصيلي قرض الحسنه دانشگاه استفاده

   011-32354000نمابر:  011-32355000خط)  8دانشگاه تلفن: (
www.sepahan.ac.ir  غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان ـ اصفهان مؤسسه* 

اين موسسه برحسب نياز دانشجويان جهت تـامين خوابگـاه، از طريـق     -2شود. تخفيف شهريه داده مي هاي اول تا سوم در هر ترم،براساس ضوابط مصوب در اين موسسه به دانشجويان رتبه-1
   031-36530080و 36530241-7 تلفن: - بلوار پاسداران جنوبي -انتهاي بلوار غدير -سپاهان شهر -اصفهان :نشاني -3نمايد. خوابگاههاي خودگردان و تحت نظارت موسسه اقدام مي

   031-36530245 :نمابر
www.atr.ac.ir  غيرانتفاعي عمران و توسعه ـ همدان مؤسسه* 

موسسه  -3سال سابقه فعاليت در غرب كشور و در مركز شهر همدان واقع شده است.  25موسسه با بيش از  -2 هاي مورد تاييد مقامات استاني استفاده نمايند.توانند از خوابگاهدانشجويان مي -1
به دانشجويان ممتاز مطابق آيين نامه مربوطه تخفيف شهريه تعلق  -5 به دانشجويان تسهيالت ويژه مالي در پرداخت شهريه تعلق مي گيرد. -4هاي آموزشي و تحقيقاتي است. مجهز به آزمايشگاه

امكان  -8هاي علمي از سوي موسسه فراهم شده است. امكان دسترسي به منابع الكترونيك و پايگاه -7بيني شده است. از سوي موسسه دو وعده غذاي گرم با يارانه دانشجويي پيش -6مي گيرد. 
هاي قرض الحسنه وام دانشـجويي بـه كليـه    با هماهنگي با يكي از بانك -10گيرند. كليه دانشجويان تحت بيمه حوادث قرار مي -9استفاده از سالن ورزشي براي دانشجويان فراهم شده است. 

نشاني: همدان، ميدان جهاد، چهارراه عـارف، كوچـه    -12مراجعه نمايند. فوق اينترنتي موسسه به نشاني  وبگاهتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر به داوطلبان مي -11گيرد. دانشجويان تعلق مي
  38232093 -38232091-081كيوان، تلفن: 

www.ghazali.ac.ir  غيرانتفاعي غزالي ـ قزوين مؤسسه* 
باشد كه عالوه بر مدرك تحصيلي مورد تاييد وزارت علوم يك يا چند مدرك معتبر فنـي و  ) در استان قزوين ميTMC( اين موسسه داراي اولين مركز مديريت مهارت آموزي و مشاوره شغلي-1

سرويس اياب و ذهـاب بـه -4سرو يك وعده غذاي گرم در روز. -3اعطاي وام دانشجويي در تمام مقاطع. -2 .نمايداي در سطح بين المللي متناسب با رشته تحصيلي به دانشجويان اعطا ميحرفه
 -خيابان نوروزيان  - المللي امام خميني(ره)بلوار دانشگاه بين -قزوين :نشاني-6تخفيف در شهريه به دانشجويان ممتاز و تخفيفات كلي ويژه به سـاير دانشـجويان. -5كـرج و نقـاط مختلف تهران. 

  Info@Ghazali.ac.irپست الكترونيكي:  028-33690130 :نمابر 028-33690128 -9تلفن:  3414895765 كد پستي: 55حكمت 
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  43 صفحه 
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

  غيرانتفاعي فخر رازي ـ ساوه مؤسسه* 
براي دانشجويان ممتاز -3 .باشدداراي سرويس اياب و ذهاب از ساوه به تهران و بالعكس ميدانشگاه فخررازي -2 باشد.دانشگاه داراي خوابگاه خواهران و برادران با كليه امكانات رفاهي مي -1

  باشد.اين دانشگاه مجهز به سالن ورزشي بزرگ و چند منظوره مي-4 شود.را شامل مي %40و  %30و  %20هاي تخفيف
 www.ferdowsmashhad.ac.ir  غيرانتفاعي فردوس ـ مشهد مؤسسه* 

هاي هنـري از مقطـع كـارداني تـا     تنها مركز آموزش عالي شرق كشور كه داراي رشته -2 دانشجويان در صورت نياز به خوابگاه، به خوابگاههاي خودگردان داراي مجوز معرفي خواهند شد. -1
تخفيف شهريه جهت دانشجوياني كه  -4 كند.رفت و آمد را براي دانشجويان تسهيل ميداشتن در مركز شهر و دسترسي آسان به تمام امكانات شهري كه شرايط  قرار -3باشد. كارشناسي ارشد مي

تخفيف شهريه جهت دانشجوياني كه مقاالت علمي پژوهشي و علمـي   -5 در حين تحصيل در موسسه در المپيادهاي علمي ،مسابقات فرهنگي،ورزشي و جشنواره هاي هنري كسب رتبه نمايند.
پرداخت وام -7 پرداخت وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايط. -6سسه در مجالت معتبر علمي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري به چاپ برسانند. ترويجي با نام و نشان مو

درصد تخفيف شهريه به دانشجوياني كه در  10اعطا  -10 ا و ايثارگراناعطا تخفيف به فرزندان محترم شهد -9پرداخت وام قرض الحسنه بانك مهر ايران  -8 دانشجويي بانك مهر ايران در هر ترم
   051-37264134 نمابر: 37138011-051 051-37291115 تلفن: 30كالهدوز - بلوارشهيدكالهدوز – : مشهدنشاني-11 دو مقطع متوالي در اين موسسه تحصيل نمايند.

www.farvardin.ac.ir  غيرانتفاعي فروردين ـ قائمشهر مؤسسه* 
   نظامي جاده 4 كيلومتر قايمشهر مازندران: نشاني-4 . خواهران ويژه خودگردان خوابگاه-3. ترم هر برتر دانشجويان به شهريه تخفيف-2. كشور در شهريه ميزان مترينك-1

    011-42294272: نمابر 011-76و75و74و42294273: تلفن
www.farhikhtegan.ac.ir  كرمانغيرانتفاعي فرهيختگان ـ  مؤسسه* 

به دانشجويان حايز رتبه اول تا سوم كـه   -2گيرد كه بازپرداخت آن پس از فارغ التحصيلي خواهد بود. به دانشجويان طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، وام شهريه تعلق مي -1
دانشجويان معظم شاهد و ايثارگر واجد شرايط جهت دريافت شهريه به بنياد شهيد و همچنين كميته امداد يا بهزيستي حسب مورد  -3گيرد. باشد تخفيف شهريه تعلق مي 17معدل آنان باالتر از 
رهنگي و يا ورزشي دانشگاهها و يا به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و ف -5مند گردند. دانشجويان مي توانند از يك وعده غذاي گرم(ناهار) با پرداخت هزينه كمتر بهره -4معرفي خواهند شد. 

بعد از  -بلوار جمهوري اسالمي -: كرماننشاني-6هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت. موسسات آموزش عالي استاني و يا كشوري مقام
   0343-2820792: نمابر 0343-2820793ضلع غربي. تلفن آموزش:  - تقاطع بلوار رضوان و بعثت -بلوار رضوان -سالن ورزشي فجر

  غيرانتفاعي فضيلت ـ سمنان مؤسسه* 
دانشجويان  -3شوند. دانشجويان از يك وعده غذاي گرم ترجيحا ناهار برخوردار مي -2مند شوند. شود بهرهتوانند از وام تحصيلي كه توسط صتدوق رفاه دانشجويي پرداخت ميدانشجويان مي -1

  گردندتخفيف دانشجويي برخوردار مي ممتاز در هر ترم از
  (ويژه خواهران) شهر اصفهاناالسالم ـ خمينيغيرانتفاعي فيض مؤسسه* 

شدگان تحت پوشش كميته امداد شهريه به پذيرفتهتخفيف -3 .تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال تحصيلي-2. هاي خودگردان داراي مجوزمعرفي به خوابگاه -1
  ارايه تسهيالت مالي از جمله تقسيط شهريه، اعطاء وام كمك هزينه شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت عتف-4 .امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي

  غيرانتفاعي كادوس ـ رشت مؤسسه* 
براي دانشجويان ورودي جديد كه در ميان موسسات آموزش عالي انتخاب اول رشته محل خود را، موسسه آموزش عالي كادوس انتخاب نمايند. معافيت از پرداخت شهريه ثابت در نيمسال اول  -1
ايام تحصيل در موسسه از تخفيف در شهريه هاي اول تا سوم هر رشته در دانشجويان رتبه -3مندي از وام تحصيلي صندوق رفاه دانشجويان در هر نيمسال تا مبلغ سه ميليون ريال. امكان بهره -2

بـر اسـاس    98-99شهريه ثابت و متغير براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي  -5هاي خودگردان در سطح شهر. امكان استفاده دانشجويان از خوابگاه-4شوند. بهره مند مي %35ثابت تا سقف 
 013-33265148و  013-33236921تلفـن:   4134713599. كدپسـتي:  48عدي نرسيده به سه راه معلم، جنب بانك تجارت، پالك نشاني: رشت، خيابان س-6يابد. مصوبه هيأت امنا افزايش مي

  013-33250240نمابر: 
  رفسنجان) و خرمدرهقزوين، (واحدهاي  كارغيرانتفاعي  مؤسسه* 

تحصيل كليه  -2باشد.و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان از شهر تهران و كرج مي موسسه داراي سرويس اياب -1 *موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كار واحد قزوين: 
براي كليه دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر رشته و هر مقطع اعمال درصد  50و  40، 30تخفيف شهريه ثابت  -3باشد . هاي اشتغال، اقتصاد و روابط كار بصورت رايگان ميدانشجويان در رشته

تخفيـف شـهريه ثابـت جهـت      %50ميزان  -5گردد . تخفيف در شهريه متغير جهت دانشجويان كارگر و يا عضو در خانه كار گر با اريه معرفي نامه اعمال مي %40الي  %20ميزان  -4گردد. مي
تخفيف شهريه متغيرجهت كارمندان رسمي دولت و پرسنل نيروهاي  %10ميزان  -6.  گيرددانشجويان تحت پوشش و كاركنان كميته امداد و بهزيستي به شرط ارايه معرفي نامه رسمي تعلق مي

ليست ساير تخفيفات در  -8تخفيف در شهريه ثابت جهت كليه دانشجويان كارداني و كارشناسي  %20ميزان  -7مسلح و نيز فرزندان بازنشستگان دولتي و نيروهاي مسلح در نظر گرفته شده است . 
موسسه در واحد قزوين داراي خوابگاه  -10موسسه در واحد قزوين داراي سلف سرويس ، وام صندوق رفاه دانشجويي مي باشد .  -9 قابل مشاهده است. Qazvin.kar.ac.ir نشانيموسسه به  وبگاه

   02832243441 دورنگار: 0282232182  و 0282225882 بلوار سهروردي تلفن: - شهرصنعتي البرز -قزوين نشاني: -11 باشد.خودگردان جهت دختران مي
تخفيـف   -2موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان از شهر تهران و كرج مي باشد .  -1 *موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كار واحد خرمدره:

تخفيف در شهريه متغير جهت دانشجويان كارگر و يا عضو در  %40الي  %20ميزان  -3و هر مقطع اعمال ميگردد.  براي كليه دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر رشته درصد 50،40،30 شهريه ثابت
مي تعلق مي تخفيف شهريه ثابت جهت دانشجويان تحت پوشش و كاركنان كميته امداد و بهزيستي به شرط ارايه معرفي نامه رس %50ميزان  -4خانه كار گر با اريه معرفي نامه اعمال مي گردد. 

 %20ميـزان   -6سـت.  تخفيف شهريه متغيرجهت كارمندان رسمي دولت و پرسنل نيروهاي مسلح و نيز فرزندان بازنشستگان دولتي و نيروهاي مسلح در نظر گرفته شده ا %10ميزان  -5گيرد. 
موسسه در واحد خرمدره  -8قابل مشاهده است.  khoramdareh.kar.ac.ir نشانيموسسه به  گاهوبليست ساير تخفيفات در  -7تخفيف در شهريه ثابت جهت كليه دانشجويان كارداني و كارشناسي 

 موسسه در واحد خرمدره داراي خوابگاه اختصاصي جهت دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان جهت دانشجويان پسر مي باشد. -10داراي سلف سرويس، وام صندوق رفاه دانشجويي مي باشد. 
   02435527990 دورنگار: 6560و 02435536550جنب كمربندي تلفن:-انتهاي خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-خرمدرهنشاني: -11

موسسه در واحد رفسنجان داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خـودگردان از نقـاط اصـلي شـهر      -1*موسسه آموزش عالي غير انتفاعي كار واحد رفسنجان: 
تخفيف در شهريه متغير جهت  %40الي  %20ميزان  -3براي كليه دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر رشته و هر مقطع اعمال ميگردد.  درصد 50،40،30تخفيف شهريه ثابت  -2باشد. ان ميرفسنج

شهريه ثابت جهت دانشجويان تحت پوشش و كاركنان كميته امداد و بهزيستي به شرط ارايه  تخفيف %50ميزان  -4گردد . دانشجويان كارگر و يا عضو در خانه كار گر با اريه معرفي نامه اعمال مي
تخفيف شهريه متغيرجهت كارمندان رسمي دولت و پرسنل نيروهاي مسلح و نيز فرزندان بازنشستگان دولتي و نيروهاي مسلح در نظر گرفته شده  %10ميزان  -5گيرد . معرفي نامه رسمي تعلق مي

 -9قابـل مشـاهده اسـت .     rafsanjan.kar.ac.ir نشـاني موسسه بـه   وبگاهليست ساير تخفيفات در -7تخفيف در شهريه ثابت جهت كليه دانشجويان كارداني و كارشناسي  %20ميزان  -6است . 
نشـاني:   -11باشد. راي خوابگاه خودگردان جهت دختران و پسران ميموسسه در واحد رفسنجان دا -10موسسه در واحد رفسنجان داراي سلف سرويس ، وام صندوق رفاه دانشجويي مي باشد . 

   03434355627دورنگار:  03434355625 كرمان تلفن:-جاده كمربندي يزد4كيلومتر  -رفسنجان
www.karoon.ac.ir  ون ـ اهوازكارغيرانتفاعي  مؤسسه* 

كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار  -2از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد. دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي -1
. باشد مي مجهز آزمايشگاههاي و كامپيوتر هايسايت –موسسه داراي امكاناتي از قبيل كتابخانه  -4گردند. دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار مي -3خواهند گرفت. 

 تخفيـف  از نماينـد  تحصيل موسسه اين در را تحصيلي مقطع دو كه دانشجوياني -6. شد خواهند برخوردار شهريه تخفيف از) همسر و خواهر ، برادر قبيل از( فاميلي نسبت داراي دانشجويان -5
: كدپسـتي  – كمربنـدي  4و 3 خيابـان  بين - 3فاز -اقبال خيابان -ملت  كوي –: اهواز نشاني-8 اي خودگردان سطح شهر. امكان استفاده دانشجويان از خوابگاهه -7 شوند.خوردار ميبر شهريه

   6-34468665-061: تلفن 6164888518
www.kavian.ac.ir  ويان ـ مشهدكاغيرانتفاعي  مؤسسه* 

ارائه -5. تقسيط شهريه به دانشجويان نيازمند-4. برخورداري از وام شهريه صندوق رفاه-3 .خودگران جهت دانشجويان غيربوميخوابگاه -2 .دانشجويان ممتاز اول تا سوم تخفيف ويژه شهريه به -1
      .96الك پ ،13كوثر، نبش كوثر  آباد، خيابانشاني: مشهد، بلوار وكيلن-8 . تسهيالت ويژه براي دانشجويان ممتاز-7 .بيمه حوادث دانشجويي-6. اي رايگانخدمات مشاوره

  051-38827895 ر:نماب         38841809-38816393-38816816 تلفن:
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  بير غرب ـ كرمانشاهكغيرانتفاعي  مؤسسه* 
ك تحصـيلي  صدور مدر -6. دانشجويانوام شهريه صندوق رفاه -5. درصد تخفيف شهريه در ترم اول 50 -4. غذاي گرم به همراه يارانه تغذيه -3 . پاركينگ رايگان-2.  خوابگاه خودگردان -1

  اينترنت رايگان  -7. تحت نظارت دانشگاه رازي
www.kermanihe.ac.ir  رمانكغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  تاييـد شـوراي سياسـتگذاري   معرفي دانشجويان بـه خوابگاههـاي مـورد     -4 سلف سرويس(ناهار) -3 اعطاي وام صندوق رفاه -2 اعطاي وام دانشجويي از بانك تجارت و رسالت بدون سود -1
راست : كرمان بزرگراه امام بعد از پل بازرگاني نرسيده به جاده جوپار سمت نشاني-7تخفيف به دانشجويان ممتاز  -6 مدارك فارغ التحصيلي، مورد تاييد وزارت علوم -5  ساختمان مدرن و مجهز -4

   @kermanihe م:كانال تلگرا 09136698335 :همراه  03433243631امور مالي 03433243630امور دانشجويي  03433243628اداره آموزش  03433243629شهرك دانشگاهي صادقيه 
www. kasraramsar.ac.ir  غيرانتفاعي كسري ـ رامسر مؤسسه* 

اينترنتي وبگاه براي آشنايي با دانشگاه و اساتيد به  -4 سرو ناهار بصورت روزانه در سلف سرويس  -3شهريه اقساطي در طول ترم  -2پرداخت وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم  -1
   01155220487جنب شهرداري ابتداي بلوار بيست متري(طالقاني) تلفن: -نشاني: رامسر -5  .مراجعه نماييدبه نشاني فوق 

www.kowsar.ac.ir  ـ قزوين وثركغيرانتفاعي  مؤسسه* 
هـاي  كارگـاه  -4امكان تقسيط شـهريه و اعطـاي وام    -3ثبت نام به صورت اينترنتي  -2موسسه آموزش عالي كوثر با امكانات آموزشي و رفاهي مناسب، امكانات آزمايشگاهي و غذاي گرم  -1

  34168-86837كدپستي:    97پالك  ،جنب بانك مسكن ،روبروي مسجد جواداالئمه ،آهن قزوين خيابان راه، نشاني: قزوين-6  تقدير و تشويق براي دانشجويان ممتاز -5آموزشي به صورت رايگان 
   028-33575476 نمابر:       33574030تلفن: 

www.kooshyar.ac.ir  ـ رشت وشياركغيرانتفاعي  مؤسسه* 
تـامين خوابگـاه بـراي كليـه      -2. اهد شدبه دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته و هر ورودي و همچنين به مدال آوران علمي و ورزشي در سطح ملي و جهاني تخفيف در شهريه داده خو -1

دانشجويان مي توانند از وام  -4. به دانشجويان يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارايه مي گردد -3. هاي متعلق به موسسه صورت مي پذيرددختر در خوابگاه دانشجويان
درصد طبق قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثـارگران  25رزند شهيد،آزاده و جانبازباالي به دانشجويان ف -6. كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد -5. شهريه برخوردار شوند

امكان تحصيل رايگان دانشجويان تحت  -7. درصد طبق مصوبه داخلي هيات رييسه موسسه اعطاي تخفيف شهريه در نظرگرفته مي شود25درصد شهريه و به فرزندان جانباز كمتر از 100تخفيف 
-33124053-33124498- 33117928تلفن  -4163914389موسسه آموزش عالي كوشيار كدپستي  -8   . 6 انتهاي خيابان -گلسار- شهر رشت -استان گيالن :نشانيشور. پوشش بهزيستي ك

   013 - 33124501نمابر  013
  ـ سمنان ومشكغيرانتفاعي  مؤسسه* 

كليه  -3گيرد. طبق ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فناوري به دانشجويان متقاضي وام تعلق مي -2شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد.درصد تخفيف در  20به دانشجويان رتبه اول هر دوره  -1
 شود.درصد شهريه در نظر گرفته مي 100تخفيف درصد طبق قرارداد و امور ايثارگران  25به دانشجويان فرزند شهيد، آزاده و جانباز باالي  -4دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد.

نشاني: سمنان، ميدان استاندارد، بلوار دفاع مقدس، شرق مصلي، خيابان شهيد -7باشد. سيم بصورت رايگان ميموسسه داراي اينترنت بي -6 امكان تقسيط شهريه براي دانشجويان وجود دارد.-5
  023-33480792نمابر:  023-33480790-3تلفن:  35144-84912 احمدي روشن. كدپستي:

www.golestan.ac.ir  غيرانتفاعي گلستان ـ گرگان مؤسسه* 
پرداخت وام شهريه از -3براي دانشجويان ممتاز هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي تخفيف شهريه منظور خواهد شد. -2 باشد.موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر مي -1

اين موسسـه داراي سـايت   -7تقسيط پرداخت شهريه در طول ترم. -6بيمه حوادث كليه دانشجويان. -5پرداخت شهريه دانشجويان شاهد از جانب بنياد شهيد. -4طريق صندوق رفاه دانشجويان. 
نشـاني: گرگـان، بلـوار شـهيد     -8باشـد.  اي و ارايـه خـدمات رايگـان مشـاوره دانشـجويي مـي      بصورت يارانـه  رايانه، كتابخانه الكترونيكي، سلف سرويس، اردوهاي زيارتي و تفريحي، ناهار گرم

  01732627322 نمابر: 01732627340-4كالنتري(كمربندي) شهرك شهريار، روبروي پارك تلفن: 
  غيرانتفاعي المعي گرگاني ـ گرگان مؤسسه* 

وام شهريه صندوق رفاه امور دانشجويان در هر نيمسال با توجه به مصوبه -2ده درصد از ظرفيت پذيرش كارشناسي ارشد به دانشجويان نمونه و ممتاز موسسه بدون شركت در كنكور اختصاص دارد. -1
ارايه تسهيالت به مخترعان، -4ق تعاون و امداد دانشجويي وابسته به موسسه(تخفيف شهريه و...) وام صندو-3 .شودوزارت علوم كه بازپرداخت اقساطي آن نه ماه بعد از فراغت از تحصيل شروع مي

اي دار-7درصد  25تخفيف شهريه براي دانشجويان رتبه برتر تا -6حمايت مالي از مقاالت همايشي و علمي ، پژوهشي -5المللي براساس ضوابط موسسه پژوهشگران و ورزشكاران حايز رتبه ملي و بين
هاي تخصصي سالن اختصاصي(استيجاري) جهت تمرين و ها و آزمايشگاههاي كامپيوتري، كارگاهها، سايتها، آتليهمترمربع شامل كال س 6000فضاي مناسب آموزشي و پژوهشي با مساحتي حدود 

  32627958و 3-32627951-017تلفن  5كوي خيام، خيام دهم، المعي  نشاني: گرگان، بلوار شهيد كالنتري،-8آمادگي دانشجويان براي شركت در مسابقات استاني و ملي 
www.ielian.ac.ir  غيرانتفاعي ليان ـ بوشهر مؤسسه* 

: بوشهر، خيابان فرودگـاه، جنـب   نشاني -3باشد. كتابخانه تخصصي، مركز اينترنت و واحد مشاوره فراهم مي -2شود. براي دانشجويان ممتاز هر ترم تخفيف ويژه در شهريه در نظر گرفته مي -1
   07733536859دورنگار:  07733536913نوشت افزار دهخدا تلفن: 

www.parsuniversity.ir  غيرانتفاعي معماري و هنر پارس ـ تهران مؤسسه* 
داوطلبان براي آشنايي بيشتر با سطح علمي موسسه، ويژگي ها و توانايي علمي اساتيد، روابط بين -2شدگان به عمل خواهد آمد. هماهنگي الزم براي تامين خوابگاه خودگردان براي پذيرفته -1

آگاهي با فعاليت هاي علمي و  براي -3مراجعه نمايند.   www.pu.ac.irي فوق و يا موسسه به نشان وبگاههاي علمي و پژوهشي موسسه به المللي موسسه با دانشگاه هاي جهان و ساير فعاليت
: تهران، كارگر شمالي، خيابان دوم، انتصاريه، نشاني -4موسسه مراجعه نمايند.  وبگاهتحقيقاتي دانشجويان كارشناسي در پروژه هاي پژوهشي و كاربردي و ارتباط رشته هاي موسسه با صنعت به 

  02188330906الي  02188330904تلفن  18شماره 
www.moghan.ac.ir  آبادغيرانتفاعي مغان ـ پارس مؤسسه* 

در صورت انصراف -2گيرد. طه تخفيف در شهريه تعلق ميبه دانشجويان ممتاز و برگزيده المپيادها، مسابقات علمي، هنري، فرهنگي، ورزشي، قرآني و استعدادهاي درخشان و مخترعين طبق ضوابط مربو-1
  04532732902 دورنگار: 04532732904 انتهاي خيابان پست تلفن: - خيابان امام - نشاني: پارس آباد -3ثابت و متغير يك ترم تحصيلي اخذ خواهد شد.  دانشجو در هر مرحله از تحصيل، شهريه

www.molana.ac.ir  غيرانتفاعي موالنا ـ آبيك مؤسسه* 
سرو -5 .س اياب ذهاب به اقصي نقاط تهران و كرجيسرو-4 .پرداخت شهريه به صورت اقساط (بدون نياز به چك)-3. وام شهريه دانشجويي-2. باالي پانزده) تخفيف شهريه دانشجويي (معدل-1

  خط) 15( 028-32895220تلفن: .        عصر(عج)، ابتداي شهرك قدسميدان ولي اهللا طالقاني،آبيك قزوين، بلوار امام خميني(ره)، بلوار آيتنشاني:  -6 ... غذاي گرم و
  غيرانتفاعي مهد علم پوياي كاشان مؤسسه* 

 در اين موسسه جهت اخـذ شـهريه همكـاري -2خواهد شد.  به دانشجوياني كه اولويت اول آنها در انتخاب رشته اين موسسه باشد، با ارايه مدرك مستند در شهريه ثابت نيمسال اول تخفيف مناسب داده -1
بـه دانشـجويان ممتـاز برابـر  -4درصد افزايش شهريه در سالهاي اخير كمتر از ساير دانشگاهها بوده است.  -3الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايثارگر، كميته امداد، بهزيستي صورت ميگيرد. 

اه دانشـجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري اسـتفاده نماينـد. ه ميدانشجويان براي پرداخت شهري -5شود. مصوبه هيات امنا تخفيف شهريه داده مي خوابگـاه  -6توانند از وام دانشـجويي صـندوق رـف
  87135/1357صندوق پستي:  8715993361بلوار قطب راوندي، بعد از پل شهيد بهشتي. كدپستي:  4نشاني: كاشان، كيلومتر  -7گيرد. خودگردان در صورت درخواست در اختيار دانشجويان قرار مي

  031-55577449نمابر:  55577556-55577459تلفن: 
     www.mehrastan.ac.ir  غيرانتفاعي مهرآستان ـ آستانه اشرفيه مؤسسه* 

هكتار و در محيطي علمي، شاداب و جذاب با كليه امكانات اي به مساحت پنج موسسه آموزش عالي مهرآستان با هيات علمي برجسته و مجرب در دل طبيعت هميشه سبز گيالن در مجموعه-1
 بلوار دانشگاه -آستانه اشرفيه  - : استان گيالننشاني-2باشد. آموزشي و آكادميك از جمله سايت رايانه، آزمايشگاه، كتابخانه، سالن ورزش، رستوران، بوفه و ... آماده پذيرش دانشجويان گرامي مي

   013-42166106 دورنگار:  013-42166100-4لتي مهرآستان تلفن: موسسه آموزش عالي غيردو -



 ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيشرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              هابخش پيوست

  45 صفحه 
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه

www.mehrarnavd.ac.ir  غيرانتفاعي مهر اروند ـ آبادان مؤسسه* 
  06153364832نمابر      06314663415كدپستي:      06153364851دستگاه   شماره تلفن:  700شهر آبادان، بلوار طالقاني، نرسيده به ميدان فرودگاه، ابتداي كوي نشاني: 

www.mehrkerman.ac.ir  غيرانتفاعي مهر ـ كرمان مؤسسه* 
تخفيف به دانشجويان رتبه برتر هر رشته تا سقف صد درصد شهربه ثابت بر اساس ضوابط موسسه، همكاري الزم با -2. گردنددانشجويان دختر غير بومي به خوابگاه هاي خودگردان معرفي مي -1

شـهرك   كرمان، بزرگراه امام، چهارراه جوپاري،نشاني: -3آيد. افراد تحت پوشش كميته امداد حضرت امام(ره)، بهزيستي و بنياد شهيد و امور ايثارگران بر اساس ضوابط به عمل ميمدد جويان و 
  034-33242650-57 خواجو. تلفن:

  غيرانتفاعي ميرداماد ـ گرگان مؤسسه* 
تخفيف در شهريه دانشجويان ممتاز طبق مقررات موسسه در  -3درصد.  4تسهيالت مالي ويژه، وام صندوق رفاه با بهره  -2دانشجويان متقاضي امكـانپـذير اسـت. تقسيط شهريه براي كليه  -1

امكانات كارگاهي و آزمايشگاهي و آتليه  -7تابخانـه تخصصـي. وجـود ك -6برخـورداري از سـايت كـامپيوتري پيشـرفته.  -5نامه تخفيفات مصوب هيات امنا. وجود آيين -4شود. نظر گرفته مي
هـاي جانبـاز و ايثـارگران و خانواده شهدا از پرداخت شهريه توسط بنياد شهيد و امور خـانواده -9كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي قرار خواهند گرفت.  -8معماري در حد نياز. 

  وند.شايثارگران برخوردار مي
  غيرانتفاعي ميالد گلستان ـ مينودشت مؤسسه* 

  باشد.موسسه آموزش عالي ميالد گلستان موسسه اي تازه بنيان داراي كليه امكانات آموزشي و رفاهي مي
www.ucna.ac.ir  غيرانتفاعي نبي اكرم(ص) ـ تبريز مؤسسه* 

  ايثـارگر  و شـاهد  دانشجويان)2-1 كشور و استان سطح در ورزشي و علمي هايجشنواره برگزيدگان فعاليت داراي دانشجويان)1-1: گرددمي لحاظ ذيل هايطبق مصوبه هيأت امناء تخفيف - 1
 رفاه صندوق سوي از اعتبار تخصيص صورت در -3. يابدجويان متقاضي اختصاص ميدانش كليه به موسسه طرف از شهريه تقسيط امكان و مدت كوتاه شهريه كمك وام -2 ممتاز دانشجويان)1-3

 دانشجوياني به -5. مربوطه نامهگواهي دريافت و) كار بازار آمادگي( توانمندسازي جامع هايدوره در رايگان صورت به حضور امكان -4. يابدمي اختصاص دانشجو براي شهريه كمك وام دانشجويي،
 مديره هيأت عضو و گذاراين موسسه سرمايه -6لمي به چاپ برسانند تا سقف ده ميليون ريال پاداش پرداخت خواهد شد. پروژه تحقيقاتي در طول تحصيل مقاالتي را در مجالت معتبر ع انجام با كه

هزار جلد كتاب  70وجود كتابخانه مجهز تخصصي با دارا بودن بيش از  -8دانشگاه.  مشاوره كلينيك توسط رايگان خانوادگي و تحصيلي مشاوره ارايه -7. است فناوري و علم پارك پژوهش صندوق
ارايه خوابگاه به صورت خودگردان براي  -10كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي قرار خواهند گرفت.  -9چاپي و ديجيتالي و دسترسي رايگان به بانك اطالعاتي جامع مقاالت. 

   04134421999: تماس تلفن. 1283 پالك خطيب، تقاطع ، آهن: تبريز ، خيابان راهنشاني-11 ران. برادران و خواه
  غيرانتفاعي نقش جهان ـ اصفهان مؤسسه* 

تخفيف شهريه در هر  -4تسهيالت وام شهريه دانشجويي(از طريق صندوق رفاه دانشجويان)  -3پرداخت شهريه اقساطي  -2 هاي خودگردان هماهنگي الزم براي معرفي دانشجويان به خوابگاه -1
 اي سلف(ناهارخوري) با قيمـت يارانـه  -8سيم اينترنت بي -7اي مجهز امكانات آزمايشگاهي، كارگاهي و رايانه -6جوايز نقدي براي بروندادهاي پژوهشي  -5نيمسال به دانشجويان برتر هر دوره 

   03136817000 نمابر: 031-36826056-8تلفن:  8144167984كدپستي:  1001اني: اصفهان، بهارستان، خيابان وليعصر(عج)، خيابان فروردين غربي، خيابان شهيد جعفر مراديان، پالك نش-9
  غيرانتفاعي نور دانش ـ ميمه مؤسسه* 

هاي اول، دوم و دانشجويان رتبه-3اي و اينترنت بي سيم در موسسه داير است . تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي و رايانه-2موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر ميباشد. -1
ريـق صـندوق رفـاه    هاي الزم جهت دريافت كمك هزينه تحصيل (وام شهريه دانشجويي) براي كليه دانشجويان واجد شـرايط از ط موسسه پيگيري-4شوند. مند ميسوم از تخفيف شهريه بهره

همكاري با بنياد شهيد و امور ايثـارگران در خصـوص   -6باشد. سرويس اياب و ذهاب و وعده ناهار دانشجويي با نرخ مصوب مناسب براي دانشجويان مهيا مي-5دانشجويان به عمل خواهد آورد. 
المللي با هاي تخصصي و صدور گواهينامه معتبر بينارايه كارگاه-8ته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي. طرف قرار داد با كمي-7درصد.  25پرداخت شهريه ايثارگران با درصد جانبازي باالي 

 03145427601-4تلفن:نشاني: استان اصفهان، شهرستان ميمه، ميدان اصفهان، بلوار دانش. -10دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند بود. -9هاي ذيربط. همكاري ارگان
   03145427600نمابر 
  غيرانتفاعي نوين ـ اردبيل مؤسسه* 

   اي علمي ، فرهنگي و ورزشيراسوم هر رشته و د تخفيف به نفرات اول و دوم و-3.  خوابگاهداراي -2  .دسترسي آسان در مركز شهر-1
www.nima.ac.ir  غيرانتفاعي نيما ـ محمودآباد مؤسسه* 

باشد، از تخفيف شهريه ثابت ترم اول مصوب  18ز دانشجوياني كه از بين موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند و معدل آنها باالتر ا -1
اين  -4. باشدموسسه داراي سيستم وايرلس(اينترنت بي سيم) بصورت رايگان مي -3 شوندمي دانشجويان دختر به خوابگاه خودگردان زير نظر موسسه معرفي -2هيأت امنا برخوردار خواهند شد. 

. بوددانشجويان اين موسسه از تسهيالت وام مربوط به صندوق رفاه وزارت علوم برخوردار خواهند  -5. موسسه با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير همكاري مي نمايد
  .گيردمي مصوب هيأت امناي موسسه تعلقكليه دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه مقام اول تا سوم در سطح كشوري در مسابقات علمي و فرهنگي و ورزشي كسب نمايند تخفيف شهريه  -6
   01144789301، نمابر:  44789784و  44789217و  01144789302، تلفن: 4631155111 جاده محمودآباد به آمل. كد پستي: 2كيلومتر  -شهرستان محمودآباد -نشاني: استان مازندران -7

  غيرانتفاعي هاتف ـ زاهدان مؤسسه* 
  . دريافت هزينه هاي مهارتي متناسب با بازار كار بدونبرگزاري دوره -امكان دريافت وام دانشجويي  -امكان تقسيط شهريه -2باشد. خوابگاه خودگردان نزديك موسسه موجود مي -1
   905433294453نمابر:  05433294456-57موسسه آموزش عالي هاتف تلفن تماس:  -انتهاي بلوار بزرگمهر -: زاهداننشاني-3

www.bir-hormozan.ac.ir  غيرانتفاعي هرمزان ـ بيرجند مؤسسه* 
 056-32425252 :نمابر         32425151-52تلفن:     9714883385كدپستي:      6خيابان شهدا، شهدا ، بيرجندنشاني: 

www.hashtbehesht.ac.ir  غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا ـ اصفهان مؤسسه* 
همكاري با -3برخوردار خواهند شد.  %60دانشجويان داراي رتبه اول تا سوم هر ترم از تخفيف شهريه تا سقف -2باشد. اين موسسه داراي خوابگاه خودگردان جهت دانشجويان دختر و پسر مي -1

 ين تحصيلي،دانشجويان از مشاور-5گيرد. وام كمك شهريه به دانشجويان واجد شرايط تعلق مي-4بنياد شهيد و امور ايثارگران درخصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگر. 
اياب و ذهاب و تسهيالت -7سيم در محل موسسه اي مورد نياز و اينترنت بيرايانه تجهيزات و امكانات ورزشي،-6. مند خواهند شدروانشناختي، بهداشتي و پزشكي مجرب به صورت رايگان بهره

   03136540830تلفكس:  03136540168راز، بعد از سيتي سنتر، روبروي شهرك آزمايش تلفن: شي -جاده اصفهان 6نشاني: اصفهان، دروازه شيراز، كيلومتر  -8الزم جهت رفت و آمد 
www.Itaihe.ac.ir    قم –غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  مؤسسه* 

  موسسه فاقد خوابگاه است. 
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  :1397هاي تحصيلي آزمون سراسري سال نويس انتخاب رشتهفرم پيش) 6
  

يا موسسه نام دانشگاه  
/ گرايش نام رشته محل تحصيل رشته كد   

محل   
 دوره

  تحصيلي 
  ردف

يا موسسه نام دانشگاه  
/ گرايش نام رشته محل تحصيل رشته كد   

محل   
 دوره

  تحصيلي 
 ردف
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