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  باسمه تعالي
  

  هاي ها در انتهاي دفترچه عدم الحاق بخش پيوستبا توجه به 
  1397راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 

  ) Pdf (اين بخش شامل موضوعات ذيل در قالب نسخه الكترونيكي 

  :شود به داوطلبان گرامي ارائه مي
  

 .هاي آزمايشي پنجگانه هاي مختلف گروه جدول حداقل كارآيي اعضاء در رشته -1
 ) 1  صفحه(

هاي تحصيلي دانشـگاه فرهنگيـان و    معلم متعهد خدمت در رشته شرايط و ضوابط پذيرش و تربيت دانشجو -2
 .رجايي شهيد دانشگاه تربيت دبير

 ) 4  تا صفحه  2  از صفحه(

ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي وابسـته بـه وزارت علـوم،     شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه -3
 .فناوريتحقيقات و 

 ) 14تا صفحه    5  از صفحه(

هاي علوم پزشكي وابسته بـه وزارت بهداشـت،    ها و دانشكده شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه -4
 .درمان و آموزش پزشكي

 ) 21تا صفحه    15  از صفحه(

 .غيرانتفاعيها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه - 5
 ) 41تا صفحه   22از صفحه (

 .1397نويس انتخاب رشته آزمون سراسري سال  فرم پيش -6
 ) 42صفحه (

  

مطالعه ايـن   اشود قبل از انتخاب رشته، ب از داوطلبان عزيز تقاضا مي
هـا و مؤسسـات    بخش و پس از اطالع از شرايط و ضوابط دانشـگاه 

نحوه خـدمات رسـاني   همچنين آموزش عالي دولتي و غيردولتي و 
  .آنها به دانشجويان، نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند

  



 پنجگانه  آزمايشي  هاي گروه  تحصيلي  هاي مورد نياز در رشته  الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل) 1                                 /ها  بخش پيوست

  ها بخش پيوست  1صفحه   1پيوست شماره 
 

  :ءكارايي اعضاحداقل ) 1
انـدازي پايگـاه امكانـات     ، تهران، شهيد بهشتي تهران، شهيد چمران اهواز و عالمه طباطبايي تهـران مبـادرت بـه راه   )س(هاي الزهرا با توجه به اينكه دانشگاه

هاي مذكور را در  هاي تحصيلي موجود در دانشگاه شود كه رشته لذا بدينوسيله به داوطلبان نابينا توصيه مي ،اند نموده) روشندل(اي ويژه دانشجويان نابينا  رايانه
  .هاي تحصيلي مورد عالقه خود قرار دهند اولويت انتخاب رشته

 باشد مي  ذيل  شرح  به پنجگانه آزمايشي هاي  گروه  تحصيلي  مختلف  هاي رشته  اي حرفه  مطلوب  هاي در فعاليت ثرؤعضو غيرم  نقص
 :و فني  رياضي  علوم  آزمايشي  گروه  تحصيلي  هاي مورد 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 فعاليت رشته در كليه ) الف
 رشته  عضو غيرمؤثر در انتخاب  نقص  نوع  گروه آزمايشي علوم رياضي و فني حصيليت  هاي يا رشته  رشته  نام    

مهندسي شيمي، مهندسي صنايع، مهندسي عمران، مهندسي كامپيوتر،  پليمر،  مهندسيمهندسي برق، مهندسي پزشكي، 
مهندسي مكانيك، مهندسي نساجي، علوم كامپيوتر، كارداني فني برق، كارداني فني صنايع، كارداني فني  ، معدن  مهندسي

 .عمران، كارداني فني معدن و كارداني فني مكانيك
بينايي يك چشم، شنوايي يك گوش، كارآيي 

 ها و نداشتن كوررنگي دست

هاي ريلي، مهندسي مواد و  ي دريا، مهندسي ماشينهاي ريلي، مهندس مهندسي حمل و نقل ريلي، مهندسي خط و سازه
 . متالورژي، مهندسي نگهداري هواپيما و هوانوردي

ها و كارآيي  ها، شنوايي گوش بينايي چشم
 ها دست

و كارداني معماري سنتي   معماري  ، كارداني شهرسازي،  معماري  مهندسي  هاي رشته  براي:  و شهرسازي هاي معماري  در رشته  اي حرفه  مطلوب  عضو غيرمؤثر در فعاليت  نقص) ب
 . است  ضروري  ترسيم  براي  فعال  دست  يك و حداقل   از هر دو چشم  استفاده  امكان

  . ضروري است »بيني برجسته«از   برخورداري  برداري نقشه  در رشته) ج
  :تجربي علوم  آزمايشي  گروه  تحصيلي  هاي مورد نياز در رشته  الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل) 2-1

،  خون  ، گردش ، تنفس از لحاظ قلب(  جسماني  بايد از سالمت ، است  گرديده  مشخصذيل   در جدول  كه  بجز موارد خاصي ، پزشكي  آموزشي  گروه  تحصيلي  هاي شتهدر كليه ر) الف
  .برخوردار باشند  و رواني)  ادراري  ، دستگاه هاضمه جهاز
 هرشت  عضو غيرمؤثر در انتخاب  نقص  نوع گروه آزمايشي علوم تجربي حصيليت  هاي يا رشته  رشته  منا

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

 .باشد  رفتن  راه  قادر به  مصنوعي  با پاي  باشد ولي  پا نداشته  يك -2  . گوش  يك و  چشم  يك -1  پرتودرماني  تكنولوژي ، پرتوشناسي  ، تكنولوژي داروسازي
  . 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  ، فيزيوتراپي هوشبري
  .باشد  حركت  چرخدار قادر به  با صندلي  باشد ولي  پا نداشته دو -2  .چشم  يك -1   شناسي شنوايي

 . دست  يك -3.  گوش  يك -2 . چشم  يك -1 و ايمني كار  اي حرفه  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

  .داوطلب بايستي از سالمت كامل رواني و جسماني برخوردار باشد...) پزشكي، پرستاري، دندانپزشكي، مامايي و(هاي گروه پزشكي  در ساير رشته -
  يك هر  كه  گوش  يك و  چشم  يك ، دست  يك  حداقل  داشتنهاي مختلف و شيمي  زيست شناسي با گرايش  تحصيلي  هاي رشته  اي حرفه  مطلوب  غيرمؤثر در فعاليت عضو  نقص) ب

از   اسـتفاده   بـراي   الزم  با كارآيي  دو پا و دو چشم  داشتن  كه  شناسي زمين  بجز رشته. باشد  از هر دو پا محروم  اگر داوطلب  ، حتي است  برخوردار باشند، ضروري  الزم  از كارآيي
 .  است  ضروري  صحرايي  عمليات  ها و انجام آزمايش

گياهي، دامي، جنگلداري، شيالت، چوب، مرتع و آبخيزداري، محيط زيست، فضاي سـبز، توليـد   (تكنولوژي   تحصيلي  هاي رشته  اي حرفه  مطلوب عضو غيرمؤثر در فعاليت  نقص )ج
باشـند و يـا   ها را كساني كه يك چشم و يـك گـوش از دسـت داده     گياهان داروئي و معطر، پرورش زنبور عسل و مديريت مناطق خشك و بياباني مندرج در جدول زيرگروه

  .توانند انتخاب نمايند انگشت كوچك در يك دست و يا هر دو دست نداشته باشند، مي
  :انساني علوم  آزمايشي  گروه  تحصيلي  هاي مورد نياز در رشته  الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل) 3-1
 .نمايند  توانند شركت باشند، مي  معلول  از پا و دست  كه  كساني  ،يآموزش  ريزي و برنامه  مديريت  گرايش و  راهنمايي و  مشاوره  هاي در رشته ) الف
 .باشند  را داشته  الزم  تواناييها  دست  و حركت  ، شنوايي ، كالمي بايد از لحاظ بينائي  ولي  ثر نيستؤعضو پا م   نقص  ،آموزشي  تكنولوژي  گرايش  تربيتي  علوم  رشته در)  ب
 از  از لحـاظ بينـايي   بايد  اجتماعي  علوم  پژوهشگري  رشته  و متقاضيان  است  ثر بالمانعؤعضو غيرم  نقص ، اجتماعي  علوم  پژوهشگري  استثناء گرايش  به  اجتماعي  علوم  در رشته) ج

 .برخوردار باشند  كافي  سالمت
  .باشد مي  بالمانع  معلولين  ها شركت در ساير رشته) د
 مربـوط   هـاي  رشـته   از انتخـاب   از داوطلبـان   دسـته   اين  است  آيند لذا مناسب برنمي... و   ، تحقيق ، مشاهده نظير خدمات  عملي  دروس  نابينا از عهده  اوطلباند  اينكه  به  توجه با -

  .نمايند  خودداري
  :هــنر  آزمايشي  گروه  تحصيلي  هاي مورد نياز در رشته  الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل) 4-1
 . برخوردار باشند  و رواني)  ادراري  و دستگاه  ، جهاز هاضمه خون  ، 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  هاي يا رشته  رشته  نام  رشته  عضو غيرمؤثر در انتخاب  نقص  نوع
  چشم نشود، يك گير كاسته  نحو چشم به   از كارآيي  كه  ، به نحوي جزيي  با نقص و  دست  و يك  سالم  دست  يك
 پا بـا نقـص   و يك سالم  پاي   برخوردار باشد، يك الزم   از كارآيي كه   نحوي به   جزيي با نقص   چشم و يك   سالم

  دو گـوش   كامل  ناشنوايي  الكن  قبول  قابل  در شنوايي برخوردار باشد، نقص   الزم  كه از تحرك  نحويه جزيي ب 
 .  است  قبول  غيرقابل

، طراحـي   عكاسـي آمـوزش ارتبـاط تصـويري،    ،  تصويري  ارتباط
  و مرمـت   و لبـاس   پارچه  ، طراحي ، نقاشي دستي ، صنايع  صنعتي 

  . آثار تاريخي
 .  شناسي مردم و شناسي  ، باستان  سازي  ، سينما، مجسمه نمايش .  است  ضروري  بدن  كامل  سالمت

  باشـد ايـن    داشـته   جسـمي   معلوليت  داوطلب  كه  ، در صورتي است  ضروري بدن  كامل  از سالمت  برخورداري
  . يموسيقي جهان  ، نوازندگي ايرانيموسيقي   نوازندگي . باشد موسيقي  رشته   عملي  آزمون  مراحل  انجام  نبايد مانع  معلوليت

  :هاي خارجي زبان  آزمايشي  گروه  تحصيلي  هاي مورد نياز در رشته  الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل) 5-1
 هاي خارجي گروه آزمايشي زبان حصيليت  هاي يا رشته  رشته  نام  رشته  عضو غيرمؤثر در انتخاب  نقص  نوع

و  تكلـم  قدرت، شنواييضعف در  داراي  كه  و معلوليني  ذهني  افتادگان جز عقب  به
 . است  ها بالمانع رشته  در اين  معلولين  بقيهپذيرش  نوشتن دارند، 

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

 . اسپانيايي  و زبان  ايتاليايي  زبان،  آلماني  زبان 
 . و زبان ژاپني اردو، زبان تركي استانبولي  و ادبيات  ، زبان ارمني  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  مختلف زبانهاي  داوطلبان ورود به رشته* 
  .زباني باشد، نداشته باشند



 هنگيان و تربيت دبير شهيد رجاييهاي فر شرايط و ضوابط پذيرش و تربيت دانشجو معلم در دانشگاه) 2                      ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 2 صفحه 2شماره   پيوست
 

  رجايي شهيد هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير معلم متعهد خدمت در رشته شرايط و ضوابط پذيرش و تربيت دانشجو) 2
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران،    63ماده › ب‹در راستاي اجراي مفاد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و به استناد بند 

هـاي مختلـف تحصـيلي در مقطـع      هاي اسـالمي و نيـاز دوره   و ارزشوزارت آموزش و پرورش براي تأمين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود، متناسب با مباني 
هاي عمومي  داوطلبان در صورت احراز صالحيت. پذيرد كارشناسي پيوسته براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، از ميان داوطلبان واجد شرايط دانشجو معلم مي

توانند پس از انتخاب رشته و موفقيت در مراحـل مزبـور، در صـورت قبـولي، ادامـه       هاي بعدي آزمون، مي و اطالعيهراهنما اين دفترچه و اختصاصي و ساير شرايط و ضوابط مندرج در 
 . تحصيل نمايند

هاي مخصوص داوطلبـان بـومي هـر     محل  كدرشته. شود پذيري اعمال مي در پذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي بومي -1 :شيوه پذيرش) الف
/ پـرديس (ها با توجه به دامنه پـذيرش كـه در سـتون     گزينش نهايي توسط سازمان سنجش آموزش كشور، در هر يك از كدرشته محل. اند استان در جداول مجزا از هم مشخص شده
هاي مورد نياز آموزش و پرورش دقت نمايند  داوطلبان متقاضي رشته -2 .پذيرد رت ميدرج شده، و مطابق ضوابط ذيل صو) محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي

تواننـد در   دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي مخصوص داوطلبان بومي استاني درج شده باشد، همه داوطلبان بـومي آن اسـتان مـي     چنانچه در يك كدرشته محل
تمـامي   17/4/1397بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسـه شـوراي سـنجش و پـذيرش دانشـجو مـورخ        -3 .شرايط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمايندصورت تمايل با رعايت ساير 

ي درنظر گرفته شـده اسـت   هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاص محل  باشند اما در كدرشته هاي مربوط به استان خود مي محل  داوطلبان بومي هر استان مجاز به انتخاب كدرشته
محـل  «) يا بخـش (شهر   4از ) يا بخش(شهر  2حداقل (هايي كه داراي اولويت هستند  ها يا بخش ابتدا داوطلبان بومي آن شهر) محل نوشته شده است اين موضوع در مقابل كدرشته(

رشته تعيـين شـده،   ) يا بخش(با شهر » محل تولد«، »حصيلي دو سال ماقبل آخرمحل اخذ مدرك ت«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »اخذ مدرك تحصيلي سال آخر
، از داوطلبان بومي همان )داوطلب واجد شرايط بومي شهر يا بخش براساس دامنه پذيرش وجود نداشته باشد(شوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند  پذيرش مي) تطابق داشته باشد

شايان ذكر است از پذيرفته شدگان تعهد الزم بـراي خـدمت در شـهر يـا بخـش منـدرج در محـل خـدمت         . شود اند، پذيرش انجام مي نتخاب نمودهاستان كه كدرشته محل مزبور را ا
/ بـومي مخصوص داوطلبـان  / پرديس(مندرج در ستون ) محل خدمت(نياز آموزشي : 1تذكر  .اخذ خواهد شد» محل خدمت/ مخصوص داوطلبان بومي / تحصيلپرديس محل «ستون

داوطلب پذيرفته شده نهايي مكلف است به مدت دو برابر طول تحصيل، تعهد خدمت محضري بـراي خـدمت در   . يابد تحت هر شرايطي براي پذيرش استاني تغيير نمي) محل خدمت
باشد در  مي) منطقه/ شهرستان/ چند شهر(و يا در يك بوم هايي كه به صورت استاني، شهرستاني  تعيين محل خدمت كدرشته محل: 2تذكر  .محل مذكور به آموزش و پرورش بسپارد

قانون متعهدين خدمت به صورت قطعي اعـالم خواهـد    3خواهد بود كه بعد از فراغت از تحصيل به استناد ماده ) استان بومي داوطلب(اختيار اداره كل آموزش و پرورش استان مربوط 
تعيين محل صدور حكم آزمايشي در بين مناطق آموزشي تابعه جهت برقـراري حقـوق   . استنكاف از انجام تعهد تلقي خواهد شد عدم مراجعه به محل خدمت تعيين شده، به منزله. شد

و اقـدام بـه    هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي باشـد  چنانچه داوطلب مجاز به انتخاب كدرشته محل -4 .باشد در طول تحصيل، در اختيار اداره كل استان مي
هاي انتخابي تا حدود دو برابر ظرفيت پذيرش، براي  هاي مزبور بنمايد، براساس ضوابط و مقررات از ميان واجدين شرايط در آزمون براساس اولويت هاي دانشگاه انتخاب كدرشته محل

معرفـي داوطلـب جهـت انجـام     . ه آموزش و پرورش معرفي خواهنـد شـد  هاي عمومي و تخصصي از سوي سازمان سنجش آموزش كشور ب انجام مصاحبه تخصصي و احراز صالحيت
 رشـته  انتخاب به شدن مجاز براي مربوط زيرگروه در باالتر و 6500 كل نهايي نمره حداقل كسب -5 .گردد هاي مزبور تلقي نمي مصاحبه تخصصي به منزله قبولي نهايي در دانشگاه

هـاي عمـومي و تخصصـي داوطلـب معرفـي شـده، بعـد از انجـام مصـاحبه تخصصـي و بررسـي             چنانچه صـالحيت  -6 .است ضروري سراسري آزمون در مربوط آزمايشي گروه در
/ بخـش (يرش بـومي  هاي عمومي مورد تأييد آموزش و پرورش قرار گيرد، سازمان سنجش آموزش كشور براساس ضوابط مربوط و لحاظ نمودن اولويت بر مبناي دامنـه پـذ   صالحيت
و با در نظر گرفتن نمره كل نهايي زيرگروه و گروه آزمايشي مربوطـه داوطلـب در مقايسـه بـا سـاير داوطلبـان،       ) وضيحات كدرشته محل مندرج در دفترچه آزموناستان ت/ شهرستان

كسـب  : تـذكر . گـردد  هاي مزبور تلقي نمي شگاههاي عمومي به منزله قبولي فرد براي دان بنابراين موفقيت در مصاحبه اختصاصي و بررسي صالحيت. گزينش نهايي را انجام خواهد داد
و با رعايـت شـرايط و   ) طبق ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور(نمره كل نهايي باالتر در زيرگروه آزمايشي گروه آزمايشي مربوط در مقايسه با ساير داوطلبان در كدرشته انتخابي 

گيـرد از فراينـد گـزينش نهـايي بـراي دانشـگاه        ي تخصصي و يا عمومي آنان مورد تأييد آموزش و پرورش قرار نميها داوطلباني كه صالحيت) 7 .ضوابط آموزش و پرورش، الزامي است
  .فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي حذف خواهند شد

التـزام بـه قـانون    ) 3. در قانون اساسي جمهـوري اسـالمي ايـران   اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده ) 2. تابعيت جمهوري اسالمي ايران) 1 :شرايط عمومي) ب
عدم اعتيـاد بـه مـواد    ) 6. نداشتن سابقه محكوميت جزايي يا كيفري مؤثر) 5 .داشتن سالمت كامل رواني، جسماني و توانايي انجام وظايف محوله) 4. اساسي جمهوري اسالمي ايران

  . دانشگاهي يا متوسطه دوم داشتن گواهينامه پايان دوره پيش) 7. مخدر، دخانيات و الكل و هر نوع مواد اعتيادآور
در آزمون سراسري خواهـد  جهت مجاز شدن براي انتخاب رشته در گروه آزمايشي مربوط ) در زيرگروه مربوط(و باالتر  6500كسب حداقل نمره علمي كل ) 1 :شرايط اختصاصي) ج
داشـتن حـداقل   ) 3). آغاز تا پايـان دوره تحصـيل در دانشـگاه    از(هاي دولتي و غيردولتي  به نهادها و سازمان) دائم يا موقت(هد خدمت گونه رابطه استخدامي يا تع نداشتن هيچ) 2. بود

سال تمـام در بـدو    22سن  داشتن حداكثر) 4. معدل كل، تحت هر شرايطي تغيير نخواهد داشت قلحدا: تبصره). سوممعدل سه پايه اول، دوم و (دوم  دوره متوسطه در 15معدل كل 
كنـد، بنـابر ايـن     نـام مـي   اي است كه به استناد آن در آزمون ورودي ثبت محاسبه سن هر داوطلب با توجه به مندرجات اصل شناسنامه: 1تبصره ). به بعد 1/7/1375(ورود به دانشگاه 

اي، قبـولي وي   وطلب به وجود آمده باشد معتبر نيست و در صورت پذيرفته شدن در آزمون، در هر مرحلهنام در آزمون، در مدارك هويتي، به ويژه تاريخ تولد دا تغييراتي كه پس از ثبت
حداكثر سـن ورود بـه دانشـگاه،     :3تبصره . شود انجام خدمت سربازي و يا سوابق كاري و موارد ديگر، تحت هيچ شرايطي به سقف سني داوطلب افزوده نمي :2تبصره . لغو خواهد شد
بخـش گـزينش بـومي فصـل اول دفترچـه راهنمـاي        5مالك تعيين استان بومي داوطلب، مطالب مندرج در صـفحه  : 1تذكر : احراز بومي) 5. ايطي تغيير نخواهد داشتتحت هر شر

/ 17/4ش و پـذيرش دانشـجو مـورخ    براساس مصوبه دوازدهمين جلسه شـوراي سـنج  : 2تذكر. شود باشد كه در كارنامه داوطلب درج مي مي 1397انتخاب رشته آزمون سراسري سال 
محـل اخـذ مـدرك    «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخـر «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«شهر 4شهر از  2، مالك تعيين شهر بومي داوطلب، تطابق حداقل 1397

، مـالك تعيـين   1397/ 17/4ن جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشـجو مـورخ   براساس مصوبه دوازدهمي: 3تذكر. باشد با شهر رشته مي» محل تولد«، »تحصيلي دو سال ماقبل آخر
محل اخذ مدرك تحصيلي دو سـال  «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«بخش  4بخش از  2بخش بومي داوطلب، تطابق حداقل 

وجود مجوز استخدامي، محل صدور حكم استخدام آزمايشي همان بخش، شهر و استان بومي داوطلـب بـوده كـه در    در صورت ) 6. باشد با بخش رشته مي» محل تولد«، »ماقبل آخر
بر اين اساس تغيير سـهميه اسـتان   . كارگيري بعد از فراغت از تحصيل به عهده اداره كل استان خواهد بود مسؤوليت ساماندهي و به. ستون محل خدمت دفترچه آزمون درج شده است

دانشـجويان  ) 7. باشـد  ممنـوع مـي  ... مت قبل از شروع به كار و ايفاي تعهد، تحت هر شرايط اعم از تأهل، تجرد، بعد مسافت، تكفل، سرپرستي خانواده، فوت والدين و غيره محل خد
نماينـد، در   كه با استفاده از قانون آموزش رايگـان تحصـيل مـي     )1396به استثناي پذيرفته شدگان دوره روزانه آزمون سراسري سال (ها و موسسات آموزش عالي  دوره روزانه دانشگاه

انصراف دايـم خـود را بـه محـل تحصـيل       20/12/1396نام در آزمون حداكثر تا تاريخ  هاي مورد نياز آموزش و پرورش را انتخاب نمايند كه قبل از شروع ثبت توانند رشته صورتي مي
از دانشـگاه و موسسـه    1397نام در آزمون سراسـري سـال    راهنماي ثبت) 1(دفترچه شماره  44مندرج در صفحه ) 3(طابق فرم شماره اعالم نموده و فرم انصراف قطعي از تحصيل، م

فه معلمـي، بـا   برخورداري از سالمت كامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني براي حسن انجام وظي) 8. باشد آموزش عالي ذيربط دريافت نموده باشد، در غير اين صورت مجاز نمي
توانايي در رعايت مخارج تمام حروف و اداي كلمات و عبارات به طـور كامـل و   (توانايي گفتاري ) 8-1: ها و معيارهاي زير تأييد پزشك معتمد واجد شرايط آموزش و پرورش با مالك

در دو چشـم و يـا پـس از اصـالح بـا       20/16ز اصالح با عينك و داشتن ديد حداقل در يك چشم و يا پس ا 10/10داشتن ديد (قدرت بينايي ) 8-2). نداشتن لكنت زبان به هر ميزان
رمـان در هـر دو قرنيـه،    ، هر نوع نقص ميدان بينايي در يك يا هر دو چشم، دوربيني غيرقابل درمان و نيستاگموس شديد هر دو چشـم، ضـايعات وسـيع، شـديد و غيرقابـل د     )عينك

، )ها بالمـانع اسـت   باشد، ممنوع بوده و در بقيه رشته ها ضروري مي هايي كه شناخت رنگ و طيف نوري در آن هاي گروه هنر و رشته ي و رشتههاي آموزش ابتداي براي رشته(كوررنگي 
بـا  : وزن و قـد ) 8-4). بي بشنودمتري به خو 6داوطلب بايد صداي نجوا را از فاصله . بل باشد دسي 40كمي شنوايي داوطلب نبايد بيش از (قدرت شنوايي ) 8-3. نابينايي در يك چشم

حله مصاحبه تخصصي و انجـام  توجه به مقتضيات هر استان و متناسب با وظايف شغل معلمي به تشخيص اداره كل آموزش و پرورش استان مربوط، طبق ضوابط و مقررات كه در مر
بدني و علوم ورزشي، مطابق ضوابط مربوط به داوطلبان ورود به رشته تربيـت بـدني و علـوم     حداقل قد الزم براي داوطلبان رشته تربيت. گيرد معاينات پزشكي، مورد سنجش قرار مي

ها و نداشتن كراهت منظر در اثر سوختگي، سـوانح يـا ديگـر عوامـل در صـورت يـا        تغيير شكل مادرزادي يا اكتسابي اندام) 8-5 .باشد ها و مؤسسات آموزش عالي مي ورزشي دانشگاه
عـدم ابـتال بـه    ) 8-7. اي معلمي براساس تشخيص پزشـك معتمـد واجـد شـرايط     ثر در انجام وظايف حرفهؤنداشتن نقص عضو مشهود و م) 8-6. ايان بدنهاي ظاهري و نم قسمت
خوني شـديد   خوني نظير لوسمي، كم هاي پالك، پاركينسون و بيماري هاي قلبي، اسكروز آن سم، نارسايي كليه، بيماريآالعالج از قبيل ديابت، سيروز كبدي،  هاي مزمن و صعب بيماري

احـراز سـالمت روانـي براسـاس نظـر      ) 8-8. ثر در انجام وظايف معلمي به تشخيص پزشـك معتمـد واجـد شـرايط    ؤمقاوم به درمان، تاالسمي ماژور و هر نوع بيماري شناخته شده م
برخورداري از اسـتعداد، عالقـه و انگيـزه    ) 9). شناسي و مشاوره جمهوري اسالمي ايران وانشناسي از سازمان نظام ر شناس متخصص و متعمد آموزش و پرورش داراي نظام روان روان

نخبگان علمي و مهارتي، ) 10. ن و جايگاه معلمي، برخورداري از قدرت تعامل با ديگران آشنايي با تعاليم ديني، به ويژه قرآن كريمأمعلمي، عامل بودن به اخالق و رفتار متناسب با ش
اولويـت پـذيرش برخـوردار     مبتكران، برگزيدگان المپيادهاي علمي، فرهنگي، هنري و مهارتي، جشنواره خوارزمي در شرايط علمي برابر، براساس كدرشته محل انتخـابي، از مخترعان، 
محاسبه و احتساب است و بعد از اتمام زمان مصاحبه به مدارك  مندي از امتياز مربوط به مدارك امتيازآور در مصاحبه اختصاصي، صرفاً در انجام مصاحبه قابل بهره :تبصره. خواهند شد

التحصيالن دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت  استخدام قطعي فارغ) 12. هاي پايه و علوم فناوري اطالعات احراز توانايي در مهارت) 11. ارائه شده جديد امتيازي تعلق نخواهد گرفت
سـال در   28داشـتن حـداكثر   ) 13. پذير خواهد بود اي كه تعهد محضري به آموزش و پرورش سپرده، امكان و اخذ مدرك كارشناسي در رشته دبير شهيد رجايي در صورت تأييد قطعي

قـانون   7موجـب مـاده    بـه ) 15. برخورداري از حسن شهرت، عامل بودن به اخالق و رفتار نيكو و متناسب با شان و جايگاه معلمـي ) 14. بدو استخدام قطعي بعد از فراغت از تحصيل
التحصيالن ذكـور   مجلس شوراي اسالمي، فارغ 16/9/1390قانون اصالح موادي از وظيفه عمومي مصوب  6ماده  1و تكليف مقرر در تبصره  29/7/63خدمت وظيفه عمومي مصوب 

در . باشـند  قطعي، مكلف به گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتي مي -رسمي  هاي وابسته به آموزش و پرورش قبل اشتغال به كار در آموزش و پرورش و صدور حكم استخدام دانشگاه
  .هر مشكلي در راستاي تبديل وضعيت استخدامي به عهده دانشجو خواهد بود ،صورت عدم مراجعه براي گذراندن دوره آموزش رزم



 هنگيان و تربيت دبير شهيد رجاييهاي فر شرايط و ضوابط پذيرش و تربيت دانشجو معلم در دانشگاه) 2                      ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 3 صفحه 2شماره   پيوست
 

به آمـوزش و پـرورش تعهـد خـدمت محضـري      ) سال نخواهد بود 5حداقل آن كمتر از (شدگان مكلفند در آغاز تحصيل خود به ميزان دو برابر مدت تحصيل  پذيرفته) 1 :تذكرات) د
تحصـيل آنـان در دانشـگاه فرهنگيـان و     . آموختگي به ميزان دو برابر مدت تحصيل خود، در محل تعيين شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت نماينـد  بسپارند كه پس از دانش

. شـود  آنان محسوب مي) سال دوره كارشناسي 4حداكثر (سوابق خدمت  ومدت تحصيل دانشجو معلمان جز. باشد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي منوط به سپردن تعهد محضري مي
حداكثر تا قبل از شـروع  (نام در محل قبولي تحت هر شرايطي  عدم ثبت) 2. ال مجاز خواهد بودس 4پرداخت حقوق كارآموزي در طول تحصيل تحت هر شرايطي، صرفاً حداكثر براي 

تحصـيل دانشـجويان پذيرفتـه شـده در     ) 3. تلقي خواهد شد» كان لم يكن«، به منزله انصراف و استنكاف از تحصيل تلقي شده و قبولي فرد )سال تحصيلي جديد بعد از اعالم قبولي
ها و مؤسسات آموزش عـالي دولتـي و غيردولتـي و بـالعكس      انتقال دانشجو به ساير دانشگاه) 4. باشد و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به صورت شبانه روزي ميدانشگاه فرهنگيان 

عايـت سـاير ضـوابط و مقـررات مربـوط صـرفاً در       قانون متعهدين خدمت و بـا ر  4ادامه تحصيل متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش، به استناد مفاد ماده ) 5. باشد ممنوع مي
شـايان ذكـر   . پذير خواهد بـود  هاي مورد نياز آموزش و پرورش در صورت موافقت با ادامه تحصيل و صدور فرم مربوطه از سوي اداره كل آموزش و پرورش محل خدمت، امكان رشته

تغيير رشـته  ) 6. داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت آموزشي و يا اداري در آموزش و پرورش الزامي است هاي كارشناسي ارشد دانشگاه فرهنگيان، است جهت ادامه تحصيل در رشته
 .پـذير نخواهـد بـود    ها و بالعكس در بدو ورود و يا در طول تحصيل تحت هيچ شرايطي امكـان  و گرايش، تغيير اولويت انتخابي، تغيير دوره تحصيلي، انتقال و جابجايي در بين دانشگاه

عدم ) 7. پذير نخواهد بود ن امكانناً چنانچه دانشجويي تحت هر شرايطي در دوره كارداني متوقف شود به علت عدم نياز به خدمات آنان در آموزش و پرورش، جذب و استخدام آناضم
پذيرفته ) 8. نام، شروع به تحصيل و حين تحصيل تي در زمان ثبتها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردول هاي تحصيلي در دانشگاه اشتغال به تحصيل همزمان در هر يك از دوره

هاي تحصـيلي مـورد    از متقاضيان رشته) 9. باشد، ملزم به گذراندن دروس تربيتي هستند هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي كه عنوان رشته آنها دبيري نمي شدگان رشته
هـاي   د برابر قرار گيرند در صورتي مصاحبه به عمل خواهد آمد كه داراي شـرايط و ضـوابط منـدرج در ايـن دفترچـه بـوده و ويژگـي       معرفي شدگان چن ونياز آموزش و پرورش كه جز

د تأييـد  شناس متخصص و معتمد آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مـور  جسماني آنان نيز توسط پزشك معتمد واجد شرايط و سالمت رواني توسط روان
انجام مصـاحبه تخصصـي   . باشد آزمون سراسري براي پذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ميمصاحبه از شرايط قانوني از مراحل ) 10. قرار گيرد

انجام مصاحبه مجدد و يا تمديد مهلت اعالم شده به هـيچ عنـوان   . باشد مي پذير هاي اعالم شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور امكان صرفاً در مهلت مقرر مندرج در اطالعيه
) بعد از معرفي از سوي سازمان سنجش آموزش كشـور (هاي عمومي تحت هر شرايطي  عدم حضور در مراحل انجام مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيت) 11. پذير نخواهد بود امكان

هـا   نـام قطعـي، توسـط پـرديس     محل تحصيل پذيرفته شدگان پس از ثبـت ) 12. يان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تلقي خواهد شدهاي دانشگاه فرهنگ به منزله انصراف از رشته
بـراي  ) نفـر  20حـداقل  (هـايي كـه بـه حدنصـاب الزم      كالس: 1تبصره  .سطح استان تعيين خواهد شد) مراكز آموزش عالي(در واحدهاي تابعه ) 1جدول شماره (براساس جدول ذيل 

پذيرفتـه  . هاي كشور اقدام خواهد نمود تشكيل در پرديس محل قبولي نرسد، سازمان مركزي دانشگاه فرهنگيان به تشخيص خود نسبت به جابجايي پذيرفته شدگان در سطح پرديس
هاي دانشگاه فرهنگيـان   انتقال و جابجايي در بين پرديس: 2بصره ت. تلقي خواهد شد» كان لم يكن«در غير اين صورت قبولي آنان  داشت شدگان حق هيچگونه اعتراضي را نخواهند

التحصيالن به عنوان مربـي   هاي پرورشي، اجرا خواهد شد و فارغ هاي دانشگاه فرهنگيان براي رشته تحصيلي راهنمايي و مشاوره صرفاً گرايش فعاليت در پرديس) 13. باشد ممنوع مي
هاي عمومي و تخصصي داوطلبي، پس از اعالم نتايج نهايي آزمون سراسري محـرز گـردد، حقـي بـراي آن داوطلـب ايجـاد        نانچه صالحيتچ) 14. امور تربيتي بكارگيري خواهند شد

كدرشـته   برخـي از ) 15. ، امكان اقدام وجـود خواهـد داشـت   1397-98در عين حال در صورت وجود ظرفيت پذيرش در كدرشته مربوط حداكثر تا قبل از شروع نيمسال دوم . كند نمي
گونه حقي جهـت اسـتخدام در آمـوزش و پـرورش      ها، هيچ هاي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به صورت آزاد و شبانه بوده و پذيرش دانشجو و تحصيل در اين كدرشته محل محل

آيد و براساس نتايج حاصله، گواهي صالحيت  عمل مي رزشيابي پاياني بهطبق مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش، در پايان دوره كارشناسي از دانشجو معلمان، ا) 16. كند ايجاد نمي
چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص گردد كه شرايط الزم را نداشته اسـت در هـر مرحلـه از    ) 17. گردد اي در سطوح مختلف صادر مي حرفه
هاي دانشگاه تربيـت دبيـر    در رشته) 18. هاي ناشي از آن خواهد بود گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت و قطعي، قبولي وي لغو مينام، تحصيل و يا استخدام آزمايشي  ثبت

آموزش و پـرورش بـا   باشد و در دفترچه آزمون گرايش و زمينه تخصصي رشته، مشخص نشده است دانشگاه متناسب با نياز  شهيد رجايي كه داراي چند گرايش يا زمينه تخصصي مي
و زمينه تخصصـي توسـط    بعد از تعيين گرايش. وضعيت علمي دانشجويان، نسبت به تعيين گرايش و زمينه تخصصي اقدام خواهد كرد سهميه خدمت و بومي بودن در در نظر گرفتن

ياري از بين جدول دروس مندرج در جداول رشته عمومي بـا نظـر و تأييـد    انتخاب دروس اخت بديهي است. باشد دانشگاه، تغيير گرايش و زمينه تخصصي تحت هر شرايطي مجاز نمي
و ساير ضوابط كلـي   عالوه بر شرايط و ضوابط اختصاصي مذكور، رعايت شرايط عمومي) 19). 2جدول شماره (پذير خواهد بود  امكان) متناسب با نياز آموزش و پرورش(گروه آموزشي 

در  الذكر كـه  شرايط و ضوابط مغاير با موارد فوق. ، الزامي است، كه كليه داوطلبان ملزم به رعايت آن بوده)1دفترچه شماره (نام  ه راهنماي ثبتآزمون مندرج در اين دفترچه و يا دفترچ
       .گردد هاي بعدي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده باشد لغو مي و يا اطالعيه) 1شماره دفترچه (نام  راهنماي ثبتدفترچه 

  
  )1جدول شماره (هاي دانشگاه فرهنگيان  واحدهاي تابعه پرديسجدول   

  تابعه پرديس  جنس  نام پرديس  استان
  نام شهر واحد   نام واحد 

 آذربايجان غربي
  خوي  واحد شهيد مطهري   زن  پرديس عالمه طباطبايي اروميه

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

 اصفهان
  اصفهان  واحد شهيد رجايي   زن  اصفهان ) س(پرديس فاطمه زهرا 

  كاشان  )ره(واحد امام خميني  زن
  آباد نجف  واحد دكتر آيت   مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان 

  فرخ شهر  شهيد رجاييواحد   مرد  پرديس بحرالعلوم شهركرد چهارمحال و بختياري
  فردوس  الهدي صدر  واحد بنت  زن  بجنورد) ع(پرديس امام سجاد خراسان جنوبي

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

 خوزستان

  دزفول  )س(واحد خديجه كبري  زن  اهواز) س(پرديس فاطمه زهرا 

 اهواز) ص(پرديس رسول اكرم 
  دزفول  واحد شيخ مرتضي انصاري  مرد
  بهبهان  )ع(واحد امام جعفر صادق  مرد
  انديمشك  ) ع(واحد امام رضا  مرد

 تهران
  تهران  واحد شهيد باهنر  زن  پرديس نسيبه تهران

  تهران  شرافتواحد شهيد  زن

  تهران  واحد شهيد بهشتي  مرد پرديس شهيد چمران تهران
  تهران  واحد شهداي مكه مرد

  واوان  واحد عترت  مرد  پرديس شهيد مفتح شهرري  هاي تهران شهرستان

 فارس

  كازرون  )س(واحد زينب كبري   زن  پرديس شهيد باهنر شيراز

 پرديس شهيد رجايي شيراز
  شيراز  واحد سلمان فارسي  مرد
  شيراز  واحد شهيد مطهري مرد
  اقليد  واحد شهيد بهشتي اقليد مرد

  قم  واحد شهيد مدني  مرد  اهللا طالقاني قم  پرديس آيت قم
  گنبد  واحد شهيد بهشتي  مرد  اي گرگان اهللا خامنه پرديس آيت گلستان

 لرستان
  بروجرد  )س(واحد زينب كبري   زن  آباد اهللا كمالوند خرم پرديس آيت

  اليگودرز  واحد شهيد ميرشاكي  مرد آباد پرديس عالمه طباطبايي خرم

 مازندران
  آمل  الهدي آمل تنواحد ب  زن   ساري) س(الزهراء  پرديس فاطمه

  قائمشهر  )س(واحد حضرت فاطمه  زن

  بابل  واحد شهيد رجايي   مرد پرديس دكتر شريعتي ساري 
  نوشهر  واحد شهيد مطهري مرد



 هنگيان و تربيت دبير شهيد رجاييهاي فر شرايط و ضوابط پذيرش و تربيت دانشجو معلم در دانشگاه) 2                      ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 4 صفحه 2شماره   پيوست
 

  
براي تعيين گرايش تحصيلي  هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي هاي رشته گرايش) 2(شماره  جدول

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

يف
رد

 

عمران مهندسي مكانيك مهندسي برق مهندسي  ركامپيوت مهندسيرشتهنام 
  

 مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد زنجنس
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 0 4 4 0 0 6 0 2 0 1 آذربايجان شرقي 1
 0 2 4 2 0 2 2 2 0 2  آذربايجان غربي 2
 1 1 1 0 1 2 0 1 0 1 اردبيل 3
 0 4 5 0 0 6 0 2 0 2 اصفهان 4
 0 3 4 0 0 0 6 3 0 1 البرز 5
 0 1 2 0 0 3 0 1 0 1 ايالم 6
 0 1 2 0 0 0 4 1 0 0  بوشهر 7
 0 3 1 0 1 2 0 1 0 1 چهارمحال و بختياري 8
 0 2 3 0 0 3 0 2 0 1 خراسان جنوبي 9
 0 6 4 0 0 0 6 2 0 2     خراسان رضوي 10
 0 2 2 0 0 3 0 2 0 1    خراسان شمالي 11
 0 5 2 1 1 7 0 2 0 2 خوزستان12
 0 2 2 0 0 2 0 1 0 1 زنجان13
 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 سمنان14
 1 2 2 0 2 2 1 0 2 0 سيستان و بلوچستان15
 7 4 2 4 3 5 8 2 1 1 شهر تهران16
 6 0 9 0 0 8 0 0 2 2  هاي استان تهران شهرستان17
 0 0 2 0 2 8 3 2 0 2 فارس18
 0 2 1 0 1 2 1 2 0 1 قزوين19
 0 2 1 0 1 2 0 1 0 1 قم20
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 كردستان21
 0 4 1 0 1 2 1 2 0 1 كرمانشاه22
 1 2 3 1 0 4 0 2 0 1  كرمان23
 0 1 1 0 1 1 1 2 0 1  كهگيلويه و بويراحمد24
 0 3 3 0 0 0 3 2 0 1 گلستان25
 0 2 3 0 0 2 1 2 0 2 گيالن26
 0 3 0 0 2 4 0 1 0 0  لرستان27
 0 2 3 0 0 0 6 2 0 2 مازندران28
 0 2 2 0 0 2 0 2 0 1  مركزي29
 0 2 3 0 0 3 0 2 0 1 هرمزگان30
 0 2 3 0 0 2 0 2 0 1 همدان31
 0 2 1 0 1 2 0 2 0 1 يزد32

  



 وابسته به وزارت علوم ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 3                            ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 5 صفحه 3شماره   پيوست
 

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

 بـديهي . ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو اعالم شـده اسـت   شرايط و ضوابط ذكر شده در اين بخش توسط دانشگاه )1-1-3
اقدام به پذيرش ) متمركز بورسيه، شرايط خاص و يا نيمه(هاي داراي مصاحبه يا آزمون علمي  ها و مؤسساتي كه در رشته دانشگاه است

لـذا الزم اسـت داوطلبـان شـرايط     . نمايند، شرايط و ضوابط اعالم شده را در زمان مصاحبه بررسي و كنترل خواهند نمود دانشجو مي
  .   هاي مزبور نمايند ، مبادرت به انتخاب رشتهبودنشرايط واجد در صورت مطالعه و به دقت مذكور را 

نحوه ها و امكانات رفاهي و همچنين  براي اطالع از وضعيت خوابگاه ،شود قبل از انتخاب رشته به كليه داوطلبان عزيز توصيه مي) 2-1-3
، ذيـربط  آموزش عـالي مؤسسات  ها و دانشگاه هاي اينترنتي سايت، 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 ذهـاب و   ،)شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه )3-1-3
گـردد انتخـاب    لذا به داوطلبان توصيه مـي . باشند معذور مي جـدبطور ) شبانه(رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم  تسهيالتساير 

  .شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ رشته خود را بومي نموده و رشته 
تي جهت تأمين نيـاز خوابگـاهي كشـور، صـندوق رفـاه      هاي دول با توجه به اهميت تأمين خوابگاه براي دانشجويان و نظر به كمبود خوابگاه) 4-1-3

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

 . مراجعه نمايند www.swf.ir: هاي غيردولتي اين صندوق به نشاني اينترنتي سامانه خوابگاه
  : )هاي علوم پزشكي دانشگاهبجز (دولتي و غيردولتي  عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه در  تحصيلي هاي مختلف  هريه دورهش )3- 5-1

همچنـين   ، دانشـگاه پيـام نـور و   ها و مؤسسات آموزش عالي دولتـي  دانشگاهو پرديس خودگردان ، مجازي )شبانه(نوبت دوم ( »روزانه غير«هاي  كليه پذيرفته شدگان دوره
بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري . باشند ها و مؤسسات غيرانتفاعي، ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مؤسسه محل قبولي خود مي دانشگاه

ها و مؤسسـات آمـوزش    دانشگاهلذا  .رفته شدگان دريافت خواهد شدتعيين و از پذيي مؤسسه ذيربط بر اساس تصميمات هيأت امنا مؤسسات،ها و  دانشگاهميزان شهريه در اين 
را در پايگـاه اينترنتـي خـود درج     مصوب هيأت امنا نمايند، موظفند جداول شهريه نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي »روزانه غير«هاي  عالي دولتي و غيردولتي، كه در دوره

  . نمايند
 ***توجه  ***هاي مختلف تحصيلي    ها و رشته هاي ثابت و متغير دوره داوطلبان براي اطالع از ميزان شهريه  *** توجه  ***

  .ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو مراجعه نمايند هاي مجري، به پايگاه اينترنتي دانشگاه در دانشگاه
 
 
 

 آموزش عاليها و مؤسسات  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
www.ngo-ac.ir  آموزشكده فني نقشه برداري ـ سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح* 

 )3. باشـد  براي خواهران پوشش چـادر نيـز الزامـي مـي    . رعايت شئونات و حجاب كامل اسالمي براي برادران و خواهران الزامي است )2. تابعيت جمهوري اسالمي ايران و اعتقاد به واليت فقيه) 1
هزينه دروس كارورزي و كارآموزي به طور  )5. آموزشكده فاقد خوابگاه دانشجويي است )4. گونه تعهدي مبني بر استخدام يا اعطاي بورس تحصيلي به پذيرفته شدگان ندارد سازمان جغرافيايي هيچ
در صورت انصراف يا انتقال دانشجو، پرداخت خسارت وارده مطابق با  )7. گردد ان جغرافيايي اخذ ميت امناي سازمأشهريه ثابت و متغير بر اساس ضوابط و مصوبات هي )6. شود جداگانه محاسبه مي

الزم بـه توضـيح اسـت     )9. آموزشكده مجاز است مواد درسي طبق ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فناوري به صورت پيش نياز ارائـه نمايـد   )8. ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود
  .7تهران، بلوار كشاورز، بين بيمارستان ساسان و بيمارستان پارس، كوچه شهيد شوريده، پالك : نشاني) 10. شوند پذيرفته مي) شبانه(دانشجويان در اين آموزشكده در نوبت دوم 

 021-88960122-88961129: تلفن       14159-63431 :كدپستي
www.gtc.ac.ir  برداري كشورآموزشكده فني نقشه برداري ـ سازمان نقشه * 

 شود داوطلبـاني كـه امكـان تهيـه خوابگـاه ندارنـد از       لذا تأكيد مي. دانشجويان ندارد باشد و هيچ گونه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه براي مي ياين آموزشكده فاقد هرگونه تسهيالت خوابگاه) 1
موزشكده فاقد رستوران دانشجويي آ )3 .مبني بر استخدام دانشجويان پس از فراغت از تحصيل نخواهد داشت گونه تعهدي آموزشكده هيچاين ) 2. هاي اين آموزشكده خودداري نمايند انتخاب رشته

  13185-1684: صندوق پستي  .ميدان آزادي، خيابان معراج تهران،: نشاني) 4 .از رستوران سازمان نقشه برداري كشور با رعايت ضوابط آن سازمان وجود دارد است ولي امكان استفاده
 021-66071133 :تلفن
 www.khansar-cmc.ac.ir  دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار* 

  . انتهاي بلوار نماز ،خوانسار :نشاني) 3 .باشد خوابگاه جهت دانشجويان پسر به تعداد محدود موجود مي) 2 .ن دختر، خوابگاه تعلق خواهد گرفتبه تمامي دانشجويا) 1
 031-57770692: نمابر       57995301 -2 :تلفن
 www.hmu.ac.ir  )ويژه خواهران(ـ قم ) س(حضرت معصومهعلوم انساني ه كددانش* 

) 2. غيردولتي تحت نظر دانشگاه استفاده نماينـد هاي  توانند از خوابگاه دانشگاه متناسب با امكانات خود به پذيرفته شدگان حائز شرايط خوابگاه واگذار خواهد كرد و ديگر دانشجويان متقاضي مي) 1
  025-33209030 :تلفن              .روبروي ورزشگاه يادگار امام ،انتهاي بلوار غدير ،قم: نشاني) 3. باشد هاي استان قم الزامي مي در تمام دانشگاه) چادر( داشتن حجاب برتر

 www.narjesrafsanjan.ir  )خواهران ويژه(رفسنجان ـ  )س(كده علوم انساني حضرت نرجسدانش* 
  034-34356625-28: تلفن                    .االنبياء، بلوار واليت ميدان خاتم، رفسنجان: نشاني

 www.shariaty.ac.ir  دكتر شريعتي ـاي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه* 
  021-55503769: نمابر     55538003-5: تلفن          .  خيابان دانشگاه ،خيابان ميعاد جنوبي ،بزرگراه شهيد تندگويان ،ميدان بهمن ،تهران: نشاني

 www.sunt.ir  )ويژه خواهران(ـ سبزوار  )س(حضرت زينب  دانشكده فني و مهندسي* 
  .كمربندي جاده بردسكنابتداي سبزوار، : نشاني) 2. دهد و سرويس اياب و ذهاب اختصاص مي) با نظارت دانشگاه(دانشگاه به تمامي پذيرفته شدگان خوابگاه خودگردان اين  )1

  051-44500880و   44200751: تلفن    9615131113: كدپستي
 www.ugsr.ir  دانشكده فني و مهندسي گرمسار* 

  .باشد خوابگاهي مي تسهيالتفاقد هرگونه اين دانشكده 
www.gut.ac.ir  گلپايگاندانشكده فني و مهندسي * 

واحـد در هـر    14اخـذ حـداقل    )1: نمايد با شرايط ذيل كمك هزينه تحصيلي بالعوض پرداخت مي 1397بنياد همياران توسعه دانشكده فني و مهندسي گلپايگان به دانشجويان ممتاز ورودي سال 
  .باشد نيمسال تحصيلي مي 7و حداكثر ) ميليون ريال 2ماهيانه (ميليون ريال  10لغ اهدايي به ازاي هر نيمسال تحصيلي بم )3 .در هر نيمسال تحصيلي 18كسب معدل حداقل  )2 .نيمسال تحصيلي

    دانشكده كشاورزي شيروان* 
  .محور شيروان ـ بجنورد 10استان خراسان رضوي، شيروان، كيلومتر : نشاني

 www.tjamcaas.ac.ir  دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام* 
يابـد،   رفاه دانشجويان وزارت علوم بـه دانشـگاه تخصـيص مـي     و وام تحصيلي به دانشجويان روزانه، متناسب با اعتباري كه توسط صندوق) شبانه( دوم وام پرداخت شهريه به دانشجويان نوبت) 1

بـا   وعده غذايي سهدانشگاه داراي سلف سرويس دانشجويي براي  )3 .گيرد انجام مي ها و بالعكس دهي رايگان از دانشگاه به محل خوابگاه رفاه حال دانشجويان، سرويس جهت) 2. شود پرداخت مي
بيشـتر بـه    جهت كسب اطالعـات ) 5 .باشد اين واحد دانشگاهي داراي خوابگاه خودگردان براي تمام دانشجويان روزانه و شبانه مي )4 .باشد مي) وزارت علوممصوب صندوق رفاه (قيمت دانشجويي 

      9571875335  :كدپستي              41و  39، بين امام خميني )ره(تربت جام، بلوار امام خميني: نشاني) 6 .مراجعه فرماييدبه نشاني فوق سايت دانشگاه 
   051-52547045 :نمابر              ) امور دانشجويي 19و  18 هاي داخلي امور آموزشي و 17و  16 هاي داخلي( 52547041-44: تلفن



 وابسته به وزارت علوم ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 3                            ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 6 صفحه 3شماره   پيوست
 

 آموزش عاليها و مؤسسات  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
 www.abru.ac.ir  ـ بروجرد) ره(العظمي بروجردي... ا دانشگاه آيت* 

     066-42468223: نمابر  42468320-1: تلفن        176: صندوق پستي            .آباد خرم ـجاده بروجرد  3بروجرد، كيلومتر : نشاني
 www.araku.ac.ir  دانشگاه اراك* 

. اقدام خواهد نمـود ...)  دختران و، ترم باالتر، هاي برتر رتبه(گرفته شده  هاي در نظر خوابگاهي جهت اسكان دانشجويان پسر و دختر بر اساس اولويتامكانات به محدوديت  اين دانشگاه با توجه) 1
  .)086-34173325: ها تلفن اداره خوابگاه. (دانشگاه استفاده نمايند توانند از خوابگاه غيردولتي تحت نظر نيز مي) شبانه(دانشجويان دوره نوبت دوم 

 086-32777404 :تلفن        . اراك، خيابان شهيد بهشتي، جنب پارك اميركبير: نشاني )2
 www.ardakan.ac.ir  دانشگاه اردكان* 

هاي آموزشي براساس ضوابط مصـوب   ه هزينه شهريه و واحدهاي درسي نوبت دوم در كليه گرو) 2. گردد در سايت اصلي دانشگاه برگزار مي) س(هاي مركز آموزش عالي حضرت خديجه  كالس) 1
جهـت اطـالع از   ) 4. گـردد  اداره مـي ) توسط دانشجويان  با تامين هزينه(هاي دانشجويي پسران و دختران بوده كه به صورت خودگردان  اين دانشگاه داراي خوابگاه )3 .گردد هيات امناء محاسبه مي

  035-32226767-32248170-32248171: تلفن                      ).ره(اهللا خاتمي اردكان، بلوار آيت: نشاني) 5. مراجعه فرماييدبه نشاني فوق آخرين اطالعات دانشگاه به وبسايت دانشگاه 
 www.urmia.ac.ir  دانشگاه اروميه* 

به دانشجويان مقطع كارشناسي در سـه  ) 2 .نمايد يدانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه با تغيير رشته، مهماني و انتقال پذيرفته شدگان رشته دكتري عمومي دامپزشكي به هيچ عنوان موافقت نم) 1
  044-32752842: نمابر    32755278 :تلفن       165 :صندوق پستي.   جاده سرو پرديس نازلو 11كيلومتر  ،اروميه: نشاني) 3. واگذار خواهد شد) دولتي(سال آخر سال تحصيلي، خوابگاه ملكي 

 www.ui.ac.ir  دانشگاه اصفهان* 
حداكثر زمان اسـتفاده  ) 2. شوند بندي اسكان داده مي ظرفيت ساير دانشجويان با اولويت شوند و در صورت وجود هاي دولتي اسكان داده مي االمكان در خوابگاه شرايط حتي كليه دانشجويان واجد) 1

هاي دولتي و  ، شاغل ارگانخودگردان ، ميهمان، انتقالي، بورسيه، مجازي، پرديس)شبانه(دوم  به دانشجويان نوبت) 3 .باشد ميهاي مجاز تحصيلي  صرفاً در ترم مربوطدستورالعمل  از خوابگاه برابر با
در اين دانشـگاه   )5. باشد هلي ميفاقد خوابگاه متأاين دانشگاه ) 4. گيرد تعلق مي در صورت وجود ظرفيت برابر با ضوابط خوابگاه )كيلومتر تا شهر اصفهان 100فاصله زير (بخش خصوصي و بومي 

بابـت شـهريه    %4الحسنه با كارمزد سـاليانه   پرداخت تسهيالت قرض) 6 .گردد ايام امتحانات، برابر با ضوابط و مقررات ارائه مي يتغذيه با يارانه دولتي صرفاً از روز شنبه تا چهارشنبه به استثنا ارائه
ضمنا در صورت نياز به . هاي تحصيلي باقيمانده دانشجو حداكثر سه سال است سقف تسهيالت يكصد و پنجاه ميليون ريال و دوره بازپرداخت آن با توجه به ترم. دوران تحصيلي دانشجويان پرديس

 ،اصـفهان : نشـاني ) 7 .ه نمايد مشروط به اينكه كل زمان پرداخت اقساط وي از زمان تحصيل دانشجو بيشـتر نشـود  تواند پس از تسويه وام اول، مجددا از شرايط وام استفاد مبالغ بيشتر دانشجو مي
  .هزارجريب خيابان

 www.vaja.ir  )وابسته به وزارت اطالعات(دانشگاه اطالعات و امنيت ملي * 
 احراز صالحيت استخدامي برابر ضـوابط  )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  )7. باشند اي داوطلبان 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
 توانند با سپردن تعهد، خـدمت دوران سـربازي را در وزارت اطالعـات طـي     مي هگادانشاين پذيرفته شدگان  )8). بعدبه  1375 متولدين( باشد سال تمام مي 22سن براي داوطلبان مقطع كارشناسي 

بـراي   عـات و امنيـت ملـي   اطال هگادانشـ  )10. التحصيلي، در وزارت اطالعات اسـتخدام خواهنـد شـد    از فارغ باشند و پس دانشجويان در طول دوره تحصيل، از كمك هزينه برخوردار مي )9. كنند
دانشـجويان مقطـع    )12 .خواهد بـود  گيري از امكانات بسيار مناسب تمام وقت، به صورت شبانه روزي و با بهره گاهدانشاين تحصيل در  )11. نمايد دانشجويان مجرد واجد شرايط، خوابگاه تهيه مي

مالي ناشـي از  شدگان از تحصيل انصراف دهند بايد خسارت  در صورتي كه پذيرفته )13. باشند هاي زنده دنيا و امور فوق برنامه مي از زبان كارشناسي در طول مدت تحصيل ملزم به فراگيري يكي
   .گردد مي ءالتحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطا فارغ نامه به دانشجويان پس از اتمام مدت تحصيل و انجام تعهدات، گواهي )14. نمايند گزينش و تحصيل را پرداخت

 www.alzahra.ac.ir  )ويژه خواهران(ـ تهران ) س(دانشگاه الزهرا* 
) شـبانه ( نوبـت دوم روزانـه و  هـاي   دورهبه دانشـجويان  ) 3. ترم است 8حداكثر ترم مجاز استفاده از خوابگاه براي مقطع كارشناسي  )2. گيرد خوابگاه فقط به دانشجويان روزانه دانشگاه تعلق مي) 1

  .خيابان ونك ،ميدان ونك، تهران: نشاني) 5 .گيرد و پرديس خوابگاه تعلق نمي ، بورسيه، شاغل)شبانه(نوبت به دانشجويان ) 4. گيرد البرز خوابگاه تعلق نمي هاي تهران و ساكن استان
  021-88044051-8 :تلفن                1993893973: كدپستي

 www.ilam.ac.ir  دانشگاه ايالم* 
  . اساس امتياز و در نظر گرفتن رتبه قبولي، صورت خواهد گرفت خوابگاه به افراد متقاضي براري ذواگ) 2. باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي) 1

 www.ub.ac.ir  دانشگاه بجنورد* 
  :آورد هاي برتر به شرح جدول ذيل حمايت ويژه به عمل مي شدگان با رتبه دانشگاه بجنورد از پذيرفته :ويژهامتيازات ) 2. باشد هاي عاري از دخانيات مي اين دانشگاه عضو دانشگاه )1

 )3(منطقه سه  )2(منطقه دو  )1(منطقه يك   رتبه در سهميه  
 تر از پايين مشوق تر از پايين تر از پايين مشوق تر از پايين  رشته/ دانشكده   رديف
   4500 * 4500 * 4000 * 
 ** 3500 ** 4000 ** 4000 هاي علوم پايه رشته  1

    3500 *** 3500 *** 3000 *** 
 * 1500 * 2500 * 3000كه از گروه ) 4و  3هاي رديف  از رشته غير(هاي فني و مهندسي، علوم انساني و هنر  رشته  
 ** 1250 ** 2000 ** 2500  .شوند آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم تجربي پذيرفته مي  2

    2000 *** 1500 *** 1000 *** 
   800 * 600 * 500 * 
 ** 400 ** 500 ** 650  هاي روانشناسي و حقوق رشته  3

    500 *** 400 *** 300 *** 
   1000 * 900 * 600 * 
 ** 500 ** 800 ** 900  هاي ارتباط تصويري، صنايع دستي رشته  4

    700 *** 600 *** 300 *** 
 * 1000 * 1500 * 1500 كه از) 3هاي رديف  غير از رشته(علوم انساني هاي  رشته  
 ** 900 ** 1250 ** 1250  شوند گروه آزمايشي علوم انساني پذيرفته مي  5

    1000 *** 1000 *** 700 *** 
  .هزار تومان 350اهداي كمك هزينه تحصيلي ماهانه ***  .تاپ اهداي لپ**  .خوابگاه، كتابخانه، مراكز ورزشي و اينترنت ويژه :امكانات رفاهي رايگان شامل *
گيرد و ادامه آن در نيمسال دوم و بـه بعـد    شده، دانشجوي دانشگاه بجنورد باشد، تعلق مي سال و ماداميكه پذيرفته 4هاي كمك هزينه تحصيلي و امكانات رفاهي رايگان حداكثر به مدت  مشوق -

  .باشد ورودي خود مي رشته و هم درصد برتر دانشجويان هم 10يانگين كل، جزو منوط به قرار گرفتن دانشجو به لحاظ م
  058-32410700: نمابر         32201000: تلفن           94531-55111: كدپستي    .جاده اسفراين 4بجنورد، كيلومتر : نشاني

 www.buqaen.ac.ir  دانشگاه بزرگمهر ـ قائنات* 
هاي ميهماني و انتقالي در سال اول تحصيل مورد بررسي  درخواست )2 .خواهد بودبا دانشجويان دوره روزانه واگذاري باشد و اولويت  خوابگاه خودگردان به تعداد محدود در سطح شهر موجود مي) 1

 056-32526530: نمابر           . تماس حاصل فرماييد 31006000 تلفنيا با و مراجعه  فوقجهت كسب اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني ) 3. گيرد قرار نمي
 www.basu.ac.ir  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان* 

افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي از ايـن  ) 3. باشد برتر ميهاي  لويت واگذاري خوابگاه با دانشجويان داراي رتبهوا )2 .باشد هاي عاري از دخانيات مي اين دانشگاه عضو دانشگاه) 1
  081-38381601-10 :تلفن        .روشن شهيد احمدي همدان، چهارباغ: نشاني) 3 .هستندشروط مستثني 

 www.bonabu.ac.ir  دانشگاه بناب* 
  .باشد ملكي براي دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پسر ميدانشگاه بناب داراي خوابگاه 

 www.birgand.ac.ir  دانشگاه بيرجند* 
دانشگاه ظرفيت اسـكان   هاي هاي ملكي و استيجاري پرديس براي اكثريت پذيرفته شدگان غيربومي دوره روزانه در تمامي مقاطع تحصيلي، در خوابگاه 97-98دانشگاه بيرجند در سال تحصيلي ) 1

همچنين دانشـكده  . هاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه انجام خواهد پذيرفت هاي مذكور، تمهيدات الزم جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه بديهي است در صورت تكميل ظرفيت خوابگاه. دارد
  .بيرجند، بلوار شهيد آويني، انتهاي بلوار دانشگاه: نشاني) 2. ودگردان امكان پذير خواهد بودهاي خ اقماري فردوس فاقد خوابگاه ملكي بوده و اسكان دانشجويان در خوابگاه

     056-32202102-32202301-2: تلفن                 97175-615: صندوق پستي



 وابسته به وزارت علوم ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 3                            ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 7 صفحه 3شماره   پيوست
 

 آموزش عاليها و مؤسسات  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
 www.ikiu.ac.ir  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين* 

 .دهد وجه به امكانات خود به تعداد محدودي از دانشجويان خوابگاه اختصاص ميتاين دانشگاه با 
 www.pnu.ac.ir  دانشگاه پيام نور* 

درج سال جـاري  ) 2دفترچه شماره (دفترچه راهنماي انتخاب رشته  8و همچنين صفحه ) 1دفترچه شماره (نام  دفترچه راهنماي ثبت 40شرايط و ضوابط تحصيل در دانشگاه پيام نور در صفحه  -1
  .پايگاه اينترنتي فوق مراجعه نمايندو شماره تلفن مراكز و واحدهاي دانشگاهي اين دانشگاه، به نشاني داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه پيام نور و همچنين  -2 .شده است

 www.tabrizu.ac.ir  دانشگاه تبريز* 
دانشجويان روزانه غيربومي پس از امتيازبنـدي و بـا   % 60هاي موجود، فقط به  اين دانشگاه با توجه به محدوديت) 2 .كند خوابگاه واگذار نمي) نوبت دوم(دانشجويان دوره شبانه  انشگاه تبريز بهد) 1

 .پذيرفته شدگان نـدارد  هيچگونه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه مهندسي مرند ،آموزشكده فني) 4. باشد تبريز داراي خوابگاه متأهلي نمي دانشگاه )3 .برتر خوابگاه واگذار نمايد هاي اولويت رتبه
 كليه دانشجويان هب دانشكده فني مهندسي ميانه) 6 .باشد وابگاه دانشجويان دختر به صورت خودگردان ميخ كند و دانشجويان پسر خوابگاه واگذار نميه ب كشاورزي و منابع طبيعي اهر آموزشكده )5

   041-33340081-9 :تلفن           51666-16471 :كدپستي          .بهمن 29بلوار ، تبريز: نشاني) 7 .نمايد دختر و پسر خوابگاه خودگردان واگذار مي
 www.iasbs.ac.ir  تكميلي علوم پايه زنجانتحصيالت  دانشگاه* 

وجود دارد كه از خوابگاه ) بدون اعمال سهميه( 000/10در دوره كارشناسي اين امكان براي دانشجويان پذيرفته شده با رتبه كشوري زير  )2. اين دانشگاه فاقد خوابگاه براي دوره كارشناسي است )1
پذيرفتـه  ) بدون اعمال سهميه(كشوري  هزار به دانشجويان دكتري پيوسته فيزيك كه با رتبه زير )3 .باشد پابرجا خواهد بود 5/17دولتي استفاده كنند و اين امتياز مادامي كه معدل كل دوره باالي 

         45137-66731: كدپستي    45195-1159صندوق پستي       .444بلوار استاد يوسف ثبوتي، پالك  ،زنجان: نشاني )4  .شوند يك عدد لپ تاپ اهدا خواهد شد
  024-33155142: نمابر     33151: تلفن
 www.ausmt.ac.ir  هاي نوين آمل دانشگاه تخصصي فناوري* 

  0121-2271057: تلفن       46168-49767: كدپستي       24، آفتاب )ره(خيابان امام خمينيآمل، : نشاني) 2. باشد ميدولتي فاقد خوابگاه  دانشگاهاين ) 1
 www.torbath.ac.ir  دانشگاه تربت حيدريه* 

مشهد، بعد از پل ـ محور تربت حيدريه  7كيلومتر : نشاني) 2. باشد ميموجود به تعداد كافي ) با هزينه شخصي(دانشجو داراي خوابگاه بصورت خودگردان  و برادران اين دانشگاه براي خواهراندر ) 1
  051-52299601-52299632: نمابر       52299603-4: تلفن          . هوايي عابر پياده

 www.tafreshu.ac.ir  دانشگاه تفرش* 
 روزانـه  دانشـجويان  %85هاي اعالم شده از سوي صـندوق رفـاه بـه     سال بعد با توجه به معدل و اولويت سهبه دليل محدوديت فضاي خوابگاهي در سال اول بر اساس نمره قبولي كنكور و در ) 1

  086-36227430: تلفن     . انتهاي بلوار پاسداران شهرك امام، تفرش،: نشاني) 3. باشند فاقد خوابگاه در دانشگاه مي )شبانه( نوبت دومدوره پذيرفته شدگان ) 2 .خوابگاه تعلق خواهد گرفت
 www.ut.ac.ir  دانشگاه تهران* 
واقع در شهر قم رعايت حجاب اسالمي با پوشش چادر براي بانوان الزامي » پرديس فارابي«واقع در شهر تهران و همچنين » دانشكده الهيات و معارف اسالمي«هاي مورد اجرا در  براي رشته) الف
بشـرح ذيـل صـورت    هاي آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم تجربي  و منحصراً از بين داطلبان گروهبا شرايط خاص و دكتري پيوسته بيوتكنولوژي بصورت متمركز رشته پذيرش در ) ب. باشد مي
  .صاحبهموفقيت در م) 2 .در آزمون سراسري، به عنوان شرط ورود به مصاحبه) ده هزار و پانصد( 10500نمره علمي  حداقل كسب )1 :پذيرد مي
 www.jahrom.ac.ir  دانشگاه جهرم* 

  071-54372254: نمابر      54372252: تلفن     .شهيد استاد مطهري، ميدان خليج فارسجهرم، بلوار : نشاني) 2. باشد ي امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه بصورت خودگردان مي ارائه) 1
 www.ujiroft.ac.ir  دانشگاه جيرفت* 

  034-43347065: نمابر     43347061-3: تلفن       364: صندوق پستي. جاده بندرعباس 8كيلومتر  ،جيرفت: نشاني) 2. گيرد لويت خوابگاه تعلق ميودانشجويان براساس ابه ) 1
 www.hsu.ac.ir  دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار* 

  051-44012613: نمابر            44012611: تلفن.        سبزوار، توحيدشهر: نشاني) 2. توانند به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند داوطلبان جهت دسترسي به اطالعات بيشتر مي) 1
 www.pgu.ac.ir  دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر* 

در دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي به كليه دانشجويان، در دانشكده فني و مهندسي جـم بـه   ) 2. دانشگاه تمامي تالش خود را جهت اعطا خوابگاه به دانشجويان ورودي جديد خواهد كرداين ) 1
 .هـاي خـودگردان اسـتفاده نماينـد     تواننـد از خوابگـاه   اير دانشجويان نيز در صورت تمايل ميس) 3. هفتاد درصد دانشجويان و در شهر بوشهر به پنجاه درصد دانشجويان خوابگاه تعلق خواهد گرفت

  077-33446511: نمابر         31222014: تلفن   .بلوار شهيد ماهيني، دواس ،بوشهر: نشاني) 5 .دنمراجعه نماي فوق دانشگاه به نشاني وبگاهجهت كسب اطالعات بيشتر به داوطلبان ) 4
 www.khu.ac.ir  دانشگاه خوارزمي ـ تهران* 

پرديس تهران، هاي دانشجويي  خوابگاه به دليل محدوديت ظرفيت )2. )هاي تهران كدرشته محل( .هاي برتر خواهد بود با رتبهاسكان لويت وا ،هاي دانشجويي خوابگاه به دليل محدوديت ظرفيت) 1
  43خيابـان شـهيد مفـتح، نرسـيده بـه خيابـان انقـالب، شـماره         : نشاني پرديس تهـران ) 3 .)هاي تهران و كرج كدرشته محل( گيرد خوابگاه تعلق نميهاي تهران و البرز  به دانشجويان بومي استان

  026-34579600: تلفن    31979-37551: كدپستي.    خيابان شهيد بهشتي، ميدان دانشگاه: نشاني پرديس كرج) 4       021-88329220-3: تلفن   15719-14911: كدپستي
  www.du.ac.ir  دانشگاه دامغان* 

: نشـاني ) 3. نيمسال تحصيلي خوابگاه تعلـق خواهـد گرفـت    4به دانشجويان پسر تنها  )2 .شدنيمسال تحصيلي خوابگاه داده خواهد  8به مدت ) اعم از روزانه و شبانه(ه كليه دانشجويان دختر ب) 1
 023-35220087: نمابر        35220251-35220087: تلفن          3671641167: كدپستي            .دامغان، ميدان دانشگاه

 www.cmu.ac.ir  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار* 
 .خوابگاه خواهران در محوطه دانشگاه قرار دارد) 3. باشد هاي مربوط مي ها بر اساس تعرفه هزينه خوابگاه )2 .گيرد در اين دانشگاه به كليه پذيرفته شدگان خوابگاه تعلق مي) 1 :شرايط عمومي) الف
كوررنگي چشم، استفاده از عينك طبي، عدم داشتن  عدم داشتن ضعف بينايي، عدم )1: زير را دارا باشند را انتخاب كنند بايد شرايط »دريامهندسي « داوطلباني كه رشته) 1 :شرايط اختصاصي) ب

ذكر است هزينه كليه مراحـل معاينـات پزشـكي بـر عهـده شـخص        الزم به .سالمت جسمي و روحي كامل با تاييد پزشك معتمد سازمان بنادر و دريانوردي عدم داشتن نقص جسماني و دارابودن
التحصـيلي و   پس از فارغ داوطلبان )3 سانتيمتر 170داشتن حداقل قد  )2). است قابل دسترسي سازمان هرگاه در وب ي درياييها ارگان ساير پزشكان معتمد سازمان بنادر و ليست(باشد  داوطلب مي

 هاي كارورزي الزم در پس از طي دوره بايست هاي دريايي باشند، ضمن دارا بودن شرايط اختصاصي ارگان مربوطه، مي در ارگان هاي مذكور چنانچه متقاضي خدمت اخذ مدرك كارشناسي در رشته
نياز به اخذ گذرنامه، شناسنامه دريايي و مجوز خـروج از   الزم به ذكر است در صورت .دريانوردي شركت و حد نصاب نمره قبولي را كسب نمايند روي كشتي در امتحانات شايستگي سازمان بنادر و

 داشتن معافيت پزشكي )4. تعهدي نخواهد داشت باشد و دانشگاه در اين زمينه هيچگونه انشجو ميتضامين مربوطه به عهده شخص د ها و به دوره كارورزي در دريا، تمامي هزينه كشور جهت اعزام
     054-35320020-24: تلفن        99717-56499: كدپستي           .چابهار، بلوار دانشگاه: نشاني )5 .باشد براي احراز مشاغل دريايي قابل قبول نمي

 www.razi.ac.ir  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه* 
) شـبانه ( پذيرفته شـدگان دوره نوبـت دوم  ) 2. محدوديتي ندارد دانشگاه در واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان دوره روزانه در سنوات مجاز تحصيلي دانشگاه رازي با توجه به امكانات و ضوابط) 1

از طريق خوابگـاه خـودگردان بـا پرداخـت شـهريه       دانشكده مديريت و حسابداري جوانرودسنقر و   واگذاري خوابگاه در دانشكده) 3. توانند از خوابگاه خودگردان با پرداخت شهريه استفاده نمايند مي
محل تحصـيل پذيرفتـه   ) 5 .شدبررسي و پذيرفته نخواهد  تا پايان تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري جوانرودسنقر و   دانشكدهنقل و انتقال پذيرفته شدگان  ميهماني و تقاضاي) 4 .خواهد بود
-6 :نتلفـ . پـرديس دانشـگاه   ،ابريشـم  بـاغ  ،طاق بسـتان ، كرمانشاه: نشاني) 6 .باشد مي دانشكده مديريت و حسابداري جوانرودبازرگاني مديريت  هاي مديريت مالي و رشتهناطق محروم شدگان م

، خـرداد  پـانزده ميـدان   ،سنقر :نشاني دانشكده كشاورزي )8 *   083-45245012 :تلفن . دانشجو خيابان، خيابان شهيد مطهري ،آباد اسالم: شاني دانشكده فني مهندسين) 7*  34277604-083
  083-26232166 :تلفن      .انتهاي خيابان امام شافعي ،جوانرود :نشاني دانشكده مديريت و حسابداري) 9 *   .راه سپاهانرچها، ميرزاي شيرازي خيابان

 www.zabol.ac.ir  دانشگاه زابل* 
) نوبـت دوم ( به كليه پذيرفته شدگان دختر دوره شبانه) 2. شود هاي مرتبط داده مي ، تغذيه و وامخوابگاهكليه امكانات رفاهي شامل االمكان  كليه پذيرفته شدگان دختر و پسر دوره روزانه حتي به )1

در صورت وجود ظرفيت خالي ) نوبت دوم(شود و به پذيرفته شدگان پسر دوره شبانه  هاي مربوط به پذيرفته شدگان نوبت دوم داده مي تغذيه و واماالمكان كليه امكانات رفاهي شامل خوابگاه،  حتي
به پذيرفته شدگان پرديس  )3 .مند شوند اي مرتبط بهرهه توانند از ساير خدمات رفاهي مانند تغذيه و وام شود، همچنين اين پذيرفته شدگان مي هاي دانشجويي، خوابگاه اختصاص داده مي در خوابگاه

    054-31232032: نمابر         31232030: تلفن       .پرديس جديد دانشگاه ،جاده بنجار 2كيلومتر ،زابل: نشاني) 4. گيرد تعلق نمي) خوابگاه، وام و تغذيه( گونه امكانات رفاهي دانشگاهي هيچ
 www.znu.ac.ir  دانشگاه زنجان* 

براي دانشجويان پسر از نيمه دوم دوران تحصيل  )الف: باشد هاي دولتي، امكان تخصيص خوابگاه براي دانشجويان روزانه به شرح ذيل مي با توجه به محدوديت اين دانشگاه در واگذاري خوابگاه) 1
دانشجويان پسر در نيمه اول دوران تحصيل و دانشجويان دختر ) ارشناسي و كارداني به ترتيب از ترم سوم و دومك(براي دانشجويان دختر  )ب .)كارشناسي و كارداني به ترتيب از ترم پنجم و سوم(

و تخصـيص   دانشگاه زنجان هيچ تعهـدي نسـبت بـه تـأمين     )2. با هزينه شخصي اسكان يابند) در حد امكانات موجود(هاي خودگردان خصوصي  توانند در خوابگاه هاي اول و دوم صرفاً مي در ترم
هاي خودگردان بخش خصوصي با هزينه شخصي  توانند در كل مدت زمان تحصيل خود از خوابگاه اين دسته از دانشجويان در صورت تمايل مي. را ندارد) شبانه(ها به دانشجويان نوبت دوم  خوابگاه

ايـن   )4. مراجعـه نمائيـد    /1512http://www.znu.ac.ir/stu_vp :ي خودگردان خصوصي به نشانيها خوابگاه يبها جهت كسب اطالعات بيشتر و همچنين ميزان اجاره )3 .استفاده نمايند
  .باشد دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي



 وابسته به وزارت علوم ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 3                            ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 8 صفحه 3شماره   پيوست
 

 آموزش عاليها و مؤسسات  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
 www.kazerunsfu.ac.ir  دانشگاه سلمان فارسي ـ كازرون* 

كـازرون،  : نشـاني ) 3 .مراجعـه شـود  به نشاني فوق دانشگاه گاه از شرايط عمومي و رفاهي دانشگاه به وب براي اطالع بيشتر) 2. در اين دانشگاه امكان فراهم سازي خوابگاه خودگردان وجود دارد) 1
  071-42229080: نمابر           42226051-2 :تلفن              .چهارراه ارشاد، ابتداي خيابان طالقاني

 www.semnan.ac.ir  دانشگاه سمنان* 
) 2. پـذيرد  بنـدي انجـام مـي    هاي بعـد بـر اسـاس شـرايط و اولويـت      هاي اول و دوم تحصيلي به دانشجويان روزانه به صورت قطعي و در نيمسال اختصاص خوابگاه در اين دانشگاه، در نيمسال) 1

هاي دانشگاه موفق به كسب رتبه اول در  به تمامي دانشجوياني كه در رشته گرايش) 3. دشون اسكان داده مي) تحت نظارت دانشگاه سمنان(هاي خودگردان  در خوابگاه) شبانه(دانشجويان نوبت دوم 
شـهر و   علوم تربيتي و دانشكده منابع طبيعي اين دانشگاه واقع در مهدي شناسي و محل تحصيل و خوابگاه دانشكده روان )4. گيرد هاي خود شوند، دو نيمسال تحصيلي خوابگاه تعلق مي ورودي هم
) 6 .باشـد  كيلومتري از شهرستان سمنان مـي  24اين دانشگاه واقع در شهميرزاد و در فاصله  محل تحصيل و خوابگاه آموزشكده دامپزشكي )5. باشد كيلومتري از شهرستان سمنان مي 20فاصله در 

  023-33654324-5 :تلفن  .  دانشگاه جاده دامغان روبروي پارك سوكان پرديس شماره يك دانشگاه اداره كل آموزش 4سمنان كيلومتر : نشاني
 www.sjau.ac.ir  )همدان( الدين اسدآبادي ـ اسدآباد دانشگاه سيدجمال* 

  .)ره(خيابان امام خمينيالدين اسدآبادي، ابتداي  همدان، اسدآباد، ميدان سيدجمال: نشاني) 2 .پرداخت هزينه آن توسط دانشجويان متقاضي خواهد بودهاي دانشگاه بصورت خودگردان و  خوابگاه) 1
  081-33137450: تلفن
 www.usb.ac.ir  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان* 

اين دانشگاه داراي باالترين سرانه  )2. كشور قرار دارد 2هاي سطح  دانشگاه سيستان و بلوچستان به عنوان قطب علمي جنوب شرق كشور در سطح بندي چهار گانه وزارت علوم در بين دانشگاه) 1
ذيـل مـورد    توضـيحات سراسري مطابق  آزمونهاي برتر  رتبه )4. گرددبه اكثر دانشجويان روزانه در طول تحصيل امكانات خوابگاهي واگذار مي )3 .باشدهاي كشور ميفضاي سبز در بين دانشگاه

در  ،2800تجربي در منطقه يـك  علوم *  500در منطقه سه و  750در منطقه دو  ،1000انساني در منطقه يك علوم : آزمايشي هاي گروهحداكثر رتبه در ) بدون سهميه(گيرند  حمايت مالي قرار مي
 100در منطقه سـه  و  125 در منطقه دو، 150در منطقه يك  هنر*  1000در منطقه سه و  1500در منطقه دو  ،2000در منطقه يك ني رياضي و فعلوم *  1400در منطقه سه و  2000منطقه دو 

حائزان شرايط فوق در بدو پذيرش و نيمسال اول در دانشگاه سيستان و بلوچستان بـه صـورت ماهيانـه مبلـغ     *  500در منطقه سه و  750در منطقه دو  ،1000 در منطقه يك هاي خارجي زبان* 
هـاي   علوم انساني، هنر و زبان: حداقل معدل در نيمسال در رشته. باشد ها مي بودن شرايط معدلي ذيل در ساير نيمسال نمايند و ادامه پرداخت اين تشويقي منوط به داراتومان دريافت مي 000/300

 )6. شـوند منـد مـي  بهـره . ..هاي ورزشي، استخر، زمين چمن،   تمام دانشجويان روزانه و شبانه از امكانات ورزشي متعدد شامل سالن )5 .باشد مي 00/17فني مهندسي و علوم پايه و  00/18 خارجي
هـاي  اين دانشگاه داراي مجهزترين آزمايشگاه )7. هستند دانشجويان دانشگاه از خدمات بيمه حوادث رايگان و درمانگاه شبانه روزي از قبيل ويزيت و تزريقات رايگان و دندانپزشكي ارزان برخوردار

بـه   )9. گـردد  متناسب با اعتباري كه صندوق رفاه دانشجويان بـه دانشـگاه اختصـاص دهـد پرداخـت مـي      ) شبانه(ن نوبت دوم وام پرداخت شهريه دانشجويا )8. تحقيقاتي جنوب شرق كشور است
اي ويژه اي و تغذيهخانهگردد و همچنين امكانات خوابگاهي، كتابهاي مالي پرداخت مي شوند مشوقدانشجويان برتر كارشناسي كه ساليانه طبق آيين نامه استعدادهاي درخشان دانشگاه برگزيده مي

      054-31136280 :تلفن       . ها فراهم شده است نيز جهت آن
 www.shahed.ac.ir  دانشگاه شاهد ـ تهران* 

  .مصاحبه بعمل خواهد آمدمعرفي شده چند برابر ظرفيت داوطلبان كليه و از گيرد  صورت ميبا شرايط خاص و بصورت متمركز پذيرش در اين دانشگاه 
ها  عدم وابستگي تشكيالتي، هواداري از احزاب و سازمان )3 .اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي )2 .اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام )1

بـراي خـواهران از شـرايط اساسـي     ) چادر(اعتقاد و التزام عملي به حجاب برتر  )6 .پايبندي كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه )5 .ثرؤنداشتن سابقه محكوميت كيفري م) 4 .هاي غيرقانوني و گروه
لبان منـوط بـه تاييـد    هاي عمومي متقاضيان دوره و احراز موارد فوق، بررسي الزم از سوي هسته دانشگاه صورت پذيرفته و پذيرش نهايي داوط بديهي است در خصوص صالحيت*  .پذيرش است

  ).ره(قم، روبروي حرم مطهر امام خميني ـ آزادراه تهران: نشاني) 7 .ودهسته گزينش دانشگاه خواهد ب
 www.sku.ac.ir  دانشگاه شهركرد* 

. گيرد ترم تحصيلي خوابگاه تعلق مي 6از دانشجويان روزانه واجد شرايط به مدت حداكثر  %30ها به حداكثر  نامه واگذاري خوابگاه لذا مطابق شيوه. باشد اين دانشگاه داراي محدوديت خوابگاه مي) 1
. ردندا )نوبت دوم(ست اين دانشگاه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه براي دانشجويان شبانه ا بديهي .هاي غيردولتي تحت نظارت دانشگاه استفاده نمايند توانند از خوابگاه ديگر دانشجويان متقاضي مي

علوم انسـاني فارسـان واقـع در شهرسـتان      ، دانشكده هنر و)روزانه اعم از شبانه و( ، ارتباط تصويريحقوق اسالمي صنايع دستي و فقه و هاي فرش، محل تحصيل كليه دانشجويان رشته ضمناً) 2
  . باشد خوابگاه مي ليكن اين دانشكده براي دانشجويان شبانه فاقد ،دهد ه ميائشجويان روزانه خوابگاه اردانشكده هنر و علوم انساني فارسان به كليه دان) 3. باشد مي )كيلومتري شهركرد 20(فارسان 

 www.uk.ac.ir  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان* 
دانشگاه تسهيالتي مانند استفاده رايگان از سلف سرويس و خوابگاه و پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال بـراي كمـك    )2 .دانشگاه در مورد تسهيالت رفاهي براي دانشجويان شبانه تعهدي ندارد) 1

آموزش عالي بافت  مجتمع) 3. نمايد حقوق فراهم مي و رتبه كل دو رقمي براي دانشجويان هنر و) به استثناي دانشجويان هنر و حقوق(هزينه خريد لپ تاپ براي دانشجويان با رتبه كل سه رقمي 
   . شبانه تعهدي ندارد نسبت به تهيه خوابگاه براي دانشجويان روزانه و

 www.sbu.ac.ir  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران* 
داوطلبان سـاير  ) 2 .و باالتر 8000داراي نمره كل  هاي آزمايشي علوم رياضي و فني داوطلبان گروه) 1. روزانه با شرايط زير ارائه خواهد شد دورهفقط به دانشجوان  خوابگاهبه دليل كمبود امكانات، 

  .باشد دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي) 4. دهاي تهران و البرز وجود ندار امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان بومي ساكن استان) 3 .و باالتر 7500هاي آزمايشي داراي نمره كل  گروه
 www.scu.ac.ir  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز* 

  .خواهند شدها و تسهيالت مالي و رفاهي ويژه برخوردار  هاي مختلف كه اين دانشگاه را براي تحصيل انتخاب نمايند، از مشوق تر در رشته و پايين) 1000(هاي يك هزار  داوطلبان داراي رتبه) 1
  061-33360256: نمابر         33330011-19 :تلفن         61357-83151: كدپستي   .گلستان بزرگراهاهواز، : نشاني) 2

 www.azaruniv.edu  دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز* 
نقـل و  ) 4 .فاقد خوابگاه متاهلي استدانشگاه ) 3. به پذيرفته شدگان حائز شرايط، خوابگاه واگذار خواهد كرددانشگاه  )2. باشد جاده تبريز ـ مراغه مي  35كيلومتر در نشاني محل اصلي دانشگاه، ) 1

ها مطابق ضوابط و قوانين مربوطه بررسي  بديهي است درخواست نقل و انتقال به ساير دانشگاه. هاي تبريز ممنوع است به هر يك از دانشگاه) مهمان، انتقال دائم و تغيير رشته(انتقاالت دانشجويي 
  .مراجعه نمايندبه نشاني فوق يط پذيرش دانشجو در اين دانشگاه، به پايگاه اينترنتي دانشگاه داوطلبان قبل از انتخاب رشته براي اطالع از ساير ضوابط و شرا )5. خواهد شد
  041-34327500 :تلفن          53714-161 :صندوق پستي          5375171379 :كدپستي

 www.motahari.ac.ir  دانشگاه شهيد مطهري ـ تهران* 
  .مصاحبه بعمل خواهد آمدمعرفي شده چند برابر ظرفيت داوطلبان كليه و از گيرد  صورت ميبا شرايط خاص و بصورت متمركز پذيرش در اين دانشگاه 

) 3 .عالقمند به ادامه تحصيل در علوم حوزوي و رعايت شـئونات طلبگـي   )2 .متدين به دين مبين اسالم و مذهب جعفري و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران) 1 :شرايط عمومي )الف
       11365-4179: صندوق پستي     .تهران، ميدان بهارستان: نشاني) 5 .هاي علمي و عمومي احراز صالحيت )4 .به بعد 1376متولدين 

شـود و   براي كلية پذيرفته شدگان اين مركز، تركيبي از نظام آموزشـي و مفـاد درسـي حـوزه و دانشـگاه ارائـه مـي        )2. باشد تحصيل در اين دانشگاه بصورت تمام وقت مي )1 :اطالعات الزم )ب
 .شـوند  توانند به لباس مقـدس روحانيـت ملـبس    پذيرفته شدگان برادر پس از فراغت از تحصيل، در صورت تمايل و داشتن شرايط الزم مي )3. شوند شدگان طالب علوم ديني محسوب مي پذيرفته

قبولي قطعي در اين دانشگاه  )6 .گيرد خوابگاه و ساير تسهيالت دانشگاهي به برادراني كه موازين طلبگي را رعايت نمايند تعلق مي) 5 .باشد اين دانشگاه براي دانشجويان خواهر فاقد خوابگاه مي) 4
  .اشدب هاي علمي و عمومي مي پس از انجام مصاحبه از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و احراز صالحيت

 www.shirazu.ac.ir  دانشگاه شيراز* 
كيلومتري در صورت  100به دانشجويان روزانه ساكن اطراف شيراز تا شعاع  )3. باشد اولويت واگذاري خوابگاه، با دانشجويان داراي رتبه برتر آزمون سراسري مي با توجه به محدوديت خوابگاهي )1

دانشگاه شيراز وبگاه در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر در مورد خوابگاه به  )5. گونه تعهدي نسبت به ارائه امكانات خوابگاه متأهلي ندارد دانشگاه هيچ )4 .شود وجود ظرفيت، خوابگاه واگذار مي
  6286420: تلفـن    71345-1585: صندوق پستي   71946-84334: كدپستي  .بلوار جام جم، جنب صدا و سيما، ساختمان مديريت دانشگاه شيرازشيراز، : نشاني) 6 .ماييدنمراجعه فوق  به نشاني

فسا قرار  ـ كيلومتري جاده قديم داراب 7از و دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب در كيلومتري شهر شير 270شهرستان داراب در : دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب )7 * 31136: نمابر
   071-53546476: نمابر     36139841و  36139907تلفن     7481196711كدپستي     . باشد دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب داراي خوابگاه دانشجويي مي. دارد

    http://shirazu.ac.ir/darab: سايت دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دارابنشاني 
  .باشد هاي حضوري مي ها مانند شرايط عمومي دوره شرايط عمومي پذيرش در اين دوره :عمومي شرايط )الف :هاي مجازي شرايط مربوط به دوره

نام معادل يك سوم ظرفيـت   هاي مجازي، با استفاده از سيستم نوين آموزش الكترونيكي، تشكيل هر دوره منوط به حداقل ثبت هاي زياد برگزاري دوره با توجه به هزينه )1 :شرايط اختصاصي) ب
نامـه   طبـق نظـام   )3. در اختيار دانشجويان قرار داده نخواهد شـد ...  يي وبا توجه به نوع سيستم آموزش هيچگونه امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه، سلف سرويس، وام دانشجو )2. باشد هر دوره مي

هاي صـوتي   و فايل) sess(دانشگاه شيراز  هاي الكترونيكي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش به روش الكترونيكي بر مبناي ارائه فايل موجود در سيستم اتوماسيون آموزشي آموزش
هزينه : تذكر*  .شود برگزار ميامتحانات در اواسط هر نيمسال تحصيلي و در پايان آن به صورت حضوري  )4. باشد هاي مجازي مي تواي دروس و سپس برگزاري كالسفلش موجود در قسمت مح

جهـت اطالعـات    )5 .توسط دانشكده مشخص و اعالم خواهـد شـد   مزبورمراكز امتحاني تعيين و هزينه باشد كه در ابتداي سال تحصيلي  برگزاري امتحانات در مراكز امتحاني بر عهده دانشجو مي
، سـاختمان جنـب   جمهـوري اسـالمي  شيراز، بلـوار   :هاي الكترونيكي دانشگاه شيراز نشاني دانشكده آموزش) 6. مراجعه نماييد www.vus.ir :به نشاني بيشتر و ميزان شهريه به سايت دانشكده

      071-36460515: نمابر             36460128: تلفن    71345-3139: صندوق پستي     71946-84389: كدپستي     .طبقه اول ،مديريت دانشگاه شيراز



 وابسته به وزارت علوم ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 3                            ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 9 صفحه 3شماره   پيوست
 

 آموزش عاليها و مؤسسات  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
 www.iribu.ac.ir  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران* 

  .مصاحبه بعمل خواهد آمدمعرفي شده چند برابر ظرفيت داوطلبان كليه و از گيرد  صورت ميبا شرايط خاص و بصورت متمركز پذيرش در اين دانشگاه 
. اعتقاد و التزام عملي به اصل واليت فقيه، نظام جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي )2. اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام به احكام )1 ):هاي روزانه و نوبت دوم دوره( شرايط عمومي) الف

موفقيت در مصاحبه  )6. هاي آموزشي و منشور اخالقي دانشگاه نامه پايبندي و رعايت كامل مقررات، آيين )5. صالح نداشتن سوءپيشينه به تشخيص مراجع ذي )4. تابعيت جمهوري اسالمي ايران )3
گيـرد و دانشـگاه در رد يـا قبـول      پذيرش نهايي از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و پس از احراز شرايط الزم به ترتيب اولويت صورت مي: تذكر* ). تخصصي و صالحيت عمومي(حضوري 

داشتن شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي منـدرج   )8. و دروس خاص ارائه شده از سوي دانشگاه خواهند بود ها دانشجويان عالوه بر دروس مصوب، ملزم به گذراندن دوره )7. داوطلبان مخير است
  021-22168538 و 22021933: تلفن      . ابتداي اتوبان نيايش، )عج( خيابان وليعصر، تهران: نشاني )9 ).1دفترچه شماره (در دفترچه راهنماي ثبت نام 

 10كاركنان رسمي سازمان صدا و سيما در صورت باقي ماندن حداقل : تذكر* ). با احتساب دوران خدمت نظام وظيفه(سال سن  25داشتن حداكثر  )1 ):هاي روزانه دوره( شرايط اختصاصي) ب
رسـمي،  (هاي دولتي و غيردولتي به هر نحوي  ها و ارگان يك از سازمانعدم استخدام و تعهد خدمت به هيچ )2. نمايند هاي اين دانشگاه اقدام نسبت به انتخاب رشتهتوانند  سال سنوات خدمت، مي

در زمـان پـذيرش   ) متعهد به خدمت در سازمان(ارائه مجوز كتبي موافقت با ادامه تحصيل كارمندان رسمي يا پيماني سازمان صدا و سيما و دانشجويان دانشگاه صدا و سيما  )3). پيماني و آزمايشي
 ،خوزسـتان  ،خراسـان جنـوبي   ،چهارمحال و بختيـاري  ،بوشهر ،ايالم ،آذربايجان غربي :هاي هاي روزانه از بين داوطلبان بومي استان هاي دوره ويت پذيرش دانشجو در رشتهاول )4 .مصاحبه حضوري

ارائه سند  اي و صالحيت عمومي در سازمان صدا و سيما علمي، توانمندي حرفه التحصيالن برتر واجد امتياز با توجه به استخدام فارغ )5. باشد هرمزگان مي و كردستان ،سيستان و بلوچستان ،سمنان
التحصيالن در صورت معرفي دانشگاه و نياز سازمان صدا و سيما و احـراز شـرايط    بر اساس اين تعهد، فارغ. هاي روزانه ضرورت دارد تعهد محضري در شروع به تحصيل براي كليه دانشجويان دوره

در صورت موافقت سازمان صـدا و  : تذكر* . كند، به ميزان دو برابر مدت تحصيل مشغول به خدمت شوند بايست در مراكزي كه سازمان تعيين مي مي) ضوابط دانشگاه و سازمانمطابق (استخدامي 
دانشجوياني كه در طول تحصيل به هر دليلي از ادامه تحصيل در دانشـگاه   )6. التحصيالن مشمول خدمت وظيفه برابر ضوابط به صورت امريه استفاده خواهد كرد سيما با انجام تعهد خدمت از فارغ

التحصيالن متعهد به خدمت در سـازمان در   ادامه تحصيل فارغ )7. باشند هاي تحصيلي و خسارت مالي ناشي از آن مي ، ملزم به پرداخت كليه هزينه)انتقالي، انصراف و اخراج(صدا و سيما باز بمانند 
در طـول  ) بصورت وام(مندي از كمك هزينه تحصيلي  هاي روزانه، ضمن بهره دانشجويان دوره )8. هاي تحصيلي مصوب بالمانع خواهد بود وفق مقررات سازمان صدا و سيما در رشته مقاطع باالتر

بـه كاركنـان   : تـذكر * . توانند اسـتفاده نماينـد   نيز مي) نامه وزارت علوم مطابق آيين(ن ، از مزاياي صندوق رفاه دانشجويا)به غير از ساكنين استان تهران و البرز(تحصيل، امكانات رفاهي و خوابگاه 
الذكر صرفاً مربوط به دوره روزانه بوده و  شرايط و ضوابط اختصاصي فوق: تذكر مهم* . گيرد رسمي و پيماني سازمان صدا و سيما، كمك هزينه تحصيلي و خوابگاه و ساير امكانات رفاهي تعلق نمي

ها و مؤسسـات آمـوزش    هاي مختلف تحصيلي دانشگاه رشته) شبانه(ضمن داشتن شرايط عمومي، برابر شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو مربوط به دوره نوبت دوم ) شبانه(وطلبان دوره نوبت دوم دا
  .پذيرش خواهند شد بخشمندرج در همين ...)  پرداخت شهريه، عدم ارائه امكانات رفاهي و(عالي 

 www.put.ac.ir  دانشگاه صنعت نفت* 
هـا و   هاي دولتي، تأمين بخشي از هزينـه كتـاب   ، تغذيه در حد دانشگاه)به صورت بالعوض(برخورداري از كمك هزينه تحصيلي مطابق مصوبات هيأت مديره وزارت نفت و هيأت امناء دانشگاه  )1

امكان آشنايي دانشجويان با صـنايع نفـت، گـاز، پتروشـيمي و      )2 .در طول دوره تحصيل و در حدود امكانات دانشگاه(هاي مجردي  بيمه خدمات درماني و امكانات خوابگاه التحرير، تسهيالت لوازم
ها و امكانات مناسب آموزشي براي تسلط يافتن به زبان انگليسي در  نهوجود زمي )3 .پااليش در طول مدت تحصيل و امكان اخذ پايان نامه كارشناسي ارشد در مورد مشكالت و معضالت اين صنايع

دانشگاه صنعت  )5. التحصيالن ممتاز دانشگاه از تسهيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، جهت ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي باالتر، مطابق ضوابط مربوطه برخورداري فارغ )4. دوران تحصيل
آبـادان،  : نشاني) 7. نمائيدبراي دريافت اطالعات بيشتر به سايت دانشكده علوم دريايي دانشگاه صنعت نفت مراجعه ) 6. التحصيالن ندارند ونه تعهدي جهت استخدام فارغنفت و وزارت نفت، هيچگ

  061-53267127: سكتلف              63146-61118 :كدپستي       . بريم، فلكه پتروشيمي
 www.arakut.ac.ir  دانشگاه صنعتي اراك* 

      086-33670021 :تلفن      38181-41167 :كدپستي       .اراك، خيابان دانشگاه: نشاني )2 .باشد خوابگاه دانشجويان براي برادران به صورت خودگردان مي) 1
 www.uut.ac.ir  دانشگاه صنعتي اروميه* 

صرفا دانشگاه دانشجويان را بـه  دانشگاه در صورت تقاضاي دانشجويان و امكان،  .ردندابه پذيرفته شدگان خوابگاه واگذاري گونه تعهدي در قبال  هيچلذا فاقد خوابگاه ملكي است و  دانشگاهاين ) 1
  .گردد هزينه خوابگاه نقداً ابتداي هر ترم دريافت مي .يابد با نرخ تورم افزايش ميساالنه ريال است كه  000/500/6 حداقلدر هر ترم ها  نرخ اين خوابگاه. نمايد ميهاي خودگردان معرفي  خوابگاه

                 57155-419 :صندوق پستي      17165-57166 :كدپستي         . اول جاده بند اروميه،: نشاني) 2
 www.iut.ac.ir  دانشگاه صنعتي اصفهان* 

 .باشد و در صورت وجود ظرفيت و به طور محدود اين امكان براي دانشجويان نوبت دوم نيز قابل بررسي است امكان ارائه خوابگاه به تمامي دانشجويان واجد شرايط روزانه و غيربومي فراهم مي) 1
ميليـون ريـال، تـا     10را براي ادامه تحصيل خود انتخاب نمايند، كمك هزينه تحصيلي معادل ماهيانه مبلغ  كشوري، چنانچه اين دانشگاه 100تا رتبه داوطلبان ورود به دانشگاه به  اين دانشگاه )2

  031-33912862: نمابر         33912210-11: تلفن .        نمايد پايان دوره كارشناسي، با همكاري بنياد مصلي نژاد اعطاء مي
 www.aut.ac.ir  دانشگاه صنعتي اميركبير ـ تهران* 

  021-64540: تلفن            15875-4413: صندوق پستي             424تهران، خيابان حافظ شمالي، نرسيده به خيابان انقالب، شماره : نشاني
 www.birjandut.ac.ir  دانشگاه صنعتي بيرجند* 

باشـد و دانشـگاه تعهـدي نسـبت بـه واگـذاري        دانشجويان روزانه محدود مي ارائه خوابگاه دولتي به )2. ندارد) شبانه(واگذاري خوابگاه دولتي به دانشجويان نوبت دوم  دانشگاه تعهدي نسبت به) 1
براي هيچ  امكان تأمين خوابگاه متأهلي )4. باشد نوبت دوم پسر و دختر، فراهم ميروزانه و  هاي غيردولتي براي كليه دانشجويان امكان استفاده از خوابگاه )3. در تمام سنوات را ندارد خوابگاه دولتي

  056-32252098: نمابر           32391000 :تلفن          .بلوار صنعت و معدن ،ابن حسام ميدان ،بيرجند: نشاني )5 .يك از دانشجويان متأهل وجود ندارد
 www.jsu.ac.ir  دانشگاه صنعتي جندي شاپور ـ دزفول* 

  .تمديد استفاده از خوابگاه براي سال دوم، منوط به وجود ظرفيت و امكانات خواهد بود) 2. گيرد به دانشجويان پسر، فقط يك سال تحصيلي خوابگاه تعلق مي) 1
 www.bkatu.ac.ir  االنبياء ـ بهبهان دانشگاه صنعتي خاتم* 

شجويان اين دانشگاه به دليل كمبود امكانات خوابگاهي امكان اسكان تمامي دانشجويان دوره روزانه را ندارد و واگذاري فضاي محدود موجود به دان) 2 .باشد مياين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي ) 1
بـه  ) 4 .نـدارد ) شـبانه ( خوابگـاه دانشـجويي بـراي دانشـجويان نوبـت دوم     اين دانشگاه هيچ تعهدي در قبـال تـامين   ) 3. باشد روزانه صرفاً بر اساس اولويت بندي ارائه شده توسط صندوق رفاه مي

  .زيدوناستان خوزستان، شهرستان بهبهان، ابتداي جاده : نشاني) 5 .گردد كيلومتري از مركز شهرستان بهبهان خوابگاه واگذار نمي 50تا شعاع ) روزانه و شبانه( دانشجويان بومي
     061-52721191-52721230: تلفن        63615-151: تيصندوق پس       63616-11111: كدپستي

 www.kntu.ac.ir  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ـ تهران* 
توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و آگاهي از قوانين و  داوطلبان مي) 2 .هاي ورودي خواهد بود با توجه به محدوديت امكانات خوابگاهي، تخصيص خوابگاه به دانشجويان بر حسب اولويت رتبه) 1

  .مراجعه نمايند فوق مقررات آموزشي به سايت دانشگاه به نشاني
 www.sut.ac.ir  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز* 
سرويس اياب و ذهاب دانشجويان به صـورت  ) 2 .هاي ورودي خواهد بود خوابگاهي، تخصيص خوابگاه به دانشجويان بر حسب اولويت رتبهبا توجه به محدوديت امكانات  )1 :شرايط عمومي) الف

  .باشد آهن تا دانشگاه داير مي مشاركتي توسط بخش خصوصي از محل ميدان راه
توانايي پرداخت شهريه تحصيلي مطابق مصوبه هيـأت   )2 .آشنايي كامل با كاربري رايانه و اينترنت و امكان دسترسي به اينترنت پرسرعت )1 :هاي مجازي شرايط و ضوابط اختصاصي دوره) ب

نـام بـه هـيچ وجـه قابـل       داختي پس از ثبتوجوه پر )4. گردد ارائه مي) LMS(اي سامانه مديريت آموزشي  آموزش الكترونيكي بصورت اينترنتي در محيط چند رسانه )3 .امنا در ابتداي هر نيمسال
كننده به حد نصاب  نام برگزاري دوره منوط به رسيدن تعداد دانشجويان ثبت )6. گيرد به دانشجويان دوره مجازي تعلق نمي...  امكانات رفاهي شامل خوابگاه، وام تحصيلي و )5. استرداد نخواهد بود

: هـاي الكترونيكـي دانشـگاه صـنعتي سـهند بـه نشـاني        توانند به سايت اينترنتـي دانشـكده آمـوزش    جهت كسب اطالعات بيشتر و آگاهي از قوانين و مقررات آموزشي مي داوطلبان) 7 .بود خواهد
www.vu-sahand.ir 041-33443849: نمابر       33443801-9: تلفن         .شهر جديد سهند ،تبريز: نشاني) 7   .تماس حاصل نمايند 041-34249611 :مراجعه و يا با شماره تلفن  

 www.sirjantech.ac.ir  دانشگاه صنعتي سيرجان* 
  .ابتداي جاده بافت ،سيرجان: نشاني) 2 .دنگرد معرفي مي) خصوصي(هاي خودگردان  به خوابگاه ياندانشجو ،اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال خوابگاه نداشته و در صورت تقاضا) 1
  034-42336900: نمابر           42336901: تلفن     7813733385: كدپستي 

 www.shahroodut.ac.ir  شاهرودصنعتي دانشگاه * 
    023-32392204-9: تلفن           3619995161: كدپستي             .شاهرود، بلوار دانشگاه: نشاني) 2 .گيرد به كليه پذيرفته شدگان خوابگاه تعلق مي )1



 وابسته به وزارت علوم ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 3                            ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 10 صفحه 3شماره   پيوست
 

 آموزش عاليها و مؤسسات  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
 www.sharif.ac.ir  دانشگاه صنعتي شريف ـ تهران* 

متقاضيان حائز شـرايط   )2 .پذير است هاي توابع استان تهران و استان البرز امكان تامين 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 موفـق   )2 .شد  خواهد ءعطاادانشگاه صنعتي شريف كيش المللي  وختگان اين پرديس، دانشنامه رسمي پرديس بينآم به دانش) 1 :كيش بين الملل شرايط پرديس
براي پذيرفته شـدگان از طريـق   ) 3. گيرد كشوري در آزمون سراسري گردند، معافيت از پرداخت شهريه تحصيلي مصوب هيأت امناي دانشگاه صنعتي شريف تعلق مي 2000هاي زير  به كسب رتبه

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

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

اطالعات مربوط به مبالغ شهريه ) 6. وز تردد نيازي به دريافت مجوز مجدد در طول تحصيل نخواهند بودشدگان پس از صدور مج هفته با وثيقه در زمان تحصيل، براي اين پذيرفته 2مرتبه به مدت 
هاي  هزينه :مبلغ شهريه شامل) 7 .باشد در دسترس عالقمندان مي www.kish.ac.irيا  www.kish.sharif.edu :در پايگاه اينترنتي 1397-98سال تحصيلي  هاي مختلف در براي رشته

حتي اگـر دانشـجو در مرخصـي     ،نيمسال تحصيلي الزامي است پرداخت شهريه ثابت در هر. شود آموزش زبان نمي صورت نياز هاي دانشجويي و در مسكن، اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب، ساير هزينه
مراحل تحصيل و به هر دليل، وجه دريافتي از دانشجو بابـت شـهريه، بـه وي     نشجو از دوره در هر يك ازصورت انصراف يا اخراج دا در) 8. نام كرده باشد تحصيلي باشد و در واحدهاي جبراني ثبت

ر پـذي  امكـان  تهـران  الملل دانشگاه صنعتي شـريف در  الملل دانشگاه در جزيره كيش تحت هيچ شرايطي به پرديس بين پرديس بين انتقال يا مهمان شدن پذيرفته شدگان در )9 .مسترد نخواهد شد
  021-66165041 :تلفن           .نيست

 www.shhut.ac.ir  هويزه ـ سوسنگردشهداي دانشگاه صنعتي * 
  .دنمراجعه فرمايبه نشاني فوق  دانشگاهپايگاه اينترنتي براي كسب اطالع بيشتر به داوطلبان ) 2 .باشد دانشگاه فاقد امكانات خوابگاه مي) 1

 www.sutech.ac.ir  شيرازدانشگاه صنعتي * 
  .باشد هاي برتر مي اولويت واگذاري خوابگاه با رتبه

 www.qut.ac.ir  قمدانشگاه صنعتي * 
  .دانشگاه تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه ندارد )2. براي بانوان الزامي است) چادر(استفاده از حجاب برتر  )1

 www.qiet.ac.ir  قوچان صنعتيدانشگاه * 
براي دانشجويان پسر نيز يك خوابگاه ملكي با ظرفيت محدود و با نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجويان و همچنين چند خوابگاه . دانشجويان دختر خوابگاه تحت نظارت دانشگاه وجود داردبراي  )1

 حاميان علم و فناوري دانشـگاه قوچـان   ، توسط بنياد3منطقه  1200زير  و 2منطقه  3000، زير 1منطقه  4000هاي زير  رتبه امكان بورس تحصيلي) 2 .خودگردان تحت نظارت دانشگاه وجود دارد
  051-47343001 :نمابر          470172616-5-4-3-2: تلفن        67335-94771: كدپستي.        مشهد ـ جاده قوجان 5 قوچان، كيلومتر: نشاني) 3. وجود دارد

 www.kut.ac.ir  دانشگاه صنعتي كرمانشاه* 
     6715685420: كدپستي   . )ره(بزرگراه امام خميني ،كرمانشاه: نشاني) 2 .گردند مند مي هاي استيجاري تحت نظارت دانشگاه بهره دانشجويان روزانه از خوابگاه) 1

  083-38305006 :نمابر       38305000-5 :تلفن
 www.nit.ac.ir  نوشيرواني بابلدانشگاه صنعتي * 

  .خيابان شريعتي ،بابل: انيشن) 2 .باشد هاي دانشجويي، اولويت واگذاري خوابگاه با دانشجويان روزانه ساكن در خارج از استان مازندران مي ه دليل محدوديت ظرفيت خوابگاهب )1
  011-32332071-4: تلفن
 www.hut.ac.ir  دانشگاه صنعتي همدان* 

  081-38411000: تلفن .   خيابان مردم ،فهميده خيابان شهيد ،همدان: نشاني )2 .دانشگاه صنعتي همدان در هيچ مقطعي خوابگاه ملكي ندارد )1
 www.atu.ac.ir  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران* 

  .گردد، شركت نمايند افزايي مرتبط با رشته تحصيلي خود كه توسط دانشگاه برگزار ميهاي مهارت  دانشجويان مقطع كارشناسي عالوه برگذراندن واحدهاي درسي بايد در دوره
در ) با اولويت دانشجويان دختر(ساير دانشجويان روزانه ) 2. برخوردار خواهند شد از اولويت دريافت خوابگاه 1000هاي زير  كارشناسي با رتبهدانشجويان روزانه ) 1 :ضوابط واگذاري خوابگاه) الف
است ) شبانه(دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم ) 3 .شوند هاي خودگردان زير نظر دانشگاه اسكان داده مي شوند و در غير اين صورت، در خوابگاه ورت وجود ظرفيت اسكان داده ميص

هـاي تابعـه در    بـه دانشـجويان سـاكن شهرسـتان    دانشگاه از ارائه خوابگـاه  ) 5. خوابگاه متأهلي است دانشگاه عالمه فاقد) 4. هاي خودگردان اسكان داده خواهند شد و در صورت امكان در خوابگاه
  .مراجعه نمايند به نشاني فوق دانشگاه گاههاي شبانه و اطالعات بيشتر به وب ي دانشجويان دوره داوطلبان براي اطالع از شهريه) 6. باشد معذور ميهاي تهران و البرز،  استان

آموزش عـالي بيمـه    پذيرش در رشته مديريت بيمه اكو مؤسسه )2. باشد عالي بيمه اكو به زبان انگليسي مي آموزش در مؤسسه آموزش) 1 :و ضوابط موسسه آموزش عالي بيمه اكو شرايط) ب
ظرفيت متقاضيان پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، اسـتخراج و   اسامي چند برابر(خواهد بود ) پذيرفته شدگان به زبان انگليسي به منظور سنجش توانايي(اكو با شرايط خاص، با آزمون و مصاحبه 

  ).گزينش از طريق سازمان سنجش اعالم خواهد شد براي انجام ساير مراحل
     021-44737510-19: تلفن            1489684511 :كدپستي       .   تهران، سازمان مركزي، بلوار دهكده المپيك، تقاطع بزرگراه شهيد همت :نشاني) د

 www.iust.ac.ir  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران* 
 هاي دانشجويي جمله خوابگاه نظر به اينكه استفاده از خدمات رفاهي از )2. مقدور است نيمسال تحصيلي 8به مدت  از البرز و تهران تنها هاي غير دانشجويان پسر ساكن استان ارائه خوابگاه به) 1

  .صندوق رفاه دانشجويان پرداخت نمايند شروع ترم به قبل از متقاضيان بايستي اجاره خوابگاه هر ترم را ،باشد رايگان نمي
 www.mazust.ac.ir  دانشگاه علم و فناوري مازندران ـ بهشهر* 

بوده و دانشگاه نقـش   محدود براي دانشجويان وجود دارد كه مسئوليت انعقاد قرارداد بر عهده دانشجويان اما چند خوابگاه خودگردان با ظرفيت ،باشد دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه دولتي مياين  )1
بـراي  داوطلبـان  ) 3 .باشـد  موجود مي فوقبه نشاني دانشگاه وبگاه در  بوده كه مطابق مصوبه هيات امناء دانشگاه) شبانه( جدول شهريه دانشجويان نوبت دوم) 2 .نظارتي و حراستي را بر عهده دارد

  .دنال خود را ارسال نمايؤپيام و سدر وبگاه دانشگاه، ) هاي مديريت پنل(لينك مربوط توانند از طريق  دريافت اطالعات بيشتر و ارتباط با مسئولين دانشگاه مي
 www.uswr.ac.ir  ـ تهران  و توانبخشي  بهزيستي  علوم  دانشگاه* 

   .از سالمت كامل جسمي برخوردار باشندبايد متقاضيان ) 2. باشد ي ميخوابگاه امكاناتاين دانشكده فاقد ) 1
 www.ujsas.ac.ir  ـ تهران) دادگستري(دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري * 

  .مصاحبه بعمل خواهد آمدمعرفي شده چند برابر ظرفيت داوطلبان كليه و از گيرد  صورت ميبا شرايط خاص و پذيرش در اين دانشگاه بصورت متمركز 
التزام به واليت فقيه  )3 .تدين به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام آن) 2 .داشتن كليه شرايط عمومي آزمون سراسري )1 :شرايط استفاده از بورس تحصيلي داشگاه علوم قضائي) الف

كار و تعهد به تحصـيل تمـام    عدم اشتغال به )6 .رخورداري از سالمت كامل جسمي و رواني و نداشتن سوءپيشينه كيفريب )5 .پذيرش در گزينش عمومي )4 .و مباني نظام جمهوري اسالمي ايران
به  اند را گذرانده مدت خدمت وظيفه داوطلباني كه دوره سربازي( 31/06/1397سال سن تا تاريخ  24داشتن حداكثر ) 8 .برابر مدت تحصيل 2خدمت به قوه قضاييه به ميزان  سپردن تعهد) 7 .وقت

 00/17پيش دانشگاهي و  داشتن حداقل معدل كتبي ديپلم) 10 .براي مقطع كارشناسي علوم قضايي 00/14دانشگاهي  پيش و داشتن حداقل معدل كتبي ديپلم )9 .شود حداكثر سن آنان افزوده مي
  .براي مقطع كارشناسي ارشد پيوسته

ابتداي دوره تحصيلي و اشتغال به كار قضايي در قوه قضاييه پس از فراغت از تحصيل در  دريافت ابالغ كارآموز قضايي ضمن تحصيل از )1 :قضائيامتيازات بورس تحصيلي دانشگاه علوم ) ب
 )4 .ر دانشـگاه بـه عنـوان سـوابق خـدمت     احتساب سنوات تحصـيل د  )3 .از ابتداي دوره تحصيلي) حقوق پايه دو قضايي( دريافت مقرري ماهيانه) 2 .هاي عمومي و علمي صورت داشتن صالحيت

نامـه   و آيـين  1373التحصيالن دانشكده علوم قضايي در محاكم قضايي كشـور مصـوب    بر اساس قانون گذراندن مدت خدمت وظيفه فارغ( گذراندن خدمت سربازي در قالب اشتغال در قوه قضاييه
  .و خدمات رفاهي در طول دوره تحصيلي در حدود امكانات دانشگاهبيمه درماني  برخورداري از خوابگاه، )5 ).1375اجرايي آن مصوب 

در صورت احراز شـرايط مقـرر و بـه     )در حد كارشناسي( دانشجويان اين رشته پس از طي يك دوره مشترك )1 :توضيحات ضروري در مورد رشته كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضائي) ج
ادامه تحصـيل خواهنـد    )حقوق خصوصي، حقوق عمومي، حقوق جزا و جرم شناسي، حقوق تجارت، حقوق ثبت، حقوق خانواده( ارشناسي ارشدگانه ك هاي شش تشخيص دانشگاه در يكي از گرايش

خدمت قضايي محـرز باشـد، در   گانه ادامه تحصيل دهند،كه صالحيت عمومي و علمي آنان براي ورود به  هاي شش توانند پس از طي دوره مشترك، در يكي از گرايش صرفا دانشجوياني مي )2 .داد
صورت انصراف، اخراج، انتقال و نيز در صورت عدم احـراز صـالحيت عمـومي     در )3 .غير اين صورت امكان ادامه تحصيل نداشته و تنها مدرك كارشناسي علوم قضايي براي آنان صادر خواهد شد

  .هاي تحصيل و مقرري دريافتي ماهيانه را بازپرداخت نمايد هزينهگانه، دانشجو موظف است  هاي شش دانشجو قبل از ورود به يكي از گرايش
  .مراجعه نمايندبه نشاني فوق  داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اينترنتي دانشگاه :تذكر) د



 وابسته به وزارت علوم ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 3                            ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 11 صفحه 3شماره   پيوست
 

 آموزش عاليها و مؤسسات  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
 www.ramin.ac.ir  اهواز مالثاني دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ* 

سرويس اياب و ذهاب مجهـز بـه    )3. دانشگاه داراي سالن غذاخوري مجهز و نوساز است )2. گيرد دختر و پسر دوره روزانه خوابگاه مجهز به تجهيزات كامل رفاهي تعلق ميبه كليه دانشجويان ) 1
كيلـومتري   30دانشگاه در  )5 .اي اهدا خواهد شد خاب نمايند، جوايز ارزندههاي خوب كه اين دانشگاه را انت به دانشجويان رتبه )4. باشد كولر در فواصل زماني مشخص به مقصد شهر اهواز داير مي

  .اهواز در شهر مالثاني واقع شده است
 www.sanru.ac.ir  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري* 

به دانشجويان نوبت دوم متناسب با اعتباري كه صندوق رفاه دانشجويان ) 2. پذيرفته شده نداردها به دانشجويان  اين دانشگاه هيچ تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه در تمام مقاطع و كليه دوره) 1
  011-33687715: نمابر        33687574-6: تلفن    578: صندوق پستي .         جاده دريا 9ساري، كيلومتر : نشاني )3. شود دهد وام شهريه پرداخت مي به دانشگاه تخصيص مي

 www.gau.ac.ir  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه * 
جـوايز و   ،كننـد  به نفرات برتر آزمون كه ايـن دانشـگاه را بـراي ادامـه تحصـيل انتخـاب مـي        )2. گيرد باشد و به كليه پذيرفته شدگان تعلق مي مي دانشجويي مجهزدانشگاه داراي خوابگاه اين  )1

هـاي   اي، اينترنـت رايگـان، دسترسـي بـه منـابع و پايگـاه       دانشگاه داراي امكانات رفاهي شامل سلف سرويس، كتابخانه، سايت رايانه )3 .اعطا خواهد شديسه ئهايي مطابق مصوبات هيات ر مشوق
كليـه دانشـجويان تحـت پوشـش بيمـه       )4. باشـد  هاي ورزشي مجهز، زمين چمن، استخر شنا، مركز مشاوره و سرويس اياب و ذهاب براي دانشجويان دختر و پسر مي اطالعات علمي معتبر، سالن
جهت كسب اطالعات بيشتر به وبسايت دانشگاه  )6. دانشجويان واجد شرايط از مزاياي وام تحصيلي، وام ازدواج، وام مسكن و وام ضروري برخوردار خواهند شد )5. گيرند حوادث دانشجويي قرار مي

  017-32251703: نمابر                32251701-4: تلفن            .گرگان، ميدان بسيج: نشاني )4 .مراجعه نماييد فوق به نشاني
 www.kmsu.ac.ir  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر* 

   64199-43175: كدپستي).    ع(بن ابيطالب خرمشهر، بلوار علي: نشاني) 2. اين دانشگاه، با توجه به محدوديت فضاي خوابگاهي، تعهدي براي واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد) 1
  0632-4230551: نمابر            4233321: تلفن            669: صندوق پستي

 www.quran.ac.ir  )وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه(قم دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم ـ * 
 ها بـه صـورت كامـل    هاي علوم قرآني، هزينه تعهدي ندارد و بديهي است در صورت تأمين خوابگاه و غذا توسط دانشكده) شبانه( دانشگاه در خصوص تغذيه و اسكان پذيرفته شدگان نوبت دوم )1
  37145-148: صندوق پستي  37191-54436: كدپستي  .خيابان شهيد ميثمي ،مياني جنب امامزاده احمد ،خرداد 15بلوار  ،قم: نشاني سازمان مركزي )2 .از سوي دانشكده دريافت خواهد شد) آزاد(

   .مراجعه نماييد فوقهاي علوم قرآني محل تحصيل در سراسر كشور به سايت دانشگاه به نشاني  جهت اطالع از نشاني و تلفن دانشكده) 3     370داخلي  37604070: تلفن
 www.um.ac.ir  فردوسي مشهددانشگاه * 

به تعدادي از دانشجويان متاهل واجد شرايط، خوابگاه و  گيرد طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان، خوابگاه دانشجويي تعلق مي) شبانه(به دانشجويان دوره روزانه و دانشجويان دختر نوبت دوم  )1
هزينه شهريه  )3. شود يابد پرداخت مي متناسب با اعتباري كه توسط صندوق رفاه دانشجويان به دانشگاه تخصيص مي )شبانه(وبت دوم وام پرداخت شهريه به دانشجويان ن )2 .گيرد متاهلي تعلق مي

فردوسي مشهد در راستاي يكي  دانشگاهي دانشگاهنياد ب )4 .گردد هاي آموزشي براساس ضوابط مصوب هيات امناي دانشگاه فردوسي مشهد محاسبه مي و واحدهاي درسي نوبت دوم در كليه گروه
هاي تحصيلي را به كليه دانشـجويان   ها، بورس دانشگاه 1397سال  باشد، جهت جذب داوطلبان با استعداد و نخبه آزمون سراسري دانشگاه فردوسي مشهد مي از اهداف خود كه ارتقاي سطح علمي

ريـال و خوابگـاه بـه     000/500/3كشوري با مبلغ بورس ماهيانه  500هاي مهندسي با رتبه زير  داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشته*  .اختصاص داده استزير  برتر دانشگاه به شرح
سـال   4ريـال و خوابگـاه بـه مـدت      000/500/3كشوري با مبلـغ بـورس ماهيانـه     2500هاي غيرمهندسي با رتبه زير  داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشته*  .سال تحصيلي 4مدت 

داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني با *  .سال تحصيلي 4ريال و خوابگاه به مدت  000/500/3كشوري با مبلغ بورس ماهيانه  2500داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي با رتبه زير *  .تحصيلي
بـا مبلـغ بـورس ماهيانـه      كشوري 250هاي خارجي با رتبه زير  داوطلبان گروه آزمايشي زبان . *سال تحصيلي 4و خوابگاه به مدت  ريال 000/500/2كشوري با مبلغ بورس ماهيانه  250رتبه زير 

اطالعـات بيشـتر در   ) 6. نمايـد  گونه تعهد استخدامي براي دانشگاه فردوسي مشهد ايجاد نمي هاي تحصيلي هيچ اعطاي بورس: مهم تذكر) 5 .سال تحصيلي 4ريال و خوابگاه به مدت  000/500/2
  .باشد ميقابل دسترسي  www.faf.um.ac.ir :فردوسي به نشانيدانشگاه ها در وبگاه بنياد دانشگاهي  خصوص جزئيات اين بورس

 www.fgusemnan.ac.ir  )ويژه خواهران(دانشگاه فرزانگان ـ سمنان * 
 ولـي   ،گيـرد  خوابگاه تعلق نمـي  وجهبه هيچ ) شبانه( به دانشجويان دوره نوبت دوم) 2. شود خوابگاه اختصاص داده مي) نيمسال تحصيلي 4(سال  2دوره روزانه حداكثر  97به دانشجويان ورودي ) 1

  023-33464883-33467010: تلفن           .تفاده نمايندهاي خصوصي سطح شهر با هدايت دانشگاه اس توانند از پانسيون پذيرفته شدگان دوره شبانه مي
 www.cfu.ac.ir  دانشگاه فرهنگيان* 

مـاده  › 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
نيـروي انسـاني مـورد نيـاز آموزشـي خـود،       قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، وزارت آموزش و پرورش براي تأمين و تربيت بخشي از  63

هاي مختلف تحصيلي در مقطع كارشناسي پيوسته براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، از ميـان داوطلبـان واجـد شـرايط      هاي اسالمي و نياز دوره و ارزشمتناسب با مباني 
تواننـد پـس از انتخـاب     ، مـي )4تا  2صفحات (ها  قسمت دوم بخش پيوستهاي عمومي و اختصاصي و ساير شرايط و ضوابط مندرج در  داوطلبان در صورت احراز صالحيت. پذيرد دانشجو معلم مي

  . رشته و موفقيت در مراحل مزبور، در صورت قبولي، ادامه تحصيل نمايند
 www.fasaihe.ac.ir  دانشگاه فسا* 

درصد هزينه غذا به كليه دانشـجويان   80يارانه معادل  )3. گيرد اينترنت رايگان در اختيار كليه دانشجويان قرار مي )2 .شوند مند مي هاي تحت سرپرستي دانشگاه بهره كليه دانشجويان از خوابگاه )1
  .فسا، بلوار معلم: نشاني) 5 .گردد بن خريد كتاب، سهميه پرينت رايگان و افزايش حجم اينترنت به دانشجويان استعداد درخشان اعطا مي )4. گيرد تعلق مي

 www.qom.ac.ir  دانشگاه قم* 
 هـاي  هاي برتر كنكور، معدل با رعايت اولويت رتبه) كيلومتر تا شهر مقدس قم 80از  به استثناي فاصله كمتر( نيمسال 6باشد و حداكثر به مدت  محدوديت خوابگاه دولتي مي دانشگاه داراي اين) 1

رتبه كل بـدون  (كارشناسي  آزمون سراسري 1000هاي كمتر از  دارندگان رتبهبه : تذكر* . نمايد هاي نيازمند، خوابگاه واگذار مي هاي ايثارگران و نيازسنجي از خانواده برتر هر سال تحصيلي، خانواده
بـا نـرخ   (غذاي دانشـجويي   )3. باشند خصوصي را دارا مي بخش دوم امكان استفاده از خوابگاه غيردولتي با مديريتاعم از روزانه و نوبت  ساير دانشجويان )2. گيرد خوابگاه تعلق مي) اعمال سهميه

ين دانشـجويان  همچنـ . شـود  برابر با ضوابط و مقـررات ارائـه مـي   ) چهارشنبه از شنبه تا(مطابق با تقويم آموزشي دانشگاه فقط در روزهاي غيرتعطيل ) وزارت علوم مصوب صندوق رفاه دانشجويان
برتـر   داشـتن حجـاب اسـالمي    )5. باشـد  محيط آموزشي، اداري و فرهنگي خواهران و برادران كامالً مجزا مي) 4. ايام سال تحصيلي از خدمات رستوران آزاد دانشجويي استفاده نمايند توانند در مي

امكانات  :بينا خدمات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه از قبيل اين دانشگاه براي دانشجويان نابينا و كم )6 .امي استالز در تمام محيط دانشگاه و اماكن وابسته براي دانشجويان دختر) پوشش چادر(
هاي آموزشي و خـدمات رفـاهي و دانشـجويي شـامل خوابگـاه       اندازي كتابخانه سپيد و سايت مجهز به ابزار پژوهشي و كارگاه آموزشي شامل كتب درسي و جزوات گويا و بريل، پژوهشي شامل راه

  025-32103000: تلفكس         37116146611 :كدپستي    . بلوار الغدير، بعد از شهرك قدس قم، بلوار امين،: نشاني) 7 . قطعي و وام تحصيلي خواهد داشت
 www.kashanu.ac.ir  دانشگاه كاشان* 

 10و در فاصـله حـدود   ) انتهـاي خيابـان طالقـاني   (در واحد خواهران واقع در بلـوار مالصـدرا   ) بصورت خودگردان(باشد، محل تحصيل و خوابگاه  هايي كه پذيرش در آن فقط زن مي براي رشته )1
بـراي   )3. باشـد  كيلومتري دانشـگاه كاشـان مـي    40محل تحصيل و خوابگاه دانشجويان پذيرفته شده در پژوهشكده اسانس، واقع در قمصر در فاصله حدود  )2. باشد كيلومتري دانشگاه كاشان مي

خوابگاه دختـران بصـورت    )4. د از خوابگاه استفاده نمايندتوانن دانشجويان روزانه، خوابگاه بصورت محدود وجود دارد و دانشجويان واجد شرايط با پرداخت اجاره بهاي تعيين شده توسط دانشگاه، مي
در  و گيرد خوابگاه تعلق نمي) شبانه(به دانشجويان نوبت دوم  )5. باشد خودگردان داخل دانشگاه و خوابگاه پسران بصورت خودگردان داخل دانشگاه يا استيجاري خارج دانشگاه تحت نظر دانشگاه مي

تغذيه با نرخ صندوق رفاه دانشجويان، صرفا بـراي دانشـجويان روزانـه در روزهـاي غيرتعطيـل از شـنبه تـا         )6. ي با نرخ مصوب دانشگاه خوابگاه ارائه خواهد شدصورت امكان و وجود ظرفيت خال
دانشـجويان  ) 8. توانند از تغذيه استفاده نمايند مي) يارانه% 40ظ حدود با لحا(هزينه تمام شده % 60با پرداخت حدود ) شبانه(دانشجويان نوبت دوم  )7 .شود چهارشنبه برابر ضوابط و مقررات ارائه مي

 .دانشگاه به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعـه نماينـد   پرديس خودگردان هاي ه هاي ثابت و متغير دور داوطلبان براي كسب اطالع از شهريه )9 .توانند از تسهيالت استفاده نمايند اتباع روزانه مي
     036-55511121: نمابر       55919: تلفن                 87317-51167: كدپستي.            كاشان، بلوار قطب راوندي: ينشان )10

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

هاي آزمايشي به  منظور تشويق داوطلبان برتر گروهاين دانشگاه به ) 3. تقاضاي نقل و انتقال پذيرفته شدگان دانشكده بيجار تا پايان دوره پذيرفته و بررسي نخواهد شد) 2 .گيرد خودگردان تعلق مي
گـروه  : ريـالي بـراي داوطلبـان    000/500/1كمك هزينـه  ) الف .مه تحصيل در اين دانشگاه، با پرداخت كمك هزينه و امكانات خوابگاهي بدون اخذ هزينه به شرح زير موافقت بعمل آورده استادا

، گروه آزمايشي علوم 10000كمتر از كشوري با رتبه ) مهندسي هاي غير رشته(ضي و فني ، گروه آزمايشي علوم ريا5000كمتر از كشوري با رتبه ) هاي مهندسي رشته(آزمايشي علوم رياضي و فني 
امكـان اسـتفاده   ) ب .500كمتـر از  كشوري و گروه آزمايشي هنر با رتبه  1000كمتر از كشوري هاي خارجي با رتبه  هاي آزمايشي علوم انساني و زبان ، گروه15000كمتر از كشوري تجربي با رتبه 

بـا رتبـه   ) هاي غيـر مهندسـي   رشته(، گروه آزمايشي علوم رياضي و فني 15000كمتر از كشوري با رتبه ) هاي مهندسي رشته(گروه آزمايشي علوم رياضي و فني : رايگان از خوابگاه براي داوطلبان
كشـوري  هاي خارجي با رتبـه   ، گروه آزمايشي زبان3000كمتر از كشوري آزمايشي علوم انساني با رتبه   ، گروه35000كمتر از كشوري ، گروه آزمايشي علوم تجربي با رتبه 20000كمتر از كشوري 
برتـر   %10دانشـجو در   گرفتن هاي بعد مشروط به قرار هاي مالي فوق و نيز استفاده از خوابگاه رايگان در سال ادامه كمك) 4*  .1000كمتر از كشوري و گروه آزمايشي هنر با رتبه  2000كمتر از 

بيجار، بلوار  :هاي بيجار رشته محل نشاني )7 .بلوار پاسداران سنندج،: نشاني )6 .مراجعه شود فوقبراي اطالعات بيشتر به وبسايت دانشگاه كردستان، معاونت آموزشي به نشاني ) 5. باشد كالس مي
  087- 33624004:نمابر    33660067: تلفن    66177-15175 :كدپستي    416: صندوق پستي  087-38220051: تلفن   .بيجاردانشكده فني مهندسي و علوم پايه  الغدير، ميدان هفت شهيد،



 وابسته به وزارت علوم ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 3                            ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 12 صفحه 3شماره   پيوست
 

 آموزش عاليها و مؤسسات  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
 www.kub.ac.ir  )ويژه خواهران(ـ بجنورد  دانشگاه كوثر* 

داراي سـلف سـرويس و    )3 .هاي ضروري، موارد خاص و وام بنياد علـوي  هاي مسكن، ازدواج، تغذيه، حج، وام اعطاي وام )2 .تحت نظارت دانشگاه) نيمه خصوصي ـ  نيمه دولتي( داراي خوابگاه )1
شـهريور   17خيابان شهريور،  17چهارراه بجنورد، : نشاني) 5 .اي داراي كتابخانه، سالن مطالعه، تجهيزات و امكانات كارگاهي، آزمايشگاهي و رايانه )4 .بوفه، انتشارات تكثير، نمازخانه، مشاور مستقر

  058-32427408: نمابر            32262861-2 :تلفن                94156-15458: كدپستي           .      شمالي، كوچه شهيد نوريان
 www.gu.ac.ir  دانشگاه گلستان ـ گرگان* 

      0171-2229068:  تلفن و نمابر       49138-15759: كدپستي        155: صندوق پستي  .گرگان، خيابان شهيد بهشتي: نشاني) 2. باشد دولتي مي فاقد خوابگاهاين دانشگاه ) 1
 www.gonbad.ac.ir  دانشگاه گنبد* 

استان گلسـتان، گنبـدكاووس،   : نشاني )3. باشد داراي خوابگاه به صورت خودگردان مي) خواهران ويژه(دانشكده علوم انساني آزادشهر  )2. باشد فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي دانشگاه گنبد) 1
  017-33268882: نمابر   017-33268883: تلفن ثابت        . خيابان شهيد فالحي، انتهاي بلوار بصيرت

 www.guilan.ac.ir  دانشگاه گيالن ـ رشت* 
اي كه درخواست خود را در بازه زماني تعيين شده، در سامانه خدمات دانشجويي دانشگاه ثبت نمايند، با توجه به  به پذيرفته شدگان غيربومي دوره روزانه 97-98دانشگاه گيالن در سال تحصيلي ) 1

پـذير   امكـان  رشـت  بـه دانشـكده فنـي   ) واجارگاهـ   رودسر( گيالن دامه تحصيل دانشجويان فني شرقا) 2 .نمايد هاي موجود و امتيازات كسب شده، واگذاري خوابگاه را اولويت بندي مي محدوديت
ترم تحصيلي ماهيانه چهار ميليون ريال كمـك هزينـه    6كليه پذيرفته شدگان حائز رتبه كشوري به شرح زير براي مدت * : تسهيالت در نظر گرفته شده براي داوطلبان ممتاز كنكور) 3. باشد نمي
 )ج .و كمتـر از آن در گـروه آزمايشـي علـوم تجربـي      1500دارندگان رتبه كشـوري   )ب .فنيرياضي و  و كمتر از آن در گروه آزمايشي 500دارندگان رتبه كشوري  )الف: شود صيلي پرداخت ميتح

و كمتـر از آن در گـروه    100دارندگان رتبه كشـوري   ) ه .و كمتر از آن در گروه آزمايشي هنر 5دارندگان رتبه كشوري  )د .و كمتر از آن در گروه آزمايشي علوم انساني 250دارندگان رتبه كشوري 
شدگان حائز رتبه كشوري كمتر  هبه كليه پذيرفت* . گيرند با رعايت مقررات در اولويت استفاده از خوابگاه قرار مي 1000كليه پذيرفته شدگان حائز رتبه كشوري كمتر از  * .هاي خارجي آزمايشي زبان

         41996-13776 :كدپستي        .)جاده قزوين 5كيلومتر (بزرگراه خليج فارس  ،رشت: نشاني) 4 .شود امكان استفاده نامحدود از كتابخانه داده مي 1000از 
    013-33690826 :نمابر    33690274-8 :تلفن
 www.lu.ac.ir  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم* 

 1000هاي زيـر   هاي خوابگاه، تغذيه، اياب و ذهابدانشجويي، بهداشت و درمان، ورزشي، فرهنگي و فوق برنامه و غيره به دارندگان رتبه اعطاي تسهيالت نقدي و غيرنقدي از جمله كمك هزينه) 1
غيردولتـي واگـذار    بصورت خـودگردان و  شبانه خواهران خوابگاه دولتي و براي دانشجويان پسر خوابگاه دانشجويان روزانه و اين دانشگاه جهت) 2). رتبه كل كشوري بدون اعمال سهميه(كشوري 

    .گردد دانشجويان كل كشور ارائه مي دانشجويان براساس قوانين صندوق رفاه خدمات سلف سرويس براي) 4 .باشد خوابگاه براي دانشجويان مراكز اقماري بصورت خودگردان مي) 3. نمايد مي
   066-32228751-6 :تلفن .روبروي ايران خودرو ،بلوار خليج فارس ،انديمشك ـ جاده پلدختر 2كيلومتر : پلدخترآموزش عالي مركز  نشاني) 5
   066-32641001-5 :تلفن       .جاده تنگ قلعه 5كيلومتر ،انتهاي خيابان بوعلي: كوهدشت آموزش عاليمركز  نشاني) 6
   http://du.lu.ac.ir :پايگاه اينترنتي    066-32732399-32721725 :تلفن                       .نبش خيابان شهرداري ،خيابان مدرسنورآباد،  :دلفان نورآباد آموزش عاليمركز  نشاني) 7
   www.aleshtar.ac.ir: پايگاه اينترنتي                 066-32530590-1 :تلفن         .انتهاي بلوار شهيد مطهري ،ميدان واليت: الشتر آموزش عاليمركز  نشاني) 8
  066-33120104 :نمابر            33120097-33120106 :لفنت             .تهران ـ آباد جاده خرم 5آباد، كيلومتر  خرم: نشاني سازمان مركزي دانشگاه) 9

 www.umz.ac.ir  دانشگاه مازندران ـ بابلسر* 
دانشكده ميراث فرهنگي،  )2. گردد نامه نحوه واگذاري خوابگاه به آنان خوابگاه واگذار مي باشد، ليكن با اولويت بندي دانشجويان بر اساس آيين دانشگاه مازندران محدود ميهاي  ظرفيت خوابگاه )1

  011-35334253 :نمابر    35303000 و 35302000:  تلفن          47415كدپستي  .خيابان پاسداران، بابلسر: نشاني) 3 .صنايع دستي و گردشگري نوشهر خوابگاه ندارد
 www.uma.ac.ir  دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل* 

ديگـر در صـورت    هـاي  براي نيمسال رادران دو نيمسال اول و دو نيمسال آخر تحصيلي خوابگاه دولتي وب :هاي روزانه براي دوره :هاي موجود در شهر اردبيل دانشكده) 1: وضعيت واگذاري خوابگاه
فقـط بـه    :هـاي نـوين نمـين    دانشـكده فنـاوري  ) 2. هاي بعدي در صورت امكان خوابگاه خـودگردان  چهار نيمسال اول تحصيلي خوابگاه دولتي و براي نيمسال :امكان خوابگاه خودگردان خواهران

در صورت امكان، بخشي از هزينه خوابگاه خـودگردان   دولتي بوده وخوابگاه فاقد امكانات  :طبيعي مشگين شهردانشكده كشاورزي و منابع ) 3. شود ه ميئدانشجويان خواهر روزانه خوابگاه دولتي ارا
 ان واگـذار  براي دانشجويان خواهر روزانه خوابگاه دولتي و براي دانشجويان بـرادر در صـورت امكـان خوابگـاه خـودگرد      :دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي مغان) 4. به دانشجو پرداخت خواهد شد

  045-31505000 :تلفن     .خيابان دانشگاه اردبيل، انتهاي: نشاني) 5 .دشو مي
 www.mhec.ac.ir  دانشگاه مراغه* 

مراغه، : نشاني) 3 .مراغه مراجعه فرماييد جهت كسب اطالعات بيشتر به وب سايت دانشگاه) 2. مهيا خواهد شدبراي متقاضيان رساند در صورت امكان خوابگاه خودگردان  به اطالع داوطلبان مي) 1
  041-37276068-37273068: تلفن             55181-83111: كدپستي        55136-553: صندوق پستي        . بزرگراه اميركبير، ميدان مادر، خيابان دانشگاه

 www.meybod.ac.ir  دانشگاه مالير* 
هاي خودگردان تحت نظـارت دانشـگاه اسـتفاده     توانند از خوابگاه همچنين ساير دانشجويان مي. گيرد نيمسال تحصيلي خوابگاه دولتي تعلق مي 4 دوره روزانهبومي ربه دانشجويان جديدالورود غي) 1

  081-33339841: تلفن        65719-95863: كدپستي         . اراكمالير ـ جاده  4ير، كيلومتر مال: نشاني) 2 .نمايند
 www.meybod.ac.ir  دانشگاه ميبد* 

   035-32357505 :تلفن.     زاده سالم والمسلمين يحيياال بلوار مرحوم حجت 2ميبد، بلوار خرمشهر، ميدان دفاع مقدس، كيلومتر : نشاني) 2. باشد پوشش خواهران در اين دانشگاه چادر مي) 1
 www.neyshabur.ac.ir  دانشگاه نيشابور* 

  .انتهاي بلوار اديب، انتهاي بلوار جانبازان، نيشابور :نشاني )2 .فاقد امكانات خوابگاهي دولتي است دانشگاه صرفا خوابگاه خودگردان دانشجويي با ظرفيت محدود داشته و) 1
  051-42629001 :نمابر       43305000 :تلفن
 www.velayat.ac.ir  دانشگاه واليت ـ ايرانشهر* 

     054-37212292: تلفكس      37212351-37212289-90: تلفن.     جاده بمپور 4استان سيستان و بلوچستان، شهرستان ايرانشهر، كيلومتر : نشاني
 www.vru.ac.ir  ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي* 

نظـر دارد   دانشـگاه در ايـن   )4 .ديان شبانه پسر خوابگاه وجود نـدار براي دانشجو) 3 .راي دانشجويان پسر روزانه خوابگاه وجود داردب) 2 .دو شبانه خوابگاه وجود دارروزانه براي دانشجويان دختر ) 1
جمله كمك هزينه تحصيلي، اهداي تجهيزات كمك آموزشي و امكانات رفاهي و خوابگاهي ويژه ارائه نمايـد   از ،هاي مختلف شتهشدگان برگزيده و برتر ر هاي ويژه براي پذيرفته ات و حمايتامتياز

           7718897111: كدپستي     ). ابتداي جاده يزد(ابتداي بلوار واليت  ،رفسنجان: نشاني )5 .گرديده استكه اطالعات بيشتر در سايت دانشگاه به نشاني فوق درج 
   034-34356700: نمابر         31312188و  31312189 :تلفن
 www.hormozgan.ac.ir  دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس* 

امكان  )3 .دانشجويان داردگونه تعهدي نسبت به تامين خوابگاه براي  مجتمع آموزش عالي ميناب هيچ )2 .باشد هاي دانشگاه براساس رتبه كشوري پذيرفته شدگان مي اولويت اسكان در خوابگاه )1
  3995: صـندوق پسـتي     134575595: كدپسـتي  .جـاده مينـاب   9كيلـومتر   ،اسببنـدرع : نشـاني ) 4. مهماني و انتقال دانشجويان از مجتمع آموزش عالي ميناب به دانشگاه هرمزگان وجود نـدارد 

    076-33670716: نمابر   33711000 الي 11 :تلفن
  076-42284665: تلفن       7981634314: كدپستي.  )شهرك المهدي(بلوار دانش  ،بلوار رسالت ،شهرستان ميناب: مجتمع آموزش عالي مينابنشاني ) 5

 www.art.ac.ir  دانشگاه هنر ـ تهران* 
كليه ) 3. باشند دانشجويان موظف به رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب مطابق ضوابط تعيين شده مي )2  .بالعكس را نداردسرويس اياب و ذهاب به پرديس كرج و  دانشگاه امكان ارائه )1

باشـند اجـازه تغييـر رشـته     پس از ورود به دانشگاه فقط در صورتي كه داراي كد رشته مورد تقاضا و ساير شرايط آموزشي ) هاي نمايش و موسيقي الخصوص دانشجويان رشته علي(پذيرفته شدگان 
  .نيمسال تحصيلي است 9و بعد حداقل  97هاي  مدت تحصيل در رشته معماري از ورودي) 4. خواهند داشت

 www.tabrizau.ac.ir  دانشگاه هنر اسالمي تبريز* 
خيابـان   ،تبريـز : نشـاني  )3. ها ممنوع است رشته كارشناسي طراحي صنعتي اين دانشگاه تحت هر شرايطي مهمان شدن به ساير دانشگاهبراي پذيرفته شدگان ) 2 .باشد ميدانشگاه فاقد خوابگاه ) 1

  041-35412140 :نمابر      35297521و  35419975 :تلفن     51335/4567: صندوق پستي   5164736931: كدپستي   .ميدان حكيم نظامي ،آزادي
 www.aui.ac.ir  اصفهان دانشگاه هنر* 

باشد  براي ترم اول مي) هزار تومان هشتصد(ريال  000/000/8هاي خودگردان استفاده نمايند كه هزينه هر نيمسال حداقل  باشد و دانشجويان بايد از خوابگاه فاقد خوابگاه دولتي مياين دانشگاه ) 1
  031-36248089-36249840: تلفن      1744 :صندوق پستي .   نبش خيابان كليسا ،چهارراه خاقاني ،خيابان حكيم نظامي ،اصفهان: نشاني) 2. و نرخ تورم ساليانه به آن اضافه خواهد شد



 وابسته به وزارت علوم ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 3                            ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 13 صفحه 3شماره   پيوست
 

 آموزش عاليها و مؤسسات  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
 www.shirazartu.ac.ir  دانشگاه هنر شيراز* 

هـاي دانشـجويي    تواننـد از خوابگـاه   دانشجويان با پرداخت هزينه اجـاره مـي   ه و يا واگذاري خوابگاه به دانشجويان را ندارد وئامكان ارا باشد و مي) پسرو دختر (اين دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي  )1
هاي دانشجويي غيردولتي داراي مجوز در سايت صندوق رفاه سازمان امور دانشجويي  ليست خوابگاه) 2. استفاده نمايند) بخش خصوصي(فناوري  غيردولتي مجوزدار از سوي وزارت علوم تحقيقات و

 ،چهـارراه ادبيـات  : نشاني. گردد گزار ميدانشگاه هنر بر) 1(موزه در ساختمان شماره  و معماري داخلي ،هاي مرمت بناهاي تاريخي رشته: ها مكان برگزاري رشته )3 .باشد يت ميؤوزارت علوم قابل ر
خيابان شهيد  ،متري امام خميني 20: نشاني. گردد دانشگاه هنر برگزار مي) 2(باستان شناسي در ساختمان شماره  و هاي فرش رشته* . طبقه دوم ،پشت ساختمان امور خارجه ،نبش بلوار چهل مقام

  .جهت اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه هنر مراجعه فرماييد )4. گردد دانشگاه هنر برگزار مي) 3(ادبيات نمايشي در ساختمان شماره  و ارتباط تصويري ،هاي نقاشي رشته 9نبش كوچه  ،عابدي
   071-32292867: نمابر            32290774 - 32298012 - 32298015: دانشگاه 1شماره تماس ساختمان شماره ) 5
  .هاي دانشگاه بر روي سايت دانشگاه اطالعات قرار خواهد گرفت در صورت تغيير شماره) 7             071-38256567: دانشگاه 2شماره تماس ساختمان شماره ) 6

 www.yu.ac.ir  دانشگاه ياسوج* 
  .ياسوج، خيابان ارتش: نشاني) 2. دهد دانشگاه به كليه دانشجويان ورودي جديد، خوابگاه اختصاص مي) 1

 www.yazd.ac.ir  دانشگاه يزد* 
تومـان اعطـا    000/500هاي برتر كه دانشگاه يزد را به عنوان گزينه اول در انتخاب رشته منظور نمايند كمك هزينه تحصيلي شامل موراد زير تا سقف ماهيانه  دانشگاه يزد به دانشجويان با رتبه) 1

پژوهشي و فرهنگـي، كمـك هزينـه     ـ  هاي آموزشي هاي آموزشي، كمك هزينه شركت در فعاليت پژوهشي، كمك هزينه شركت در كالس ـ  كمك هزينه خريد كتاب و تجهيزات آموزشي: كند مي
 توان حد در كليه دانشجويان روزانه غيربومي  به) 3. مراجعه فرمائيد  talent.yazd.ac.ir:انينشبراي اطالع بيشتر به وبگاه مركز استعدادهاي درخشان دانشگاه به ) 2. هاي پژوهشي انجام پروژه

داخـل  هـاي خـواهران    كليه خوابگـاه ) 4 .دانشگاه يزد خوابگاه متأهلي ندارد) 3. يابد صورت وجود ظرفيت، خوابگاه تخصيص مي گيرد و به دانشجويان شبانه در خوابگاه تعلق ميو امكانات دانشگاه، 
 صرفا در محـل پـرديس مهريـز    ،هاي پرديس مهريز هاي كدرشته محل تشكيل كالس) 8 .باشد خواهران نيز در سايت اصلي دانشگاه داير مي يك خوابگاه خودگردان) 5. سايت اصلي دانشگاه است

   035-38212793: نمابر    31232222: نتلف        .صفائيه، بلوار دانشگاه، چهارراه پژوهش ،يزد: نشاني )9. باشد مي) شهرستان مهريز(
 www.bam.ac.ir  مجتمع آموزش عالي بم* 

بينـي شـده و    قيمت مناسـب پـيش  اما براي كليه دانشجويان خوابگاه خودگردان با . ن نداردآن يگونه تعهدي براي تام مجتمع آموزش عالي بم فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي دولتي بوده و هيچ) 1
  034-44215868: تلفن .           بم، بزرگراه خليج فارس: نشاني) 2. تحويل داده خواهد شد

 www.zarandhec.ac.ir  مجتمع آموزش عالي زرند* 
  034-31422040: نمابر             31422022 :تلفن          7761156311 :كدپستي .        جاده سرباغ 4 كرمان، زرند، كيلومتراستان : نشاني

 www.saravan.ac.ir  مجتمع آموزش عالي سراوان* 
   054-37630098 :نمابر    37630098 :تلفن      9951634145 :كدپستي      .استان سيستان و بلوچستان، شهرستان سراوان، بلوار پاسداران، جنب فرمانداري: نشاني

 www.nahgu.ac.ir  )ويژه خواهران(مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند * 
 081-33493008: نمابر        33493004: تلفن      .كمربندي بروجرد 3كيلومتر  نهاوند،: نشاني) 2. باشد ميداراي خوابگاه خودگردان اين مجتمع ) 1

 www.esfarayen.ac.ir  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين* 
  058-37266539: نمابر    37266707 :تلفن    98185-96619 :كدپستي. نبش ميدان مادر اسفراين، بلوار آزادگان، خراسان شمالي،: نشاني )2 .باشد وابگاه خودگردان ميخمجتمع داراي ) 1

 www.gonabad.ac.ir  مجتمع آموزش عالي گناباد* 
 داوطلبان جهـت كسـب اطالعـات بيشـتر در خصـوص      )2. ولي براي كليه دانشجويان خوابگاه خودگردان با اخذ شهريه در نظر گرفته شده است باشد ويي دولتي ميمجتمع فاقد خوابگاه دانشج )1

  .گناباد، انتهاي خيابان غفاري، مجتمع آموزش عالي گناباد: نشاني) 3. شرايط و امكانات رفاهي و آموزشي به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند
  051-57252969 :نمابر           57229703 -  57229702-57229701 : تلفن
 www.estahbanihe.ac.ir  مركز آموزش عالي استهبان* 

با قيمـت و امكانـات   ( هايي كه به صورت خودگردان، توسط بخش خصوصي خوابگاه) 2. هاي دولتي براي دانشجويان ندارد مركز آموزش عالي استهبان هيچ گونه تعهدي در قبالِ تامين خوابگاه) 1
       74519-44655: كدپستي    .بشارآجنب  م،ئقا بلوار استهبان،: نشاني) 3. است شوند، براي دانشجويان پيش بيني شده و تحت نظارت مستقيم امور دانشجويي مركز اداره مي) مناسب
  071-53234502: نمابر           53234501 :تلفن
 www.eghlid.ac.ir  مركز آموزش عالي اقليد* 

  07144534056:نمابر 07144534470-07144534056:ميدان سالمت تلفن ،)ره(خمينيخيابان شهيد مصطفي ، شهرستان اقليد: نشاني) 3 باشد مي داراي خوابگاه خودگرداناين مركز ) 1
 www.smc.ac.ir  مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه ـ قم* 
التزام عملي به احكام  )3. اعتقاد و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه )2. ، انقالب اسالمي و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران)ص(اعتقاد به مباني اسالم ناب محمدي )1 :شرايط عمومي) الف

عـدم   )5. غيرقـانوني  الحـادي و  التقاطي، هاي غيراسالمي، سازمان و ها گروه احزاب، يا هواداري از نداشتن سابقه عضويت و )4. اسالمي و قوانين جمهوري اسالمي و رعايت موازين اخالق اسالمي
داشـتن سـالمت و توانـايي جسـمي،      )7. خدمات دولتي محكوميت به محروميت از نداشتن سابقه استعمال مواد مخدر و دخانيات و )6. هاي سياسي سازمان و ها گروه از احزاب،هواداري  عضويت و

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

كاركنان رسمي نيروهـاي مسـلح بـا اخـذ مجـوز از نيـروي انسـاني        : 2 تبصره .شود شرايط سني شامل كاركنان رسمي نيروهاي مسلح نمي: 1تبصره . باشد ام ميسال تم 22خدمت وظيفه عمومي 
برابر مدت تحصيل فرصت خـدمت در نيروهـاي مسـلح را    توانند در آزمون شركت نمايند، كه دو  كاركنان رسمي نيروهاي مسلح به شرطي مي: 3 تبصره. توانند در اين رشته ادامه تحصيل دهند مي

هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي و علوم انساني و معارف اسـالمي برابـر دسـتورالعمل سـازمان      دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم متوسطه در يكي از رشته دارا بودن مدرك دوره پيش )2. داشته باشند
. در سال آخـر تحصـيلي   14دارا بودن حداقل معدل  )4. باشد مياي كاركنان رسمي نيروهاي مسلح، تطابق رسته خدمتي آنها با رشته تحصيلي  شرط شركت در آزمون بر )3. سنجش آموزش كشور

افراد  و اعضاي فعال بسيج،) ادگان و رزمندگانآز شهدا، جانبازان،( در شرايط مساوي اولويت جذب دانشجو با اعضاي درجه يك خانواده محترم ايثارگران )6. روخوانيقرائت قرآن در حد تسلط به  )5
هـاي آموزشـي نيروهـاي مسـلح را      برنامـه  دانشجويان عالوه بر دروس مصوب، تعدادي از واحدهاي مازاد خـاص رشـته مربـوط را گذرانـده و     )7. قرآني، علمي، فرهنگي و ورزشي خواهد بود برتر
 :مزايا و امتيازات) ج .را رعايت نمايند... شوند كليه مقررات و ضوابط مركز از قبيل نظم و انضباط، حضور در مراسم، شركت در اردوها و همه دانشجويان در حين تحصيل متعهد مي )8. گذرانند مي

دانشجويان در طول مـدت   )2. آيند ي مسلح در ميبا موفقيت سپري نمايند، به استخدام سپاه و ساير نيروها) برابر با ضوابط گزينش نيروهاي مسلح(دانشجويان جديدالورود كه دوره تحصيلي را ) 1
منـد   برابر مقررات سپاه و سـاير نيروهـاي مسـلح  بهـره    ) كمك هزينه تحصيلي، دفترچه خدمات درماني و دفترچه اتكا(ساير خدمات  تحصيل از خوابگاه مجردي، غذا و امكانات فرهنگي، ورزشي و

  .خواهند شد
 www.shahreza.ac.ir  مركز آموزش عالي شهرضا* 

كسب اطالعات بيشـتر بـه پايگـاه     جهت) 3. باشد ميبا ظرفيت محدود  خودگردان ويژه پسران  هاي اين مركز آموزش عالي داراي خوابگاه )2. باشد فاقد خوابگاه خواهران مياين مركز آموزشي ) 1
  031-53245010 :نمابر   53238380: تلفن                 71نبش فرعي  ،بلوار امام خميني ،شهرضا: نشاني) 4. مراجعه فرماييد به نشاني فوق مركزاينترنتي 

 www.bzte.ac.ir  زهرا فني و مهندسي بوئينمركز آموزش عالي * 
كرج و قـزوين بـه دانشـگاه و     ارائه سرويس اياب و ذهاب از تهران،امكان ) 2. اختصاص خوابگاه با توجه به امكانات و ضوابط دانشگاه و برحسب رتبه قبولي آزمون سراسري به پذيرفته شدگان) 1

   028-33894121: نمابر          33894: تلفن  .       )ره(انتهاي بلوار امام خميني  ،بوئين زهرا: نشاني) 3 .و با قيمت مصوب وجود دارد بالعكس بصورت روزانه
 www.fabad-ihe.ac.ir  مركز آموزش عالي فيروزآباد* 

شوند و در صورت احراز  براي سال اول بورسيه مي 20000دانشجويان با رتبه كشوري زير ) 2 .شود ه ميئاين مركز خوابگاه ملكي ندارد و خوابگاه خودگردان با نظارت مركز براي دو سال اول ارا) 1
) 3. شـوند  هاي اول تا سوم رشته ورودي در هر نيمسال، از تخفيف شهريه در نيمسال بعد برخوردار مـي  دانشجويان شبانه در صورت كسب رتبه. هاي بعد ادامه خواهد داشت شرايط، بورسيه در سال

  071-38734835: تلفن              94469-74717: كدپستي        .فيروزآباد، بلوار شهيد بهشتي، خيابان عبداهللا انصاريشهرستان فارس، استان : نشاني
 www.ihekashmar.ac.ir  مركز آموزش عالي كاشمر* 

و خـدمات رايگـان   ) خوابگاه، تغذيه و سرويس ايـاب و ذهـاب  (كمك هزينه امكانات رفاهي  %50نظر گرفتن رتبه و سوابق تحصيلي از مزاياي  با در) كدرشته نفر در هر 3(پذيرفته شدگان برتر  )1
ايـاب و ذهـاب از   جهت رفاه حال دانشـجويان، سـرويس   ) 2 .هاي آموزشي جانبي، امكانات ورزشي و اينترنت در طول مدت قانوني تحصيل برخوردار خواهند گرديد فرهنگي، دورهـ   اردوهاي علمي

  .كاشمر، بلوار سيد مرتضي: نشاني) 4. باشد هاي مصوب صندوق رفاه وزارت علوم مي سرويس دانشجويي با قيمت  دانشگاه داراي سلف )3. دبرقرار خواهد بوها و بالعكس  خوابگاه دانشگاه به محل
  051-55236126:  رنماب      55258801-4: تلفن



 وابسته به وزارت علوم ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 3                            ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 14 صفحه 3شماره   پيوست
 

 آموزش عاليها و مؤسسات  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
 www.lar.ac.ir  مركز آموزش عالي الر* 

جهـت كسـب   ) 2. نمايـد  م ميخواهران دانشجو به مدت چهار سال خوابگاه زير نظر دانشگاه و براي پسران به مدت يك سال و براساس اولويت بندي، خوابگاه خودگردان فراه اين مجتمع براي )1
  071-52251892: نمابر         52253104-9: تلفن    7431716137كدپستي . بلوار آزاديانتهاي  ،شهر جديد ،الرستان: نشاني) 3 .مراجعه نماييدبه نشاني فوق اطالعات بيشتر به وبگاه مجتمع 

 www.lamerdhec.ac.ir  مركز آموزش عالي المرد* 
اسـتان  : نشـاني ) 3. نماينـد  مراجعهبه نشاني فوق  مركزوبسايت  نشانيبيشتر به  اتاطالعكسب داوطلبان گرامي جهت ) 2 .هيچ تعهدي در قابل واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد اين مركز) 1

        0782-5226630-32 :تلفن          7434167441 :كدپستي     . روبروي خيابان مهارت ،شهيد مطهري بلوار ميدان شهدا، فارس، شهرستان المرد،
 www.mahallat.ac.ir  )ويژه برادران(مركز آموزش عالي محالت * 

  086-43242414: نمابر       43242411 :تلفن          .محالت، كيلومتر يك جاده خمين: نشاني) 2. باشد خودگردان با ظرفيت محدود مي اين مركز داراي خوابگاه) 1
 www.mamasaniu.ir  مركز آموزش عالي ممسني* 

، جنـب منـازل   )خيابـان گازرگـاه  ( فارس، نورآباد ممسني، خيابان شـهيد دسـتغيب  : نشاني) 2. به دانشجويان غيربومي دوره روزانه، خوابگاه به صورت استيجاري و خودگردان تعلق خواهد گرفت) 1
  071-42520357و  42520356: تلفن       . سازماني شركت نفت

 www.ikvu.ac.ir  ـ قم) ره(آموزشي و پژوهشي امام خميني مؤسسه* 
هاي آموزش مجـازي بـر پايـه     دوره) 2 .در مقطع كارشناسي اين موسسه به صورت مجازي امكان پذير است) آزمون سراسريپذيرش از طريق (شدگان غيرطلبه  در حال حاضر تحصيل پذيرفته) 1

مؤسسه با ) 3. گردد مند مي هاي آموزشي نيز بهره از كتب، جزوات و بسته) كالس آنالين و آفالين(مندي از امكانات آموزش مجازي  هاي الكترونيكي است كه دانشجو ضمن بهره استفاده از آموزش
هاي پايان نيمسال به صـورت   آزمون) 4. كند اقدام ميهزينه  بصورت متمركز در شهر قم و با دريافت هاي رفع اشكال هاي وزارت علوم نسبت به برگزاري كالس ها و دستورالعمل نامه توجه به آيين

ها توسط دانشجو، فقـط در شـهر مقـدس قـم      شود و امكانات خوابگاهي در صورت درخواست و پرداخت بخشي از هزينه مركز آزمون در سراسر كشور برگزار مي 15حضوري در قم، تهران و حدود 
آقايـان   براي بانوان و شئونات اسالمي و پوشش مناسب براي) چادر(رعايت كامل حجاب برتر ) 5. همچنين امكان افزوده شدن مراكز آزمون در صورت به حد نصاب رسيدن وجود دارد. فراهم است

دانشـجويان پسـر   ) 7. باشـند  شدگان ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررات آموزشـي و انضـباطي وزارت علـوم و موسسـه مـي      پذيرفته) 6. هاي آموزشي و اداري موسسه الزامي است در كليه محيط
هاي مجازي به ميزان كمتر از حداقل مقدار شهريه مراكـز مشـابه    ثابت و متغير بر اساس ضوابط دوره شهريه) 8. شوند مند مي شده با رعايت مقررات وظيفه عمومي از معافيت تحصيلي بهره پذيرفته
خواهـد  شود و حداكثر نرخ افزايش ساالنه، متناسب با افزايش شهريه مراكز آموزش عالي مشابه  يسه موسسه تعيين ميئر شهريه ثابت و متغير به صورت ساالنه و با تصويب هييت ) 9. گردد اخذ مي

) 11. نامه داخلـي دانشـگاه اسـت    ميزان و چگونگي اعمال تخفيف شهريه مطابق آيين. دانشجويان در صورت دارا بودن شرايط مندرج در جدول ذيل از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود) 10. بود
داوطلبان براي اطالعات بيشـتر  ) 12. گردد ها توسط نهادها يا موسسات حمايتي پرداخت نمي ه آندرصد براي آن دسته از دانشجوياني است كه شهري 50هاي موجود در جدول ذيل تا سقف  تخفيف

  .تماس حاصل نمايند 251داخلي  025-32908193-5 :هاي مراجعه و يا با شماره تلفنفوق  توانند به سايت اين مركز به نشاني مي
  ـ قم) ره(نيجدول ميزان تخفيف شهريه در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمي

  توضيح  مورد  شرح وضعيترديف

  دانشجويان ممتاز علمي  1
انشجويان ، د %50دانشجويان رتبه اول هر رشته 

   %30 دانشجويان رتبه سومو  %40رتبه دوم 
  تخفيف از شهريه ثابت و متغير

  واحد درسي در آن ترم و 15انتخاب حداقل 
  در همه دروس و 12كسب حداقل نمره 

  18باالي ميانگين نمرات 
و امور خيريه و  از سازمان اوقافمعتبر با ارائه گواهي   تخفيف از شهريه ثابت% 50تا % 10از   البالغه ، حافظ قرآن كريم و حافظان نهجقرآن كريمدانشجويان قاري   2

  يا ساير مراجع ذيصالح

  از شهريه ثابت و متغير تخفيف %50  علوم ديني طالب ممتاز  3
از حوزه در هر ترم  17با ارائه گواهي احراز معدل 

از دروس دانشگاه و  18علميه مربوطه و معدل 
  منحصر به همان ترم

معتبر مورد تأييد مركز مديريت با ارائه گواهي   و متغير تخفيف از شهريه ثابت% 40  هاي علميه همسر و فرزندان طالب رسمي حوزه  4
  هاي علميه حوزه

هاي علوم اسالمي و يـا   رتبه در يكي از جشنواره حائزپژوهشگران جوان   5
  با ارائه مدرك معتبر و نسخه مكتوب طرح  تخفيف از شهريه ثابت% 30تا % 10از   ليف كتاب يا مقاله در حوزه علوم اسالميأت

  فدراسيون يا سازمان مربوطاز با ارائه گواهي   تخفيف از شهريه ثابت% 50تا % 20از   دانشجويان ممتاز ورزشي  6
  در صورت احراز شرايط  و متغير از شهريه ثابت تخفيف %50  سرپرست و بازنشستگان كم درآمد دولت كم درآمد و بي دانشجويان  7
  --  و متغير تخفيف از شهريه ثابت% 20 تا  نفرات برتر فرهنگي  8
  به ازاي هر فرزند و متغير ثابتتخفيف از شهريه % 10 تا  فرزند و باالتر 3دانشجويان داراي   9
  025-321130: تلفن.          ، بلوار جمهوري اسالمي)ص(بلوار محمدامينابتداي  ،قم: ساختمان مركزي نشاني

  025-32931998: نمابر  32908193-5: تلفن  . 27پالك ، 9و  7بين كوچه  ،متري گلستان 20خيابان ، )ص(محمدامينابتداي بلوار  ،قم: مجازي نشاني ساختمان مركز آموزش
  و آموزش تربيت بدني در دانشگاه فرهنگيان ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهدر رشته علوم ورزشي * 

  كشور  عالي  آموزش  سساتؤها و م دانشگاه  ورزشي  و علوم  بدني  تربيت   رشته  شرايط و ضوابط اختصاصي
  .باال  سانتيمتر به 158  خواهران  باال و براي  سانتيمتر به 165  برادران  قد براي  طول  حداقل -1
  .باشند مي مستثني) قد(در مورد مذكور   ملي  تيم  قهرمانان -2
  ).هفت دهم( 10/7 ديد چشم  حداقل -3
  .داشتن سالمت جسماني و ارائه گواهي تندرستي -4
  .خواهد شد  اعمال  نهايي  نشدر گزي 4  با ضريب  درس  يك  عنوان  به  عملي  آزمون  نمره -5

  
   



 هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت دانشكدهها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 4                  ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 15 صفحه   4شماره   پيوست
 

  :هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ها و دانشگاه شرايط و ضوابط دانشكدهشهريه و  )4
هاي مازاد، غيرانتفاعي و نيز اتباع غيرايراني ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيأت امنـاي دانشـگاه    هاي خودگردان، ظرفيت دانشجويان پذيرفته شده در پرديس

  .گردد هر دانشگاه اعالم ميهاي اطالع رساني  پايگاهمبلغ شهريه از طريق . باشند علوم پزشكي محل تحصيل مي
 هاي علوم پزشكي ها و دانشگاه ابط عمومي و اختصاصي دانشكدهشرايط و ضو

 www.bmi.edu.com  ـ تهران پرستاري بانك ملي ايراندانشكده * 
پس از فراغت از تحصـيل مشـمول   نفر دانشجوي برتر دانشكده   )10(ده تعداد ) 2. پذيرش دانشجو در رشته پرستاري اين دانشكده بصورت نيمه متمركز و با انجام مصاحبه صورت خواهد گرفت )1

كليه دانشـجويان  ) 5. بانك ملي ايران در خصوص كمك هزينه زمان دانشجويي تعهدي ندارد) 4. باشد هاي آموزش در زمان تحصيل رايگان مي هزينه) 3 .استخدام بيمارستان بانك ملي خواهند شد
  .تعهد خدمت دو برابر سنوات تحصيلي از كليه دانشجويان گرفته خواهد شد) 6. بصورت بومي استان تهران انتخاب خواهند شد، لذا بانك ملي در خصوص خوابگاه دانشجويي تعهدي ندارد

      021-6673086-8: )واحد آموزش( تلفن            .، جنب بيمارستان بانك مليخيابان فردوسي جنوبي، روبروي سفارت آلمان، مجتمع مركزي بانك مليتهران، : نشاني) 7
 www.hse.ac.ir  دانشكده سالمت، ايمني و محيط زيست وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ـ تهران* 

      021-77309961-65: تلفن.       تهران، حكيميه تهرانپارس، بلوار نور، جنب پارك ساحل: نشاني) 2. اين دانشكده تعهدي در قبال تأمين و ارائه خوابگاه به دانشجويان ندارد )1
 www.abadanums.ac.ir  دانشكده علوم پزشكي آبادان* 

داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط و ضوابط دانشكده و همچنين نشـاني و شـماره    )3 .هاي انتقال ترتيب اثر داده نخواهد شد درخواستبه ) 2. باشد امكانات رفاهي مي و دانشكده فاقد خوابگاه) 1
  .جمي آبادان، معاونت آموزشي و تحقيقات... ا المللي آيت روبروي فرودگاه بينآبادان، فلكه فرودگاه، : نشاني) 4 .مراجعه نمايندوبگاه دانشكده به نشاني فوق مراكز و واحدهاي دانشكده، به  تلفن
  061-53265357 :تلفن
 .asaums.ac.irwww  اسدآباددانشكده علوم پزشكي * 

       081-33132015: نمابر       081-33132014: تلفن        6541914438: كد پستي ميدان امام خميني    –اسدآباد  –همدان :  نشاني
    اسفرايندانشكده علوم پزشكي * 

  058-37238757 :نمابر      37238757: تلفن .  معاونت آموزشي، تحقيقات و دانشجويي فرهنگي ،)ع(خيابان امام رضا ،اسفراين: نشاني) 2 .دانشكده تعهدي در قبال خوابگاه دانشجويي ندارد) 1
 www.irnums.ir  ايرانشهردانشكده علوم پزشكي * 

    0547-3310482-3310547: تلفن           .  استان سيستان و بلوچستان، ايرانشهر، بلوار بلوچ: نشاني) 2. ها محدوديت در نقل و انتقال براي پذيرفته شدگان كليه رشته) 1
www.hn-bhn.ajums.ac.ir  بهبهاندانشكده علوم پزشكي * 

كيلومتري  220اين دانشكده در ) 3. ها محدوديت دارد شدگان كليه رشته اين دانشكده براي نقل و انتقاالت پذيرفته) 2. اين دانشكده در خصوص واگذاري خوابگاه به دانشجويان هيچ تعهدي ندارد) 1
  .شهر اهواز قرار دارد

 www.trjums.ac.ir  تربت جامدانشكده علوم پزشكي * 
  9571786917 :كدپسـتي  .دانشـكده پرسـتاري   ،)دكتر كوثري( كوچه دوازدهم ،الدين خيابان ميرقوام ،شهرستان تربت جام ،خراسان رضوي: نشاني )2 .باشد فاقد امكانات خوابگاه ميدانشكده اين ) 1

  051-52523225: نمابر         52523225: تلفن
 www.arums.ac.ir  خلخالدانشكده علوم پزشكي * 

، )بيمارستان سابق( خلخال، خيابان شهيد مظفر عزيزي: نشاني) 3 .دانشكده تعهدي در قبال تامين خوابگاه برادران ندارد) 2. صورت وجود ظرفيت خالي براي خواهران خوابگاه تامين خواهد شد در) 1
  045-32426606: تلفن          56817-61351: كدپستي         .اصفهاني  خيابان شهيد اشرفي

    خميندانشكده علوم پزشكي * 
  .باشد اين دانشكده فاقد خوابگاه مي

    ساوهدانشكده علوم پزشكي * 
  .باشد با ظرفيت محدود ميهمچنين خوابگاه خواهران بصورت مشاركتي . باشد فاقد خوابگاه براي برادران ميدانشكده اين 
    سرابدانشكده علوم پزشكي * 

 ،سـراب  :نشاني)2 .باشد موجود مي نفره 8هاي  اتاق :خودگردانو بصورت  نفره 6و  4هاي  اتاق :دولتيبصورت  ،برادرانو براي نفره  4و  3-2هاي  اتاق :خودگردان بصورت خواهران براي خوابگاه) 1
  041-43237412 :نمابر         43237982 -43237981: تلفن .            تير 7ميدان ه نرسيده ب ،خيابان امام خميني 

    سيرجاندانشكده علوم پزشكي * 
  0345-4227556: نمابر       4224115: تلفن      781691633: كدپستي      .الدين اسدآبادي، جنب پارك ترافيك سيرجان، بلوار سيدجمال: نشاني) 2. باشد فاقد خوابگاه دولتي مياين دانشكده ) 1

    شوشتردانشكده علوم پزشكي * 
  .باشد اين دانشكده فاقد امكانات خوابگاه مي

    گراشدانشكده علوم پزشكي * 
    0782-2228102-12: تلفن.          استان فارس، شهرستان گراش، بلوار سرداران، خيابان دانشگاه، بلوار دانشجو: نشاني

    الرستاندانشكده علوم پزشكي * 
مركز اسـتان  ، كيلومتري شهرستان شيراز 380الر واقع در شهرستان  )س(دانشكده پرستاري حضرت زينب اتاق عمل در و هاي كارشناسي پرستاري آموزشي رشته هاي كل دوره محل تحصيل و) 1

 ، شهرسـتان نشاني اسـتان فـارس  ) 3. ندارد گونه تعهدي در مورد تامين خوابگاه جهت برادران هاي ديگر، اين دانشكده هيچ دانشگاه انتقال به ممنوعيت نقل و ضمناً) 2. گردد برگزار مي فارس ارائه و
و  »حرفـه اي و ايمنـي كـار    كارشناسـي بهداشـت  «هـاي   كل دوره آموزشـي رشـته   محل تحصيل و) 4*    52247110071-52240307-0 :تلفن . د دكتر دادمانبلوار شهي، شهر جديد، الرستان

 برگزار جاده اوز به خنج، دانشكده بهداشت اوز ارائه و 3كيلومتري الرستان، كيلومتر  35در شهر اوز واقع در  »ها مبارزه با بيماري« و »خانوادهبهداشت «با دو گرايش  »عموميكارشناسي بهداشت «
  071-52519273-8 :تلفن     . برادران وجود دارد خواهران و هاي ديگر، محدوديت خوابگاه جهت انتقال به دانشگاه ممنوعيت نقل و ضمناً) 5. گردد مي
    مراغهدانشكده علوم پزشكي * 

  .ها به تبريز ممنوعيت دارد شدگان كليه رشته پذيرفتهاين دانشكده براي نقل و انتقاالت 
 www.nums.ac.ir  نيشابوردانشكده علوم پزشكي * 

  051-43344711-12و  43344011: تلفن  .گونه تعهدي در تامين خوابگاه ندارد اين دانشكده فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي است و هيچ
 www.uswr.ac.ir  ـ تهران  و توانبخشي  بهزيستي  علوم  دانشگاه* 

   .از سالمت كامل جسمي برخوردار باشندبايد متقاضيان ) 2. باشد ي ميخوابگاه امكاناتاين دانشكده فاقد ) 1
 www.arakmu.ac.ir  پزشكي اراك  علوم  دانشگاه* 

  .باشد اين دانشگاه از نظر تخصيص خوابگاه در سال اول با محدوديت مواجه مي
 www.ajaums.ac.ir  ارتش جمهوري اسالمي ايرانپزشكي   علوم  دانشگاه* 
نظـام جمهـوري    ايمان به انقـالب اسـالمي و   )3. االصل بودن ايراني تابعيت جمهوري اسالمي ايران و) 2. متدين به دين مبين اسالم و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه) 1 :شرايط عمومي) الف

عـدم  ) 6. عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي) 5 .نظام جمهوري اسالمي ايران اقدام عليه انقالب و عدم محكوميت ناشي از) 4. راه تحقق اهداف آن فداكاري در اسالمي ايران و آمادگي
عدم سوءپيشـينه كيفـري برابـر اعـالم مراجـع      ) 8. م اعتياد به مواد مخدرعدم معروفيت به فساد اخالقي و عد) 7. هاي سياسي و الحادي و غيرقانوني گروه يا وابستگي به احزاب و سابقه عضويت و

هـاي تـدين و    شاخصـه ) 10. پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد شوند و آمادگي مأموريت در هر جايي را داشـته باشـند   كساني كه به عنوان عضو به ارتش جمهوري اسالمي ايران مي) 9. ذيصالح
در ) 12. باشد استخدام افراد بر مبناي مرتفع نمودن مشكالت اقتصادي آنان نبوده و جذب و استخدام براساس نياز سازمان مي) 11. در همه مراحل بايد مورد توجه قرارگيردانقالبي بودن اصل بوده و 

صورت استعفاء و يا اخـراج برابـر قـوانين و     هاي دوره آموزشي در اخت دو برابر هزينهكافي مبني بر پرد سپردن تعهد) 13. شود استخدام افراد به وجود انگيزه خدمتي، روحيه ايثار و فداكاري توجه مي
نداشـتن كـارت    )15 .مهوري اسـالمي ايـران  برابر تاييد مركز معاينات پزشكي نيروي زميني ارتش ج )متر سانتي 165حداقل قد (داشتن سالمت جسماني و رواني و تناسب اندام  )14. مقررات ارتش
 )2. بـه اطـالع داوطلبـان خواهـد رسـيد      www.sanjesh.org :نتايج از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني )1 :نحوه اعالم نتايج) ب .ي از حوزه نظام وظيفهمعافيت پزشك

تماس تلفني،  هيچكونه مكاتبه، )3. باشد مي علوم پزشكي ارتش هاي دانشگاهها به معني اگاهي از تمامي ضوابط و مقررات  و شركت در معاينات جسماني و مصاحبه ان در اين دانشگاهنام داوطلب ثبت
 داوطلبان براي كسب هرگونه اطالع بايـد بـه  ) 4 .صورت نخواهد گرفت ها نام با داوطلبان از طرف اين دانشگاه تاريخ مراجعه معاينات پزشكي و مصاحبه حضوري و تاريخ ثبت اعالن واجدان شرايط،



 هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت دانشكدهها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 4                  ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 16 صفحه   4شماره   پيوست
 

 هاي علوم پزشكي ها و دانشگاه ابط عمومي و اختصاصي دانشكدهشرايط و ضو
  ارتش جمهوري اسالمي ايرانپزشكي   علوم  دانشگاه  ادامه* 

داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص دانشگاه علوم پزشكي ارتش، به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني فوق ) 1 :تذكرات مهم) ج .سايت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه نمايند
  .معاونت آموزش ،خيابان شهيد اعتمادزاده ،خيابان فاطمي غربي ،خيابان كارگر شمالي ،تهران :نشاني دانشگاه علوم پزشكي ارتش) 2. مراجعه نمايند

   021-88337909: تلفكس      611/14185: صندوق پستي       1411718541: كدپستي
 ها و موسيقي نظام در دانشگاه هنر تهران دانشگاهدوره روزانه دانشگاه علوم پزشكي ارتش و بورسيه ارتش در ساير هاي  رشتهشرايط و ضوابط اختصاصي 

مبناي احتساب سن داوطلبان از تاريخ اولين روز شروع فرآيند گزينش و مصاحبه در سـال  ( سال تمام 22حداكثر سن  سال و16حداقل سن در هنگام پذيرش داوطلبان  )1 :شرايط اختصاصي) الف
 به حداكثر سن آنان) خدمت مقدس سربازي(مدت خدمت دوره ضرورت  اند، دمت مقدس سربازي در نيروهاي مسلح بوده و يا آن را به اتمام رسانيدهداوطلباني كه در حال انجام خ) 2). خواهد بود 97

و امتيـازات الزم در آزمـون اسـتخدامي، از شـرط     ) ميتراز عل(فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي، آزادگان از كار افتاده كلي در صورت كسب حدنصاب قبولي ) 3. اضافه خواهد شد) سال 22(
 هـاي پزشـكي و بورسـيه پزشـكي،     از آن براي داوطلبـان رشـته   و باالتر 00/16معدل كل ديپلم ) الف: شرايط علمي مورد نظر جهت داوطلبان) 4. باشند حداقل معدل دبپلم و حداكثر سن معاف مي

هـاي   و باالتر از آن براي داوطلبان رشته 16معدل كل ديپلم ) ب .در رشته پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي در آزمون سراسري 9000باالتر از  دندانپزشكي و بورسيه داروسازي و كسب نمره علمي
و تكنسين سالمت  هاي پزشكي كارداني فوريت  تهو باالتر از آن براي داوطلبان رش 16معدل كل ديپلم ) ج .در آزمون سراسري 7000پرستاري و كارشناسي پيراپزشكي و كسب نمره علمي باالتر از 

دارا بـودن گـواهي   (مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبـين آقـا    )5. ها نيز بايد حد نصاب تراز علمي را داشته باشند داوطلبان داراي سهميه شاهد و ايثارگر و ديگر سهميه: تبصره .دهان
و قبل از  1377 سال دانشگاهي و دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت براي متولدين بعد از آن، دارا بودن گواهي پايان تحصيالت متوسطه و پيشو  1378 سال اشتغال به تحصيل براي متولدين

. ت علمي منتخب دانشگاهأالحيت علمي به تائيد هياحراز ص) 6 ).خدمت سربازي براي داوطلبان سرباز، دارا بودن كارت پايان خدمت جهت داوطلبان منقضي خدمتبه آن، دارا بودن گواهي اشتغال 
) 8. باشند بايستي در موقع پذيرش برگه تسويه حساب و يا نامه انصراف از تحصيل دانشگاه مربوطـه را ارائـه نماينـد    هاي دولتي و غيردولتي كشور شاغل به تحصيل مي داوطلباني كه در دانشگاه )7

نـام نبايسـتي در اسـتخدام هيچيـك از      هنگـام ثبـت   داوطلبـان در ) 9. تحقيقات الزم به تائيد مركـز گـزينش نزاجـا    علمي، روانسنجي، تست ورزش و مصاحبه احراز صالحيت مكتبي و موفقيت در
درمان و آمـوزش پزشـكي، تـابع مقـررات      ،مقررات آموزشي وزارت بهداشت ضمن رعايت ضوابط و ،شرايط ادامه تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتش) 10. هاي دولتي و غيردولتي باشند سازمان
و قرارگـاه پدافنـد در كـل    ي يدريا ي ويهوا نيروهاي زميني، يكي از مراكز ستاد فرماندهي آجا، تحصيل جهت اشتغال در دانشجويان پس از فراغت از) 11. باشد نيز ميمهوري اسالمي ايران ارتش ج

جبران خسارات مـالي   عالوه بر ،يا ارتكاب اعمالي كه موجب اخراج وي از ارتش گردد صورت انصراف دانشجو و در) 12. خواهند شد بندي معدل كل نمرات طول تحصيل تقسيم شور براساس رتبهك
نقطه  هر مقررات ارتش در ضوابط و برابرمعرفي ضامن معتبر و سپردن تعهد خدمتي ) 13 .از ادامه تحصيل در رشته مربوطه در اين دانشگاه محروم خواهد شد) هاي آموزشي و آمادي دو برابر هزينه(

التحصـيالن مقـاطع    فـارغ  )16. پوشيدن لباس مصوب ارتشي براي دانشجويان اين دانشگاه الزامي اسـت  )15. داوطلبان متاهل حق شركت در معاينات و گزينش اين دانشگاه را ندارند) 14. از كشور
كاركنان پايور ارتش جمهوري اسالمي ايران كه قصد ) 18 .اي وجود ندارد لي در اين دانشگاه امكان تغيير رشته و انتقال دائم در هيچ مقطع و رشتهبعد از قبو) 17. نام ندارند كارداني و باالتر حق ثبت

در غيراينصورت حتي در ) توانند در اين رشته شركت كنند فقط كاركنان داراي رسته موزيك مي(بايست رسته فعلي آنها متناسب با رشته موسيقي نظام باشد  شركت در رشته موسيقي نظام را دارند مي
نام در آزمون سراسري، مجوز ادامه تحصيل در رشته مذكور  همچنين داوطلبان پايور متقاضي رشته موسيقي نظام بايستي قبل از ثبت. صورت قبولي، مجوز ادامه تحصيل براي آنها صادر نخواهد شد

  .ن گزينش ارائه نمايندرا از نيروي تابعه خود اخذ و در زما
كليـه   و) شـود  اي از دانشـجو دريافـت نمـي    هيچگونه هزينـه (روزي و رايگان بوده  شبانه ،هاي بورسيه ها از جمله رشته تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتش براي تمامي رشته) 1 :امتيازات) ب

ليكن دانشـگاه هيچگونـه تعهـدي بـراي     . به عهده ارتش جمهوري اسالمي ايران خواهد بود كمك آموزشي رايگان وبهداشت و درمان و وسايل  تحصيل، پوشاك، خوراك، مسكن، امكانات زيست،
راپزشـكي بـه   دندانپزشكي و داروسازي به درجه ستوانيكمي، دانشجويان كارشناسـي پي  دانشجويان، ساله 2التحصيلي دانشجويان پزشكي به درجه ستوانيكمي  پس از فارغ )2. خوابگاه متاهلين ندارد

باشـد، پـس از فراغـت از     يكه استخدام آنان بصورت كارمندي مييدر خصوص دانشجويان پرستاري از آنجا. دانشجويان كارداني پيراپزشكي به درجه ستوانسومي نائل خواهند شد و درجه ستواندومي
درمان و  ،مورد تائيد وزارت بهداشت) التحصيلي مطابق با رشته فارغ(اي  درك كارداني، كارشناسي، دكتراي حرفهالتحصيالن م به فارغ) 3. گردند نائل مي) معادل درجه ستواندومي( 11تحصيل به رتبه 

مشـمول  (لغـي  دانشجويان در طول مدت تحصيل ماهيانـه مب  )5. در خواهد آمدمهوري اسالمي ايران نام به استخدام رسمي ارتش ج دانشجو از بدو ورود و ثبت) 4. خواهد شد ءآموزش پزشكي اعطا
حكمت كارت، دفترچه بيمه درماني و  مسكن،: همچنين دانشجويان ارتش از تسهيالتي مانند )6. به عنوان كمك هزينه تحصيلي دريافت خواهند نمود )پرداخت حقوق برابر قانون هماهنگ پرداخت
هاي مربوطه باشند  هاي ممتاز و نخبه كه برابر راي دانشگاه محل تحصيل خود مشمول آيين نامه ويان رتبهدانشج) 7. هاي مصوب برخوردار خواهند شد بيمه عمر براي خود و عائله تحت تكفل و وام
ان ادامـه  امك )8. باشند هاي الزم، مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بعدي بدون آزمون ورودي مي ضمن برخورداري از جوايز نفيس و مساعدت

هاي طولي و عرضي و پودماني در  دانشجويان پس از فراغت از تحصيل امكان شركت در دوره )9. تحصيل در همه مقاطع با توجه به نياز سازمان و با هماهنگي كارگزيني نيروي مربوطه وجود دارد
  . د داشتخواهن مهوري اسالمي ايرانداخل و خارج از كشور را برابر روش جاري و قوانين ارتش ج

) عج(اله هاي تحصيلي دوره روزانه در دانشگاه علوم پزشكي ارتش و بورسيه رشته داروسازي در دانشگاه علوم پزشكي بقيه شرايط و ضوابط اختصاصي رشته
 جهت خدمت در نيروي دريايي راهبردي ارتش جمهوري اسالمي ايران

  97مبناي احتساب سن داوطلبان از تاريخ اولين روز شروع فرآيند گزينش و مصـاحبه در سـال   ( سال تمام 22حداكثر سن  سال و 16حداقل سن در هنگام پذيرش داوطلبان  )1 :شرايط اختصاصي
 به حـداكثر سـن آنـان   ) بازيخدمت مقدس سر(مدت خدمت دوره ضرورت  اند، داوطلباني كه در حال انجام خدمت مقدس سربازي در نيروهاي مسلح بوده و يا آن را به اتمام رسانيده) 2). خواهد بود

و امتيـازات الزم در آزمـون اسـتخدامي، از شـرط     ) تراز علمي(فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي، آزادگان از كار افتاده كلي در صورت كسب حدنصاب قبولي ) 3. اضافه خواهد شد) سال 22(
هـاي پزشـكي، دندانپزشـكي و بورسـيه      و باالتر از آن براي داوطلبـان رشـته   16معدل كل ديپلم ) الف: مورد نظر جهت داوطلبان شرايط علمي) 4. باشند حداقل معدل دبپلم و حداكثر سن معاف مي

هـاي پرسـتاري و    رشـته  و بـاالتر از آن بـراي داوطلبـان    00/16معدل كل ديـپلم  ) ب .در رشته پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي در آزمون سراسري 9000داروسازي و كسب نمره علمي باالتر از 
 .و تكنسـين سـالمت دهـان    هاي پزشـكي  كارداني فوريت  و باالتر از آن براي داوطلبان رشته 16معدل كل ديپلم ) ج .در آزمون سراسري 7000كارشناسي پيراپزشكي و كسب نمره علمي باالتر از 

دارا بودن گواهي اشتغال بـه  (مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبين آقا  )5. د نصاب تراز علمي را داشته باشندها نيز بايد ح داوطلبان داراي سهميه شاهد و ايثارگر و ديگر سهميه: تبصره
و قبـل از آن، دارا   1377 سال دانشگاهي و دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت براي متولدين و بعد از آن، دارا بودن گواهي پايان تحصيالت متوسطه و پيش 1378 سال تحصيل براي متولدين
 )7. ت علمـي منتخـب دانشـگاه   أاحراز صالحيت علمي به تائيـد هيـ  ) 6 ).خدمت سربازي براي داوطلبان سرباز، دارا بودن كارت پايان خدمت جهت داوطلبان منقضي خدمتبه بودن گواهي اشتغال 

احراز ) 8. ند بايستي در موقع پذيرش برگه تسويه حساب و يا نامه انصراف از تحصيل دانشگاه مربوطه را ارائه نمايندباش هاي دولتي و غيردولتي كشور شاغل به تحصيل مي داوطلباني كه در دانشگاه
هـاي   چيـك از سـازمان  نام نبايستي در اسـتخدام هي  هنگام ثبت داوطلبان در) 9. تحقيقات الزم به تائيد مركز گزينش نزاجا مصاحبه علمي، روانسنجي، تست ورزش و صالحيت مكتبي و موفقيت در

مهـوري  درمان و آموزش پزشكي، تابع مقررات ارتش ج ،مقررات آموزشي وزارت بهداشت ضمن رعايت ضوابط و ،شرايط ادامه تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتش) 10. دولتي و غيردولتي باشند
بندرجاسـك،  (سال خدمت در يكي از مناطق جنوبي نيـروي دريـايي ارتـش جمهـوري اسـالمي ايـران        12مبني بر دانشجويان پس از فراغت ازتحصيل با اخذ تعهد ) 11. باشد نيز مياسالمي ايران 

در صورت انصراف دانشجو و يا ارتكاب اعمالي كه موجب اخراج وي از ارتش گـردد و يـا عـدم    ) 12. بندي معدل كل نمرات طول تحصيل تقسيم خواهند شد براساس رتبه) بندرعباس و بندركنارك
از ادامه تحصيل در رشته مربوطه در ايـن دانشـگاه و يـا ادامـه     ) هاي آموزشي و آمادي دو برابر هزينه(، عالوه بر جبران خسارات مالي 11مكين از دستور مبني بر خدمت در مناطق قيد شده در بند ت

داوطلبان متاهل حق شركت در معاينات و گزينش اين دانشـگاه را  ) 14. نقطه از كشور هر ارتش در مقررات ضوابط و معرفي ضامن معتبر و سپردن تعهد خدمتي برابر) 13 .طبابت محروم خواهد شد
كـان تغييـر   بعد از قبولي در اين دانشگاه ام) 17. نام ندارند التحصيالن مقاطع كارداني و باالتر حق ثبت فارغ )16. پوشيدن لباس مصوب ارتشي براي دانشجويان اين دانشگاه الزامي است )15. ندارند

  .اي وجود ندارد رشته و انتقال دائم در هيچ مقطع و رشته
كليـه   و) شـود  اي از دانشـجو دريافـت نمـي    هيچگونه هزينـه (روزي و رايگان بوده  شبانه ،هاي بورسيه ها از جمله رشته تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتش براي تمامي رشته) 1 :امتيازات) ب

ليكن دانشـگاه هيچگونـه تعهـدي بـراي     . به عهده ارتش جمهوري اسالمي ايران خواهد بود بهداشت و درمان و وسايل كمك آموزشي رايگان و تحصيل، پوشاك، ك،خورا مسكن، امكانات زيست،
، دانشجويان كارشناسي پيراپزشكي به درجه ناوبانيكميدندانپزشكي و داروسازي به درجه  دانشجويان، ساله 2 ناوبانيكميالتحصيلي دانشجويان پزشكي به درجه  پس از فارغ )2. خوابگاه متاهلين ندارد

باشد، پس از فراغت از تحصـيل   يكه استخدام آنان بصورت كارمندي مييدر خصوص دانشجويان پرستاري از آنجا. نسومي نائل خواهند شدناوبادانشجويان كارداني پيراپزشكي به درجه  ناوباندومي و
درمان و آموزش  ،مورد تائيد وزارت بهداشت) التحصيلي مطابق با رشته فارغ(اي  التحصيالن مدرك كارداني، كارشناسي، دكتراي حرفه به فارغ) 3. گردند نائل مي) ناوباندوميمعادل درجه ( 11به به رت

مشـمول پرداخـت   (دانشجويان در طول مدت تحصيل ماهيانه مبلغـي   )5. در خواهد آمداسالمي ايران مهوري نام به استخدام رسمي ارتش ج دانشجو از بدو ورود و ثبت) 4. خواهد شد ءپزشكي اعطا
حكمت كارت، دفترچه بيمه درماني و بيمه عمر  مسكن،: همچنين دانشجويان ارتش از تسهيالتي مانند )6. به عنوان كمك هزينه تحصيلي دريافت خواهند نمود )حقوق برابر قانون هماهنگ پرداخت

هاي مربوطـه باشـند ضـمن     هاي ممتاز و نخبه كه برابر راي دانشگاه محل تحصيل خود مشمول آيين نامه دانشجويان رتبه) 7. هاي مصوب برخوردار خواهند شد اي خود و عائله تحت تكفل و وامبر
امكـان ادامـه    )8. باشـند  ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بعـدي بـدون آزمـون ورودي مـي     هاي الزم، مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان براي برخورداري از جوايز نفيس و مساعدت

هاي طولي و عرضي و پودماني در  دانشجويان پس از فراغت از تحصيل امكان شركت در دوره )9. تحصيل در همه مقاطع با توجه به نياز سازمان و با هماهنگي كارگزيني نيروي مربوطه وجود دارد
  . خواهند داشت مهوري اسالمي ايرانج از كشور را برابر روش جاري و قوانين ارتش جداخل و خار

  )عج(اله شرايط اختصاصي و امتيازات داوطلبان مرد دوره روزانه رشته داروسازي بورسيه ارتش در دانشگاه علوم پزشكي بقيه
مبناي احتساب سن داوطلبان از تاريخ اولين روز شروع فرآيند گزينش  و مصاحبه در سال ( سال تمام 22حداكثر سن  سال و 16حداقل سن در هنگام پذيرش داوطلبان  )1 :شرايط اختصاصي) الف
 به حداكثر سن آنان) خدمت مقدس سربازي(مدت خدمت دوره ضرورت  اند، داوطلباني كه در حال انجام خدمت مقدس سربازي در نيروهاي مسلح بوده و يا آن را به اتمام رسانيده) 2). خواهد بود 97

و امتيـازات الزم در آزمـون اسـتخدامي، از شـرط     ) تراز علمي(فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي، آزادگان از كار افتاده كلي در صورت كسب حدنصاب قبولي ) 3. اضافه خواهد شد) سال 22(
و باالتر از آن براي داوطلبان رشته بورسيه داروسازي و كسب نمره علمي  16معدل كل ديپلم دارا بودن : نظر جهت داوطلبانشرايط علمي مورد ) 4. باشند حداقل معدل دبپلم و حداكثر سن معاف مي

مشـخص بـودن    )5 .ا داشته باشـند ها نيز بايد حد نصاب تراز علمي ر داوطلبان داراي سهميه شاهد و ايثارگر و بهياري و ديگر سهميه :تبصره .در رشته داروسازي در آزمون سراسري 9000باالتر از 
دفترچه آماده به خـدمت   )ج .دانشگاهي دارا بودن گواهي پايان تحصيالت متوسطه و پيش )ب .و بعد از آن 1378 سال دارا بودن گواهي اشتغال به تحصيل براي متولدين) الف .وضعيت نظام وظيفه

  .دارا بودن كارت پايان خدمت جهت داوطلبان منقضي خدمت ) ه .خدمت سربازي براي داوطلبان سربازبه دارا بودن گواهي اشتغال ) د .و قبل از آن 1377 سال بدون مهر غيبت براي متولدين



 هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت دانشكدهها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 4                  ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 17 صفحه   4شماره   پيوست
 

 هاي علوم پزشكي ها و دانشگاه ابط عمومي و اختصاصي دانشكدهشرايط و ضو
  ارتش جمهوري اسالمي ايرانپزشكي   علوم  دانشگاه  ادامه* 

باشند بايستي در موقـع پـذيرش    هاي دولتي و غيردولتي كشور شاغل به تحصيل مي داوطلباني كه در دانشگاه )7. ت علمي منتخب دانشگاه علوم پزشكي ارتشأاحراز صالحيت علمي به تائيد هي) 6
يـد مركـز   تحقيقـات الزم بـه تائ   مصاحبه علمي، روانسنجي، تسـت ورزش و  احراز صالحيت مكتبي و موفقيت در) 8. برگه تسويه حساب و يا نامه انصراف از تحصيل دانشگاه مربوطه را ارائه نمايند

ضـمن رعايـت   ) عـج (...شرايط ادامه تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا) 10. هاي دولتي و غيردولتي باشند نام نبايستي در استخدام هيچيك از سازمان هنگام ثبت داوطلبان در) 9. گزينش نزاجا
يكـي از   در تحصـيل جهـت اشـتغال    دانشجويان پس از فراغت از) 11. باشد نيز ميمهوري اسالمي ايران جدرمان و آموزش پزشكي، تابع مقررات ارتش  ،مقررات آموزشي وزارت بهداشت ضوابط و

يا  صورت انصراف دانشجو و در) 12. بندي معدل كل نمرات طول تحصيل تقسيم خواهند شد ي و قرارگاه پدافند در كل كشور براساس رتبهيدريا ي ويهوا نيروهاي زميني، مراكز ستاد فرماندهي آجا،
) 13 .از ادامه تحصيل در رشته مربوطه در اين دانشگاه محروم خواهـد شـد  ) هاي آموزشي و آمادي  دو برابر هزينه(جبران خسارات مالي  ارتكاب اعمالي كه موجب اخراج وي از ارتش گردد عالوه بر

التحصـيالن   فـارغ  )15. داوطلبان متاهل حق شركت در معاينات و گزينش اين دانشگاه را ندارنـد  )14. رنقطه از كشو هر مقررات ارتش در ضوابط و معرفي ضامن معتبر و سپردن تعهد خدمتي برابر
اروسـازي بورسـيه   پذيرش دانشجو در رشـته د  )17. اي وجود ندارد بعد از قبولي در اين دانشگاه امكان تغيير رشته و انتقال دائم در هيچ مقطع و رشته) 16 .نام ندارند مقاطع كارداني و باالتر حق ثبت

در رشته بورسيه داروسازي ارتش شـبانه روزي و   )عج(...تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا) 1 :امتيازات) ب .پذيرد فقط از بين برادران صورت مي )عج(...ارتش در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا
به عهده ارتش جمهوري  بهداشت و درمان و وسايل كمك آموزشي رايگان و تحصيل، پوشاك، خوراك، مسكن، انات زيست،كليه امك و) شود اي از دانشجو دريافت نمي هيچگونه هزينه(رايگان بوده 

مـورد  ) التحصيلي فارغ مطابق با رشته(اي  التحصيالن مدرك دكتراي حرفه به فارغ) 3 .التحصيلي دانشجويان داروسازي به درجه ستوانيكمي نائل خواهند شد پس از فارغ )2. اسالمي ايران خواهد بود
دانشـجويان در طـول مـدت     )5. در خواهـد آمـد  جمهوري اسالمي ايران نام به استخدام رسمي ارتش  دانشجو از بدو ورود و ثبت) 4. خواهد شد ءدرمان و آموزش پزشكي اعطا ،تائيد وزارت بهداشت

 مسـكن، : همچنين دانشـجويان ارتـش از تسـهيالتي ماننـد     )6. عنوان كمك هزينه تحصيلي دريافت خواهند نمود به )مشمول پرداخت حقوق برابر قانون هماهنگ پرداخت(تحصيل ماهيانه مبلغي 
تحصيل خود هاي ممتاز و نخبه كه برابر راي دانشگاه محل  دانشجويان رتبه) 7. هاي مصوب برخوردار خواهند شد حكمت كارت، دفترچه بيمه درماني و بيمه عمر براي خود و عائله تحت تكفل و وام

هاي الزم، مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان براي ادامه تحصيل در مقـاطع تحصـيلي بعـدي بـدون      ضمن برخورداري از جوايز نفيس و مساعدت ،هاي مربوطه باشند نامه مشمول آيين
دانشجويان پس از فراغت از تحصيل امكان شركت در  )9. و با هماهنگي كارگزيني نيروي مربوطه وجود داردامكان ادامه تحصيل در همه مقاطع با توجه به نياز سازمان  )8. باشند آزمون ورودي مي

م هـاي دانشـجويان در دانشـگاه علـو     تشكيل كـالس ) 10. خواهند داشت جمهوري اسالمي ايرانهاي طولي و عرضي و پودماني در داخل و خارج از كشور را برابر روش جاري و قوانين ارتش  دوره
  .بوده و محل اسكان و خوابگاه دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي ارتش خواهد بود... پزشكي بقيه ا

  شرايط اختصاصي و امتيازات داوطلبان دوره روزانه رشته دندانپزشكي بورسيه سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش
به ازاي هر يك سال عضويت بسيج فعال، مدت سه ماه و عضويت عادي دو ماه تا سقف يكسال قابـل افـزايش بـه    : 1تبصره  .سال تمام 20 سن حداكثر )2 .بايست مرد باشند داوطلبين الزاما مي )1

هـاي شـهدا، جانبـازان، آزادگـان و      انوادهبراي اعضاي درجه يـك خـ  : 3تبصره . در صورت انجام خدمت دوره ضرورت، مدت مذكور به حداكثر سن اضافه خواهد شد: 2تبصره . باشد حداكثر سن مي
بـاالتر از آن   و 16معدل كل ديپلم  )2 .سال تجاوز كند 25بايد از  مجموع سن فرد با احتساب ارفاق سني حداكثر نمي :4تبصره . باشد مفقوداالثرها تا ميزان پنج سال قابل افزايش به حداكثر سن مي

دارا بـودن گـواهي   ( مشخص بودن وضعيت نظام وظيفـه بـراي داوطلبـان    )3. تجربيآزمايشي  گروهدر آزمون سراسري  9000ب نمره علمي باالتر از براي داوطلبان بورسيه دندانپزشكي سپاه و كس
در شرايط مساوي اولويـت بـا    )5. مي سپاهت علأاحراز صالحيت علمي به تاييد هي )4 ).دارا بودن كارت پايان خدمت جهت داوطلبان منقضي خدمت ،خدمت سربازي براي داوطلبان سربازبه اشتغال 

بـه تاييـد مركـز     ... تسـت ورزش و  روانسـنجي،  موفقيت در مصاحبه علمي، )6. باشد و همچنين اعضاي بسيج مي )شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان( اعضاي درجه يك خانواده محترم ايثارگران
هاي دندانپزشكي ضمن  شرايط ادامه تحصيل در دوره) 8 .خصوصي باشند دولتي و هاي ارگان ها و بايست در استخدام هيچ يك از سازمان نمي نام داوطلبان در هنگام ثبت) 7. استخدام سپاه گزينش و

هاي دندانپزشكي ضمن رعايت  شرايط ادامه تحصيل در دوره) 9 .باشد تابع مقررات سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران مي درمان آموزش پزشكي، ،مقررات آموزشي وزارت بهداشت رعايت ضوابط و
تحصيل بر اسـاس نيـاز سـپاه و نظـر      دانشجويان پس از فراغت از) 10 .باشد ضوابط و مقررات آموزشي وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي، تابع مقررات سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران مي

ن پذيرفته شدگان نهايي در بدو ورود به استخدام رسمي سپاه پاسداران در آمده و از حقوق، مزايا، بيمه و خدمات رفاهي و امكانات دانشـجويا ) 11. شوند ري ميمعاونت بهداشت و درمان سپاه بكارگي
هـاي تحصـيلي    التحصـيالن رشـته   شروع به خدمت فـارغ ) 13 .نمايندبايست دوره عمومي پاسداري را در يكي از مراكز آموزشي سپاه طي  منتخبين در بدو ورود مي) 12. مند خواهند شد بورسيه بهره

جهت كسب اطالعات بيشتر در مورد رشته و معرفي  )14. پذير خواهد بود امكان) برابر تعيين معاونت بهداشت و درمان سپاه(ساله در مناطق هدف  2بورسيه سپاه، صرفا پس از گذراندن طرح خدمت 
 .مراجعه نمايند www.bmsu.ac.irيت به نشاني سا... دانشگاه بقيه ا

 هاي پزشكي نيروي انتظامي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش شرايط اختصاصي و امتيازات داوطلبان دوره بورسيه پزشكي، دندانپزشكي و فوريت
را انجـام داده   )خدمت سـربازي ( داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت: تبصره. سال تمام 23 سن حداكثر سال و 18حداقل سن  )2. بايست مرد باشند داوطلبين الزاما مي )1 :شرايط اختصاصي) الف

دارندگان معـدل   )5. يكرياضي فيزيا  دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم علوم تجربي )4. متر قد سانتي 170دارا بودن حداقل  )3. به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد باشند طول مدت دوره ضرورت
 و 16معدل كل ديـپلم  ) ب. در آزمون سراسري براي داوطلبان بورسيه پزشكي و دندانپزشكي ناجا 9000باالتر از آن و كسب نمره علمي  و 16معدل كل ديپلم ) الف: پايان تحصيالت دوره متوسطه

مشخص بودن وضعيت نظـام   )6 .هاي پزشكي و باالتر از آن براي داوطلبان رشته كارداني فوريت 00/16معدل كل ديپلم ) پ. باالتر از آن در آزمون سراسري براي داوطلبان بورسيه كارشناسي ناجا
دفترچه آماده به خدمت بدون مهر  دانشگاهي و پيش بودن گواهي پايان تحصيالت متوسطه و دارا بعد از آن، و 1378سال  دارا بودن گواهي اشتغال به تحصيل براي متولدين( وظيفه براي داوطلبان
ت علمي منتخب بهداري أاحراز صالحيت علمي به تاييد هي )7). دارا بودن كارت پايان خدمت دارا بودن گواهي اشتغال خدمت سربازي براي داوطلبان سرباز، و قبل از آن، 1377غيبت براي متولدين 

 به تاييد مركز گزينش و ... تست ورزش و روانسنجي، موفقيت در مصاحبه علمي، )9. برابر گواهي مركز معاينات پزشكي بهداري كل ناجاتناسب اندام  رواني و داشتن سالمت جسماني و )8. كل ناجا
و دندانپزشكي  هاي بورسيه پزشكي، در دورهشرايط ادامه تحصيل ) 11. خصوصي باشند دواير دولتي و ها و بايست در استخدام هيچ يك از سازمان نام نمي داوطلبان در هنگام ثبت) 10. استخدام ناجا

دانشـجويان پـس از    )12. باشـد  تابع مقررات نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايـران مـي   درمان آموزش پزشكي، ،مقررات آموزشي وزارت بهداشت ضمن رعايت ضوابط و ناجا،هاي پزشكي  فوريت
رتبه بنـدي معـدل نمـرات طـول تحصـيل       هاي ناجا بر اساس نيازمندي سازماني و بيمارستان مراكز آموزشي ناجا و مرزباني استان، تحصيل جهت اشتغال در بهداري فرماندهي انتظامي و فراغت از

از ادامه تحصيل در رشته  )آمادي برابر هزينه آموزشي و دو( عالوه بر جبران خسارت مالي ،يا ارتكاب اعمالي كه موجب اخراج وي از ناجا گردد در صورت انصراف دانشجو و )13. تقسيم خواهند شد
ارائه مجوز ادامه تحصيل از معاونت نيروي انسـاني   )15. مقررات ناجا در هر نقطه از كشور سپردن تعهد خدمتي برابر ضوابط و معرفي ضامن معتبر و )14. اين دانشگاه محروم خواهد شد مربوطه در

 )17. گـردد  ناجا در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران برگزار مي هاي پزشكي و فوريت دندانپزشكي هاي بورسيه پزشكي، دوره )16. يگان مربوطه جهت كاركنان انتظامي پايور ناجا
هاي  تعهد كافي بر پرداخت دو برابر هزينه سپردن )1 :يادآوري) ب .پوشيدن لباس مصوب برابر ضوابط مربوطه براي دانشجويان بورسيه نيروي انتظامي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش الزامي است

موفقيت در مراحل گزينش  )3. زمان تحصيل سپردن تعهد محضري مبني بر ادامه خدمت در ناجا به مدت دو برابر )2. ضوابط ناجا يا اخراج برابر مقررات و انصراف و دوره آموزشي در صورت استعفاء،
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي  )رسمي( به استخدام پايور انتظامي دانشجويان از بدو ورود )1 :امتيازات) ج .استخدام ناجا ت مركزي گزينش وأنه هيضوابط دبيرخا استخدام ناجا برابر مقررات و و

به درجه  هاي پزشكي فوريتدانشجويان  درجه ستواندومي ودانشجويان كارشناسي به  دندانپزشكي به درجه ستوانيكمي و التحصيلي دانشجويان بورسيه پزشكي و پس از فارغ )2. ايران در خواهند آمد
كليـه   و )شـود  اي از دانشـجو در يافـت نمـي    هيچگونه هزينـه ( رايگان بوده شبانه روزي وهاي پزشكي  ، دندانپزشكي و فوريتهاي بورسيه پزشكي تحصيل در دوره )3. ومي نائل خواهند شدسستوان

 التحصـيالن مـدرك   به فـارغ  )4. به عهده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران خواهد بود وسايل كمك آموزشي رايگان و درمان و بهداشت و ل،تحصي پوشاك، خوراك، مسكن، امكانات زيست،
مشمول ( نشجويان در طول مدت تحصيل ماهيانهدا )5. خواهد شد ءآموزش پزشكي اعطا درمان و ،مورد تاييد وزارت بهداشت )التحصيلي مطابق با رشته فارغ( اي دكتراي حرفهو  كارشناسي كارداني،

 گـردد و  سال از خدمت كاركنان با اعطاي وام نسبت به تـامين مسـكن آنـان اقـدام مـي      15 پس از )6. به عنوان كمك هزينه تحصيلي دريافت خواهند نمود )پرداخت حقوق برابر هماهنگ پرداخت
هـاي   دانشجويان رتبـه  )7. هاي مصوب برخوردار خواهند شد وام عائله تحت تكفل و بيمه عمر براي خود و دفترچه بيمه درماني و كارت،حكمت  :همچنين دانشجويان بورسيه اجا از تسهيالتي مانند

حصيل در مقاطع تحصـيلي بعـدي هـم رشـته     نخبه مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان براي ادامه ت ممتاز و هاي دانشجويان رتبه )8. نخبه از جوايز نفيس برخوردار خواهند شد ممتاز و
ها  دانشجويان پس از فراغت از تحصيل در صورت دارا بودن شرايط امكان ادامه تحصيل در مقاطع باالتر در دانشگاه )9. لويت خواهند بودودر تعيين محل خدمتي در ا باشند و بدون آزمون ورودي مي

هاي بورسيه پزشكي،  ضمنا براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص دوره )10. ابط جاري نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران خواهند داشتضو موسسات عالي در داخل كشور را برابر مقررات و و
  .آموزش بهداري كل ناجا تماس حاصل نماييد اداره تربيت و 021-63982152: ناجا با شماره تلفن هاي پزشكي و فوريت دندانپزشكي

 www.arums.ac.ir  اردبيله علوم پزشكي گادانش* 
  045-31552359: تلفن   5618985991 :كدپستي        .روبروي درياچه شورابيل ،خيابان دانشگاه ،اردبيل: نشاني )2 .باشد ميفاقد خوابگاه اين دانشگاه ) 1

 www.unsu.ac.ir  اروميهه علوم پزشكي گادانش* 
هاي همجوار  انتقال دانشجو از اروميه به استان) 2. ها و مقاطع تحصيلي ندارد اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در مورد تأمين امكانات خوابگاهي براي دانشجويان مجرد و متأهل در هيچيك از دوره) 1

سلماس، نقـده، بوكـان و ميانـدوآب بـه      و مؤسسات آموزش عالي سالمت ي اين دانشگاهها دانشكدهيه كلهمچنين انتقال دانشجو از . باشد هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي ممنوع مي در رشته
  .باشد هاي كارشناسي ممنوع مي اروميه و بالعكس در رشته

 www.mui.ac.ir  اصفهانه علوم پزشكي گادانش* 
  .ندارد يارائه خوابگاه دانشجويقبال  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان هيچگونه تعهدي در

    البرز ـ كرجعلوم پزشكي  گاهدانش* 
بلوار طالقـاني  ، كرج: نشاني) 2 .خوابگاه مشاركتي با ظرفيت بسيار محدود و اولويت بندي با پرداخت شهريه به تعدادي از دانشجويان واگذار خواهد شدلذا  و اين دانشگاه فاقد خوابگاه ملكي است) 1

  026-32563325: نمابر        32558920-6: تلفن             . شهرك اداري ،باالتر از ميدان طالقاني ،شمالي
 www.iums.ac.ir  ايران ـ تهرانه علوم پزشكي گادانش* 
   .ندارد دانشجويان پرديس مهمان و انتقالي، ن،خوابگاه متاهليو اسكان قبال تامين  دانشگاه هيچگونه تعهدي دراين 



 هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت دانشكدهها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 4                  ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 18 صفحه   4شماره   پيوست
 

 هاي علوم پزشكي ها و دانشگاه ابط عمومي و اختصاصي دانشكدهشرايط و ضو
 www.medilam.ac.ir  ايالمه علوم پزشكي گادانش* 

  .اين دانشگاه تعهدي در مورد واگذاري خوابگاه ندارد
 www.mubabol.ac.ir  بابله علوم پزشكي گادانش* 

ه خوابگـاه بـه   ئتعهدي در قبال ارا اين دانشگاه) 2 .پذيرد و طبق زمانبندي سازمان سنجش صورت ميفوق  به نشانيوبگاه دانشگاه نام دانشجويان جديدالورود به صورت اينترنتي و از طريق  ثبت) 1
در دانشـكده پرسـتاري و   ) 3. دننداربه دانشجويان تعهدي در قبال ارائه خوابگاه  اين دانشگاه، توانبخشي، پيراپزشكي ،دندانپزشكي ،پرستاري مامايي بابل ،پزشكي هاي دانشكده) 3 .دانشجويان ندارد

  .باشد تر به صورت محدود بوده و براي دانشجويان پسر فاقد خوابگاه ميبراي دانشجويان دخواگذاري خوابگاه مامايي رامسر 
 www.bmsu.ac.ir  ـ تهران) عج(اله بقيهه علوم پزشكي گادانش* 

  .مصاحبه بعمل خواهد آمدمعرفي شده چند برابر ظرفيت داوطلبان كليه و از گيرد  صورت ميبا شرايط خاص و بصورت متمركز پذيرش در اين دانشگاه 
التزام عملي به احكام اسالم و ) 3. اعتقاد و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه )2. ، انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران)ص(اعتقاد به مباني اسالم ناب محمدي )1 :شرايط عمومي )الف

هـاي   هـا و سـازمان   نداشتن سابقه عضويت و يا هواداري از احزاب و گـروه  )5. هاي سياسي احزاب و گروهعدم عضويت يا وابستگي به ) 4. قوانين جمهوري اسالمي و رعايت موازين اخالق اسالمي
 .تـي عدم اعتيـاد بـه مـواد مخـدر و محروميـت از خـدمات دول      ) 7. عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران) 6. غيراسالمي، التقاطي، الحادي و غيرقانوني

داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران و نداشتن تابعيت  )10. داشتن حسن شهرت اخالقي و اجتماعي و عدم سوءپيشينه) 9. داشتن سالمت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر )8
  .مضاعف

به ازاي هر يك سال عضويت بسيج فعال، مدت سه ماه و عضويت عادي دو ماه تا سقف : 1تبصره . اشدب سال تمام مي 20دانشگاه  اينحداكثر سن داوطلبان تحصيل در  )1 :شرايط اختصاصي )ب
هـاي شـهدا،    اعضاي درجه يك خـانواده  براي : 3تبصره . گردد سن اضافه مي در صورت انجام خدمت دوره ضرورت، مدت مذكور به حداكثر :2تبصره . باشد يك سال قابل افزايش به حداكثر سن مي

. سال تجاوز نمايد 25بايد از  مجموع سن فرد با احتساب ارفاق سني حاصل از اين بند حداكثر نمي: 4 تبصره .باشد بازان، آزادگان و مفقوداالثرها تا ميزان پنج سال قابل افزايش به حداكثر سن ميجان
آمـوختگي،   محـل خـدمت پـس از دانـش    ) 3 .باشـد  و همچنين اعضاي بسيج مي) شهداء، جانبازان، آزادگان و رزمندگان(در شرايط مساوي، اولويت با اعضاي درجه يك خانواده محترم ايثارگران  )2

پذيرفته شدگان بورسيه سپاه پاسـداران در  ) 4 .باشد ان و بلوچستان، كردستان و هرمزگان ميآذربايجان غربي، كرمانشاه، ايالم، بوشهر، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، خوزستان، سيست: هاي استان
 صورت وجود و پذيرفته شدگان عضو رسمي نيروهاي مسلح، صرفا در) ارتش، ناجا و وزارت دفاع(همچنين پذيرفته شدگان بورسيه ساير نيروهاي مسلح . مند خواهند بود اين دانشگاه، از خوابگاه بهره

منـد   دانشگاه دانشجويان از امكانات فرهنگي، خوابگاه و غذا در حـد امكـان بهـره   اين مدت تحصيل در  در )5 .ظرفيت خوابگاه و با پرداخت هزينه تعيين شده، قادر به استفاده از خوابگاه خواهند بود
...  از حقوق، مزايا، بيمه، خدمات رفاهي و شدگان نهايي در بدو ورود به استخدام رسمي سپاه پاسداران در آمده وپذيرفته  )6. ليكن دانشگاه هيچگونه تعهدي براي خوابگاه متاهلين ندارد. خواهند بود

التحصيلي براساس  از فارغمنتخبين پس ) 8. بايست دوره عمومي پاسداري را در يكي از مراكز آموزشي سپاه طي نمايند بدو ورود مي منتخبين در )7. مند خواهند شد امكانات دانشجويان بورسيه بهره
ساله در مناطق هـدف   2هاي تحصيلي اين دانشگاه صرفا پس از گذراندن طرح خدمت  التحصيالن رشته شروع به خدمت فارغ )9. شوند درمان سپاه بكارگيري مي نظر معاونت بهداشت و نياز سپاه و

  .مراجعه فرماييد فوقجهت كسب اطالعات بيشتر به نشاني اينترنتي دانشگاه به نشاني  )10 .ودپذير خواهد ب امكان) تعيين شده از سوي معاونت بهداشت و درمان سپاه(
كه حائز شرايط ورود به اين دانشگاه بوده و به تائيد مركز گزينش اين دانشگاه رسيده باشـند، كـه پـس از     1397 كليه داوطلبان آزمون سراسري سال )1 :)يا پرداخت شهريه( داوطلبان آزاد )ب

جنـب مسـجد    ،خيابان شيخ بهايي جنوبي ،خيابان مالصدرا ،ميدان ونك، تهران: نشاني) 2 .نمايند قبولي، بصورت آزاد با پرداخت شهريه و بدون داشتن هرگونه تعهد تحصيلي يا خدمتي، تحصيل مي
   021-82483618-82483131-2: تلفن                 .)عج..(ا جامع بقيه
 )عج(اله بقيهعلوم پزشكي بورسيه نيروي انتظامي در دانشگاه هاي  رشتهاختصاصي عمومي و شرايط 

) 3. و آمادگي فداكاري در راه اهداف آنها واليت مطلقه فقيهقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و اعتقاد به التزام عملي به  )2. و التزام عملي به دين مبين اسالماعتقاد  )1 :شرايط عمومي) الف
هـاي   يا وابستگي به احـزاب و گـروه  عدم عضويت  )5. و معارض با نظام جمهوري اسالمي ايران هاي سياسي يا وابستگي به احزاب و گروهو عضويت سابقه عدم ) 4. تابعيت جمهوري اسالمي ايران

داشتن شرايط تحصـيلي و يـا تخصصـي الزم    ) 9 .عدم اعتياد به مواد مخدر) 8. يشينه كيفرينداشتن سوء پ) 7. به محروميت از خدمات دولتيعدم محكوميت ) 6. در زمان تقاضاي استخدام سياسي
  .داشتن سالمت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر )10. براي خدمت مورد نظر

در صورت انجام خـدمت وظيفـه    -1تبصره . گردد در صورت وجود شرايط زير به حداكثر سن اضافه مي سال و 19سن  كثرحدا) 2 .متر قد سانتي 170دارا بودن حداقل  )1 :شرايط اختصاصي) الف
بـراي   -3تبصـره  . گـردد  سال افزوده مي 2در صورت داشتن عضويت بسيج فعال و پليس افتخاري به حداكثر سن،  -2تبصره . شود سال افزوده مي 2عمومي، مدت خدمت سربازي به حداكثر سن، 

المللي مرتبط و حافظان قـرآن   ، نخبگان و استعدادهاي برتر، دارا بودن مقام برتر كشوري و بين%35گردد كه شامل خانواده شهدا، جانبازان باالي  سال به سقف سن اضافه مي 2و خاص، جذب ويژه 
دانشـگاهي در مقطـع بورسـيه پزشـكي،      حـداقل معـدل كـل ديـپلم و يـا پـيش      ) 3. اهند شدمند خو بيني شده بهره خانواده معظم شهدا برابر قانون از تسهيالت سني پيش -4تبصره . گردد كريم مي

، گـواهي  دفترچه آماده به خدمت بدون مهـر غيبـت  (ارائه مدرك نظام وظيفه براي داوطلبان ) 4. باشد مي 00/16هاي پزشكي  و در مقطع بورسيه پرستاري و فوريت 00/18دندانپزشكي و داروسازي 
) 6. هـاي دولتـي و غيردولتـي    بـه سـازمان  ) رسـمي، پيمـاني و آزمايشـي   (عدم تعهد خدمت به هر نحو ) 5 ).هاي غيرپزشكي ، گواهي تحصيلي و يا معافيتارت پايان خدمتك خدمت سربازي،حين 
  .علوم تجربي و يا رياضي فيزيكديپلم ارا بودن مدرك تحصيلي د) 8. موفقيت در مراحل گزينش و استخدام نيروي انتظامي) 7. نام ندارند التحصيالن مقاطع كارداني و باالتر حق ثبت فارغ

 )عج(اله علوم پزشكي بقيهدر دانشگاه داروسازي جهت خدمت در نيروي دريايي راهبردي ارتش جمهوري اسالمي ايران   رشتهاختصاصي عمومي و شرايط 
  .بخش دانشگاه علوم پزشكي ارتش درج گرديده است، مراجعه نمايندمزبور كه در رشته داوطلبان براي اطالع از شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي 

 )عج(اله علوم پزشكي بقيهدر دانشگاه داروسازي بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايران   رشتهاختصاصي عمومي و شرايط 
  .ارتش درج گرديده است، مراجعه نمايندمزبور كه در بخش دانشگاه علوم پزشكي رشته داوطلبان براي اطالع از شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي 

 www.mubam.ac.ir  بمه علوم پزشكي گادانش* 
هـاي مخصـوص    پـذيرش در رشـته  ) 4. گونه تعهدي نـدارد  اين دانشگاه در قبال اسكان دانشجويان پسر هيچ) 3 .امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان دختر) 2 .ممنوعيت هرگونه نقل و انتقال) 1

  .باشد برابر مدت تحصيل مي سهخدمت به ميزان  منوط به اخذ تعهد) هاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان شهرستان(بومي شرق استان داوطلبان 
 www.hums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس* 

شهرسـتان بندرلنگـه بـه بنـدرعباس و سـاير      رشـته كارشناسـي پرسـتاري    پذيرفته شدگان در و انتقال  ييجابجا )2 .اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد) 1
داوطلبان جهت كسـب  ) 4 .چگونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان رشته كارشناسي پرستاري شهرستان بندرلنگه نداردياين دانشگاه ه )3 .باشد هاي علوم پزشكي ممنوع مي دانشگاه

  .، ضلع شرقي بيمارستان شهيد محمدي)خيابان كمربندي( بلوار جمهوري اسالميبندرعباس، : نشاني )5. مراجعه نمايندفوق  تر به سايت اينترنتي دانشگاه به نشانياطالعات بيش
  076-44240202 :تلفن       .بلوار جانبازان ،بندرلنگه :بندرلنگه نشاني دانشكده پرستاري) 6                      7919915519: كدپستي

 www.bpuns.ac.ir  بوشهره علوم پزشكي گادانش* 
   .خوابگاه نداردواگذاري گونه تعهدي جهت  دانشگاه هيچاين 
 www.bums.ac.ir  بيرجنده علوم پزشكي گادانش* 

  .باشد خوابگاه مي فاقداين دانشگاه 
 www.tbzmed.ac.ir  تبريزه علوم پزشكي گادانش* 

علمـي، فرهنگـي و    لآو  هـاي برتـر كنكـور و مقـام     به استثناي دانشجويان نخبه، استعدادهاي درخشان، رتبه(براي تأمين وارائه خوابگاه ملكي به پذيرفته شدگان اين دانشگاه هيچگونه تعهدي  )1
     .باشد مي 1397 سال مجتمع آموزش عالي سالمت مرند فاقد خوابگاه براي پذيرفته شدگان سراسري )2 .ندارد) ورزشي

 www.thums.ac.ir  تربت حيدريهه علوم پزشكي گادانش* 
نام  پذيرفته شدگان جهت اطالع از زمان و نحوه ثبت )2. گردد اداره مي )پرداخت هزينه توسط دانشجو( خواهران به صورت خودگردان خوابگاه دانشجوييفاقد هرگونه خوابگاه براي برادران بوده و  )1

   051-52226013: تلفن            .خيابان فردوسي شمالي، خيابان رازي تربت حيدريه،: نشاني) 3. مراجعه نمايند به نشاني فوق به پايگاه اينترنتي دانشگاه
 www.tums.ac.ir  تهرانه علوم پزشكي گادانش* 

  .باشد شهريه طبق مصوب هيأت امنا مي )2. شود كيش برگزار مي ها سال اول در كالس )1: رساند پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكي تهران واقع در كيش به اطالع ميهاي  در مورد رشته
 www.ajums.ac.ir  جندي شاپور ـ اهوازه علوم پزشكي گادانش* 

  .امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان را ندارد، )اهواز، ايذه، بستان، رامهرمز و مسجد سليمان(خود اقماري در هيچيك از واحدهاي آموزشي اين دانشگاه 
 www.jums.ac.ir  جهرمه علوم پزشكي گادانش* 

   . باشد و هيچگونه تعهدي نسبت به تأمين و واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد مي 96اين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي براي دانشجويان ورودي 
 www.jmu.ac.ir  جيرفته علوم پزشكي گادانش* 

دانشجويان تعهدي سه برابر طول تحصيل به دانشـگاه علـوم پزشـكي جيرفـت تعهـد       )3. باشد ها ممنوع مي نقل وانتقاالت از اين دانشگاه به ساير دانشگاه) 2 .باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه مي )1
  .)بومي استان كرمان( خدمت دارند



 هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت دانشكدهها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 4                  ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 19 صفحه   4شماره   پيوست
 

 هاي علوم پزشكي ها و دانشگاه ابط عمومي و اختصاصي دانشكدهشرايط و ضو
 www.nkums.ac.ir  بجنوردـ  خراسان شماليه علوم پزشكي گادانش* 

  058-32211684-32247282   :تلفن.                    ه خوابگاه به پذيرفته شدگان نداردئاين دانشگاه تعهدي در قبال ارا
 www.dums.ac.ir  دزفوله علوم پزشكي گادانش* 

دزفـول، انتهـاي بلـوار آزادگـان، جنـب اداره راهنمـايي و       : نشاني) 2. با توجه به عدم وجود ظرفيت خوابگاهي، اين دانشگاه به هيچيك از دانشجويان جديدالورود خود خوابگاه واگذار نخواهد كرد) 1
      0641-6269535: تلفن.      رانندگي

 www.rums.ac.ir  رفسنجانه علوم پزشكي گادانش* 
  .دندارپذيرفته شدگان هاي خوابگاهي، هيچگونه تعهدي نسبت به تأمين و واگذاري خوابگاه به  به دليل محدوديت امكانات و فضااين دانشگاه 

 www.zbmu.ac.ir  زابله علوم پزشكي گادانش* 
اسـتان   :نشـاني  )2 .خواهـد بـود  به صـورت خـودگردان   خوابگاه واگذاري امكان در صورت ندارد و ) همه مقاطع(به كليه پذيرفته شدگان تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه هيچگونه اين دانشگاه  )1

   054-32235320 :نمابر           32230765 :تلفن            .طبقه سوم، معاونت آموزشي، چهارراه بهداشت، خيابان شهيد رجايي، زابلشهرستان ، بلوچستان سيستان و
 www.zaums.ac.ir  زاهدانه علوم پزشكي گادانش* 

  054-33295758: تلفن .   معاونت آموزشي ،پرديس دانشگاه علوم پزشكي ي،ميدان دكتر حساب، زاهدان: نشاني) 2 .امكانات رفاهي ندارد خوابگاه و خصوص ارائه اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در)1
 www.zums.ac.ir  زنجانه علوم پزشكي گادانش* 

  .باشد و براي اين دسته از دانشجويان خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد در دانشگاه علوم پزشكي زنجان ارائه خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود امكان پذير نمي
 www.medsab.ac.ir  سبزواره علوم پزشكي گادانش* 

  .شدگان رشته پزشكي به علت اجراي شيوه نوين آموزش پزشكي بدون امكان نقل و انتقاالت براي پذيرفته )2. ها براي پذيرفته شدگان كليه رشته بدون خوابگاه دانشجويي) 1
 www.sem-ums.ac.ir  سمنانه علوم پزشكي گادانش* 

و ) مـازاد ظرفيـت  (به دانشجويان پذيرفته شده شهريه پرداز  ،كميته اسكان معاونت با نظرتصميم اين  هاي دانشجويي در شهرستان سمنان و با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه
  .گيرد درصد زمان تحصيل خوابگاه تعلق مي 50گيرد، به دانشجويان پذيرفته شده در مقطع كارشناسي، دكترا فقط  مقاطع، تعلق نمي ها و اتباع در كليه رشته

 www.shahed.ac.ir  شاهد ـ تهرانه علوم پزشكي گادانش* 
ها و  عدم وابستگي تشكيالتي، هواداري از احزاب و سازمان )3 .اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي )2 .اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام )1

براي خواهران از شرايط اساسي پذيرش ) چادر(اعتقاد و التزام عملي به حجاب برتر  )6 .پايبندي كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه )5 .ثرؤنداشتن سابقه محكوميت كيفري م )4 .هاي غيرقانوني گروه
هايي داوطلبـان منـوط بـه تائيـد     دانشگاه صورت پذيرفته و پذيرش نگزينش هاي عمومي متقاضيان دوره و احراز موارد فوق، بررسي الزم از سوي هسته  بديهي است در خصوص صالحيت*  .است

  ). ره(قم، روبروي حرم مطهر امام خميني  ـ آزاد راه تهرانتهران، : نشاني )7 .هسته گزينش دانشگاه خواهد بود
 www.shmu.ac.ir  شاهروده علوم پزشكي گادانش* 

  .ها را ندارد دانشگاه ظرفيت پذيرش دانشجويان مازاد در خوابگاه
 www.skums.ac.ir  شهركرده علوم پزشكي گادانش* 

اين دانشگاه بـا توجـه بـه محـدوديت در     ) 2. ناحيه همجوار را نخواهد داشت هاي هاي استان نقل و انتقاالت دانشجويي بخصوص به دانشگاه ،به محدوديت پذيرش دانشجو اين دانشگاه با توجه )1
  .ندارددانشجو  امكانات خوابگاهي تعهدي براي اسكان

 www.sbmu.ac.ir  شهيد بهشتي ـ تهرانه علوم پزشكي گادانش *
انتقال دانشجو از مجتمع جديدالتأسيس آموزش عالي سالمت ورامين وابسته به دانشـگاه علـوم پزشـكي شـهيد بهشـتي بـه سـاير        ) 2 .گردد در رشته پزشكي شيوه نوين آموزش پزشكي اجرا مي) 1

  .باشد هاي اين دانشگاه ممنوع مي دانشكده
 www.sums.ac.ir  شيرازه علوم پزشكي گادانش* 

شهرسـتان  ، كيلـومتري  80شهرستان سپيدان در فاصله ، كيلومتري 260شهرستان داراب در فاصله ) 3 .هاي اقماري به شيراز ممنوعيت نقل انتقاالت از دانشكده )2 .عدم امكان واگذاري خوابگاه) 1
  .كيلومتري شيراز قرار دارد 160شهرستان ممسني در فاصله و كيلومتري  270شهرستان آباده در فاصله ، كيلومتري 175استهبان در فاصله شهرستان ، كيلومتري 385المرد در فاصله 

 www.fums.ac.ir  فساه علوم پزشكي گادانش* 
در صـورت وجـود خوابگـاه دولتـي يـا خـودگردان       ) 3 .باشـد  دانشجويان جديدالورود مـي در حال حاضر فاقد اسكان خوابگاهي براي اين دانشگاه ) 2. دانشگاه علوم پزشكي فسا درمحل تحصيل  )1
  .گردد ها در خارج از دانشگاه و هزينه تمام شده از دانشجو اخذ مي گونه خوابگاه محل اين) مشاركتي(بديهي است در صورت وجود خوابگاه خودگردان . اولويت با دانشجويان روزانه است) مشاركتي(

 www.qums.ac.ir  قزوينه علوم پزشكي گادانش* 
  .نخواهد داشت 1397-98اين دانشگاه هيچگونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان سال تحصيلي 

 www.muq.ac.ir  قمه علوم پزشكي گادانش* 
نام ملزم به ارائه موافقت بدون قيد و شرط محل كار با تحصيل بوده و تـابع كليـه مقـررات آموزشـي      كارمندان پذيرفته شده در زمان ثبت )2. اين دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد )1

نمايد و انتقال به هر يك  عد مقرر قانوني بررسي ميهاي انتقال و ميهماني را در مو اين دانشگاه صرفاً در قالب مقررات آموزشي و از طريق سامانه نقل و انتقاالت وزارت متبوع درخواست )3. باشند مي
جاده قـديم  ): دانشكده پيراپزشكي و پزشكي(نشاني مجتمع پرديس دانشگاه  )5    .3713649373: كدپستي .)ساحلي سابق( قم، خيابان شهيد لواساني: نشاني )4 .هاي تهران ممنوع است از دانشگاه

    025-31071396: نمابر       31071100: تلفن        .، مجتمع پرديس دانشگاه علوم پزشكي قم)ره(اه يادگار اماماصفهان، بلوار غدير، روبروي ورزشگ ـ قم
 www.kaums.ac.ir  كاشانه علوم پزشكي گادانش* 

  .اسكان و خوابگاه به دانشجويان نخواهد داشت تامين تعهدي در قبال گونه اين دانشگاه هيچ
 www.muk.ac.ir  كردستان ـ سنندجه علوم پزشكي گادانش* 

  .تر از بيمارستان قدس سنندج، خيابان پاسداران، پايين: نشاني )2. اين دانشگاه به دليل كمبود فضا و امكانات خوابگاهي، امكان ارائه خوابگاه به هيچيك از پذيرفته شدگان را ندارد )1
         0871-6664646: تلفن      66177-13446: كدپستي

 www.kmu.ac.ir  كرمانه علوم پزشكي گادانش* 
  .باشد از پذيرش دانشجوي خوابگاهي معذور مي 97-98ها، در سال تحصيلي  به دليل نداشتن ظرفيت خالي در خوابگاهاين دانشگاه 

 www.kums.ac.ir  كرمانشاهه علوم پزشكي گادانش* 
  .اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد

 www.goums.ac.ir  گلستان ـ گرگانه علوم پزشكي گادانش* 
  .ندارد دانشجويان بومي و غيربوميبه نسبت به تأمين خوابگاه تعهدي گونه  هيچو  باشد اسكان براي كليه دانشجويان مي خوابگاهي واين دانشگاه فاقد هرگونه تسهيالت 

 www.gmu.ac.ir  گناباده علوم پزشكي گادانش* 
موزشـي پژوهشـي دانشـگاه    آمعاونت  ،سياييآحاشيه جاده گناباد، : نشاني) 2. با توجه به محدوديت شديد خوابگاهي، اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در خصوص واگذاري خوابگاه دانشجويي ندارد )1

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

  .ها به ويژه خوابگاه پسران، اين دانشگاه هيچ تعهدي در قبال اسكان دانشجويان نخواهد داشت با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه
 www.lums.ac.ir  آباد لرستان ـ خرمه علوم پزشكي گادانش* 

به دليل سيتم نوين آموزشي رشـته پزشـكي امكـان     )3 .باشد آباد ظرفيت خوابگاه محدود مي در شهرستان خرم) 2. باشد هاي اليگودرز، پلدختر و بروجرد فاقد خوابگاه مي اين دانشگاه در شهرستان) 1
  .مهماني و انتقالي براي دانشجويان پذيرفته شده در اين دانشگاه وجود ندارد



 هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت دانشكدهها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 4                  ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 20 صفحه   4شماره   پيوست
 

 هاي علوم پزشكي ها و دانشگاه ابط عمومي و اختصاصي دانشكدهشرايط و ضو
 www.mmsu.ac.ir  مازندران ـ ساريه علوم پزشكي گادانش* 

كـارداني، كارشناسـي پيوسـته و ناپيوسـته و     (دانشجويي هيچگونه تعهدي در خصوص ارائه تسهيالت رفاهي و خوابگاهي به دانشجويان مقـاطع  هاي  دانشگاه به دليل محدوديت ظرفيت خوابگاه) 1
 دانشـكده پرسـتاري بهشـهر فاقـد    ) 3 .گـردد  مي باشد و خوابگاه خواهران بصورت خودگردان و محدود واگذار خوابگاه پسران مي پيراپزشكي آمل فاقد دانشكده پرستاري و) 2 .ندارد) دكتراي عمومي

  .باشد خوابگاه مي
 www.mums.ac.ir  مشهده علوم پزشكي گادانش* 

بـا پرداخـت   ( قوچان و كاشمر به صورت خودگردانهاي  هاي عالي شهرستان خوابگاه مجتمع) 2. نتقال محدوديت شديد پذيرش داردو ا خصوص متقاضيان مهماندانشگاه علوم پزشكي مشهد در) 1
  .باشد مي )هزينه

 www.umsha.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي همدان* 
  .دانشگاه علوم پزشكي همدان هيچگونه تعهدي در قبال خوابگاه دانشجويي ندارد

 www.yums.ac.ir  ياسوجه علوم پزشكي گادانش* 
  .اي، مركز آموزش بهورزي جاده فني حرفه: نشاني مجتمع آموزش عالي سالمت گچساران )2 .اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان را ندارد )1

  074-32263632: تلفن .     شهرستان دهدشت، خيابان مذكور پارسي: عالي سالمت كهگيلويه نشاني مجتمع آموزش )3          074-32335640-4: تلفن
 www.ssu.ac.ir  يزده علوم پزشكي گادانش* 

     8916978477: كدپستي  .يزد ميدان باهنر :نشاني) 3 .فوق مراجعه نمايند سايت دانشگاه به نشاني بهاطالعات بيشتر براي كسب ) 2 .ه خوابگاه نداردئدانشگاه هيچگونه تعهدي در خصوص ارا )1
    هاي علوم پزشكي كشور هاي پزشكي در دانشگاه  رشته كارداني فوريت* 

نداشـتن صـرع و   ) 2. هاي پيشرفته قلبي و مانند اينهـا  خون، آسم، نارسايي كليه، بيماريديابت، فشار : العالج مانند هاي مزمن، واگير و صعب داشتن سالمتي كامل جسماني و عدم ابتال به بيماري) 1
داشـتن قـدرت   ) 5. عدم اعتياد به سيگار و ساير مواد مخـدر ) 4. هاي مصنوعي ها و عدم استفاده از اندام نداشتن تغيير شكل مادرزادي يا اكتسابي اسكلت بخصوص اندام) 3. هيچگونه عوارض رواني

 26سال و با احتساب مدت خـدمت وظيفـه عمـومي     24حداكثر سن ) 8. سانتيمتر كمتر باشد 170قد داوطلب نبايد از ) 7. داشتن قدرت بينايي و شنوايي كامل) 6). نداشتن لكنت زبان(طبيعي تكلم 
تأييد سالمت جسماني و رواني و ساير موارد گفته شده توسط دانشگاه مربوط پس ) 10 .هاي بدني جهت امداد رساني سريع و صحيح آمادگي انجام تمرينات ورزشي و كسب مهارت) 9. باشد سال مي

  .نام در دانشگاه از قبولي در آزمون و به هنگام ثبت
شـرايط فـوق در هـر     داوطلب بايد كليه ضوابط و شرايط اين دوره را داشته باشد در غير اينصورت موضوع اشتباه يا اظهار خالف وي و يا فقدان هر يك از :يادآوري مهم

  .نام يا ادامه تحصيل خواهد شد مرحله از دوره تحصيلي باعث محروميت داوطلب از ثبت
  )پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي(پزشكي آموزش مقطع كارداني گروه نيمه متمركز تحصيلي  هاي رشته* 

بر  1394-95انساني مورد نياز به ويژه در مناطق محروم از سال تحصيلي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور تربيت و تامين نيروي 
هاي علوم پزشكي  مجلس شوراي اسالمي در مقاطع كارداني رشته 10/6/1392قانون جديد سنجش و پذيرش دانشجو مصوب مورخ ) 5(اساس ماده 

هاي علـوم   اراي مجوز برگزاري دوره از شوراي گسترش دانشگاههاي آموزش عالي سالمت د هاي علوم پزشكي و مجتمعها و دانشكدهبراي دانشگاه
  .پزشكي، بر اساس سوابق تحصيلي، نسبت به پذيرش داوطلبان بومي با شرايط زير و انجام مصاحبه اقدام نموده است

دارا بودن ديپلم متوسطه سه سـاله نظـام   ) 2. انقالب فرهنگيدارا بودن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات شوراي عالي ) 1: شرايط عمومي پذيرش دانشجو) الف
اي مندرج هاي مطلوب حرفهدارا بودن سالمت جسماني و رواني براي تحصيل در رشته مورد عالقه بر مبناي جدول نقص عضو غيرموثر در فعاليت) 3. دانشگاهي جديد و دوره پيش

 .قبولي در مصاحبه) 4. در دفترچه و جدول ذيل
مطابق مصوبات شـوراي عـالي   (دانشكده علوم پزشكي برگزاركننده دوره / دارا بودن شرايط بومي حوزه جغرافيايي تحت پوشش دانشگاه )1: يط اختصاصي پذيرش دانشجوشرا) ب

نـام   ال تمام براي داوطلبان ذكور، در هنگـام ثبـت  س 27سال تمام براي كليه داوطلبان و با احتساب گذراندن دوره خدمت وظيفه عمومي  25دارا بودن حداكثر ) 2). انقالب فرهنگي
جـدول نقـاط تحـت پوشـش پـذيرش دانشـجوي       ) 4. ها را ندارنـد  آموختگان كليه مقاطع تحصيلي آموزش عالي، حق شركت در اين دوره دانشجويان فعلي و دانش) 3. براي آزمون

هاي  درج شده است و داوطلبان الزم است قبل از انتخاب كدرشته محل ته گروه آزمايشي علوم تجربيي انتخاب رشدفترچه راهنما 185كارداني بومي با سوابق تحصيلي در صفحه 
  .اقدام نمايندزبور و جدول مفوق نسبت به مطالعه دقيق شرايط  ،اين دوره

هاي علوم پزشكي، پيشنهاد  ها و دانشكده هاي تابعه دانشگاه شهرستانبر اساس اعالم نياز واحدهاي ارائه خدمات ) 1: فرايند و مرجع تعيين و اعالم نياز به تربيت كاردان بومي) ج
تاييد نياز اعالم شده به نيروي كـارداني حسـب نـوع    ) 2. پذيرد دانشكده علوم پزشكي متقاضي صورت مي/رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان مربوطه و تاييد رياست دانشگاه

دانشكده علوم پزشكي بر عهـده معاونـت آموزشـي وزارت    /تاييد ظرفيت پذيرش اعالم شده از سوي دانشگاه) 3. باشدارت متبوع ميهاي بهداشت و درمان وزرشته بر عهده معاونت
  .باشدمتبوع مي

از خود بـه نيـروي انسـاني،    توانند براي تامين ني بخش خصوصي و نهادهاي دولتي و عمومي غيروابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حاضر در منطقه نيز مي :تبصره
  .ظرفيت پذيرش درخواستي را به دانشگاه علوم پزشكي همان استان اعالم نمايند

هاي آمـوزش عـالي سـالمت محـل برگـزاري دوره       دانشكده علوم پزشكي و يا مجتمع/پذيرش از ميان داوطلبان بومي حوزه جغرافيايي تحت پوشش دانشگاه) 1: شيوه پذيرش) د
  .پذيردصورت مي

مقطـع كـارداني مـورد نظـر از سـوي شـوراي       /بايست قبل از اقدام، از دارا بودن مجوز برگزاري رشـته دانشكده علوم پزشكي و يا مجتمع آموزش عالي سالمت مي/دانشگاه :تبصره
هاي علـوم   دانشكده/ ها دانشگاه) 3. اي پذيرش داشته باشندداوطلبان مرد از نظر مقررات وظيفه عمومي نبايد منعي بر) 2. هاي علوم پزشكي، اطمينان حاصل نمايدگسترش دانشگاه

معاونـت آموزشـي وزارت بهداشـت    ) 4. پزشكي موظفند ظرفيت پذيرش درخواستي را در پرتال سوابق تحصيلي سازمان سنجش اموزش كشور طبق برنامه زمانبندي اعـالم نماينـد  
مند موظفند طي برنامه زمانبندي اعالم شده در دفترچه پـذيرش دانشـجو بـا سـوابق      داوطلبان عالقه) 5. خواهد رساندهاي نهايي را در موعد مقرر تاييد و به اطالع سازمان  ظرفيت

هاي علوم پزشكي موظفند پس از انجام مرحله مصـاحبه بـه تعـداد برابـر ظرفيـت اسـامي        دانشكده/ها دانشگاه) 6. نام نمايند تحصيلي، از طريق سازمان سنجش آموزش كشور ثبت
دانشـكده علـوم   / دانشگاه) 8. اسامي پذيرفته شدگان نهايي از سوي سازمان سنجش آموزش كشور اعالم خواهد گرديد) 7. شدگان را در موعد مقرر به سازمان اعالم نمايند يرفتهپذ

به استثناي افرادي كه بنا به (باشند  پذيرفته شدگان از مزاياي آموزش رايگان برخوردار مي) 9. نام نمايند نامي، ثبتبايست داوطلبان را طبق دستورالعمل ثبتپزشكي و يا مجتمع مي
 .باشدتسهيالت اعطايي به پذيرفته شدگان دولتي ، همانند ساير پذيرفته شدگان ازمحل آزمون سراسري مي) 10). شوند سفارش بخش خصوصي تربيت مي

هـا توسـط    هـاي برگـزار شـده در مجتمـع     دانشكده علوم پزشكي مربوطه و بـراي دوره / اعطايي به پذيرفته شدگان توسط دانشگاه مدارك تحصيلي) 1: التحصيليضوابط فارغ)  ه
بايسـت توسـط پذيرفتـه شـدگان تعهـد الزم بـه       تعهد خدمت پذيرفته شدگان سه برابر مدت تحصيل است كـه مـي  ) 2. شود ها، صادر مي هاي علوم پزشكي متولي مجتمع دانشگاه

كليه فراگيران اعم از مشمولين آموزش رايگان و شهريه پرداز موظف به گذراندن : تبصره). به استثناي فراگيران شهريه پرداز(دانشكده و يا مجتمع محل قبولي، سپرده شود/انشگاهد
-ن رشته مقاطع، مشروط به اتمام تمامي دوره تعهد خدمتي آنهـا مـي  آموختگان اي ادامه تحصيل دانش) 3. باشند طرح اليحه نيروي انساني موضوع قانون پزشكان و پيراپزشكان مي

  .باشد
بخـش  (همـين بخـش    1مندرج در صـفحه   1-2در جدول هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي حداقل اعضاء با كارآيي الزم مورد نياز در رشته: ءجدول كارآيي اعضا) و

    .ت با توجه به جدول مزبور و وضعيت جسماني خود در انتخاب رشته دقت الزم را بعمل آورند، لذا داوطلبان الزم اسمشخص گرديده است) ها پيوست
    هاي علوم پزشكي هاي ظرفيت مازاد در دانشگاه رشته* 

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

ن شده توسط معاونـت آموزشـي وزارت بهداشـت و تصـويب هيـأت      دانشجوي مازاد مشروط به پرداخت هزينه تحصيل و خدمات رفاهي توسط پذيرفته شدگان بر اساس تعرفه تعيي
نقـل و انتقـال و مهمـاني    ) 4. باشـد  محل تشكيل كالس پذيرفته شدگان مازاد ظرفيت در اختيـار دانشـگاه مـي   ) 3. باشد هاي علوم پزشكي مربوطه مي ها و دانشكده امناي دانشگاه

سـاير  ) 5. نامه انتقال بالمـانع اسـت   باشد، مشروط به موافقت مبدأ و مقصد و با رعايت ساير ضوابط آيين ي ظرفيت مازاد ميهايي كه دارا پذيرفته شدگان مازاد ظرفيت ميان دانشگاه
بـه   توانند بـراي كسـب اطالعـات بيشـتر     داوطلبان مي) 6. باشد هاي خودگردان مي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي پذيرش دانشجوي مازاد همانند پذيرش دانشجو در پرديس

  .هاي مذكور مراجعه نمايند هاي اينترنتي دانشگاه پايگاه



 هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت دانشكدهها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 4                  ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 21 صفحه   4شماره   پيوست
 

 هاي علوم پزشكي ها و دانشگاه ابط عمومي و اختصاصي دانشكدهشرايط و ضو
    هاي علوم پزشكي هاي خودگردان دانشگاه پرديس* 

  
  .گيرد متمركز صورت مي پذيرش دانشجو به صورت  :شيوه پذيرش) الف

  
  :شرايط عمومي) ب
  .1397آزمون سراسري سال ) 1(دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي شماره ) 1
  .)ها بخش پيوست(همين بخش  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
  .داوطلبان بايستي قادر به پرداخت شهريه باشند) 1
  .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 هزينه) 3
  .باشد هاي متمركز مي رت همزمان با اعالم نتايج آزمون سراسري در دورهزمان اعالم نتايج به صو) 4
  .باشد ها و يا هر مكاني كه دانشگاه صالح بداند، مي هاي دروس تئوري و علوم پايه در پرديس محل تشكيل كالس) 5
هـاي   هاي جامع كشـوري و كسـب حدنصـاب قبـولي از آزمـون      ت در آزمونپذيرفته شدگان تابع تمامي مقررات آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از جمله شرك) 6

  .باشند مذكور مانند ساير دانشجويان گروه پزشكي مي
دن از بديهي است نقل و انتقـال و ميهمـان شـ   . باشد هاي علوم پزشكي داخل كشور، ممنوع مي ها و دانشكده هاي خودگردان به دانشگاه هرگونه انتقال و ميهمان شدن از پرديس) 7

  .هاي خودگردان، بالمانع است نامه انتقال مربوط به پرديس يك پرديس به پرديس ديگر در صورت موافقت پرديس مبدأ و مقصد، با رعايت ساير ضوابط مندرج در آيين
  .باشند ميآموختگان  آموختگان ملزم به گذراندن اليحه طرح نيروي انساني، مشابه ساير دانش گردد كه دانش تأكيد مي) 8
  .ها، اعطاء خواهد گرديد آموختگان مدرك تحصيلي مشابه ديگر دانشجويان همان دانشگاه در پايان دوره به دانش) 9

ليسـت افـراد   هـا فاقـد    هاي علوم پزشكي سراسر كشور به صورت متمركز انجام خواهد شد، لذا اين رشته ها و دانشگاه هاي پرديس خودگردان دانشكده پذيرش دانشجو در دوره) 10
  .باشند مي) نام براي ثبت(ذخيره 

  .گردد نام پذيرفته شدگان در موعد مقرر، قبولي آنان لغو مي در صورت عدم ثبت) 11
  .مربوطه درج شده استعلوم پزشكي هاي  در وبسايت دانشگاهپرديس خودگردان هاي علوم پزشكي براي دوره  هاي مصوب هيأت امناي دانشگاه شهريه) 12
  .  هاي اينترنتي ذيل مراجعه نمايند هاي ذيربط به نشاني بان براي كسب اطالعات بيشتر به وبسايت اينترنتي دانشگاهداوطل* 
  

  :هاي علوم پزشكي هاي دانشگاهي دانشگاه مشخصات پرديس
  

 گاهنشاني وب  نام پرديس دانشگاهي خودگردان  رديف
www.ib.arums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي اردبيلپرديس خودگردان  1
www.ib.umsu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي اروميهپرديس خودگردان  2
www.ib.mui.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي اصفهانپرديس خودگردان  3
www.iums.ac.ir  ايراندانشگاه علوم پزشكي پرديس خودگردان  4
www.ib.mubabol.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي بابلپرديس خودگردان  5
www.hums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي بندرعباسپرديس خودگردان  6
 http://aras.tbzmed.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي تبريزپرديس خودگردان  7
www.tums.ac.ir   دانشگاه علوم پزشكي تهرانپرديس خودگردان  8
 http://fpgid.ajums.ac.ir  شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشكي جنديپرديس خودگردان  9
 www.zbmu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي زاهدانپرديس خودگردان  10
www.ib.zums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي زنجانپرديس خودگردان  11
 www.ib.sbmu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهرانپرديس خودگردان  12
 www.sums.ac.ir  پزشكي شيرازدانشگاه علوم پرديس خودگردان  13
www.ib.kaums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي كاشانپرديس خودگردان  14
 www.bu.kmu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي كرمانپرديس خودگردان  15
www.kums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهپرديس خودگردان  16
Internationalcampus.Goums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي گلستانپرديس خودگردان  17
 www.gums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي گيالنپرديس خودگردان  18
 www.mazums.ac.ir  پزشكي مازندراندانشگاه علوم پرديس خودگردان  19
www.mums.ac.ir/intb  دانشگاه علوم پزشكي مشهدپرديس خودگردان  20
www.ib.umsha.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي همدانپرديس خودگردان  21
 www.ssu.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي يزدپرديس خودگردان  22

  
  

  
   



 موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              ها بخش پيوست

 ها بخش پيوست 22 صفحه 5شماره   پيوست
 

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

  .دانشگاه ذيربط، مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خدمات اطالع حاصل نمايند سايت اينترنتي، به مؤسسه آموزش عالي
رفاهي به دانشجويان  ساير تسهيالتاز ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و غيرانتفاعي ردولتي و غيها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاه )2-5

  .باشند معذور مي خود
هاي دولتي جهت تأمين نياز خوابگاهي كشور، صندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم،     با توجه به اهميت تأمين خوابگاه براي دانشجويان و نظر به كمبود خوابگاه) 3-5

لـذا داوطلبـان   . هر استان نموده است هاي منتخب هاي غيردولتي كشور از طريق شوراهاي نظارت و ارزيابي و دانشگاه تحقيقات و فناوري اقدام به ساماندهي خوابگاه
: هاي غيردولتي اين صندوق بـه نشـاني اينترنتـي    هاي غيردولتي داراي مجوز، به سامانه خوابگاه گيري از خوابگاه متقاضي خوابگاه، جهت كسب اطالعات بيشتر و بهره

www.swf.ir مراجعه نمايند . 
  :غيردولتي ـ غيرانتفاعي عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه در  تحصيلي اي مختلف ه هريه دورهش) 4-5

. 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 رشته داوطلبان 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
 www.osool.ac.ir   الدين اصولغيرانتفاعي   دانشكده* 
خورداري از سالمت جسمي و رواني بـه تشـخيص مراجـع مـورد تاييـد      بر )2. فقيه واليت اصل و اسالمي جمهوري نظام و اسالم شريعت به عملي التزام و اعتقاد )1 :ضوابط عمومي شرايط و )الف

استفاده از هرگونه آرايش و رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب براي آقايـان و ضـوابط    و عدماسالمي و التزام عملي به چادر به عنوان حجاب برتر  پوششموازين و  كامل رعايت )3. دانشكده
پذيرفته شـدگان موظفنـد    )1 :شرايط و ضوابط اختصاصي )ب .باشد محيط آموزشي اين دانشكده براي برادران و خواهران بصورت مجزا مي) 4 .شخيص مسئولين دانشكده الزامي استپرورشي به ت

چنانچه دانشجو به هر دليل از تحصيل در اين دانشكده انصراف دهد موظف و متعهد است كه شهريه را طبق مقررات وزارت علوم پرداخت  )2. نياز اين دانشكده را با موفقيت بگذرانند واحدهاي پيش
ر رشته علوم قرآن و حديث، فقه و حقوق اسالمي و زبان و ادبيات عرب و شيعه شناسي از پذيرش دانشجو د) 4. هاي دانشكده را رعايت نمايد دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه )3. نمايد

هر چنـد   )6. توانند از وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان نيز استفاده نمايند دانشجويان جهت پرداخت شهريه مي )5. خواهد بود )رياضي و فني، علوم انساني و علوم تجربي(هاي آزمايشي  بين گروه
پذيرفتـه شـدگان نهـايي شـعبه دزفـول از       )7. گـردد  ظام درسي اين دانشكده واحدي است ولي دانشجو ملزم به گذراندن واحدهايي است كه از طرف آموزش دانشكده در هر ترم تحصيلي ارائه مين

 )9. امكانات خوابگاهي براي ارائه به دانشجويان ندارد و دانشكده تهـران اختصـاص بـه خـواهران دارد    گونه  الدين تهران و ساوه هيچ دانشكده اصول) 8. مند خواهند بود امكانات رفاهي خوابگاه بهره
اول تـا  هـاي   رتبه )1 :امتيازات و تسهيالت) ج .نمايد دانشكده اصول الدين قم هيچگونه امكانات خوابگاهي براي برادران ندارد و براي خواهران دانشجو در زمينه تسهيالت خوابگاهي همكاري مي

پذيرفته شدگان كه معـدل كتبـي ديـپلم نظـام قـديم يـا        )3 .دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند بود )2. گردند اي برخوردار مي سوم هر سال در هر رشته از هداياي ويژه
% 10 يا باالتر باشد از پرداخت 5/19دانشجوياني كه معدل نيمسال تحصيلي آنان  )4. شهريه ثابت و متغير در نيمسال اول معاف خواهند بود% 10يا باالتر باشد از پرداخت  5/18دانشگاهي آنان  پيش

  .د بودنشهريه ثابت و متغير در نيمسال بعدي معاف خواه
    021-88934036-37: تلفن       . 21، خيابان شهيد حميد فخاري، پالك )عج(عصر ، باالتر از ميدان ولي)عج(عصر خيابان ولي: نشاني شعبه تهران
   061-42320324: نمابر   42321663: تلفن      .    جنوبي، روبروي مصالي دزفول، جنب ورزشگاه شهيد ناحي) ره(خيابان امام خميني: نشاني شعبه دزفول
   086-42422183: تلفن        . 33اميركبير، اميركبير خيابان ميدان آزادي، : نشاني شعبه ساوه
  025-37773525-6: تلفن    .    فلكه جهاد، بزرگراه عمارياسر، خيابان شهيد قدوسي، بعد از مجتمع مسكوني مديران: نشاني شعبه قم

 www.hu.jz.ac.ir  )خواهران ويژه( ـ قم) س(الزهرا  وابسته به جامعه الهيات و معارف اسالمي هديغيرانتفاعي   دانشكده* 
مندي دانشجويان ممتـاز،   بهره )2. هاي ورزشي و تفريحي الزهراء از قبيل كتابخانه، مركز رايانه، خدمات رايگان پزشكي و مشاوره، امكانات و سالن مندي دانشجويان از امكانات مختلف جامعه بهره) 1

امكان تقسيط شهريه تحصـيلي طبـق تعرفـه مصـوب      )3. از تخفيف شهريه به ميزان مصوب هيات امناي دانشكده) همسر و فرزندان(حافظين قرآن، فعالين فرهنگي، طالب و خانواده محترم آنان 
  025-32112558: نمابر             32112559: تلفن        . بلوار بوعلي قم،: نشاني) 5 .ه ويژه حجاب اسالميلزوم رعايت كامل شئونات و هنجارهاي اسالمي ب )4. هيات امناي دانشكده

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

هاي تهران و البرز در شـرايط مسـاوي در اولويـت     لذا داوطلبان استان. باشد دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي )5  .باشد مي) به بعد 1/7/1362متولدين (سال تمام  35شرط سني ورود به دانشكده 
ست دروس زبان ترميك، مباني كامپيوتر ا پذيرفته شدگان الزم )7 . معرفي سازمان سنجش، در مراحل مصاحبه عمومي شركت نمايند معرفي شدگان چند برابر ظرفيت، الزم است پس از )6 . هستند

داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص ضوابط  )8 . تحقيقات و فناوري را در طول تحصيل طبق ضوابط دانشكده بگذرانند هاي مصوب وزارت علوم،  عالوه بر سرفصلو آشنايي با قرآن را 
  021-33521776  : تلفن    .پور ي اسالمي، ابتداي خيابان مردم، خيابان نداييتهران، ميدان بهارستان، ضلع شرقي مجلس شورا: نشاني) 9  .مراجعه نمايند    به نشاني اينترنتي فوقو شرايط دانشكده 

 www.urd.ac.ir  اديان و مذاهب ـ قمغيرانتفاعي   هگادانش* 
  )خواهران واحد 180 داخلي و خدمات آموزشي 143داخلي  نام، و ثبت پذيرش 103داخلي ( 32802610: تلفن              .)ع(روبري مسجد امام صادق ،شهرك پرديسان ،قم: نشاني

 www.imamreza.ac.ir  )وابسته به آستان قدس رضوي( ـ مشهد )ع( امام رضاغيرانتفاعي   گاهدانش* 
ترجيحـا چـادر بـراي    (رعايت كامل شئونات و هنجارهاي اسالمي به ويـژه حجـاب اسـالمي     )2 .اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) 1

نـام تعهـد    براي كليه دانشجويان الزامي است و هنگام ثبت 2رعايت مفاد مندرج در دفترچه شماره  )3. هاي مرتبط با دانشگاه براي دختران و پسران و رعايت كامل اصول عفاف در محيط) خواهران
براي اطالع دقيق . استفاده نمايند) ع(المللي امام رضا توانند از شرايط تحصيل رايگان در دانشگاه بين داوطلبان داراي معدل ديپلم برتر مي )4. خصوص رعايت مفاد فوق اخذ خواهد گرديدمكتوب در 

) ع(نظر به اينكه دانشـگاه امـام رضـا   ) 5 .مراجعه شود فوقبه سايت رسمي دانشگاه به نشاني  از شرايط معدلي در هر رشته امتحاني و نيز شرايط الزم جهت تداوم تحصيل رايگان در طول تحصيل،
 .نـد لذا دانشجويان بايد در ابتداي هر نيمسال نسبت به پرداخت شهريه مصوب اقدام نماي .گردد هاي دانشگاه به اخذ شهريه از دانشجويان تامين مي گردد بخشي از هزينه بصورت غيرانتفاعي اداره مي

در صـورت نيـاز آسـتان قـدس      )7 .درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بـود  50و  75 ،100به ترتيب از ) شامل دو نيمسال تحصيلي(رشته در هر سال  دانشجويان رتبه اول تا سوم هر) 6
التحصـيالن دانشـگاه    ، در شـرايط علمـي يكسـان، فـارغ    )شـركت و موسسـه   120بيش از (خود هاي اقتصادي، فرهنگي و هنري وابسته به  ها و سازمان رضوي به استخدام نيروي انساني در شركت

ها و موسسات علمي كشور شركت و مقام اول تا  دانشجوياني كه در طول سال تحصيلي در دانشگاه در مسابقات علمي و يا ورزشي دانشگاه )8. از اولويت استخدام برخوردارند) ع(المللي امام رضا بين
) ع(المللي امام رضا نامه استعدادهاي درخشان دانشگاه بين دانشجويان ممتاز و حافظين قرآن در طول دوران تحصيل براساس شيوه )9. كسب نمايند از دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند شد سوم را

اعطاي  )11. توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي استفاده نمايند فاده از خوابگاه دانشگاه ميدانشجويان دختر و غيربومي واجد شرايط مقررات است )10. از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد
): خواهران( پرديس رضواننشاني ) 13    051-38041: تلفن .مشهد، خيابان دانشگاه، خيابان اسرار: سازمان مركزي نشاني) 12. آموختگان دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش

  .ميدان فلسطين مشهد،
پـذيرش  ) 1: متقاضيان محترم اين رشته عالوه بر دارا بودن شرايط فوق، بايد داراي شرايط ذيل را نيـز دارا باشـند   :تحصيل در رشته كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و ارشادشرايط 

دانشـگاه  ) آزمون شفاهي(به شركت و قبولي در مصاحبه علمي و فرهنگي  پذيرش نهايي داوطلبان منوط) 2. دانشجو در اين رشته به صورت متمركز و با شرايط خاص و با انجام مصاحبه خواهد بود
رعايت كليه مقررات و شئونات دانشگاه بخصوص پوشش اسالمي و عدم استفاده از هرگونه آرايش براي كليه  و) چادر(استفاده از حجاب برتر ) 4 .سال باشد 25حداكثر سن داوطلبان بايد ) 3 .باشد مي

ني و روانـي،  داوطلبان بايد داراي سالمت كامـل جسـما  ) 6. داوطلبان الزم است به دين مبين اسالم، مذهب تشيع و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التزام عملي داشته باشند) 5. دانشجويان الزامي است
و هاي تكميلي آموزشـي، فرهنگـي    ها و دروس جاري رشته، حضور فعال دانشجويان محترم در دروه عالوه بر سر فصل) 7. شنوايي، بينايي، قدرت تكلم و فن بيان و ارتباط مناسب با مخاطب باشند

پـس از اتمـام دروس   ايـن رشـته   داوطلبان  ،ساله است 6يك دوره ارشاد سي ارشد پيوسته معارف اسالمي و رشته كارشنابا توجه به اينكه ) 8. طراحي شده از سوي دانشگاه ضروري استكارورزي 
انشجويان نام يا ادامه تحصيل د از ثبت ،دانشگاه در صورت عدم احراز هر يك از بندهاي ذكر شده) 9. مقطع كارشناسي و در صورت قبولي در امتحان پاياني اين بخش به دوره ارشد وارد خواهند شد

  .در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آورد
 www.amiralmoemenin.ac.ir  اهوازـ  )ع(اميرالمؤمنينغيرانتفاعي   گاهدانش* 

  061-33337505: نمابر  33337525: تلفن    61339-73131: دپستيك.   29، پالك الهدي شهيد علمصدر، جنب پل  اهواز، امانيه، بلوار امام موسي: نشاني )2 .باشد خوابگاه مي فاقد دانشگاهاين ) 1



 موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              ها بخش پيوست

 ها بخش پيوست 23 صفحه 5شماره   پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
 www.eyc.ac.ir  يكوانغيرانتفاعي اي دانشگاه* 

چارچوب سهم تخصيصـي از  دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه در ) 2. درصد تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت 25باشد تا سقف   به پذيرفته شدگان نهايي كه رتبه آزمون آنها دو رقمي) 1
به تمامي افراد شاغل در نيروهاي مسلح و فرزندان ايشـان تـا    )4. كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت )3. صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد

درصد  15شوند تا سقف  هاي تربيت بدني اين دانشگاه مشغول به تحصيل مي به افراد شاغل در وزارت ورزش و جوانان و فرزندان آنان كه در رشته )5. گيرد درصد تخفيف شهريه تعلق مي 20سقف 
نشگاه به تحصيل مشغول باشند، به هر كـدام تـا   مادامي كه به طور همزمان در اين دا) برادري، خواهري، همسري، فرزندي( دانشجويان با نسبت فاميلي درجه يك )6. گيرد تخفيف شهريه تعلق مي

دانشجويان هـر روز از   )8. گردند درصد تخفيف شهريه برخوردار مي 10دانشجوياني كه در دو مقطع متوالي در اين دانشگاه تحصيل نمايند از  )7. درصد تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت 25سقف 
هاي معتبر، سرويس اياب و ذهاب از عمده  كيلومتري سه راه افسريه تهران قرار گرفته و با هماهنگي شركت 50دانشگاه در  )9. گردند مند مي هرهدر سالن غذاخوري مجهز ب) ناهار( وعده غذايي گرم

. گردنـد  مند مي اطالعات آموزشي مبتني بر وب، بهره اي و سيستم هاي مجهز رايانه دانشجويان از كتابخانه ديجيتال، كارت سالمت، سايت )10. باشد ميادين اصلي تهران و شهرهاي مسير برقرار مي
خيابـان   اهللا طالقـاني،  آيـت  بلـوار  كـي،  ايـوان شهرستان سمنان، استان : نشاني) 12. گردند مند مي هاي اطالعات علمي معتبر دنيا بهره دانشجويان از اينترنت رايگان و دسترسي به منابع و پايگاه )11

    023-34521562: نمابر   023-31432: تلفن        35918-99888: كدپستي     .دانشگاه
  www.bou.ac.ir  ـ قم) ع(باقرالعلومغيرانتفاعي  دانشگاه* 

 5گـواهي پايـه   : بـرادران  )الـف . هاي علميه و داراي يكي از مـدارك زيـر باشـند    داوطلبان بايستي از طالب رسمي حوزه) 2 .دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه دانشجويان ندارد) 1
پرديسان،  ،قم: نشاني) 4. گردد از آنان شهريه دريافت نمي و تحصيل براي طالب واجد شرايط رايگان است )3. هاي علميه واحد درسي حوزه 80گواهي گذراندن تعداد : خواهران )ب. هاي علميه حوزه

  025-32504860-4: رنماب      32136628: تلفن       .دانشگاه انتهاي بلوار
 www.iuc.ac.ir  چابهارغيرانتفاعي   گاهدانش* 

دانشگاه  دانشگاه با توجه به داشتن امكانات خوابگاهي مدرن با كيفيت و استاندارد در محدوده )2. اسالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اعتقاد و پايبندي به )1
بـه   )دو نيمسـال  شـامل (داوطلبان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال  )3. به صورت مستقل اقدام خواهد نمود ، اخذ هزينه نسبت به تامين خوابگاه براي دختران و پسراندرصد 50و  75در قبال 

   99717-73711 :كدپستي    . سيستان و بلوچستان، چابهار، منطقه آزاد تجاري، صنعتي، تراس بهشت: نشاني )4. خواهند بود درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف 100 ترتيب از تخفيف
  054-35314310: تلفكس    31292205: تلفن
www.khatam.ac.ir  تهرانـ  خاتمغيرانتفاعي دانشگاه * 

در بدو ورود از پرداخت كل شهريه ثابت و متغير معاف و  50تا  1هاي   رتبه )2. هاي مورد تأييد صتدوق رفاه دانشجويان استفاده نمايند توانند از خوابگاه دانشگاه خوابگاه ندارد و پذيرفته شدگان مي )1
كمك هزينه تحصـيلي   %50و مشمول  در بدو ورود از پرداخت كل شهريه ثابت و متغير معاف 100تا  51هاي   رتبه )3. مشمول دريافت كمك هزينه تحصيلي مصوب شوراي موسسه خواهند گرديد

هاي فوق چنانچه در طول تحصيل به عنوان دانشجوي رتبه اول تا سوم در  حائزين رتبه) 5. معاف از شهريه ثابت و متغير خواهند بود 200تا  101هاي  رتبه )4. مصوب شوراي موسسه خواهند گرديد
استفاده از اساتيد مجرب و برخورداري از فضاي مناسب آموزشي، مركز رايانه، البراتوار زبان، و كتابخانه تخصصي طي دوره  )6 .خواهند بودمند  هر نيمسال معرفي گردند كماكان از امتيازات فوق بهره

تهران، : نشاني) 7. شد دوره برخوردار خواهندزينه كارآموزي براساس آئين نامه مصوب دانشگاه براي دانشجويان شاغل به تحصيل در اين دانشگاه الزامي است و در طول دوره كارآموزي از كمك ه
  021-89174525: نمابر           89174004 :تلفن              30پالك  ،حكيم اعظم يابانخ ،شيراز شمالي يابانخ ،مالصدرا يابانخ ،ميدان ونك

 www.khayyam.ac.ir  خيام ـ مشهدغيرانتفاعي   گاهدانش* 
بر اساس مصوبات  ، دوم و سومولا سال تحصيلي دانشجويان رتبه پايان هر در )2. گردد و بصورت غيرحضوري انجام ميدانشگاه به نشاني فوق  طريق مراجعه به وبگاهاز  نام پذيرفته شدگان ثبت) 1

يـك نوبـت،    به دانشجويان در )4 .به دانشگاه هاي متعلق خوابگاه در )ههزين اخذ با(تامين خوابگاه براي كليه دانشجويان  )3 .شد خواهند دانشگاه، مشمول تخفيف شهريه براي سال بعد يهيات امنا
وام وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري     تواننـد از  مـي دانشـجويان  رفاه دانشجويان،   صورت تخصيص وام شهريه توسط صندوق در) 5 .شود دانشگاه داده مي غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس

  .ميدان مطهري رفيعي، شهيد بلوار ،)ع(علي بزرگراه امام مشهد، :نشاني) 7. شد حوادث برخوردار خواهند كليه دانشجويان از مزاياي بيمه )6 .برخوردار شوند
  051-35134777-35252777-35156 :تلفن
 www.alborzq.ac.ir  آبيك ـدانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز * 

 .داراي فضاي آموزشي بسـيار مناسـب  ) 4. روز در هفته 3ها حداكثر  برگزاري كالس) 3. كيلومتري با ايستگاه متروي هشتگرد 25فاصله ) 2. آموزش عاليسال سابقه درخشان در حوزه  14داراي ) 1
. اضيانقاختصاص وام صندوق رفاه دانشجويان به همه مت) 7. ابامكانات رفاهي مناسب مانند غذاي گرم و سرويس اياب و ذه) 6. هاي متنوع ها و آزمايشگاه ها، آتليه ها، كارگاه مندي از سايت بهره) 5
عدم دريافت شـهريه  ) 10). ره(تخفيف شهريه براي دانشجويان جديدالورود، دانشجويان ممتاز و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني) 9. تقسيط شهريه متناسب با درخواست دانشجو) 8

  028-32579905-32579011-32579014 :تلفن            .   آبيك، شهرك دانشگاهي انديشه: نشاني) 11. راز دانشجويان معزز شاهد و ايثارگ
www.raja.ac.ir  قزوينـ جاء رغيرانتفاعي  دانشگاه* 

اي در نظـر گرفتـه    رتبه در مسابقات دانشجويي و كشوري تخفيف ويـژه ورزشكاران حائز  براي )2. شود اي داده مي اساس ضوابط و مقررات مركز هر نيمسال تخفيف ويژه به دانشجويان ممتاز بر) 1
از سـوي   تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط از ترم دوم تحصـيلي  )4. باشد مي سرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج به محل موسسه و برگشت همه روزه فراهم )3. شود مي

امكانـات   )6. همكـاري دارد  در خصوص شهريه پرداختي دانشـجويان تحـت پوشـش   ...  ، بهزيستي و)ره(امداد حضرت امام موسسه با ادارات بنياد شهيد، كميته )5. باشد پذير مي صندوق رفاه امكان
هاي جـودو،   زمين فوتبال و تنيس، سالن :شامل( اي ورزشيه سيم، كتابخانه الكترونيكي، سلف سرويس، سالن تجهيزات كامل، اينترنت بي هاي تخصصي با آزمايشگاه سايت رايانه،: آموزشي و رفاهي

روانشناختي ويژه دانشجويان و همچنين يك نوبـت غـذا بـا نـرخ دانشـجويي در سـلف        پزشكي و مشاوره  اردوهاي زيارتي و تفريحي، ارائه خدمات رايگان مشاوره ، برگزاري...)واليبال و بسكتبال و
   341451177: پستي صندوق         . الملل خيابان نوروزيان، جنب خوابگاه دانشگاه بين، )ره(بلوار امام خمينيقزوين، : نشاني )7 .گردد موسسه ارائه مي سرويس

  028-33677105 :نمابر              33677101-10: تلفن
 www.soore.ac.ir  سوره ـ تهرانغيرانتفاعي   گاهدانش* 

 هـاي پـذيرش ايـن    دانشگاه به ويژه رعايت شئونات هنرمند متدين و متعهد از اولويت ضوابط دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري الزامي است و شرايط و ضوابط رعايت تمامي مقررات و) 1
كشـوري و   200هـاي زيـر    رتبـه ) 3 .شـود  حافظان قرآن كريم و همچنين بسيجيان فعال استقبال ميفرزندان آزادگان،  درصد، 25از ورود فرزندان شاهد، فرزندان جانباز باالي ) 2. باشد دانشگاه مي

تهـران، خيابـان آزادي، بـين خـوش و     : نشـاني ) 5 .نـدارد  دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه) 4. مند خواهند شد مجاز، بهره ها از تحفيف ويژه شهريه در طول دوره تحصيلي المپيادي
  021-88994048 :نام اداره ثبت ودفتر مديريت خدمات آموزشي   88994046 :دفتر معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي      88989757: تلفن          252كامياران، پالك  ذربايجان، نبش كوچهآ

 www.shomal.ac.ir  شمال ـ آملغيرانتفاعي   گاهدانش* 
اين دانشـگاه هيچگونـه تعهـدي بـراي تـامين       )2. ثابت معاف خواهند بود سال تحصيلي براساس دستورالعمل مربوط از پرداخت درصدي از شهريه هر تحصيلي درمقاطع  دانشجويان ممتاز كليه) 1

 در) 4 .الحسنه تعلـق خواهـد گرفـت    ضي تسهيالت بانكي قرضبه دانشجويان متقا )3. وردد آبعمل خواه اين زمينه همكاري الزم را دانشگاه در ولي دفتر تهيه مسكن دانشجو واقع در خوابگاه ندارد
 5 كيلـومتر  ،آمـل : نشـاني  )6 .مراجعه نمايندفوق  توانند به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني اطالعات بيشتر مي داوطلبان براي كسب )5. اولين نيمسال تحصيلي مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد

  011-44203755 :نمابر   44203710-13 :تلفن            731 :صندوق پستي   .     )ع(امامزاده عبداهللا ، سه راهي)تهرانـ  آمل( جاده هراز
 www.shahabdanesh.ac.ir  قمـ هاب دانش شغيرانتفاعي  دانشگاه* 

قم، پرديسان، بلوار شهروند، تقاطع : نشاني) 2 .بايستي مطابق تعرفه هزينه خوابگاه را بپردازددانشجو . باشد هاي مناسب مي اين دانشگاه براي اسكان دانشجويان متقاضي، داراي قرارداد با خوابگاه )1
  025-32317448: نمابر    32317171: تلفن .          امامت

 www.ashrafi.ac.ir  شهيد اشرفي اصفهاني ـ اصفهانغيرانتفاعي   گاهدانش* 
رعايت حجاب كامل اسالمي توسط دانشجويان دختر، در محيط دانشـگاه و خـارج از دانشـگاه     )2. طول تحصيالت براي تمام دانشجويان الزامي استشئونات اسالمي و انقالبي در  رعايت كامل )1

خوابگـاه بـراي تمـام     )4. منـد خواهنـد شـد    هاي اختصاص داده شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مطابق ضوابط در صورت تامين اعتبـار بهـره   دانشجويان از وام) 3 .كامال الزامي است
 )5. ها براي نيمسال اول و دوم الزامي اسـت  اسكان دانشجويان دختر غيربومي جديدالورود در خوابگاه. دانشجويان دختر غيربومي به طور خود گردان و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است

 الحسنه بانك مهر و ساير تسـهيالت  ارائه تسهيالت مالي از جمله تقسيط شهريه نيمسال، اعطاي وام قرض )6 .باشد ي، علمي و پژوهشي مياين دانشگاه داراي كليه امكانات رفاهي، فرهنگي، ورزش
  031-36502825: نمابر        36502820-4 :تلفن           .م جنوبيئاصفهان، سپاهانشهر، بلوار قا: نشاني) 7

 www.shbu.ac.ir   اصفهان ـ  بهائي  شيخغيرانتفاعي   گاهدانش* 
هـاي مصـوب وزارت علـوم، تحقيقـات و      نامـه  دانشجو موظف است كليه مقررات و آئين) 2. رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است) 1

ي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات يتوانند از وام دانشجو دانشجويان براي پرداخت شهريه مي) 4. دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجوئي برخوردار خواهند بود) 3. فناوري و دانشگاه را رعايت نمايد
صورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضـوابط وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري      در )5. استفاده نمايند) هصورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفا در( و فناوري

پانسيون خودگردان بـراي دانشـجويان دختـر     )7 .اي مربوطه ميسر است با پرداخت هزينه يارانه) براي ناهار( استفاده از امكانات رفاهي خودگردان از قبيل استفاده از سلف سرويس) 6 .پرداخت نمايد
 همچنين براي ساير دانشجويان، ستاد اسكان دانشگاه همكاري الزم را براي تأمين مسكن در سـطح شـهر بهارسـتان انجـام      .حد محدود و با پرداخت هزينه مربوطه امكان پذير است شهرستاني در

   031-36816767: نمابر         36816761-6: تلفن      81431-53784: كدپستي         .بلوار بهشت، نبش خيابان فرشتهشهر بهارستان،  اصفهان،: نشاني )8 .دهد مي
 www.sadjad.ac.ir  مشهد ـ صنعتي سجادغيرانتفاعي   گاهدانش* 

نفـر ويـژه خـواهران بـا اخـذ هزينـه        200دانشگاه داراي خوابگاه اختصاصي با ظرفيت  اين )2. شد رشته مشمول تخفيف شهريه ثابت خواهندامنا دانشجويان ممتاز در هر  براساس مصوبه هيأت) 1
رفاه وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري     توانند از وام دانشجويي صندوق دانشجويان اين دانشگاه مي) 3. نمود همچنين ستاد اسكان دانشگاه در امر اسكان دانشجويان پسر همكاري خواهد. باشد مي

    051-36029110: نمابر         36029000 :تلفن    91881-48848 :كدپستي       .64جالل آل احمد  ،حمدا بلوار جالل آل ،مشهد: نشاني )4. استفاده نمايند



 موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              ها بخش پيوست

 ها بخش پيوست 24 صفحه 5شماره   پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
 www.mohaddes.ac.ir  ـ نور ) ره( نوري  محدث  عالمهغيرانتفاعي   گاهدانش* 

  46418-59558 :كدپستي     46415-451 :صندوق پستي   . پنج كيلومتري جاده نور به چمستان نوري،... خيابان شيخ فضل ا شهرستان نور، مازندران، :نشاني
  011-44510490: نمابر             44511860-5: تلفن
 www.usc.ac.ir  تهرانـ علم و فرهنگ غيرانتفاعي   گاهدانش* 
ملتـزم بـه   ) 3. متعهد به اصول و مباني نظام جمهوري اسالمي ايران )2. اسالم و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران معتقد به دين مبين :عموميشرايط ) الف

حفظ سـالمت علمـي،    به منظور: تذكر مهم .در محيط دانشگاه اخالقي و اسالميو شئون ) مناسب براي برادران اسالمي براي خواهران و پوشش و ظاهر حجاب كامل(رعايت كامل ضوابط پوشش 
شدگان،  پذيرفته بديهي است در صورت عدم احراز شرايط الزم. * شود ه طور كامل اجرا ميب به ويژه در حوزه حجاب و عفاف انضباطي اخالقي و معنوي محيط دانشگاه، قوانين و مقررات آموزشي و

  .نام به عمل نخواهد آمد نشگاه ثبتاز آنان در اين دا
   021-44238171-5: تلفن     13145-871 :پستي صندوق  . ، خيابان بهار)پارك سابق( بلوار شهيد اشرفي اصفهاني، نرسيده به بزرگراه شهيد همت، خيابان شهيد غموشي، تهران : نشاني

دانشـگاه را  ايـن  كـه   300هاي آموزشي داراي رتبـه كمتـر از    و در ساير گروه 50رتبه كمتر از  در گروه آموزشي هنر با: 1داوطلبان ممتاز آزمون سراسري سهميه منطقه  )1 :اختصاصي شرايط) ب
مـدت   تخفيف شهريه ثابت در طول %50، از 700تا  300ي آموزشي با رتبه ها ساير گروه و در 200تا  51مزيت تحصيل رايگان؛ همچنين داوطلبان گروه آموزشي هنر داراي رتبه  انتخاب نمايند، از

دانشـجويان ايـن   ) 3. در هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه تعلق خواهـد گرفـت   هررشتهممتاز و رتبه اول  بر اساس مصوبه هيأت امناي دانشگاه، به دانشجويان )2. شوند مند مي تحصيل بهره
) هاي عادي، ضروري و اضـطراري  ازدواج، وام وام(الحسنه دانشجويان ايران  تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت صندوق قرض شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،دانشگاه از مزاياي وام 

 .باشـد  بهره مندي از وام شهريه براي دانشجويان فـراهم مـي   ه و امكانها جهت اخذ تسهيالت شهريه با شرايط خاص مذاكر با تعدادي از بانك )4. شد در صورت تخصيص اعتبار، برخوردار خواهند
 تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر ضـوابط و مقـررات تعلـق خواهـد     هاي اول ها و مؤسسات آموزش عالي مقام مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه به دانشجوياني كه در )5

و مراكز علمـي جهـاد دانشـگاهي مـرتبط بـوده و پـس از فراغـت از         ها ها، پژوهشگاه تناسب رشته تحصيلي، عالقه و توانمندي در طول تحصيل با پژوهشكده انشگاه بهدانشجويان اين د) 6 .گرفت
 هـاي  اما تالش خود را جهت اسكان دانشجويان در خوابگـاه  ،ه نداردقبال تأمين خوابگا اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در) 7 .مراكز ياد شده از اولويت برخوردار خواهند بود تحصيل جهت همكاري با

  .خصوصي معتبر و مورد تاييد خواهد داشت
 www.sau.ac.ir  يزدـ  هنرعلم و غيرانتفاعي   گاهدانش* 
هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات  دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه )2. رعايت كامل ضوابط پوشش و شئونات اسالمي براي برادران و خواهران الزامي است )1 :شرايط عمومي) الف

، خوابگـاه دانشـجويي بـا    ضـيان ابـراي كليـه متق   )4. توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم استفاده نماينـد  دانشجويان اين دانشگاه براي پرداخت شهريه مي )3. و فناوري را رعايت نمايد
هاي  هاي تحصيلي، مهارت هاي تخصصي مرتبط با رشته التحصيالن اين دانشگاه به بازار كار، دوره در راستاي توانمندسازي و تسهيل ورود فارغ :شرايط اختصاصي) ب. باشد ه مهيا ميپرداخت هزين

   035-38264080-89:تلفن     .يزد، بلوار دانشجو :نشاني )ج. گردد كسب و كار، عالوه بر دروس مصوب دوره براي كليه دانشجويان مقطع كارشناسي برگزار مي
 www.ustmb.ac.ir  بابلـ مازندران  فنونم و وعلغيرانتفاعي   گاهدانش* 

  011-2191205-9: تلفن           12بابل، خيابان شيخ طبرسي، سرداران : نشاني
 www.ghiaseddin.ac.ir  آبيك ـ الدين جمشيد كاشاني غياثغيرانتفاعي  دانشگاه* 

ايجـاد  ) 3 .هاي علمي و تخصصي دانشجويان هاي علمي دانشجويي عمران، برق، مخابرات و كامپيوتر براي فعاليت ايجاد انجمن) 2 .هاي برتر اعطاي امتيازات ويژه براي دانشجويان با كسب رتبه) 1
فـراهم  ) 5 .امكان استفاده از سرويس اياب و ذهاب به نقاط مختلـف كـرج و تهـران   ) 4 .و رباتيك موسسه براي شركت در مسابقات كشوري ACMاي  هاي تيم رايانه هاي الزم براي فعاليت مشوق

هـاي نوآورانـه    جهـت حمايـت از ايـده    درتاسيس مركز رشد واحـدهاي فنـاور    )7 .ت آنالينوجود كتابخانه الكترونيكي و استفاده از منابع آن به صور )6 .اي گرم براي دانشجويان كردن غذاي يارانه
    028-32898511: تلفن    .شهرستان آبيك، ميدان مادر، بلوار نيايش :نشاني) 8. جمله استارت آپ كارهايشان برگزاري رويدادهاي كارآفريني از كمك به راه اندازي كسب و دانشجويان و

 www.qhu.ac.ir  قرآن و حديث ـ قمغيرانتفاعي   گاهدانش* 
رعايت كامل موازين و پوشش اسالمي و التزام عملي به چادر  )2 .اعتقاد و التزام عملي به قانون اساس نظام مقدس جمهوري اسالمي و مذهب رسمي كشور )1 :و اختصاصي شرايط عمومي) الف

هاي خـدمات   پرداخت شهرية دوره و هزينه )5 .برخورداري از سالمت و توانايي جسمي و رواني )4 ....) نماز، روزه و(عمل به فرائض ديني  )3 .به عنوان حجاب برتر و عدم استفاده از هرگونه آرايش
رعايـت كامـل    )7 .نياز و جبراني ارائه شده از سوي گـروه آموزشـي مربـوط    گذراندن دروس پيش )6 .مطابق با نرخ مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري...)  اعم از رفاهي، فرهنگي و(جانبي آن 

منوط بـه تأييـد كميتـة    ) و اصفهان تهران ،كز قمادر مر(هاي حضوري  نام نهايي از پذيرفته شدگان دوره ثبت -1: مهم اتتذكر*  .هاي داخلي دانشگاه در طول دوران تحصيل ضوابط و دستورالعمل
كنكـور  كننـدگان   اين دانشگاه از بين شركت )1 :امكانات و مزايا) ب .گردد برادران برگزار ميهاي حضوري اين دانشگاه، به صورت تفكيك خواهران و  ها در دوره كالس -2 .پذيرش دانشگاه است

هزينة تحصـيل، طبـق تعرفـة مصـوب هيـأت أمنـاي        )3. آموختگان اين دانشگاه مدرك رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء خواهد شد به دانش )2 .پذيرد دانشجو مي سراسري
 .گردد مي در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، اعتبار تخصيص داده شده به صورت وام بين دانشجويان واجد شرايط توزيع. از دانشجويان أخذ خواهد شد دانشگاه

داوطلباني كه معدل كتبي دورة متوسطة  )5. ضوابط و ظرفيت دانشگاه برخوردار خواهند بود طبق) خودگردان(پذيرفته شدگان از كتابخانة تخصصي مجهز، تاالر رايانه، امكانات ورزشي و خوابگاه  )4
دانشـجويان ممتـاز، پژوهشـگران، فعـاالن     ) 6 .نامة دانشگاه از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد طبق آيين) در طول سنوات مجاز(به باال باشد و دانشجويان برتر در هر سال تحصيلي  18آنان 

 .طبـق ضـوابط دانشـگاه از تخفيـف ويـژه برخـوردار خواهنـد بـود        ...  هاي كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمـان اعضـاي يـك خـانواده و     رهنگي، طالب، حافظان قرآن، ايثارگران، خانوادهف
در  http://vu.qhu.ac.ir :ي توليد شده و از طريـق سـايت دانشـگاه بـه نشـاني     ا كلية دروس به صورت چندرسانه. تحصيل در دورة مجازي كامالً غيرحضوري و از طريق اينترنت خواهد بود) 7

هاي دانشجويان به صورت آنالين و آفالين، امكان استفادة دانشجويان از  هاي مجازيِ آنالين، پاسخ گويي به پرسش اي، كالس در كنار دروس الكترونيكيِ چندرسانه. گيرد اختيار دانشجويان قرار مي
به صـورت  پايان ترم دانشجويان مجازي، هاي  آزمون) 8. گردد ابزارهاي مختلف آموزش الكترونيكي مانند تاالرهاي گفتگو و ساير خدمات آموزشي در طول نيمسال تحصيلي به دانشجويان ارائه مي

مساعدت براي معرفي بـه خوابگـاه    )1 :مركز قم :نشاني دانشگاه و واحدهاي تابعه) ج. گردد هاي دانشگاه در سراسر ايران و خارج از كشور برگزار مي يا يكي از نمايندگيحضوري در قم و تهران 
  025-377176: تلفن . خرداد، چهارراه نوبهار، خيابان شهيد نظري ثابت، بعد از شهرك جهاد15بلوار  ،قم: نشاني )2 .)خواهران و برادران(خودگردان به صورت محدود طبق ضوابط و ظرفيت دانشگاه 

  ).ع(شهرري، ضلع جنوبي حرم مطهر حضرت عبدالعظيمنشاني  )2 .)ويژة خواهران(مساعدت براي معرفي به خوابگاه به صورت محدود طبق ضوابط و ظرفيت دانشگاه ) 1 :شعبة تهران
  025-371760و  021-51290: الكترونيكي ششماره تماس مركز آموز )3       021-55902270: تلفن
 www.mazaheb.ac.ir  مذاهب اسالميغيرانتفاعي   گاهدانش* 

  .اي از دانشجويان دريافت نخواهد شد در اين دانشگاه رايگان بوده و هيچ گونه شهريهرساند تحصيل  به اطالع كليه داوطلبان مي) 2 .گيرد صورت ميبصورت متمركز پذيرش در اين دانشگاه ) 1
. )جانبازان انقالب اسالمي از اين شرط مستثني هستند(داشتن سالمت و توانايي كامل جسمي ) 2 .نظام جمهوري اسالمي ايراندين مبين اسالم و التزام عملي به اعتقاد و  )1 :رايط عموميش) الف

  .صورت خواهد پذيرفت بين شركت كنندگان آزمون سراسرياز و بعد از آن  1366پذيرش از بين داوطلبان مرد و زن متولدين سال ) 3
  .باشد ميهاي فقه و حقوق شافعي و فقه و حقوق حنفي مختص برادران و خواهران اهل سنت  رشته) 2 .مندى به تقريب و همبستگى مذاهب اسالمى  عالقه) 1 :شرايط اختصاصي) ب
گسترش تقريب گرايي و رفـع تخاصـمات ميـان    «با مأموريت  1374مقام معظم رهبري در سال  داين دانشگاه در راستاي تحقق اصول يازده و دوازده قانون اساسي با رهنمو )1 :اطالعات الزم )ج

تحصيل در اين دانشگاه رايگان بوده ) 4. شود برگزار ميهاى درسى به صورت حضورى  كالس )3 .بودسال تحصيلى از تاريخ شروع خواهد  4زمان دوره آموزشى  )2. تاسيس گرديده است» مسلمانان
ز دانشـجويان طبـق مقـررات و ضـوابط ا    ) 6 .التحصيالن مدرك كارشناسى مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناورى اعطا خواهد شد به فارغ) 5 .شود اى از دانشجو دريافت نمي  و هيچگونه شهريه

  .مزاياى خوابگاه و تغذيه برخوردار خواهند بود
  021-66461838: نمابر        66465252-66485444 :تلفن        3تهران، خيابان انقالب، خيابان فلسطين جنوبي، خيابان شهيد مهرداد روانمهر، پالك  :دفتر مركزي نشاني) د

 www.icqt.ac.ir  ـ اصفهان) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي   گاهدانش* 
بـوده و بـه   آزمـون سراسـري   پذيرش دانشـجو در ايـن دانشـگاه از بـين داوطلبـان      ) 2. دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التزام عملي داشته باشند داوطلبان الزم است به )1

باشـد و   دانشگاه براي برادران و خـواهران بصـورت مجـزا مـي     محيط آموزشي اين )3. شود تحقيقات و فنّاوري اعطا ميمورد تأييد وزارت علوم،  التحصيالن، مدرك رسمي كارشناسي و كارداني فارغ
 اسـتفاده از حجـاب برتـر   ، »تربيت نيروهاي كارآمد براي تبليغ ديـن «دانشگاه در  با توجه به هدف اين )4. و ضوابط پرورشي دانشگاه براي كليه دانشجويان الزامي است ها رعايت مقررات، آيين نامه

در غيـر   بـراي كليـه دانشـجويان خـواهر الزامـي بـوده و      ) و همچنين عدم استفاده از هرگونه آرايـش  كفش ساده با رنگ تيره مشكي ساده بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره، چادر(
هاي مروج فرهنگ بيگانـه   لباس داوطلبان برادر موظف به رعايت ظواهر شرعي چهره و همچنين عدم استفاده از )5. آمد اهدنام يا ادامه تحصيل آنان در هر مرحله ممانعت بعمل خو اينصورت از ثبت

ا و موسسات آمـوزش عـالي موافقـت    ه خود به ساير دانشگاه اين دانشگاه با انتقال و مهماني دانشجويان )6 .گردد هفته و بعدازظهرها تشكيل مي هاي برادران معموالً در اواخر ضمناً كالس. باشند مي
شـنوايي   بودن قدرت تكلـم، بينـايي و   داوطلبان بايد از سالمت كامل جسماني و رواني، دارا كليه )7 .نياز تعيين شده توسط دانشگاه را بگذرانند دانشجويان موظفند دروس پيش ضمناً كليه. نمايد نمي

بايد هيچگونه ضايعه عضوي كه مانع ) »تربيت دبير قرآن و حديث«و » تربيت مربي قرآن و حديث«هاي اختياري  مجموعه(وم قران و حديث داوطلبان رشته كارشناسي عل )8. كامل برخوردار باشند
% 40 دانشجويان ممتاز و واجد شـرايط تـا سـقف   براي  اين دانشگاه )10. باشند البالغه از پرداخت شهريه دروس، معاف مي قرآن كريم و نهج حافظان كل )9 .گردد، نداشته باشند انجام وظيفه معلمي

همچنين كليه دانشجويان تحت پوشـش  . تحصيلي تعلق خواهد گرفت گيرد و در صورت تخصيص وام دانشجويي به دانشجويان حائز شرايط، وام تخفيف در نظر مي در شهريه وابسته،) چهل درصد(
 داوطلبـاني كـه   )12 .توانند از يك وعده غذاي دانشجويي استفاده نماينـد  دانشجويان مي استفاده نموده و) منزل استيجاري(از خوابگاه دانشجويان غيربومي  )11. خواهند بود بيمه حوادث دانشجويي

تحصـيل، ايـن دانشـگاه     در صورت منـع از خودداري نمايند در غير اين صورت عواقب آن به عهده داوطلب بوده و  هاي اين دانشگاه باشند الزم است از انتخاب رشته واجد شرايط و ضوابط فوق نمي
ابتـداي خيابـان شـهيدان     ،شهيد خـرازي  بزرگراه ،اصفهان: توانند به ساختمان مركزي دانشگاه واقع در اطالعات بيشتر مي عالقمندان جهت كسب) 13 .وليتي را بعهده نخواهد گرفتؤهيچگونه مس

  .دنتماس حاصل نماي) 108الي  105 هاي داخلي(   031-33372020 :اره تلفنيا با شمو مراجعه فوق  دانشگاه به نشاني يا وبگاهغربي و 



 موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              ها بخش پيوست

 ها بخش پيوست 25 صفحه 5شماره   پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
 www.mofidu.ac.ir  قمـ مفيد غيرانتفاعي   گاهدانش* 

ها و مراكز  خواهران در تمام بخشهاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان و همچنين رعايت حجاب كامل اسالمي و پوشش چادر توسط  نامه ون اخالقي و اسالمي و مقررات و آيينئرعايت ش) 1
. را دارد) با دريافت هزينه تمام شده از دانشـجو (با توجه به ظرفيت موجود، امكان واگذاري خوابگاه ) اعم از برادران و خواهران(دانشگاه براي پذيرفته شدگان  )2. وابسته به دانشگاه مفيد الزامي است

از : ب .براساس مقررات و ضوابط خاص دانشگاه: گيرد الف پذيرش دانشجويان غيرايراني از دو طريق انجام مي) 4. بودتحقيقات و فناوري خواهد  ،مها طبق ضوابط مصوب وزارت علو شهريه دوره )3
تواننـد از   گردد مـي  ت دانشگاه اعالم ميطالب شركت كننده در آزمون كارشناسي در صورت كسب حد نصاب علمي و شرايط و ضوابط دانشگاه كه در ساي) 5. طريق آزمون ورودي سازمان سنجش

  .فيدميدان م ،متري صدوق 45انتهاي  ،قم: نشاني) 7 .مراجعه نمايندفوق  داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني) 6 .بورسيه دانشگاه بهرمند شوند
   025-32925765: نمابر     32130348: تلفن
www.haraz.ac.ir  آملـ  رازهآبان غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  46135-686: صندوق پستي     .29انتهاي دريا  ،آمل، خيابان طالب آملي: نشاني) 2. خوابگاه دانشجويي به صورت خودگردان تحت نظر دانشگاه وجود دارد) 1
  011-44296834: نمابر       44296835-44298626-44298308-44265743: تلفن
 www.apadana.ac.ir  شيرازـ آپادانا غيرانتفاعي  مؤسسه* 

 خيابـان ابتـداي  ، معلـم ميـدان  ، شيراز: ساختمان مركزي نشاني )3. مراجعه نماييد موسسه گاهجهت كسب اطالعات بيشتر به وب) 2. باشد خودگردان ويژه خواهران مي خوابگاه يكموسسه داراي ) 1
  )    خط 30(   071-36987 :تلفكس.    تاكستان 14شهر، نبش كوچه  شيراز، خيابان فرهنگ: ها نشاني محل تشكيل كالس) 4 .روبروي بانك سپه، ايماني شمالي

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

وزارت علـوم، تحقيقـات و    به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صـندوق رفـاه دانشـجويي   ) 3 .در صد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 20و  30، 50 ترتيب از تخفيفه موسسه ب
دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخـوردار   )5. باشد اين موسسه داراي سالن ورزشي، سالن استخر و همچنين داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي و كتابخانه مي) 4. فناوري تعلق خواهد گرفت

        57155-1991: كدپستي   201  شماره ،روبروي مجتمع فرهنگي شمس ،بلوار شهيد باهنر ،اروميه: نشاني )7. به كليه قهرمانان اول ورزشي تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت) 6. خواهند شد
  044-33839350: نمابر       33828351-33827771-33829974 :تلفن
 www.armanrazavi.ir  )ويژه خواهران(مشهد ـ  آرمان رضويغيرانتفاعي  مؤسسه* 

تخفيف شـهريه ثابـت در نيمسـال اول     )4 .داراي خوابگاه خودگردان )3 .هاي اول تا سوم به رتبه )درصد 10و 20، 30(تخفيف شهريه ثابت  )2 .پرداخت وام كمك شهريه به دانشجويان متقاضي )1
تقسيط پرداخت شـهريه   )6 .تسهيالت پرداخت شهريه فرزندان گرامي شهيد و ايثارگر توسط بنياد محترم شهيد )5. ه باشندويژه داوطلباني كه اين موسسه را بعنوان اولويت اول تا سوم انتخاب نمود

 ،مشـهد : نشـاني ) 9 .ارائه مشاوره تحصيلي رايگان توسط كلينيك مشاوره دانشگاه و سايت رايانه و اردوهاي دانشـجويي  )8 .نرخ دانشجوييارائه تسهيالت غذا با  )7 .در صورت تقاضاي دانشجويان
       051-36629822 :نمابر          09151031759 و 09151111459و  36628300 : تلفن         . 7/1اديب جنوبي  ،)ع(بزرگراه امام علي

 www.afagh.ac.ir  اروميهـ آفاق غيرانتفاعي  مؤسسه* 
تخفيـف ويـژه بـراي    ) 3 .دانشجويان واجد شرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي وام تعلق خواهـد گرفـت   به )2 .هاي خودگردان و مهانسراها معرفي خواهند شد دانشجويان به خوابگاه )1

نماينـد تخفيـف ويـژه داده     انتخـاب  آموختگان اين موسسه كه در مقطع كارشناسي ارشد مجددا آفاق را دانشبه ) 4. تحصيلي درصد شهريه 100تا  50قهرمانان ورزشي، علمي، فرهنگي و هنري از 
دانشجويان واجد شرايط  )6. گردد سپرده گذاري پرداخت مي الحسنه شهريه با معرفي از طرف موسسه و با شرايط عالي بدون در هر ترم وام قرض هاي عامل بر اساس توافق نامه با بانك) 5 .شود مي

برنامه كالس با توجه به وضعيت اشتغال پذيرفته شدگان براي ساعات خارج از وقت اداري و روزهاي تعطيـل قابـل    )7 .موسسه نيز برخوردار خواهند شد) ع(خيريه امام جواد از وام بالعوض صندوق
  044-32259590 :نمابر 32225459و  32259590-1 :تلفن   5714783635 :كدپستي  571551915 :صندوق پستي  .دستغيب، كوي اورژانس خيابان شهيد ،اروميه: نشاني) 8. برنامه ريزي است

 www.afarinesh.ac.ir  بروجردـ  علم گستر آفرينشغيرانتفاعي  مؤسسه* 
دانشـجويان ممتـاز در هـر    ) 3. باشند مي جشنواره خوارزمي از تخفيف ويژه شهريه برخوردار پذيرفته شدگان المپيادها و) 2. باشد وابگاه خودگردان براي خواهران و برادران ميخ اين موسسه داراي) 1

 :نشاني) 6. گيرد مي شرايط الزم وام تعلق به دانشجويان با) 5. باشند تخفيف ويژه شهريه برخوردار مي هاي معظم شهدا و ايثارگران از خانواده) 4. از تخفيف ويژه شهريه برخوردار خواهند شد نيمسال
  066-42468380: نمابر       42468397-42468255: تلفن  593 :صندوق پستي      ). عج(كوي وليعصر آباد شمالي، اسالم بروجرد، جاده كمربندي،

 www.aletaha.ac.ir  )ويژه خواهران(تهران ـ آل طه غيرانتفاعي  مؤسسه* 
هـاي پـذيرش ايـن مؤسسـه      ولويتهاي واالي انقالب اسالمي و رعايت اخالق و احكام دين مبين اسالم و كليه مقررات و ضوابط دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از ا به ارزش اعتقاد )1

 )3. داخـت شـهريه ثابـت دو نيمسـال اول تحصـيلي معـاف خواهنـد بـود        دانشجويان استعدادهاي درخشان از پر )2. باشد كه رعايت آن در طول دوره تحصيل براي پذيرفته شدگان الزامي است مي
فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان با ارائه تأييديه از بنياد شهيد، مطـابق   )4. نامه داخلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود دانشجويان برتر مسابقات قرآني و حافظان كل قرآن كريم مطابق آيين

مند خواهنـد   نامه داخلي از تخفيف در شهريه ثابت بهره مطابق بندهاي آيين 1000داوطلبان ممتاز آزمون سراسري با رتبه كشوري كمتر  )5. از تحصيل رايگان برخوردار خواهند بود نامه مربوطه آيين
هاي برتر در هر نيمسال تحصيلي به شرط  دانشجويان داراي رتبه )7. مند خواهند شد هرهها و مسابقات علمي، پژوهشي، فرهنگي و ورزشي از تخفيف در شهريه ثابت ب نفرات برتر در جشنواره )6. شد

 )9. گردند دانشجويان اين مؤسسه از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان مربوط به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار مي )8. از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند بود 17اخذ معدل باالي 
توانند براي كسب اطالعـات   داوطلبان مي) 10 .نمايند هاي خصوصي داراي مجوز، مشاوره الزم را انجام داده و بر مديريت سالم خوابگاه نظارت مي ؤسسه در خصوص معرفي دانشجويان به خوابگاهم

  021-44320647-9: تلفن   .شهران، بلوار كوهسار، خيابان مدرسه تهران، نيايش غرب،: ينشان) 11. مراجعه نمايندفوق مؤسسه به نشاني وبگاه بيشتر از شرايط كلي و اختصاصي مؤسسه به 
 www.amol.ac.ir  آملغيرانتفاعي  مؤسسه* 

دانشـجوياني كـه در طـول    ) 2. موسسه در هر نيمسال تخفيف شهريه متغير ارائه خواهد شـد  يت امنائبر اساس ضوابط و مصوبات هي) هاي اول و دوم و سوم هر رشته رتبه(به دانشجويان ممتاز ) 1
. موسسه خودگردان بوده و غذاي گرم سرو خواهد شد خوابگاه) 3. هاي علمي و ورزشي در سطح ملي شوند از تخفيف شهريه طبق قوانين موسسه برخوردار خواهند شد مدت تحصيل حائز كسب مقام

نامه از تخفيف شهريه  ينئمطابق آهاي معزز شهدا و ايثارگران گرامي،  خانواده )5. گيرد شود و وام دانشجويي نيز به كليه دانشجويان تعلق مي جويان در طول مدت تحصيل تقسيط ميشهريه دانش )4
   011-44229764: نمابر    44152691-4 :تلفن       .20بخش، پالك  طالب آملي، خيابان فياض آمل، بلوار: نشاني) 6. استفاده خواهند كرد

 www.aihe.ac.ir  آيندگان ـ تنكابنغيرانتفاعي  مؤسسه* 
معرفي دانشجويان متقاضي خوابگاه ) 6 .امكان كار دانشجويي) 5 .دانشجويي بيمه حوادث) 4 .پرداخت وام دانشجويي) 3 .تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز) 2 .تحصيل تقسيط شهريه در طول) 1

انگليسي و فني و  هاي زبان برگزاري دوره) 9 .هاي آموزشي و تحقيقاتي پيشرفته ها و كارگاه آزمايشگاه مجهز بودن به) 8 .ارائه خدمات رايگان پزشكي و مشاوره) 7 .وابسته به دانشگاه هاي به خوابگاه
هـاي بيـرون از    صنعتي زمينه را براي فعاليـت  ضمناْ اين موسسه با عقد قرارداد همكاري با مراكز علمي و. ايثارگرانجانبازان و  هاي شهدا اعطاي تسهيالت ويژه به خانواده) 10 .اي در دانشگاه حرفه

   011-54288851الي  4: تلفن         .شهيدان حيدري جنب سالن ورزشي ،خيابان فردوسي غربي ،تنكابن: نشاني) 11. نمايد دانشگاه ميسر مي
www.kamal.ac.ir  مال ـ اروميهكين ئآغيرانتفاعي  مؤسسه* 

تامين استفاده از اماكن ورزشـي و  ) 3. برگزاري اردهاي زيارتي و سياحتي ... تسهيالت وام صندوق رفاه و )2 .بنياد شهيد و امور ايثارگران هاي داراي تسهيالت خاص دانشجويان ايثارگر و خانواده) 1
      33456139-33489212-473541-33477058-33477059 :تلفن       186پالك  ،جنب بيمارستان فوق تخصصي شمس) دانشكده(بلوار شهيد بهشتي ، اروميه: نشاني) 4 .تفريحي

  044-33473541 :نمابر
 www.abrar.ac.ir  )ويژه خواهران(تهران ـ ابرار غيرانتفاعي  مؤسسه* 

 021-55067273-55064267: تلفن    1181967553: كدپستي       .202پالك  روبروي شيرخوارگاه شبير،  خراسان،تر از ميدان  پائين شهريور جنوبي، 17خيابان  تهران،: نشاني
 www.ebne-yamin.ac.ir  سبزوارـ ابن يمين غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  051-44223554: تلفكس        44231755-44242241 :تلفن .         سبزوار، ميدان فرمانداري، جنب مخابرات: نشاني) 2 .نواهراداراي خوابگاه خودگران براي خ )1
 www.atrak.ac.ir  قوچانـ اترك غيرانتفاعي  مؤسسه* 

امـور   همكاري با بنياد شـهيد و  )3. گيرد دانشجويان با شرايط الزم وام دانشجويي تعلق مي به )2. شود تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه داده مي در پايان هر ترم) 1
   051-47231737-39: تلفن     .جنب نمايندگي ايران خودرو ،مشهد ـجاده قوچان  2كيلومتر ان، قوچ: نشاني) 4. گيرد ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه دانشجويان انجام مي

 www.ijtihad.ac.ir  اجتهاد ـ قمغيرانتفاعي  مؤسسه* 
شهريه كل هر تـرم بـراي دانشـجوياني كـه معـدل      % 70كسب نمايند و تخفيف  20تا  17مند، كه معدل نيمسال بين  شهريه كل هر ترم، براي دانشجويان كوشا و عالقه% 100تخفيف  ياعطا) 1

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

هاي ارائه شـده، در سـايت موسسـه     دانشجو بر اساس سرفصل هاي مورد عالقه  و تعيين حوزه) و حوزه فرهنگ و رسانه) قرائت و كتابت(قرآني  تربيت مربي آموزش قرآن و حديث، هنرهايحديث، 
فضاي سبز،  ، جنب10خيابان معلم غربي، معلم  ،قم: نشاني) 7 .گردد تلفني ارائه مي موسسه، به داوطلبان محترم، مشاوره تحصيلي  انتخاب رشته در خصوص )6. گردد مي آموزش عالي اجتهاد تقديم

كوي بيت امـام خمينـي   « 11 معلم خيابان معلم غربي،، قم: نشاني ساختمان اداري آموزشي) 8  *   37156-96973: كدپستي .)نام محل ثبت(، ساختمان آموزشي 14، پالك )شهيد پروان( 2كوچه 
   025-37749201 :نمابر           37749200 :لفنت       37135-1173: صندوق پستي        3715785954 :كدپستي     35 ، پالك»)ره(



 موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              ها بخش پيوست

 ها بخش پيوست 26 صفحه 5شماره   پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
 www.ahrar.ac.ir  احرار ـ رشتغيرانتفاعي  مؤسسه* 

تسـهيالت پرداخـت وام شـهريه بـه      )3. هاي خودگردان اسـتفاده نماينـد   توانند از خوابگاه دانشجويان متقاضي استفاده از خوابگاه مي )2. دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد) 1
 .درصـد  25باالي  جانباز طرف قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران، فرزندان شهيد، آزاده و )5 .امكان تقسيط شهريه در طول ترم براي كليه دانشجويان) 4 .دانشجويان، طبق مقررات صندوق رفاه

ـ   ) 8 .توسط مشاور موسسه... ارائه خدمات مشاوره تحصيلي، خانواده و  )7. شود اي تخفيف ورزشي داده مي هاي ورزشي كشوري، استاني و منطقه به دارندگان مقام) 6 ه معرفي دانشـجوي متقاضـي ب
  013-33424256: نمابر  33424372: تلفن  .شهرك سيداحمد خمينيبعد از كارخانه ايران برك، فسور سميعي، وجاده الكان، بلوار پر رشت،: نشاني) 9 .بهره بانك جهت استفاده از تسهيالت وام كم

 www.adib-mazandaran.ac.ir  اديب مازندران ـ ساريغيرانتفاعي  مؤسسه* 
دانشـجويان   بـه  )3. گيـرد  به دانشجويان با شرايط الزم وام تعلق مي )2. شود داده مي تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كسب كنند درصدي از شهريه ثابت تخفيف ترم در پايان هر) 1

دانشجويان از بيمه حوادث برخـوردار   )5. پذيرد متغير فرزندان شهيد و ايثارگران انجام مي ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و همكاري با بنياد شهيد و امور )4. شود اي داده مي غذاي يارانه
 امكان تـردد  )7. شود درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده مي ،نمايند هاي برتر كشوري يا استاني را كسب رتبه...  هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، علمي و رشته به دانشجوياني كه در )6. خواهند شد

  011-33033960:نمابر            33033941-43 :تلفن .    دانشگاه آزاد اسالمي نرسيده به ،آباد بلوار فرح ،ساري: نشاني )8. استفاده از سرويس اياب و ذهاب موسسه وجود دارد دانشجويان با
 www.adiban.ac.ir  اديبان ـ گرمسارغيرانتفاعي  مؤسسه* 

هـاي   دوره برگزاري )4 .التحصيالن ريزي جهت اشتغال فارغ برنامه )3 .بهره براي پرداخت شهريه امكان استفاده از تسهيالت بانكي بدون )2 .باشد بدون پرداخت اجاره ميدانشجويي  ارائه خوابگاه) 1
اي بـراي كليـه    استفاده از غذاي يارانه باشد و امكان بوفه دانشجويي داير مي سلف سرويس و )6 .تقسيط در پرداخت شهريه امكان )5 .مهارتي با هزينه دانشگاه جهت اماده سازي افراد براي اشتغال

تـرم   باشـد در  17دانشجوياني كه معدل نيمسال آنان باالي  )8. است  اي دانشگاه با امكان اتصال نامحدود به اينترنت براي كليه دانشجويان قابل استفاده سايت رايانه )7. باشد دانشجويان فراهم مي
ارائه برخي دروس به صورت مجازي بوده و نيازي به حضور در دانشگاه و كـالس   )10. دارد امكان استفاده از كتابخانه ديجيتال در كنار كتابخانه فيزيكي وجود )9. برخوردارند از تخفيف شهريهبعد 

آموختگـان موسسـه در مقـاطع     در صورتي كه دانـش  )12. توانند از تخفيف شهريه استفاده نمايند تحصيل باشند مي مادامي كه دو دانشجو از يك خانواده در مؤسسه مشغول به) 11. باشد درس نمي
دو روز آخر  گردد براي افراد شاغل حتما شود و تالش مي هاي مؤسسه در دو روز تشكيل مي كالس )13 .خواهند بود باالتر اين موسسه پذيرفته شوند از تخفيف شهريه در كل طول تحصيل برخوردار

  023-34557261-66: تلفن .شهرك صنعتي گرمسار و  تهران، بين پل هوايي ـ ضلع شمالي جاده مشهد ،گرمسار: نشاني) 14. ريزي گردد برنامه فتهه
 www.edu.ac.ir  ارشاد ـ دماوندغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  021-66483608: نمابر   66483602-7: تلفن  14168-34311: كدپستي  21پالك   كوچه شهيد رضا نايبي،تهران، خيابان انقالب اسالمي، ابتداي خيابان وصال شيرازي، : نشاني واحد خواهران
  021-76332410: نمابر    76332404-9: تلفن     39719-11113: كدپستي.   كار، جنب گاز، خيابان شهيد تندگويان كدماوند، گيالوند، روبروي پليس راه ابتداي شهر: نشاني واحد برادران

 www.eram-shiraz.ac.ir  ارم ـ شيرازغيرانتفاعي  مؤسسه* 
         071-36465378-81 :تلفن   91895-1195 :صندوق پستي    7194774475 :كدپستي   .خيابان شهيد مختاري، شيراز، ابتداي بلوار چمران: نشاني

 www.arvandan.ac.ir  اروندان ـ خرمشهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 
   061-53536422-53536423: تلفكس                 .جنب دبيرستان شهيد رجايي ،)كوي نيرو(كوي شهيد عباسپور  ،)ع(ابيطالب ابن اتوبان علي ،خرمشهر: نشاني

 www.asrar.ac.ir  اسرار ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 
   0511-8661770-5: تلفكس           9189899363: كدپستي      69بلوار معلم، معلم  ،مشهد ):1ساختمان شماره (نشاني سازمان مركزي 

 www.osve.ac.ir  تبريزـ معاصر  وهاسغيرانتفاعي  مؤسسه* 
بـه  ) 2 .منـد خواهنـد شـد    بهـره . .. استفاده از اسـتخر و سـوناي ويـژه دانشـجويان و     اردوهاي تفريحي و علمي، راهيان نور، اعزام به سفر ورزشي،سالن  دانشجويان از امكانات رفاهي شامل غذا،) 1

 پاسـداران،  بزرگراه تبريز،: نشاني) 4. ا خواهد شداعط اي هاي مختلف ورزشي و فرهنگي جوايز ويژه به دانشجويان داراي مقام در رشته) 3 .دانشجويان رتبه اول و دوم تخفيف شهريه داده خواهد شد
    041-36665601-4 :تلفن                51559-58345: كدپستي    .كوي الهيه، خيابان سبالن به طرف باغميشه، ،شهيد فهميده ميدان

 www.eshragh.ac.ir  اشراق ـ بجنوردغيرانتفاعي  مؤسسه* 
تخصـيص وام صـندوق   ) 4. هاي تربيت بدني و فوق برنامـه  سالن ورزشي جهت كالس) 3. خوابگاه در قالب بخش خصوصي) 2. سالن غذاخوري و بوفه، كارگاهيداراي تجهيزات آزمايشگاهي و ) 1

 جـاده  5كيلـومتر   بجنـورد،  خراسان شـمالي، : شانين )7. سرويس اياب و ذهاب شركت اتوبوسراني از سطح شهر به محل دانشگاه) 6. تخفيف شهريه جهت دانشجويان رتبه ممتاز در هر ترم) 5. رفاه
 058-32285709: نمابر                 32285701-7 :تلفن        .المللي بعد از نمايشگاه بين ،اسفراينـ  اردكان

 www.afzalekermani.ac.ir  افضل كرماني ـ كرمانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 18، حمزه حمزه خيابان، جمهوري اسالميكرمان، بلوار : نشاني) 2. نشاني فوق مراجعه نمايندبه داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط و ضوابط مؤسسه به وبگاه مؤسسه ) 1

 www.eqbal.ac.ir  اقبال الهوري ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 
بـراي دانشـجويان سـرويس    ) 2 .شـد  مند خواهند  درصد شهريه ثابت جهت نيمسال بعد بهره 20و  30، 50هاي اول تا سوم در هر گروه آموزشي به ترتيب از تخفيف  در هر نيمسال تحصيلي رتبه) 1

 051-38210073: نمابر            382100757-7: تلفن          9سرافرازان  ،سرافرازان بلوار ،بلوار پيروزي ،مشهد: نشاني) 3 .اياب و ذهاب رايگان در نظر گرفته شده است
 www.ekbatan.ac.ir  اكباتان ـ قزوينغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   028-32579096 :تلفن   .              خيابان فرهنگ ،قزوين، شهر محمديه، بلوار دانشگاه: نشاني) 2. بيني شده است براي كليه دانشجويان خوابگاه پيش) 1
 www.alghadir.ac.ir  تبريزغيرانتفاعي الغدير ـ  مؤسسه* 

ارائه خوابگاه خـودگردان بـه دانشـجويان دختـر و      )3 .دانشجويان شاهد و ايثارگر درصدي به 100ارائه تخفيف  )2. گردد اساس مقررات داخلي موسسه تمهيداتي ارائه مي بر به دانشجويان ممتاز) 1
 )6 .نامـه وزارتـي   آيـين  اي برابـر  ارائه غذاي گرم يارانه )5 .دانشجويان طبق مقررات صندوق رفاه دانشجويان تسهيالت پرداخت وام شهريه به )4 .هاي خودگردان دانشجويان پسر به خوابگاه معرفي

 )8 .بصورت رايگـان بـراي دانشـجويان   ) سيويليكا( هاي ايران ها و همايش امع مقاالت كنفرانساستفاده از بانك اطالعاتي ج )7. چاپي و الكترونيكي امكان استفاده از مجالت و كتب بصورت نسخه
         041-33316992 :كستلف               5158915515: كدپستي        .398صادرات، قطعه  كوي سپهر ،روبروي كوي استانداري، استاندارد يابانخ ،2وليعصر  ،تبريز: نشاني

 www.iranian.ac.ir  تهرانـ ايرانيان  مجازيغيرانتفاعي  مؤسسه* 
حضور ) 3 .هموسستوانايي در پرداخت شهريه مطابق مصوبات هيات امناي  )2 .هموسسهاي مجازي  جهت استفاده از آموزش) با سرعت مناسب(داشتن يك دستگاه رايانه متصل به شبكه اينترنت ) 1

تهـران،  : نشـاني ) 6 .فاقد امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه دانشجويي اسـت اين موسسه ) 5. هاي غيرعملي بصورت غيرحضوري و مبتني بر شبكه اينترنت است آموزش )4 .فيزيكي در كليه امتحانات
    021-66124000: تلفن                      .7پالك ، توحيد، كوچه فرهاديه يخيابان توحيد، نرسيده به خيابان آزادي، روبروي مترو

 www.rayanee.ac.ir  تهرانـ اي  مجازي رايانهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
          021-44168537: تلفن         14858-85181: كدپستي.             2، پالك 27تهران، ميدان المپيك، ضلع جنوب غربي ميدان، كوچه  :نشاني

 www.faran.ac.ir  تهرانـ مجازي فاران مهر دانش غيرانتفاعي  مؤسسه* 
  021-88734156-88783115: تلفن          1514646311: كد پستي    .6، خيابان ششم، پالك )بخارست(شهيد احمد قصيرتهران، خيابان : نشاني

 www.nooretouba.ac.ir  تهرانـ نورطوبي مجازي غيرانتفاعي  مؤسسه* 
      021-66958322 :نمابر           610171000-6: تلفن         .    3تهران، ميدان انقالب، خيابان كارگر شمالي، نرسيده به خيابان نصرت، كوچه مهر، پالك : نشاني

 www.unialmahdi.ir  )ويژه خواهران(اصفهان ـ  مهدي مهرغيرانتفاعي ال مؤسسه* 
به دانشـجويان واجـد شـرايط بـر اسـاس ضـوابط       ) 2. د شدنخواه شهريه ثابت برخوردار درصد 50 و 60، 70سال تحصيلي اين مؤسسه به ترتيب از تخفيف دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم هر ) 1

نامـه از طـرف مؤسسـه بـه صـورت وام       معرفي گيرد، به عالوه بر اساس تفاهم نامه همكاري با بانك عامل، شهريه دوره تحصيلي دانشجوي متقاضي با صندوق رفاه دانشجويي وام شهريه تعلق مي
خوابگـاه خـودگران ويـژه    : دانشجويان از امكانات رفـاهي شـامل  ) 4. و بهزيستي در خصوص پرداخت شهريه امور ايثارگران، كميته امداد همكاري با بنياد شهيد و) 3. گردد الحسنه پرداخت مي قرض

  .شـمالي  انتهاي بلوار غـدير، بلـوار پاسـداران    شهر، سپاهان اصفهان،: نشاني) 5. مند خواهند شد بهره...  ره، پزشك، اردوهاي علمي، تفريحي واي، بيمه حوادث، مشاو خواهران، يك نوبت غذاي يارانه
 031-3651861: نمابر       36516821-36508280: تلفن
 www.alvand.ac.ir  وند ـ همدانغيرانتفاعي ال مؤسسه* 

از  )3. هاي خودگردان مورد تاييد اسـتفاده نماينـد   توانند از خوابگاه دانشجويان مي )2. درصد شهريه ثابت تخفيف اعمال خواهد شد 50ورودي هر سال  17 دانشجويان رتبه اول معدل باالي براي) 1
امكان دسترسي دانشجويان بـه منـابع    )5 .وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويي استفاده نمايندتوانند از  دانشجويان مي )4. سوي موسسه غذاي گرم با يارانه براي دانشجويان پيش بيني شده است

توانند از امتياز پرداخت شـهريه بـه صـورت اقسـاط اسـتفاده       دانشجويان مي )7. باشد هاي مورد نياز مي موسسه مجهز به كارگاه )6. هاي علمي از سوي موسسه فراهم شده است الكترونيك و پايگاه
  .جنب مركز آموزش مخابرات ،بلوار زينبيه ،زاده عبداهللا ميدان امام ،همدان: نشاني) 9 .مراجعه نماييدي فوق توانيد به سايت موسسه به نشان جهت كسب اطالعات بيشتر مي )8. مايندن

 081-34246748 :نمابر            34246747: تلفن



 موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              ها بخش پيوست

 ها بخش پيوست 27 صفحه 5شماره   پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
 www.iju.ac.ir  ـ يزد) ع(امام جوادغيرانتفاعي  مؤسسه* 

دانشـجويان از مزايـاي وام   ) 2. تـامين خواهـد شـد    )موقت م يائدا خوابگاه خودگردان(گرفته است و براي كليه متقاضيان خوابگاه با نظارت دانشگاه  دانشگاه در موقعيت مكاني ممتاز شهري قرار) 1
فرهنگـي و   ،)رتبه اول تا سوم( علمي ممتاز دانشجويان) 3 .دانشجويي برخوردارند و مزاياي بيمه حوادث) دانشجوياندر صورت مساعدت صندوق رفاه (ريال  000/000/3 شهريه در هر ترم تا سقف

آزمايشي علوم رياضي و هاي  نيمسال به داوطلبان گروه 7به مدت  ريال 000/500/7 پرداخت مبلغ) 4. شوند برخوردار مي% 50تا سقف  )ثابت و متغير( شهريه ترم از معافيت در هر ورزشي هر رشته،
 كليـه دانشـجويان  ) 5 .)بـا حفـظ شـرط معـدل    ( گيـرد  تعلق مي 1500خارجي با رتبه كمتر از  هاي هاي آزمايشي هنر و زبان و داوطلبان گروه 2000علوم انساني با رتبه كمتر از  فني، علوم تجربي و

 .شـوند  برخوردار مي) مطابق مصوبه هيات رئيسه براي هر ترم(از تخفيف شهريه  18معماري با معدل باالي  نساني و هنر وو دانشجويان دانشكده علوم ا 17دانشكده فني و مهندسي با معدل باالي 
 مركز رشد كسب و كارآفريني، هاي كامپيوتري، اينترنت وايرلس، كتابخانه مركزي و ديجيتال، باشگاه امكان استفاده رايگان از سايت )7. پذير است ترم به صورت اقساط امكان پرداخت شهريه هر) 6

      38281200-4: تلفن   .)ع(االئمهبلوار جواد، بلوار شهيدان اشرف صفائيه،، يزد: نشاني) 8. باشد مهيا مي )با نرخ دانشجويي( كار، مركز مشاوره و سلف سرويس غذاخوري
 www.omidnahavand-ihe.ac.ir  اميد ـ نهاوندغيرانتفاعي  مؤسسه* 

بـه دانشـجويان وام   ) 4. باشـد  سلف سرويس دانشجويي در موسسه فعال مي )3. به نفرات برتر تخفيف شهريه پرداخت خواهد شد) 2 .باشد دانشجويان غيربومي خوابگاه خودگران فراهم ميبراي  )1
  .اي روبروي اداره فني و حرفه ،خيابان رسالت نهاوند،: نشاني) 6. باشند يه معاف ميدرصد از پرداخت شهر 25خانواده معظم شهدا و جانبازان باالي  )5. دانشجويي صندوق رفاه پرداخت خواهد شد

   081-33242545-33224300: تلفن                                               65915-466 :صندوق پستي
 www.amin.ac.ir  امين ـ فوالدشهر اصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

وجود سرويس اياب و ذهاب از اصفهان و ) 3. الحسنه موسسه عالوه بر وام صندوق رفاه دانشجويي مندي از وام قرض هرهب) 2 .خوابگاهي دخترانه و پسرانه با امكانات كامل هاي مجهز به سوييت) 1
برگـزاري  ) 7 .تفريحـي و زيـارتي   سفرهاي علمي، پژوهشي،) 6 .متنوع هشيهاي فرهنگي و پژو برنامه) 5 .هاي ورزشي دانشجويان برتر و دارندگان مقام وجود تخفيف شهريه جهت) 4 .ها شهرستان

بهزيسـتي و   امـداد،  تخفيف شهريه به دانشجويان تحت پوشش كميتـه ) 9...  اينترنت و پيشرفته، يهاي كامپيوتر سايت كتابخانه مركزي و ديجيتال، جهز به سلف غذاخوري،م) 8. مسابقات ورزشي
 031-52636161: تلفن     .مقابل بانك ملي طالقاني، خيابان ،A2محله  فوالدشهر، اصفهان،: نشاني) 11 .هاي تحصيلي شهريه دانشجويي بصورت اقساط در كليه ترمدريافت ) 10 .بنياد شهيد

 www.andishmand.ac.ir  انديشمند ـ الهيجانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 013-42420291-3: تلفن        4415173795: كدپستي                    .شرقي گيالن، الهيجان، ميدان شيخ زاهد، خيابان نخجير: نشاني

 www.andishehi.ir  انديشه ـ جهرمغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  071-54227802 :نمابر        54233094-98 :تلفن              74177-65594 :كدپستي                .  متري انديشه 25خيابان  بلوار معلم، جهرم،: نشاني

 www.andishesazan.ac.ir  ـ نكامازندران  يهپاعلوم انديشه سازان غيرانتفاعي  مؤسسه* 
) 4. اول تا سـوم دانشجويان ممتاز  تخفيف ويژه شهريه به) 3. علوم ارائه غذاي گرم براي دانشجويان در موسسه و خوابگاه طبق تعرفه وزارت )2 .دختر خوابگاه خودگردان مجهز براي دانشجويان) 1

 تقسيط كل شـهريه از  )6 .)رايگان(پرسرعت  اينترنت )5 .مند خواهند شد درصد شهريه ثابت در ترم اول بهره 50 تا 30دانشجوياني كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول انتخاب نمايند از تخفيف 
 .باشـند  سال برخوردار مي رفاهي شامل اعزام به سفر راهيان نور و اردوهاي علمي و تفريحي، زيارتي و پژوهشي در هر امكاناتكليه دانشجويان از  )7 .نام و انتخاب واحد تا پايان تحصيل ابتداي ثبت

انشـجوياني  د) 10 .با اهداي جوايزسال  هر تقدير از دانشجويان فعال در حوزه علمي و فرهنگي و پژوهشي در پايان )9 .رصدد 20تخفيف هزينه خوابگاه خودگردان به دانشجويان ممتاز به ميزان  )8
) 12. وزارت علـوم  پرداخت وام دانشجويي از طريق صندوق رفاه دانشـجويان ) 11 .برخوردار خواهند شد درصد 30تا  20تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند از تخفيف شهريه ثابت بين  كه

خيابـان   ،نكا ،مازندران: نشاني) 15. مراجعه نماييد فوقموسسه به نشاني وبگاه اطالعات بيشتر به كسب جهت  )13 .ايثارگران تخفيف شهريه به دانشجويان تحت پوشش سازمان بنياد شهيد و امور
   011-34742444-34746689 :لفنت    48419-17155: كدپستي.         شعبه امامت جنب بانك ملي ،روبروي كوچه فرمانداري، انقالب

 www.energy.ac.ir  ـ ساوه انرژيغيرانتفاعي  مؤسسه* 
) 3. رعايت كليه مقررات وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري الزامـي اسـت    ) 2 .هستند رشته بنابر تعداد پذيرفته شدگان در آن رشته از تخفيف شهريه برخوردار هاي اول تاسوم هر دانشجويان رتبه )1

. آمد، غذاي گرم روزانه و امكانات محدود خوابگاه خودگردان فراهم است امكانات رفت و) 4. خواهند شد مزاياي بيمه دانشجويي برخورداردانشجويان از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان و 
بلـوار   ،ساوه: نشاني )6. خواهند داشت هاي خصوصي با اساتيد راهنما، مشاوره اجتماعي، روانپزشك، پزشك به صورت رايگان دسترسي كليه دانشجويان در طول ترم به جلسات عمومي و مشاوره )5

  086-48508 :تلفن       3917767746 :كدپستي.   مقابل پارك جامع سلمان ساوجي ،خيابان سلمانيه ،سرلشگر شجاعي
 www.anvar-ol-olum.ac.ir  انوارالعلوم ـ بندرانزليغيرانتفاعي  مؤسسه* 

هـاي   به دانشجويان رتبه )3. باشد پذير مي پرداخت شهريه بصورت اقساطي و در سه قسط امكان )2. گردد ها بعدازظهر تشكيل مي كالس ،شاغلين ها و يا براي رفاه حال كاركنان ادارات و سازمان )1
و يـا سـازمان ) ره(ش كميتـه امـداد امـام خمينـيبه دانشجوياني كه تحت پوش) 4. شود نفر باشد تخفيف داده مي 20نام كنندگان آن رشته در آن سال بيشتر از  اول تا سوم به شرطي كه تعداد ثبت

 013-44435060و   44345498 : تلفن              .2جنب كوچه ايثار  ،خيابان محراب اول ،بلوار معلم ،ميدان ماال ،بندرانزلي: نشاني )5 .شود باشند ده درصد تخفيف داده مي بهزيستي مي
 www.ooj.ac.ir  اوج ـ آبيكغيرانتفاعي  مؤسسه* 

داراي امكانـات خوابگـاهي، سـالن غـذاخوري، بوفـه و       )4 .سرويس اياب و ذهاب )3 .درصد 40تخفيف شهريه براي دانشجويان برتر علمي، ورزشي و فرهنگي در هر گروه تا  )2 .تقسيط شهريه )1
تخفيـف ويـژه    )8 .تخفيف مخصوص براي دانشجويان بومي استان قـزوين  )7 .اينترنت وايرلس پرسرعت و انتشاراتداراي كتابخانه، ) 6 .مجهز به سه سايت كامپيوتري )5 .مندي از يارانه غذا بهره

و روانشناسـي و   ارائـه مشـاوره اجتمـاعي    )10 .هاي دانش بنيان حمايت از دانشجويان برتر براي ورود به بازار كار و شركت )9. )گردد اين رقم با توافق موسسه تعيين مي( براي دانشجويان غيربومي
، بنيـاد شـهيد،   )ره(تخفيف صد در صدي براي فرزندان تحت پوشش كميته امداد امام خميني )12 .هاي دانشجويان تخفيف شهريه و حمايت مالي از اختراعات و پروژه )11 .اشتغال به صورت رايگان

برگـزاري   )16 .تخفيف براي تحصيل همزمـان دو دانشـجو از يـك خـانواده     )15 .دوهاي تفريحي، علمي و سياحتيبرخورداري از بيمه حوادث دانشجويي ار )13 .امور ايثارگران و سازمان بهزيستي
 .فنـاوري  هاي مختلف با ارائه گواهينامه معتبر از وزارت علوم، تحقيقـات و  هاي تخصصي در رشته برگزاري دوره )17 .هاي مختلف مسابقات ورزشي و اعزام دانشجويان به مسابقات كشوري در رشته

  028-32882310-13 :تلفن   3441311158 :دپستيك.       ابتداي شهرك قدس، )عج(وليعصر از ميدان بعد، آبيك :نشاني )18
 www.irm.ac.ir  ايرانمهر ـ قروهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 087-35249962: نمابر        35247736 - 35249963 :تلفن         .خيابان ابوذر ،قروه كردستان،: نشاني
 www.bakhtar.ac.ir  ايالمـ  باخترغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 ،تخفيفات ديگري براي نويسندگان مقاالت دانشـجويي ) 2. گيرد درصد شهريه ثابت تخفيف تعلق مي 50و 75، 100رشته به ترتيب  در پايان هردوره تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر) 1
مبنـاي   دانشجوياني كه براي مقاطع باالتر در همين موسسـه پذيرفتـه شـوند بـر     و برندگان مسابقات قرآني و مذهبي ،حضور دو دانشجو از يك خانواده ،برندگان المپيادهاي علمي ورزشي فرهنگي

) 4. گيـرد  سال تحصيلي در حد امكان و به صورت خودگران صورت مي پسر غيربومي ورودي هر وتامين خوابگاه براي دانشجويان دختر ) 3. نامه تشويق و تخفيف دانشجويان اعمال خواهد شد آيين
انتهـاي خيابـان    رزمنـدگان، ميـدان دانـش،    ايالم،: نشاني) 5 .سايت رايانه موسسه استفاده نمايند كتابخانه و ـ  مركز جواردانشگاهي خدمات مركز مشاوره و توانند از دانشجويان در طول تحصيل مي

  084-32201400: نمابر            32201401-5 :تلفن       69313-83638 :كدپستي.    هديهم
 www.barayand.ac.ir  شاهرودـ  برايندغيرانتفاعي  مؤسسه* 

براي دانشجويان غيربومي دختـر،   )2. درصد تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد 10و  20 ،30نيمسال به ترتيب هر  هر رشته تحصيلي در در) سوم تا هاي اول رتبه(موسسه  به دانشجويان ممتاز) 1
           023-32397825-7 :تلفن        3614898547 :كدپستي           .خيابان نيايشنبش دانشگاه، خيابان پژوهش،  شاهرود، شهرك: نشاني )3. خوابگاه خودگردان فراهم گرديده است

 www.basir-abyek.ac.ir  بصير ـ آبيكغيرانتفاعي  مؤسسه* 
سـرويس  ) 3. پـذيرد  نام به صورت اينترنتي انجام مي ثبت )2 .كيلومتري تهران واقع شده است 70 در فاصله) غذاي گرم و امكانات آزمايشگاهي(موسسه با امكانات آموزشي و رفاهي مناسب اين ) 1

هـاي   در حـوزه  هـاي آموزشـي بـه صـورت رايگـان      كارگاه )5. تقسيط شهريه و اعطاي وام دانشجويي ميسر است امكان )4. باشد خودگردان و با نظارت موسسه برقرار مياياب و ذهاب دانشجويان 
  .ها و دو دانشجو از يك خانواده دوره دانشجويان ممتاز طيتقدير و تشويق براي دانشجويان ممتاز ورودي، ) 6. گردد مهندسي برگزار ميـ حسابداري، بازرگاني، رفتاري، روانشناسي و فني 

  028-32896340: نمابر     32894858-9: تلفن       .نيايش انتهاي بلوار جنب اتوبان، آبيك، :نشاني) 7
 www.besat.ac.ir  رمانـ ك عثتبغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 )3. شـود  در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كسب كنند درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده مـي ) 2 .باشد هاي خودگردان فراهم مي شرايط جهت معرفي به خوابگاه )1
سـفرهاي   )6. برخوردار خواهند شد دانشجويان از بيمه حوادث )5. الحسنه عالوه بر وام صندوق رفاه دانشجويي مندي از وام قرض بهره )4. پذير است پرداخت شهريه هر ترم به صورت اقساط امكان

ي نرسيده بـه سـه راهـ   ، واليت بزرگراه عاشقانكرمان، : نشاني) 9. هاي فرهنگي و پژوهشي متنوع برنامه )8. هاي پيشرفته هاي كامپيوتري و آزمايشگاه مجهز به سايت )7. علمي، پژوهشي و زيارتي
 034-33243527-40 :تلفن        .سمت راست ،دانشگاه آزاد

 www.bonyan.ac.ir  )اصفهان(شهر  شاهينـ  نيانبغيرانتفاعي  مؤسسه* 
پرسرعت در تمامي نقاط، كتابخانه به همراه سالن مطالعه،  سيم بياينترنت  و ITپسر به صورت خودگردان، مجهز به سيستم كامل  هاي مجهز براي دانشجويان دختر و اين مؤسسه داراي خوابگاه) 1

در ضمن به دانشجويان ممتاز در حوزه آموزش و فعال در حوزه ) 3. همچنين از امور فرهنگي، مشاوره و پژوهشكده برخوردار است) 2. باشد هاي كمك آموزشي مانند ويدئو پرژكتور مي سلف، دستگاه
 مخابراتخيابان شاهين شهر، : نشاني) 4 .شود و به كليه دانشجويان ممتاز فضاي مطالعه مجزا داده مي آيد مسال تحصيلي قدرداني بعمل ميفعال در پايان هر نينيز دانشجويان پژوهشگر  فرهنگي و

 031-45224255 :نمابر            45220511-45223236  :تلفن        8316663191 :صندوق پستي                234الك پ ،شرقي 6، فرعي )دهخدا(



 موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              ها بخش پيوست

 ها بخش پيوست 28 صفحه 5شماره   پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
 www.baharihe.ac.ir  مشهدـ هار بغيرانتفاعي  مؤسسه* 

غيرانتفـاعي بـه عنـوان     -هـاي غيردولتـي   بين موسسات آموزش عالي و دانشگاه ثابت در ترم اول براي داوطلباني كه در انتخاب رشته، موسسه آموزش عالي بهار را در درصد شهريه 50تخفيف ) 1
هـاي خـودگردان رسـمي جهـت دانشـجويان       اين موسسه با خوابگـاه  )3. 16بودن حداقل معدل  تخفيف شهريه ثابت براي دانشجويان رتبه اول تا سوم به شرط دارا )2. كنند مي انتخاب اولويت اول

  .)روبروي ايستگاه متروي كوثر( 32 ، پالك2آباد، بلوار كوثر، نبش كوثر شمالي  مشهد، بلوار وكيل: نشاني) 4 .غيربومي قرارداد منعقد نموده است
  051 -38817019: نمابر        38840455-38837199-38817114: تلفن            91895-1761: صندوق پستي         91779-47993: كدپستي

 www.baharan.ac.ir  گرگانـ  بهارانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
خصـوص   همكاري با بنياد شهيد و امـور ايثـارگران در   )4 .برخورداري دانشجويان از بيمه حوادث )3 .اي به دانشجويان تحويل غذا گرم يارانه )2 .وام تحصيلي به دانشجويان واجد شرايط ياعطا) 1

هـاي   آور در فعاليـت  ثابت به دانشجويان مقـام تخفيف بخشي از شهريه  )6 .تخفيف بخشي از شهر ثابت به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم تحصيلي )5 .پرداخت شهريه فرزندان شاهد و ايثارگر
هـاي كشـاورزي    هاي مجهز به ويديو پروژكتور، كتابخانه، سلف سرويس، سالن كنفرانس، سالن كامپيوتر و زمين برخورداري از امكانات و فضاي آموزشي مناسب شامل كالس )7 .فرهنگي و ورزشي

) 9 .هاي خودگردان داراي مجوز رسمي از سازمان ميراث فرهنگـي و گردشـگري از طريـق موسسـه     معرفي دانشجويان غيربومي به خوابگاه )8 .هاي مختلف هاي مرتبط با رشته جهت انجام عمليات
 017-32173670: نمابر   32174540، 32171034 ،32173671 :تلفن    49148-98939: كدپستي  .بلوار جرجان، انتهاي جرجان پنجم ،گرگان) 10. تقسيط شهريه در طول يك نيمسال تحصيلي

 www.baharandisheh.ac.ir  چابهارـ  بهار انديشهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
   0545-3334201: نمابر       3331355: تلفن        99719-57654: كدپستي.         استان سيستان و بلوچستان، شهرستان چابهار، گلشهر، ابتداي خيابان دانيال: نشاني

 www.bahmanyar.ac.ir  كرمانـ  بهمنيارغيرانتفاعي  مؤسسه* 
امكان دريافت وام شهريه دانشـجويي بـر اسـاس ضـوابط     ) 2. شود درصد شهريه ثابت تخفيف داده مي 20و  30، 40 داشته باشند به ترتيب 17دوم و سوم كه حداقل معدل  دانشجويان رتبه اول،) 1

هـاي شـهريه    خانواده در دانشگاه يها به تحصيل همزمان اعضا در راستاي حفظ كرامت خانواده) 5 .پيگيري خوابگاه بخش خصوصي براي دانشجويان غيربومي) 4 .تحقيقات و فنĤوري وزارت علوم،
  .5 نبش شمالي ،4 اميركبير بلوار اميركبير، ار جمهوري،بلو كرمان،: نشاني) 6 .شود مند مي درصد تخفيف شهريه ثابت بهره 20پرداز دانشجوي اين مؤسسه از 

 034-32110522: نمابر             32110151 :تلفن
 www.binaloud.ac.ir  مشهدـ  بينالودغيرانتفاعي  مؤسسه* 

هاي مطالعـه و سـالن غـذاخوري     منظوره ورزشي، سالن به وسايل مدرن كمك آموزشي بوده و موسسه از سالن بسيار بزرگ و چندها مجهز  ها، سالن اجتماعات و كارگاه ها، آزمايشگاه كليه كالس) 1
رالعمل مربـوط از  دانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي در هر سـال تحصـيلي بـر اسـاس دسـتو     ) 3. به دانشجويان متقاضي، وام كمك شهريه در هر نيمسال تعلق خواهد گرفت) 2. مند است بهره

دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشـجويي برخـوردار   ) 5. هاي دولتي در خصوص پرداخت شهريه همكاري خواهد شد با دانشجويان معرفي شده از ارگان) 4. تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود
هـاي آموزشـي،    از دانشـجويان برتـر در حـوزه   ) 8. باشـند  مند مي كليه دانشجويان از خدمات مشاوره و سالمت بهره) 7. شوند اردوهاي زيارتي، سياحتي و علمي در هر سال برگزار مي) 6. خواهند بود

هاي فرهنگي، اجتمـاعي و   هاي فعال در حوزه موسسه داراي كانون) 10. هاي ملي موسسه به صورت رايگان خواهد بود شركت در همايش) 9. شود فرهنگي، پژوهشي و ورزشي در هر سال تقدير مي
 براي اطالعات بيشتر به سايت موسسه به نشاني) 12. هاي گذشته تمهيداتي فراهم خواهد نمود اين موسسه تعهدي براي خوابگاه ندارد، ولي همانند سال) 11. باشد هاي علمي دانشجويي مي انجمن
 051-34230563: نمابر   34230561: روابط عمومي     34230562-5 :تلفن                     4نبش معلم  ،بلوار طرقبه ،مشهد: ينشان) 13. مراجعه فرماييدفوق 
 www.bineshvdanesh.ac.ir  بينش و دانش ـ محمديه قزوينغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 028-32579092: نمابر   32579092-3: تلفن        34919-34185: كدپستي     .آهنگ دانش، جنب دفتر امام جمعه، ساختمان 3 قزوين، شهر محمديه، منطقه: نشاني
   www.beyhagh.ac.ir  سبزوارـ هق بيغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 051-44668870-72: تلفن     .)امداد(شهرستان سبزوار، خيابان طالقاني، نبش چهاراره رازي: نشاني
   www.pars.ac.ir  مهر فارسپارس ـ غيرانتفاعي  مؤسسه* 

       0782-6524066: نمابر       6524198-6523200-1: تلفن    74451-113 :صندوق پستي     . بلوار پارسيان، شهرستان مهر، فارس استان: نشاني
   www.parsrazavi.ac.ir  گنابادـ رضوي پارس غيرانتفاعي  مؤسسه* 

 0533-7229115 و 7229117: تلفن   .گناباد، خيابان ناصرخسرو، روبروي سالن شهيد كفايي :نشاني
   www.parsa.ac.ir  بابلسرـ  اپارسغيرانتفاعي  مؤسسه* 

    011-35339301: نمابر      35250682-6: تلفن           . 11پور، پالك  بابلسر، بلوار شهيد شريفي، خيابان شهيد كهن، كوچه شهيد محمد حسين: نشاني
   www.parsian.ac.ir  بيدستان قزوينـ  يانپارسغيرانتفاعي  مؤسسه* 

دانشـجويان در   )2 .باشـند  مـي اين موسسه از پرداخت كل شهريه تحصيلي معـاف   هاي را در آزمون سراسري كسب نمايند، در صورت انتخاب رشته 500تا  1سهميه، رتبه  دانشجوياني كه بدون )1
به نفرات اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال كه معدل باالي  )3 .شوند نمايد، معرفي مي هاي خودگردان داراي مجوز كه موسسه بر فعاليت و نوع ارائه خدمات آنان نظارت مي صورت نياز به خوابگاه

فعال بسيج كه رتبه اول تا سوم در هر نيمسال  به اعضاي) 5 .گردد مي به فرزندان شهدا و ايثارگران تخفيف اهداء )4. گردد مي اعطاءتخفيف شهريه  درصد 10و 15، 20 بيرا كسب نمايند به ترت 18
يـل اعضـاي تـيم روبوكـاپ، كسـب عنـوان در       هاي علمي از قب به دانشجويان داراي اختراع و فعال در زمينه )6 .گردد برابر دانشجويان عادي تخفيف اعطاء مي را كسب نمايند، دو) 18معدل باالي (

: نشاني) 7. گردد هاي علمي معتبر و مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه ارائه مي المللي و ساير فعاليت هاي كشوري و بين هاي علمي كشور و المپياد رقابت
  028-33292540: نمابر             33292450: تلفن         .وينا عد از پل پليتهران، ب ـ قزوينقديم جاده  5لومتر يقزوين ك

   www.pasargad-ihe.ac.ir  شيرازـ  ارگادپاسغيرانتفاعي  مؤسسه* 
موسسه  )5 .امكان تقسيط شهريه براي كليه دانشجويان )4 .رفاهپرداخت وام شهريه به دانشجويان از صندوق  )3 .تامين خوابگاه خودگردان )2 .اول تا سوم هاي تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه )1

 شـيراز، : نشـاني  )7 .ها تمام رشته هاي مختلف آزمايشگاه و كارگاه )6. باشد وايرلس، امكانات ورزشي و سايت رايانه مياينترنت داراي امكانات رفاهي از قبيل سلف سرويس، مركز مشاوره، كتابخانه، 
   071-38420007-8 :نمابر          38420003-7 :تلفن          7176984578 :صندوق پستي              .غربي ابتداي فجر والفجر،شهرك  اميركبير، بلوار
www.partov.ac.ir  زاهدان -پرتو غيرانتفاعي مؤسسه * 

 3معلم  -بلوار معلم  - زاهدان: نشاني مؤسسه
 .خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر و پسر آماده است    054_33416114: نمابر    054_33416113: تلفن    9816848115: كد پستي

 www.heip.ac.ir  فريدونكنارـ  پرديسانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
تهيه خوابگاه و تامين مسـكن در حـد مقـدورات     )2. برخوردار خواهند شد درصد 30 و 40، 50سوم هر نيمسال تحصيلي طبق ايين نامه از تخفيف شهريه ثابت به ترتيب  دانشجويان رتبه اول تا) 1

 ط سازمان سنجش آموزش كشور از طريق وب سايت موسسه به نشانيزمان تعيين شده توس داوطلبان پذيرفته شده در اين موسسه بايستي در )3. پذير است خوابگاه خودگردان امكان براي معرفي به
  011-35667240: نمابر    1135667242و    35667241: تلفن     .جنب مخابرات ،)ره(فريدونكنار، خيابان امام خميني : نشاني) 4. جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر مراجعه فرمايندفوق 
 www.parandak.ac.ir  )استان مركزي(ك پرندـ  پرندكغيرانتفاعي  مؤسسه* 

موسسـه  ايـن  ) 3 .باشـد  خوابگـاهي مـي   اين موسسه فاقد امكانـات ) 2. خواهند بود دانشجويان ممتاز براساس ضوابط و مصوبات در نيمسال بعد از پرداخت درصدي از شهريه ثابت و متغير معاف) 1
در صورت ) 5 .برخوردار خواهند بود دانشجويان اين موسسه از مزاياي بيمه حوادث) 4 .باشد هزينه توسط دانشجو ميسر مي ذهاب با پرداختاين سرويس اياب و  نزديكترين شهر به تهران است، بنابر

ايـن موسسـه   ) 7 .شـود  رت نقد دريافت ميشهريه ترم اول به صو تمام) 6 .دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد انصراف، دانشجو موظف است، خسارت وارده به
كيلـومتر  : نشـاني ) 9. مراجعه نمايندفوق  نشانيوبگاه مؤسسه به نام به  الزم جهت ثبت پذيرفته شدگان براي اطالع از زمان و مدارك) 8 .موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد برنامه انتقالي به ساير

    086-45284331-45284332-44815480-88051341 :تلفن             .)عج(خيابان وليعصر  پرندك، انتهاي ساوه، شهر ـازاد راه تهران  60
 www.pooya.ac.ir  پويا ـ ياسوجغيرانتفاعي  مؤسسه* 

گونه تعهدي در قبـال تـامين خوابگـاه     موسسه هيچ) 2. تخفيف داده خواهد شد درصد از شهريه ثابت نيمسال بعدي 50 و 75، 100اول تا سوم هر رشته به ترتيب مقادير  هاي به دانشجويان رتبه) 1
بيني شده از  هاي پيش به دانشجويان متقاضي وام بر اساس اولويت) 3. بعهده دانشجو خواهد بود هاي خودگردان اسكان دهد كه هزينه آن تالش خواهد كرد همه دانشجويان را در خوابگاه ندارد، ولي

  .آباد جنب مسجد فاطمه الزهرا نجف آباد، ميدان آريوبرزن، بلوار شهيد هرمزپور، ياسوج، نجف: نشاني) 4. گيرد تعلق مي دانشجويان وزارت علوم وام شهريهبودجه اختصاص يافته توسط صندوق رفاه 
   074-33321594: نمابر         33321565: تلفن        7591347416 :كدپستي

 www.pooyesh.ac.ir  پويش ـ قمغيرانتفاعي  مؤسسه* 
در شهريه ثابت بر اساس مصوبه هيات امنا موسسـه،  %  100و يا بيشتر باشد تا سقف  17ها  براي داوطلباني كه معدل مقطع قبلي آن )2. خوابگاه براي خواهران و معرفي به خوابگاه براي برادران) 1

بر  )4. شود موسسه تخفيف در شهريه ثابت در نظر گرفته مي يشوند بر اساس مصوبه هيات امنا براي داوطلبان اعم از بومي و غيربومي كه در اين موسسه پذيرفته مي )3. تخفيف تعلق خواهد گرفت
دانشجويان ايـن موسسـه از مزايـاي وام شـهريه صـندوق رفـاه        )5. شهريه ثابت تخفيف تعلق خواهد گرفت %100موسسه، به دانشجويان ممتاز در هر سال تحصيلي تا  ياساس مصوبه هيات امنا

داوطلبان براي كسب  )7. آموختگان اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش) 6. دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در صورت تخصيص اعتبار برخوردار خواهند شد
    .11كوي  ،بعد از پمپ بنزين قم، انتهاي بلوار محمد امين، بلوار غدير،: نشاني) 8. مراجعه نمايندفوق اطالعات بيشتر به سايت موسسه به نشاني 

   025-32855016: نمابر       32855011-15: تلفن    37195-1383: صندوق پستي   37139-56331 :كدپستي



 موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              ها بخش پيوست

 ها بخش پيوست 29 صفحه 5شماره   پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
 www.pd.ac.ir  پويندگان دانش ـ چالوسغيرانتفاعي  مؤسسه* 

دانشجويان به خوابگاه دانشجويي بـا تمـامي امكانـات    ) 2. بعد داده خواهد شد اي در شهريه ترم ت موسس تخفيف ويژهأهر رشته تحصيلي بر اساس ضوابط و مصوبه هيـ به دانشجويان ممتاز در) 1
) صندوق رفـاه  در صورت تامين بودجه از طرف(تحقيقات و فناوري  دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، توانند از وام دانشجويان براي پرداخت شهريه مي) 3 .خودگردان معرفي خواهند شد بصورت

و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير  همكاري با بنياد شهيد) 5 .گردد در سلف سرويس موسسه ارائه مي به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با نرخ دانشجويي) 4 .استفاده نمايند
تقدير از دانشجوياني كـه در المپيـاد ورزشـي اسـتاني و     ) 9 .برخورداري دانشجويان از بيمه حوادث) 8 .اردوهاي علمي دانشجويي) 7 .پرداخت شهريه بصورت اقساطي) 6. فرزندان شاهد و ايثارگران

  .كوچه فلسطين خيابان هفده شهريور، چالوس،: نشاني) 11 .تخفيف شهريه براي تحصيل همزمان دو يا سه نفر دانشجو در يك خانواده) 10. اند هكشوري مقام اول تا سوم را كسب كرد
   011-52217785: نمابر        52217626 :تلفن           46619-34816 :كدپستي

 www.payamgolp.ac.ir  پيام ـ گلپايگانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
. هاي اول تا سوم در هر نيمسال از پرداخت درصدي از شهريه معاف خواهند بود دانشجويان رتبه) 2. موسسه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پسر است) 1
گلپايگـان،  : نشاني) 5 .موسسه داراي امكانات رفاهي، فرهنگي و ورزشي است) 4. مند خواهند شد هرههاي اختصاص داده شده از سوي صندوق رفاه دانشجويان مطابق ضوابط ب دانشجويان از وام) 3

   031-57243249-50: نمابر            57243244-7: تلفن          8771667596:صندوق پستي         87717179: كدپستي.   جاده خمين 2ميدان معلم، كيلومتر 
 www.fer-pihe.ac.ir  پيروزان ـ فردوسغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 )3. باشـد  هاي خودگردان فـراهم مـي   شرايط جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه )2. گردد نامه موسسه تخفيف شهريه اعطا مي رشته تحصيلي در هر نيمسال مطابق آيين به دانشجويان ممتاز هر )1
 اسـتان خراسـان  : نشـاني  )4. وابسته به موسسه آموزش عالي پيروزان پرداخت خواهد شد فرهيختگان رفاهتحصيلي و شهريه خوابگاه دانشجويان در طول دوران تحصيل توسط صندوق  كل شهريه

  056-32731804 :نمابر        32731801-3 :تلفن .          جنوبي، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر
 www.pishtazan.ac.ir  پيشتازان ـ شيرازغيرانتفاعي  مؤسسه* 

درصد از شهريه ثابت نيمسال بعدي  30و  50، 100تا سوم هر رشته به ترتيب مقادير  هاي اول به دانشجويان ممتاز رتبه )2 .خوابگاه خودگردان استفاده نمايند توانند از مي دانشجويان دختر و پسر )1
   .74كوچه  ،خيابان قصردشت ،شيراز: نشاني) 5 .باشد موسسه داراي سلف سرويس مكانيزه مي) 4. شهيد و امورايثارگران قرارداد همكاري دارد موسسه با بنياد اين) 3 .داده خواهد شد تخفيف
  071-36289203-4 :تلفن
 www.tabaran.ac.ir  تابران ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 

دانشجويان ممتاز علمي، ) ب .خانواده معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران) الف: گيرد موسسه، به افراد ذيل در هر نيمسال تحصيلي تعلق مي يهيات امناتخفيفات شهريه براساس ضوابط و مصوبات ) 1
، سازمان بهزيستي و ساير نهادهـاي  )ره(داد امام خمينيدانشجويان تحت پوشش كميته ام) د .تحصيل همزمان دو فرد يا بيشتر از يك خانواده در موسسه آموزش عالي تابران) ج. فرهنگي و ورزشي

دانشـجويان غيربـومي جهـت     )3. تدر صورت تخصيص اعتبار از صندوق رفاه دانشجويان وزارت متبوع، به كليه دانشجويان متقاضي، وام كمك هزينه پرداخت شهريه تعلق خواهد گرفـ  )2 .خيريه
 60/2 آباد، بلوار شريعتي، خيابـان شـريعتي   مشهد، قاسم: نشاني )4. ي خودگردان داراي مجوز از سوي دانشگاه منتخب استان، معرفي خواهند گرديدها هاي دانشجويي به خوابگاه سكونت در خوابگاه

   051-35227223: نمابر          35227215: تلفن             91897-13113: كدپستي     .11شماره 
 www.tabnak.ac.ir  تابناك ـ المردغيرانتفاعي  مؤسسه* 

توزيـع يـك وعـده     )3 .گيـرد  دانشجويان به متقاضيان وام دانشجويي تعلق مـي  صورت همكاري صندوق رفاه در )2 .آورد جهت تامين خوابگاه براي متقاضيان بعمل مي موسسه تمامي سعي خود) 1
) 5 .باشـند  با همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران از پرداخت شهريه معاف مـي  درصد 25 شهيد و جانباز بااليفرزندان و همسر ) 4 .صورت همكاري صندوق رفاه دانشجويان روز، در غذاي گرم در

            )عج(عصر يشرق بيمارستان ول، بلوار معلم ،المرد :نشاني) 6. در شهريه ثابت منظور خواهد شد درصد تخفيف 30و  40، 50وابط دانشگاه به ترتيب ضبراي دانشجويان رتبه اول تا سوم طبق 
  071-52730219 :نمابر     52730218  و  52730217 : تلفن
 www.takestan.ac.ir  )قزوين(تاكستان ـ تاكستان غيرانتفاعي  مؤسسه* 

 سـرويس رفـت و برگشـت از تهـران و كـرج و      )2 .هاي جاري پرداخت هزينهو فقط در قبال  بدون پرداخت اجاره) به برادران در صورت امكان(دانشجويي به خواهران پذيرفته شده  ارائه خوابگاه) 1
  .برنامـه ريـزي گـردد     گردد براي افـراد شـاغل حتمـا دو روز آخـر هفتـه      شود و تالش مي دو روز تشكيل مير موسسه د هاي كالس) 3 .گردد هشتگرد به دانشگاه و بالعكس با اخذ هزينه فراهم مي

تحقيقـات   دانشـجويان وزارت علـوم،   به دانشجويان متقاضي طبق ضـوابط صـندوق رفـاه    )6 .امكان تقسيط در پرداخت شهريه )5 .دانشجويان براي ورود به بازار كار مربوطهكمك به  حمايت و )4
بـاالتر ايـن    آموختگـان موسسـه در مقـاطع    در صورتي كه دانش) 8 .امكان استفاده از تسهيالت وام دانشجويي از منابع داخلي موسسه) 7. فناوري وام شهريه مصوب آن صندوق پرداخت خواهد شد

هر رشته تحصيلي در هر نيمسال به  در) هاي اول تا سوم رتبه(به دانشجويان ممتاز ) 9. طول تحصيل برخوردار خواهند بود در كل) نامه داخلي براساس آيين(موسسه پذيرفته شوند از تخفيف شهريه 
سـلف  ) 11 .ذيصـالح  با ارائه مدارك معتبـر از مراجـع  ) همسر و فرزندان آنها(معظم شهدا و جانبازان  اعطاي تخفيف به خانواده) 10 .خواهد شد فيف شهريه ثابت دادهدرصد تخ 30 و 40، 50ترتيب 

قزوين، : نشاني) 13 .توانند بصورت رايگان از اينترنت استفاده نمايند دانشجويان مي) 12. فراهم است اي براي كليه دانشجويان باشد و امكان استفاده از غذاي يارانه دانشجويي داير مي سرويس و بوفه
  028-35246104-35223125: تلفن        3481367784 :كدپستي             .دانشگاه پيام نور جنب ، روبروي ميدان شهيد لشگري،)ره(تاكستان، خيابان امام خميني

 www.tajan.ac.ir  تجن ـ قائمشهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 همكاري با بنياد شهيد و امـور ايثـارگران در خصـوص    )4. دانشجويان از بيمه حوادث يربرخوردا )3. اي به دانشجويان ارائه غذاي گرم يارانه )2. دانشجويان واجد شرايط اعطاي وام تحصيلي به )1

سـلف سـرويس و    برخورداري از امكانات و فضاي آموزشي مناسب و )6. رتبه اول تا سوم هر ترم تحصيلي تخفيف بخشي از شهريه ثابت به دانشجويان )5. پرداخت شهريه فرزندان شاهد و ايثارگر
 ،ابتداي جاده بابل ،مشهرئشهرستان قا:  نشاني )8. فرهنگي و گردشگري از طريق موسسه داراي مجوز رسمي از سازمان ميراث معرفي دانشجويان غيربومي به خوابگاه خودگردان )7. سالن كامپيوتر

  011-42261594: نمابر         42261624و  42261589: تلفن          47617-96486: يكدپست             .جنب كوچه شكوه
 ww.taali.ac.irw  تعالي ـ قمغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   025-3783811: نمابر    025-37833301-3 :تلفن     3715653347 :كدپستي      ، ساختمان شفيعه1، كوچه شماره )دورشهر(قم، خيابان شهيد فاطمي : نشاني
 www.tamishan.ac.ir  تميشان ـ بهشهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

امور فرهنگي و تربيـت بـدني، ســامانه پاسـخگويي      موسسه داراي يك ساختمان آموزشي و اداري، دو كارگاه و سايت رايانه، بوفه، كتابخانه تخصصي و كتابخانه مجازي، نمازخانه، پايگاه بسيج، )1
crm زير خط  ،انتهاي خيابان امام ،بهشهر: نشاني )4 .باشد مؤسسه فاقد خوابگـاه مي )3. تخفيف براي دانشجويان برتر، دانشجويان كسب كننده مقام علمي و ورزشي )2. باشد مي هاي علمي انجمن
  011-34546482-34546377-34546378-34546380: تلفن         .راه آهن

 www.tooran.ac.ir  توران ـ دامغانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
يابـد بـه    وام شهريه به ميزاني كه از صندوق رفاه اختصاص مي )2. درصد تخفيف شهريه ثابت ترم بعد اعمال خواهد شد 10 و 20، 30، به ترتيب 17با معدل باالي  هاي اول تا سوم و براي رتبه )1

 )5. شـود  هاي فرهنگي واردوهاي تفريحي وزيـارتي در هـر سـال برگـزار مـي      فعاليت) 4. گيرد اختصاصي، به دانشجويان تعلق ميروزانه يك وعده غذاي گرم با يارانه ) 3. گيرد دانشجويان تعلق مي
  023-35262945: تلفن    .جمهوري اسالمي بلوار ،روبروي اداره امور مالياتي ،دامغان :نشاني) 6 .باشد كتابخانه و سايت با اينترنت پرسرعت رايگان در اختيار دانشجويان مي

 www.toos.ac.ir  توس ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 
.  هـاي اول تـا پـنجم    درصد تخفيف شهريه ثابت در پايان هر نيمسال تحصيلي براي دانشجويان هر رشته در هر مقطع با رتبـه ده الي پنجاه  )2 .ترم تحصيلي 4تخفيف شهريه ثابت در  ده درصد )1
در طول مدت تحصـيل در موسسـه وام شـهريه مطـابق مقـررات از محـل        )4.) اي استاني و منطقه ،ملي ،المللي بين(درصد تخفيف شهريه ثابت براي قهرمانان ورزشي ده، بيست و پنج و پنجاه  )3

ميليون ريالي  6تخصيص وام : الف: يالت وام اختصاصي از طريق اعتبارات موسسهتخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه وزارت علوم و تحقيقات به دانشجويان در هر نيمسال تحصيلي اعطاي تسه
ميليـون   40تخصـيص وام  : ج .براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد) طرح همياران دانش(ميليون ريالي  10تخصيص وام : ب .براي دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي) طرح همياران علم(

. تخفيف براي شركت در اردوهاي تفريحي و فرهنگيپنجاه درصد  )6 .اي در طول هفته با تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويي غذاي يارانه )5. ويژه زوجين) انوادهطرح همياران خ(ريالي 
شركت رايگان در  )9. آموزشي مستقل و متناسب با شرايط تنظيم خواهد شد براي كاركنان دولت و كارمندان، برنامه )8. هاي خصوصي داراي مجوز رسمي معرفي دانشجويان غيربومي به خوابگاه )7

بـيش از  (هاي اطالعاتي دانشگاه فردوسي مشهد  امكان استفاده رايگان از پايگاه )11. تحصيلي ارائه خدمات رايگان مشاوره و روان شناختي )10. گردد هايي كه در اين موسسه برگزار ميكليه كارگاه
. و نرم افزارهاي آموزشي )E-Books(كتاب الكترونيكي  5000امكان استفاده رايگان از بيش از ) 12. هاي علمي مختلف رسي و التين جهت دستيابي به مقاالت فارسي و التين در حوزهفا) پايگاه 20
 ليالمل بينامكان برخورداري از تسهيالت شركت در نمايشگاه  )14 .در طول دوره تحصيلهاي علمي و سمينارهاي كالسي  امكان استفاده رايگان از خدمات مشاوره اطالعاتي براي انجام فعاليت )13

هـاي   شركت در سمينارها و همايش )17 .شركت در بازديدها و اردوهاي علمي به صورت رايگان )16. اي و رايگان هاي آموزشي كتابخانه به صورت دوره شركت در تورها و كارگاه )15 .كتاب تهران
سـامانه  از شرايط و ضوابط مؤسسه به  اطالعداوطلبان جهت كسب ) 18 .تشويق و حمايت مالي از چاپ مقاالت علمي مورد تاييد اساتيد و دانشجويان) 17 .برگزار شده در موسسه به صورت رايگان

    91979-13116: كدپستي          .6پالك  ،2انتهاي فرامرز عباسي  ،بلوار شهيد فرامرز عباسي ،دمشه: نشاني) 19. به نشاني فوق مراجعه نمايند اينترنتي موسسه
  051-36090327: نمابر      38837077و  36063055و  36063044 :تلفن
 www.kduni.com  توسعه دانش ـ سنندجغيرانتفاعي  مؤسسه* 

درب دوم دانشـگاه   ،ميـدان سـهروردي   ،آبـاد  فيض ،شهرستان سنندج: نشاني) 2 .به نشاني فوق مراجعه نمايند سامانه اينترنتي موسسهبه  از شرايط و ضوابط مؤسسه اطالعداوطلبان جهت كسب ) 1
  087-33152989-33152979: تلفكس     5بلوك  ،فرهنگيان
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 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
 www.samen.ac.ir  ثامن ـ نيشابورغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   051-43331600: نمابر        43347072-3 :تلفن              1416نبش آيت جنوبي، پالك  ،)ره(خمينيخيابان امام  نيشابور،: نشاني
 www.jami.ac.ir  آباد جامي ـ نجفغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 اله طالقـاني،  خيابان آيت فوالدشهر،: نشاني) 2 .تحصيلي استفاده نمايندتوانند از بورس  طبق مصوبات شوراي موسسه آموزش عالي جامي، دانشجويان برتري كه شرايط بورس را داشته باشند مي) 1
  031-52636319-20 :تلفن       2A محله
 www.javid.ac.ir  جاويد ـ جيرفتغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   034-43263449 :رنماب         43265585-7 :تلفن       7861845117 :كدپستي       .4جيرفت، مابين چهارراه مهمان پذير و چهارراه جهاد قديم، خيابان آزادي، كوچه آزادي : نشاني
 www.jdeihe.ac.ir  اصفهانـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه* 

شهريه به دانشـجويان ممتـاز اول تـا     تخفيف )3 .تقسيط شهريه دانشجويان در طول دوران تحصيل )2 .برخورداري از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان )1
تخفيـف بـه    )5. نامـه موسسـه برخـوردار خواهنـد بـود      دانشجوياني كه دو مقطع متوالي را در اين موسسه تحصيل نمايند از تخفيف شهريه ثابت طبق آيين )4 .سوم در هر نيمسال مطابق آيين نامه

ايجاد تسهيالت جهت دانشجويان تحت  )7 .مندي دانشجويان از اينترنت پر سرعت رايگان بهره )6 .نامه مصوب موسسه توجه به آيين دانشجويان داراي رتبه در مسابقات علمي، فرهنگي و ورزشي با
برگـزاري   )9 .خفيـف مناسـب  هـاي تخصصـي جهاددانشـگاهي بـا ت     مندي دانشجويان از مراكز آموزش بهره )8. پوشش كميته امداد امام خميني، بهزيستي، بنياد شهيد و دانشجويان با شرايط خاص

سرويس ايـاب و ذهـاب از نقـاط     )11. كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت )10 .هاي مهارتي جهت آماده سازي افراد براي اشتغال در طول تحصيل دوره
 .)با هزينه شخصي(هاي دانشجويي خودگردان  امكان استفاده از خوابگاه) 13 .هاي پيشرفته ها و كارگاه اي، آزمايشگاه نههاي مجهز رايا مندي دانشجويان از كتابخانه ديجيتال، سايت بهره )12 .مختلف

: نشـاني ) 16 .اجتمـاعي  برخورداري از مشاورين آموزشـي، روانشناسـي، فرهنگـي و    )15 .هاي ورزشي با نرخ دانشجويي و سالن) براي ناهار(دانشجويي از قبيل سلف سرويس ـ   امكانات رفاهي )14
  031-33667266: نمابر  33667261-5: تلفن           .انتهاي بلوار دانشگاه صنعتي، خميني شهر، شهرك منظريه، بلوار پرديس اصفهان،

 www.mjdkh.ac.ir  خوزستانـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه* 
ها، سالن اجتماعات،  كليه آزمايشگاه) 2. شود درصد شهريه ثابت، تخفيف داده مي 20و  30، 40اول تا سوم هر ورودي و هر رشته به ترتيب در پايان هر نيمسال تحصيلي به دانشجويان حائز رتبه ) 1

موسسه ) 4. صوتي و تصويري برخوردار استتاتر و سالن همايش بزرگ همراه با تجهيزات كامل  موسسه از سالن آمفي) 3. باشند آموزشي مجهز مي ها به وسايل نوين كمك ها و برخي كالس كارگاه
بـه  ) 6. هم اسـت اصورت رايگان فر مندي از كتابخانه مركزي موسسه به امكان بهره) 5. است  مند منظوره با تمامي امكانات و تجهيزات ورزشي، سرمايشي و گرمايشي بهره از يك سالن ورزشي چند

اردوهاي زيارتي، سياحتي و علمي ) 8. باشند دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار مي) 7. گيرد در هر نيمسال تعلق مي) هوام شهري(هزينه تحصيلي   دانشجويان متقاضي، وام كمك
درماني سازمان جهاد دانشگاهي ـ  مات پزشكياين خدمات در دو مركز خد. شود مند مي اي و سالمت رايگان بهره كليه دانشجويان از خدمات پزشكي، مشاوره) 9. شود سال تحصيلي برگزار مي در هر

موسسـه از  ) 11. هاي علمي دانشجويي است هاي فعال در حوزه فرهنگي، اجتماعي، دانشجويي و انجمن موسسه داراي كانون) 10. ارائه است  خوزستان و مركز مشاوره موسسه جهاد دانشگاهي قابل
هـاي تخصصـي    وجود مركـز آمـوزش  ) 12. مند است و مركز زيراكس و انتشارات بهره) اي يارانه(شدگان و با نرخ مصوب دانشجويي  پذيرفتهسرويس به ظرفيت كل   بوفه دانشجويي، نمازخانه، سلف

سال تحصيلي  هاي آموزشي رايگان در هر اهارائه كارگ) 13. هاي كاربردي مطابق با رشته تحصيلي دانشجويان هاي معتبر پايان دوره در زمينه مهارت نامه مدت در موسسه به همراه صدور گواهي كوتاه
الزم به ذكـر اسـت، دانشـجويان موظـف هسـتند كليـه       ) 15 .صورت رايگان در موسسه به) سيم بي(داران بودن سيستم اينترنت وايرلس ) 14 .هاي دانشجويي هاي علمي و كانون با همكاري انجمن

الزم جهـت معرفـي     هـاي گذشـته، مسـاعدت    اين موسسه فاقد امكانات خوابگاهي است امـا طبـق روال سـال   ) 16. ري را رعايت نمايدهاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناو نامه مقررات و آيين
  .جنب دانشگاه پيام نور خوزستان ،1پرديس  انتهاي بلوار ،انتهاي بلوار گلستان ،اهواز: نشاني )17 .هاي خودگردان دانشجويي داراي مجوز به عمل خواهد آمد دانشجويان به خوابگاه

           061-33345372-4: تلفن
 www.jdgu.ir  رشتـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه* 

امكان تقسـط شـهريه بـراي كليـه     ) 3 .شود شهريه ثابت تخفيف داده مي% 50هاي اول تا سوم هر ورودي  در پايان هر نيمسال به رتبه) 2 .گونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد دانشگاه هيچ) 1
: نشاني) 5. شود تخفيف در شهريه داده مي هاي اول تا سوم كسب نمايند ها و موسسات آموزش عالي مقام دانشجوياني كه در مسابقات علمي، فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه) 4. دانشجويان وجود دارد

   013-33465562: نمابر      333448996-33465557-33448995: تلفن        41969-11383: كدپستي.     يتوال بلوار، مسكن مهرفاز اول ، بلوار الكان، رشت، گيالن
 www.jdk.ac.ir  كاشمرـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه* 

. امكان تقسيط شهريه بـراي دانشـجويان فـراهم اسـت     )2. برخوردار خواهند شددرصد شهريه ثابت  40تا 20 نامه از تخفيف بين هاي برتر علمي هر نيمسال تحصيلي طبق آيين دانشجويان رتبه) 1
تخصصي جهاد دانشـگاهي خراسـان رضـوي بـا تخفيـف ويـژه        هاي كوتاه مدت و مندي دانشجويان از آموزشامكان بهره )3 .همچنين پرداخت وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايط

امكان خريد كتاب تخصصي هر رشته از انتشارات جهـاد   )5. مند شوندمركز مشاوره ژنتيك، از تخفيف بهره هاي تشخيص طبي و نند از خدمات تخصصي آزمايشگاهتوادانشجويان مي) 4 .دانشجويي
هاي كارآموزي و كـاربيني در   ه تحصيلي براي گذراندن دورهمعرفي دانشجويان برتر در هر رشت )7 .خوابگاه دانشجويي موسسه اسكان دانشجويان غيربومي در )6 .دانشگاهي خراسان با تخفيف ويژه

براي دانشـجويان يـك    )8 .انيهاي دانش بن هاي پژوهشي جهاد دانشگاهي كشور پس از اتمام تحصيالت و معرفي آنان پس از طي اين دوره به مراكز اشتغال مرتبط و شركت ها و گروه پژوهشكده
  0532-8250800-3 :تلفن    9671697714 :صندوق پستي.   ، روبروي پمپ بنزين)ع(خراسان رضوي، كاشمر، بلوار سيد مرتضي: نشاني) 9. شوديمحل سلف سرويس مهيا م وعده غذاي گرم در

 www.jdku.ac.ir  كرمانشاهـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه* 
      083-31031: تلفن .     خيابان جهاد دانشگاهي ،بهمن 22سه راه  ،كرمانشاه: نشاني

 www.jdhamedan.ac.ir  همدانـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه* 
ورودي در هر تـرم، از تخفيـف شـهريه     بر اساس ضوابط مؤسسه، دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته )2 .با نظارت و كنترل امور دانشجويي تأمين خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران) 1

براسـاس ضـوابط و مقـررات مؤسسـه،     ) 4 .گيـرد به دانشجويان متقاضي وام شهريه، بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان كشور و تخصيص بودجه وام تعلق مـي  )3. ثابت برخوردار خواهند شد
هـاي علمـي، ورزشـي و     ز رتبـه ئدانشـجويان حـا   )5 .گيردصورت مي) و سازمان بهزيستي) ره(مانند كميته امداد حضرت امام (يتي همكاري الزم با بنياد شهيد و امور ايثارگران و ساير نهادهاي حما

پالك  ،كوچه جهاددانشگاهي ،نياهللا كاشاابتداي بلوار آيت ،چهارراه خواجه رشيد ،همدان: نشاني) 6 .فرهنگي، طبق ضوابط مؤسسه در طول دوره تحصيل از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد
  081-32529753-32528677: نمابر   129الي  122: داخلي  32513020-32512347: تلفن    65165-3198: صندوق پستي         6517618398: كدپستي           50

 www.juyandeganelm.ac.ir  كوهدشتـ جويندگان علم غيرانتفاعي  مؤسسه* 
اسـتان  : نشـاني ) 3. همچنين نفرات برتر هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شـد ) 2 .باشد هاي خودگردان با امكانات رفاهي مناسب براي دانشجويان غيربومي مي خوابگاهموسسه داراي ) 1

   066-32640044 و 32640033: تلفن            .كوهدشت، ميدان قدس، خيابان ارشاد، طبقه سوم فرهنگسراي ارشادشهرستان لرستان، 
 www.chnaihe.ac.ir  ـ تبريزآذربايجان چرخ نيلوفري غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  041-33368864: تلفن      22پالك  ،آبان 13مابين كوي بزرگمهر و كوي  ،پاستور جديد ،چهارراه آبرسان ،تبريز :نشاني
 www.chehelsotoon.ac.ir  اصفهانـ  هلستونچغيرانتفاعي  مؤسسه* 

خواهند  درصد برخوردار 10و  20، 30باالتر به ترتيب از تخفيف شهريه ثابت به ميزان  و 17ها با داشتن معدل  ها و رشته هاي اول تا سوم اين موسسه در هر يك از ورودي دانشجويان ممتاز رتبه) 1
رفاه وزارت علوم، تحقيقات  توانند از وام دانشجويي صندوق دانشجويان مي) 3. ارت موسسه استفاده نمايندتحت نظ و هاي خودگردان رسمي نزديك توانند از خوابگاه دانشجويان شهرستاني مي) 2. بود

خيابـان  اصـل  ف حـد ، خيابان جابرانصاري، صفهانا: نشاني) 5. موقعيت جغرافيايي مناسب در داخل شهر با دسترسي آسان) 4. استفاده نمايند )صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه در(و فناوري 
   8داخلي : نمابر               031-34397849-50: تلفن      8196816656: كدپستي       130شهبازي و ابونعيم، پالك 

 www.hafez.ac.ir  شيرازـ  حافظغيرانتفاعي  مؤسسه* 
   7134813964: كدپستي          . شيراز، خيابان كريمخان زند، ابتداي خيابان نشاط، پشت هتل پارس: نشاني) 2. باشد دانشجويان خوابگاه خودگردان مهيا مي براي) 1

  071-32319661: نمابر 071-32319642-5: تلفن
www.hekmat-qom.ac.ir  قمحكمت ـ غيرانتفاعي  مؤسسه* 

بعـد از  ، )كهـك -جاده ورجان(بلوار امام صادق  ،پرديسانشهرك ، قم: نشاني) 2. به نشاني فوق مراجعه نمايند موسسهسامانه اينترنتي از شرايط و ضوابط مؤسسه به  اطالعداوطلبان جهت كسب ) 1
  025-32314826: نمابر        32314822-25: تلفن         3749696583: كدپستي    37185-316: صندوق پستي.          كوچه سوم ،خيابان شهيد ايماني ،ميدان يادمان شهداي فردو

 www.hri.ac.ir  حكمت رضوي ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  051-36236158: تلفن               91871-69799:  كدپستي        .   13/77حجاب ، بلوار حجابآباد،  قاسممشهد، : نشاني

www.hakim-jorjani.ac.ir  حكيم جرجاني ـ گرگانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  017-32171095-97: لفنت       .بلوار نيايش شرقي 18و  16بين ويالي  ويالشهر،گرگان، شهرك : نشاني
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 ها بخش پيوست 31 صفحه 5شماره   پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
www.hakimtoos.ac.ir  مشهد ـ  طوسحكيم غيرانتفاعي  مؤسسه* 

يكـي از بهتـرين منـاطق شـهري بـا       اين موسسـه در ) 2. پذير خواهد بود هاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه فردوسي مشهد، امكان خوابگاه طريق تامين خوابگاه براي دانشجويان غيربومي از) 1
 20، 30، 50بـه ترتيـب   ) 18 به شرط كسب معدل بـاالي (به دانشجويان رتبه اول تا سوم هررشته در هر نيمسال تحصيلي ) 3. دسترسي بسيار آسان به مترو و وسايل حمل و نقل عمومي قرار دارد

ايـن وام مجـزا از وام صـندوق رفـاه     . گردد الحسنه كمك هزينه پرداخت شهريه اعطاء مي دانشجويان ورودي جديد برابر ضوابط موسسه، وام قرضبه ) 4. گردد درصد تخفيف شهريه ثابت اعطاء مي
در ترم اول، اعطـاء خواهـد   % 50ثابت به ميزان به دانشجوياني كه اين موسسه را در بين موسسات غيردولتي بعنوان انتخاب اول، برگزيده باشند، تخفيف شهريه ) 5. باشد دانشجويان وزارت علوم مي

دانشجوياني كه ايـن موسسـه را جهـت تحصـيل انتخـاب      ) 7. گردند تخفيف شهريه ثابت در ترم اول برخوردار مي% 30دانشجوياني كه در دو مقطع متوالي در اين موسسه تحصيل نمايند از  )6. شد
شـهريه ثابـت   % 20تحصيل همزمان دو فرد از هر خانواده مشمول تخفيـف  ) 8. شهريه ثابت در ترم اول خواهند شد% 50اشد مشمول تخفيف ب 5000نموده و رتبه آنان در كنكور سراسري كمتر از 

               14 پالك ،5 پرستار ،خيابان احمدآباد ،مشهد: نشاني )10. جهت دانشجويان برتر علمي، ورزشي، فرهنگي برابر ضوابط موسسه تخفيفات شهريه اعمال خواهد شد) 9. گردد مي
  051-38407983: نمابر        38402726-38402799: تلفن
www.hnkh.ac.ir  ساوه ـ  ناصرخسروحكيم غيرانتفاعي  مؤسسه* 

 كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حـوادث قـرار   )2 .خواهند شد چارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار هر ترم از مزاياي وام شهريه در دانشجويان در -1
ماداميكه به طور همزمان در اين ) برادري، خواهري، همسري، فرزندي(دانشجويان با نسبت فاميلي درجه يك  )4 .گردند دانشجويان ممتاز هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار مي )3 .خواهند گرفت

 )6 .مند ميگردند با يارانه دانشجويي در سالن غذاخوري مجهز بهره) ناهار(دانشجويان هر روز از وعده غذايي گرم  )5 .هركدام تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفتموسسه به تحصيل مشغول باشند به 
ارائه تسهيالت مالي از جمله تقسيط  )7 .پذيرد شرايط صورت مي خصوص پرداخت شهريه دانشجويان واجد همكاري الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايثارگر، كميته امداد، بهزيستي در

 باكه با توضيح و  گردد ها در طي دو روز در هفته برگزار مي هاي آموزشي به نحوي است كه كالس برنامه ريزي گروه )8 .باشد پذير مي يسه امكانئت رئشهريه نيمسال برابر مصوبات هيات امنا و هي
دانشـجويان از مشـاورين تحصـيلي، روانشـناختي،      )9 .صي ندارداو موسسه خوابگاه اختص ، ترجيحا دانشجويان تمايلي به استفاده از خوابگاه دانشجويي ندارنددر طي دو روزها  برگزاري كالستوجه 

بلوار شـهيد   ،ساوه: نشاني )11 .باشند مند مي تخفيف در شهريه نيمسال اول بهرهحافظان و قاريان قرآن، با ارائه گواهي معتبر، از  )10 .مند خواهند شد بهداشتي و پزشكي مجرب بصورت رايگان بهره
  086-42478007: نمابر          42478001-3: تلفن          33411-39311: كدپستي .           بلوار جمهوري اسالمي ،بلوار دانشگاه ،فهميده

www.hnq.ac.ir  قوچان ـ نظامي حكيم غيرانتفاعي  مؤسسه* 
امـور   همكاري با بنياد شـهيد و  )3. گيرد دانشجويان با شرايط الزم وام دانشجويي تعلق مي به )2. شود تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه داده مي در پايان هر ترم) 1

: نشاني) 6 .گيرد تعلق مي نمايند تخفيف شهريه به دو دانشجو از يك خانواده كه در موسسه تحصيل مي )5 .شهريه امكان تقسيط )4. گيرد ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه دانشجويان انجام مي
   051-47211774-5 :تلفن                .انتهاي اراضي سيمرغ ،مشهد ـ  جاده قوچان 2 كيلومتر ،قوچان

www.hakiman.ac.ir  حكيمان ـ بجنوردغيرانتفاعي  مؤسسه* 
غذاي گرم با قيمـت   در صورت تأمين اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان يك نوبت )2. تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد% 20در هر رشته از ) اول تا سوم رتبه( ممتاز دانشجويان )1

% 4ريالي با كارمزد  000/000/30اعطاي وام شهريه  )4 .شهريه پرداخت خواهد شددانشجويي به دانشجويان شاغل به تحصيل، وام  در صورت تخصيص اعتبار وام )3. گردد توزيع ميريال  000/20
بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابـت و متغيـر فرزنـدان     همكاري با )6. دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد كليه )5 .به دانشجويان متقاضي

سرپرست و تحصيل همزمـان اعضـاي يـك     درآمد و بي هاي كم خانواده) 9 .جهت پرداخت شهريه) ره(همكاري با كميته امداد امام خميني) 8 .پرداخت شهريه بصورت اقساطي )7 .گرانايثار و اشهد
 نظـر  هاي مالي و تخفيف شـهريه در  دانشجويان مستعد، امكانات، كمك ضروري برايدر مواقع  .ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد براساس ضوابط و بنابر...  خانواده و

هاي علمـي و   تخصصي، عمومي و اشتراك مجله كتابخانه مجهز به كتب )11. اند استاني و كشوري مقام اول تا سوم را كسب كرده تقدير از دانشجوياني كه در المپياد ورزشي )10 .گرفته خواهد شد
: نشـاني ) 15. آيـد  شوند، به نحو مقتضي تقـدير بعمـل مـي    دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته مي از )14 .برخورداري از سالن اجتماعات مجهز )13 .يت مجهز رايانهسا )12. پژوهشي
        058-32289484 :نمابر   32289480 :تلفن               94531-55165: كدپستي               . المللي ان، بعد از نمايشگاه بينكجاده اسفراين، جاده ار 5كيلومتر بجنورد، 

www.khi.ac.ir  مشهدـ  خاورانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
اين موسسه را انتخاب اول خود قـرار  ، )اعم از روزانه، پيام نور، شبانه و پرديس(هاي دولتي  تخفيف درصدي از شهريه ثابت براي يك نيمسال دانشجوياني كه در كنكور سراسري، پس از دانشگاه )1

هـاي ذيـربط بصـورت     المللي با همكاري ارگاناي معتبر بين هاي حرفه نامه هاي تخصصي و صدور گواهيارائه كارگاه )2 .امكان بازديد از موسسه و مشاوره با اساتيد قبل از انتخاب رشته )2 .اندداده
معافيت از پرداخـت   )4. باشد 16ها باالتر از  دي از شهريه ثابت اولين نيمسال تحصيلي براي دانشجوياني كه معدل كل دوره پيش دانشگاهي آنمعافيت از پرداخت درص )3 .رايگان در طول تحصيل

د دانشـگاه فردوسـي مشـهد و دانشـگاه صـنعتي      استفاده از اساتي )5. درصدي از شهريه ثابت نيمسال بعد مطابق ضوابط آموزشي موسسه براي دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته، در هر نيمسال
سـازي ورود بـه   جهت زمينه appسازي تجاري و  برنامه -هاي آموزشي رايگان رباتيك، شبكه، امنيت شبكه و اطالعات ارائه كارگاه )6 .خواجه نصيرالدين طوسي در تدريس برخي ازدروس كليدي

باشد در كل دوران تحصيل در مقطـع پذيرفتـه    1000معافيت از پرداخت شهريه ثابت براي داوطلباني كه رتبه كشوري آنها زير  )7 .مخابرات هاي كامپيوتر و برق و الكترونيك و بازار كار براي رشته
ه در شـهريه ثابـت نيمسـال بعـد بـراي      برخـورداري از تخفيـف ويـژ    )9. باشد در اولين نيمسـال تحصـيلي   4000معافيت از پرداخت شهريه ثابت براي داوطلباني كه رتبه كشوري آنها زير  )8 .شده

كمك به تامين خوابگاه دانشجويي جهت خواهران با هزينه شخصي دانشجو در حـد   )10. دانشجوياني كه در سطح استان و باالتر موفق به كسب رتبه اول تا سوم در مسابقات قراني و ورزشي شوند
اي در صـورت تخصـيص يارانـه از طريـق صـندوق رفـاه       بت غذاي گرم در سلف سرويس موسسه براي دانشجويان با قيمت يارانـه تامين يك نو )12. وجود تنوع غذايي در بوفه موسسه )11. توان

) 15. داوطلبان براي كسب اطالعات به سايت موسسه مراجعه نمايند) 14 .المللي موسسههاي بين هاي ويژه براي شركت در سمپوزيوم ارائه تخفيف )13. دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
  051-35230690 :تلفن              4/12فالحي  بلوار شهيد فالحي، ،)ع(بلوار امام عليمشهد، : نشاني

 www.khorasan.ac.ir  مشهدـ  خراسانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
بـه فرهنگيـان،    )الـف : شـود  امناء موسسه، به دانشجوياني كه مشمول يكي از بندهاي زير باشند بخشي از شهريه ثابت تخفيـف داده مـي   نامه تخفيف شهريه مصوب هيات محترم بر اساس آيين )1

نان و بسيجيان فعال سراسر كشـور بـا   و فرزندان آ )داراي درصد جانبازي(كاركنان نيروهاي مسلح، بازنشستگان كشوري و لشكري و سازمان تامين اجتماعي و ايثارگران انقالب اسالمي و جانبازان 
و باالتر باشـد در نيمسـال    18دانشجوياني كه معدل كل سال آخر دبيرستان آنان  )ب. گردد درصد شهريه ثابت تخفيف شهريه منظور مي 20معرفي سازمان ذيربط براي هر نيمسال تحصيلي معادل 

دو نفـر و  (دانشجويان شاغل به تحصيل از يك خانواده در موسسه  )د. دانشجويان ممتاز هر رشته در طي هر سال تحصيلي )ج. گردد درصد شهريه ثابت تخفيف منظور مي 100اول تحصيلي معادل 
هاي  متقاضي خوابگاه را به خوابگاهموسسه، خواهران و برادران  )2...).  قرآني، علمي، ورزشي، فرهنگي و(شوند  هاي استاني و سراسري موفق به كسب رتبه مي دانشجوياني كه در جشنواره ) ه). بيشتر

بلـوار  ، مشـهد : نشـاني  )3. ز قـرار خواهـد گرفـت   خودگردان طرف قرارداد معرفي و وام شهريه و غذاي گرم دانشجويي در صورت تداوم همكاري صندوق رفاه دانشجويان، در اختيار دانشجويان عزي
   051-35028605: نمابر    35028601-4: تلفن             82خيابان آموزگار ، بلوار دندانپزشكان، آباد وكيل
www.kherad.ac.ir  بوشهرـ  خردغيرانتفاعي  مؤسسه* 

به دانشجويان رتبه اول تا سـوم هـر رشـته در هـر ورودي تخفيـف در       )2 .باشد برعهده دانشجو ميآن براي دانشجويان دختر و پسر غيربومي خوابگاه خودگردان هماهنگ خواهد شد كه هزينه  )1
 .نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در صورت تخصيص بودجـه اسـتفاده نماينـد    توانند از وام تحصيلي دانشجويي مطابق آيين دانشجويان اين موسسه مي )3. شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد

 .بـراي سـهولت در پرداخـت شـهريه دانشـجويان كـم بضـاعت       ) ره(همكاري با كميته امداد امام خميني )5. امورايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهدا و جانبازانهمكاري با بنياد شهيد و  )4
بوشهر، خيابان طالقاني، روبروي پژوهشكده ميگـوي كشـور،   : 2 ساختمان شمارهنشاني ) 7*    077-33558091 :نمابر    33544717: تلفن .  شهرك نيايش ،بوشهر :1 ساختمان شماره: نشاني) 6

   077-33335471 :نمابر   33335470 :تلفن        .جنب اداره كل شيالت استان بوشهر
www.motahar.ac.ir  مشهدـ  خردگرايان مطهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  051-38842216: نمابر           38842226: تلفن  ، 45كوثر شمالي  نبش ،بلوار كوثر، مشهد :نشاني) 2 .گيرد ميدانشجويان دختر متقاضي خوابگاه با اخذ هزينه خوابگاه تعلق  به) 1
www.khazar.ac.ir  محمودآبادـ  خزرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  ميـزان  سـوم خـود انتخـاب كـرده باشـند از تخفيـف شـهريه ثابـت تـرم اول بـه           تـا مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام نور، اين مؤسسه را به عنوان اولويت اول  دانشجوياني كه در ميان) 1
 )3 .شـد  درصد تخفيـف شـهريه ثابـت تـرم اول برخـوردار خواهنـد       40و  30، 20به ترتيب از  19و  18، 17 دانشگاهي آموزان با معدل پيش كليه دانش )2. مند خواهند شد درصد بهره 25 و 35، 50

موسسه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه  دانشجويان اين )4. اي برابر مصوبات داخلي موسسه برخوردار خواهند شد مزاياي ويژه از باشد، 5000 كنكور سراسري كمتر از كه رتبه آنان در دانشجوياني
دانشجويان  )6. توانند از يك وعده غذاي دانشجويي استفاده نمايند گرفت و مي خوابگاه تعلق خواهدبه كليه دانشجويان متقاضي ) 5 .برخوردار خواهند شد دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ص ايثـارگران در خصـو   همكاري با بنيـاد شـهيد و امـور    )7. بعد معاف خواهند بود شهريه ثابت نيمسال درصد 35و  50 ،75اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت  رتبه
هاي اول تا  ها و مؤسسات آموزش عالي مقام دانشگاه دانشجوياني كه به نمايندگي از مؤسسه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي به )8 .و ايثارگران اپرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهد

هاي كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي  و آزادگان، خانواده هرمانان ورزشي فرزندان شاهدحافظان كل قرآن كريم، كليه ق )9. تعلق خواهد گرفت سوم را كسب نمايند، تخفيف شهريه
: شـاني ن )11. در موسسه بصورت رايگـان ) سيم اينترنت بي(وايرلس  دارا بودن سيستم )10 .برخوردار خواهند بود بر اساس ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه...  يك خانواده و

   011-44732360 و 7733989: تلفن               . نهم مازندران، محمودآباد، خيابان آزادي، خيابان درياياستان 
www.darolelmyazd.ir  يزدـ  علمغيرانتفاعي دارال مؤسسه* 

  35-38209749 - 38209748: تلفن).          ع(جنب دانشكده فني امام علي  ،بلوار اميركبير ،يزد: نشاني
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 ها بخش پيوست 32 صفحه 5شماره   پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
www.darolfonoon.ac.ir  غيرانتفاعي دارالفنون ـ قزوين مؤسسه* 

موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب دانشجويي روزانه از تهران، كرج و هشـتگرد بـه    )2. گردند هاي خودگردان و خصوصي مورد تاييد در شهر قزوين معرفي مي دانشجويان غيربومي به خوابگاه) 1
ز شرايط در هر رشته و مقطع تحصيلي و بـراي هـر سـال    ئهريه به دانشجويان ممتاز حادر هر نيمسال تحصيلي، تخفيف ش )3. باشد هاي مسافربري مي بالعكس با نرخ مصوب پايانه محل موسسه و
هاي ورزشي، علمي  موسسه براي دانشجويان فعال و داراي مقام در عرصه )5. گردد ل ميئهاي معظم شاهد و ايثارگر تخفيف شهريه قا موسسه براي تحصيل فرزندان خانواده )4. گيرد ورود تعلق مي
بر اساس طرح مصوب داخلي موسسه كمك هزينه تحصيل رايگان براي دانشجويان نخبه علمي، فرهنگي و ورزشي، در صورت  )6. گردد ل ميئسطح ملي و استاني، تخفيف شهريه قا و فرهنگي در

هاي زمان و نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان موسسه در سال تحصيلي جديد پس از اعالم نتايج و اسـامي، فقـط از    اطالعيه )7. بررسي سوابق و تاييد شرايط از سوي هيات رييسه، تعلق خواهد گرفت
باهنر، جنب پمپ قزوين، ميدان شهيد حسن پور، پشت مجتمع ادارات، بلوار شهيد : نشاني )8. شر گرديده و ثبت نام صرفا بر همان اساس صورت خواهد پذيرفتتطريق وب سايت رسمي موسسه من

  )112داخلي ( 028-33373815: نمابر         33375676و  33373815: تلفن        3419915439: كدپستي          ). محل سابق پرديس دانشگاه فرهنگيان(گاز، نبش خيابان مديريت 
www.damoon.ac.ir  فومنـ  دامونغيرانتفاعي  مؤسسه* 

    013-34733812: تلفكس     34733814: تلفن      .شهدا، روبروي سينما طلوعگيالن، فومن، ميدان : نشاني
www.dana.ac.ir  ياسوجـ  داناغيرانتفاعي  مؤسسه* 

موسسـه داراي تـيم   ) 3. شـود  درصد تخفيف شهريه داده مي 10و  15، 20هاي اول تا سوم به ترتيب  به دانشجويان رتبه) 2. باشد مؤسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان غيربومي مي) 1
. باشد و قصد دارد براي فصل بعد بازيكنان خود را از بين دانشجويان عالقمند به ورزش فوتبال انتخاب كنـد  فوتبال در ليگ برتر استان و در آستانه حضور در ليگ دسته سوم كشور و جام حذفي مي

  07433335222 :تلفن                .12، پلالك 6امامت خيابان  ،)ع(م حسينروبروي ورودي شهرك امابلوار انقالب،  ،انقالب ميدان ،ياسوج: نشاني) 4
www.sdi.ac.ir  ساوهـ  دانشستانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  086-42341152 :نمابر       42341156-42341139 :تلفن.     خريد صنعتي كاوه، خيابان مركز ساوه، شهر: نشاني
www.daneshvaran.ac.ir  تبريزدانشوران ـ غيرانتفاعي  مؤسسه* 

معرفي دانشجويان متقاضي خوابگاه به خوابگاههاي خودگردان داراي مجوز و تاييد شده از سوي مراجع  )2. شود به دانشجويان رتبه اول ورودي خود طبق ضوابط موسسه تخفيف شهريه داده مي )1
تبريز، : نشاني) 5. باشد شهريه متغير به صورت اقساطي قابل پرداخت مي )4 .ارائه وام دانشجويي به دانشجويان متقاضي وام شهريه، طبق ضوابط و شرايط صندوق رفاه دانشجويان كشور )3 .نفع ذي

  041-34481552-4: تلفن         51788-69341: كدپستي.       314/3، پالك )جنب مدرسه استقالل(خيابان آزادي، خيابان رسالت، بعد از ميدان رسالت، روبروي پمپ گاز 
www.daneshpajoohan.ac.ir  اصفهانـ  دانش پژوهان پيشروغيرانتفاعي  مؤسسه* 

ارائه تسهيالت مناسب جهـت پرداخـت وام شـهريه از طريـق      )2 .نامه دانشجويان ممتاز موسسه بر اساس آيين )نفرات اول، دوم و سوم هر ترم و مقطع تحصيلي(تخفيف ويژه دانشجويان ممتاز ) 1
دانشجوياني كه در مسـابقات   )4 .هاي كارآموزي جهت دوره) IASTE( ممتاز به كميته تبادل دانشجويان داخل و خارج از كشور معرفي دانشجويان )3 .فناوريصندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و 

نام  هاي برتر ورودي موسسه تخفيف ويژه در ثبت به رتبه )5. ه برخوردار خواهند شدژز رتبه اول تا سوم گردند از تخفيف ويئورزشي در سطح ملي يا استاني حاهاي علمي، فرهنگي، هنري و  يا رقابت
كليه خدمات آموزشـي موسسـه بـه صـورت      )8. وزش عالي ديگر را ندارداين موسسه برنامه انتقالي به ساير موسسات آم )7 .همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران )6. گيرد اولين نيمسال تعلق مي

     46اصفهان، سه راه سيمين، بلوار كشاورز شرقي، نبش بن بست : شانين) 10. باشد موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان شهرستاني مي )9. شود اينترنتي انجام مي
  031-37757560 :نمابر            37753114 :تلفن           816551475 :صندوق پستي

www.deylaman.ac.ir  الهيجانـ  ديلمانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
توانند با موافقت صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و  دانشجويان مي )2. را رعايت نمايد موسسههاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اين  دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه) 1

ايـن   )4. دانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي در هر سال تحصيلي براساس دستورالعمل مربوط از پرداخت درصدي از شـهريه ثابـت معـاف خواهنـد بـود      )3. فناوري از وام شهريه برخوردار شوند
همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به ) 6. كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد )5. باشد خواهران و برادران و بوفه دانشجويي ميداراي سالن غذاخوري  موسسه
                       44145-1174 :وق پستيدصن       .التر از كوچه يكمبا ،خيابان استخر معين ،ميدان ابريشم ،ابتداي ورودي الهيجان: نشاني) 8. داشتن فضاي مناسب )7. هاي خودگردان خوابگاه

  013-42222487: نمابر            42245500-4لفن ت
www.raghebisf.ac.ir  راغب اصفهاني ـ اصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

هاي مورد تاييـد   آقايان متقاضي به ديگر خوابگاه) 2. باشد تاتر، نمازخانه و سالن مطالعه، فراهم مي تلويزيون، آمفيخوابگاه براي خواهران در محل موسسه با امكانات رفاهي مناسب از جمله سالن ) 1
    )109داخلي (  031-33687701-6 :نمابر  33687701-6 :تلفن       8436186543 :صندوق پستي     . 2 ، خيابان بسيج، كيلومتر)ره(اصفهان، خيابان امام خميني: نشاني )3 .معرفي خواهند شد

www.rahbordshomal.ac.ir  رشتـ  برد شمالراهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
) 4. تـرم تقسيط شـهريه در طـول   ) 3. هاي اين موسسه باشد تخفيف شهريه براي داوطلباني كه انتخاب اول آنها يكي از رشته) 2 .هاي اول تا سوم در هر سال تحصيلي شهريه براي رتبه تخفيف) 1

داشتن فضاي ) 6. درصد 25فرزندان شهيد، آزاده و جانباز باالي ) درصدي 100تخفيف (طرف قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران ) 5. هاي رفاه دانشجويان ارائه تسهيالت به متقاضيان وام صندوق
. سايت مجهز بـه رايانـه  ) 9. هاي علمي و پژوهشي كتابخانه مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشتراك مجله) 8. داراي سلف سرويس و برخورداري دانشجويان از يك وعده غذاي گرم) 7. مناسب

هـاي   ههمكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان بـه خوابگـا   )12 .برخورداري كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث) 11 .اي به دانشجويان در مركز مشاوره مؤسسه ارائه خدمات مشاوره) 10
  013-33424843: نمابر  33440333-33425515-33440555: تلفن   41931-65151: كدپستي. متر باالتر از پل طالشان 500رشت، جاده الكان، بلوار پروفسور سميعي، : نشاني )13 .خودگردان

www.rnsari.ir  ساريـ  يان نوين دانشراهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
تقسيط شهريه در طول ترم  )3 .هاي خودگردان همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه )2 .درصد در هر ترم 10 و 15، 20هاي اول تا سوم به ترتيب  رتبهتخفيف شهريه ثابت ) 1

سرويس ) 6 .درصد 25و جانباز باالي  گانو آزاد افرزندان شهد )درصدي 100تخفيف (طرف قرار داد با بنياد شهيد و ايثارگران  )5 .ارائه تسهيالت وام صندوق رفاه دانشجويان متقاضي )4 .تحصيلي
  4849154553: دپستيك       48175-1411 :صندوق پستي       .كالي سفلي جنب هتل نويد شرفدار قائمشهربه  ساريجاده  5ساري، كيلومتر : نشاني) 7 .اياب و ذهاب به صورت رايگان

  011-33136800: نمابر         33136800-5 :تلفن
www.rahedanesh.ac.ir  راه دانش ـ بابلغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   011-32379892 :نمابر          32379912-6: تلفن              47157-47441 :كدپستي           .خيابان تربيت معلم چهارراه معتمدي، ميدان شهيد بزاز، كمربندي شرقي، بابل،: نشاني
www.raberashidi.ac.ir  تبريزـ  بع رشيديرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

هاي خودگردان با مديريت موسسـه صـورت    خوابگاه براي دانشجويان دختر در خوابگاه تامين) 2. به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي تخفيف منظور خواهد شد) 1
توسـط  ...  ارائه خدمات مشاوره تحصيلي، خـانوادگي و ) 4. صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم استفاده نمايند توانند برابر دستورالعمل وزارت متبوعه از وام دانشجويان متقاضي وام مي) 3. پذيرد مي

                          5137873715 :ستيكدپ.   جنب مخابرات شهيد قندي خيابان مصلي، شريعتي جنوبي، تبريز،: نشاني) 6. مربوطه بوفه در حال فعاليت و ارائه خدمات) 5. ران موسسهمشاو
   041-35573621 :نمابر               35575956-35575957 :تلفن
 www.rahman.ac.ir  رامسرـ حمان رغيرانتفاعي  مؤسسه* 

وام  دانشجويان متقاضي )3 .توانند از خوابگاه خواهران موسسه استفاده نمايند خوابگاه مي دانشجويان دختر متقاضي )2 .باشند ترم از تخفيف شهريه برخوردار مي رشته در هر نفرات اول تا سوم هر) 1
كليـه   )5 .برخـوردار خواهنـد شـد    بهزيستي از تخفيف شهريه و كميته امداد دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد، )4 .نمايند وزارت علوم استفادهتوانند از وام صندوق رفاه دانشجويان  دانشجويي مي

هـاي تخصصـي و صـدور گواهينامـه      ارائه كارگاه )7 .دارد براي دانشجويان وجود) نهار( امكان استفاده از يك وعده غذاي گرم)6 .خواهند شد دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار
توسـط  ...  خـانواده و  ارائه خدمات مشـاوره تحصـيلي،   )10 .بصورت اقساطي پرداخت شهريه )9. براي دانشجويان wifi استفاده از خدمات اينترنت )8. هاي ذيربط ارگان المللي با همكاري معتبر بين

       011-55230515  :نمابر     55230511-13 :تلفن.     جنب اداره گاز، بسيجه ارچهار ،رامسر: نشاني) 12. كامپيوتر و كتابخانه بصورت رايگاناستفاده از فضاي سايت ) 11. مشاوران موسسه
www.resalatkerman.ir  رسالت ـ كرمانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

و سـلف سـرويس   ) خودگردان و تحت نظارت موسسـه ( خوابگاه :امكانات رفاهي شامل اعطاي وام دانشجويي و شهريه،تسهيالتي از قبيل بيمه دانشجويي، تقسيط در پرداخت  اين موسسه داراي) 1
 ،كرمـان : نشـاني ) 4. مراجعه نمايندفوق  اه موسسه به نشانيوبگتوانند به  داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر مي )3 .تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند شد دانشجويان ممتاز از )2. باشد مي

  034-33227767: نمابر                 32232881-33210007 :تلفن      76176-43551: كدپستي                   .انتهاي خيابان گلدشت، نبش خيابان عماد
www.rasam.ac.ir  )ويژه خواهران(كرج ـ سام رغيرانتفاعي  مؤسسه* 

ارائه وام دانشجويي طبـق ضـوابط وزارت علـوم و تقسـيط      )3 .ارائه تخفيف به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال )2 .دانشجويان در نيمسال اول تحصيليتخفيف شهريه تحصيلي به كليه ) 1
نامـه بـا    اين موسسه با انعقاد تفاهم )6. ا امكانات مطلوبسلف سرويس و بوفه دانشجويي ب )5 .هاي جاري تخصيص خوابگاه بدون پرداخت وديعه در قبال پرداخت هزينه )4. شهريه كليه دانشجويان

در ... ، بهزيسـتي و  )ره(اين موسسه با ادارات بنياد شهيد، كميته امـداد حضـرت امـام    )7 .آورد هاي علمي و پژوهشي را براي دانشجويان فراهم مي ها و مراكز علمي و تحقيقاتي زمينه فعاليت سازمان
  ).ع(، به سمت باغستان، قبل از ميدان امام حسين)ميانجاده( بهشتي كرج، خيابان شهيد: نشاني) 8. يان تحت پوشش همكاري داردخصوص شهريه پرداختي دانشجو

  026-34582116 :نمابر        34524701 -3: تلفن
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 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
www.roshdededanesh.ac.ir  سمنانـ  رشد دانشغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  023-33438784: نمابر           33438781-3: تلفن.        بلوار دفاع مقدس، خيابان شهيد احمدي روشنسمنان، ميدان استاندارد، : نشاني
www.roshdiyeh.ac.ir  غيرانتفاعي رشديه ـ تبريز مؤسسه* 

درصد از شهريه ثابت تـرم بعـد تخفيـف داده     10و  20، 30هر ترم به ترتيب  تا سوم به دانشجويان رتبه اول )2. شهريه براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وجود دارد امكان استفاده از وام )1
موسسـه از تخفيـف    ز رتبه اول تا سوم گردند براساس ضـوابط ئالمللي حا در سطح استان يا كشور و بين فرهنگي و ورزشيـ هاي علمي   دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه در رقابت )3. شود مي

 5158464918كدپسـتي  .      3خيابان فرشـته   ،كوي فرشته جنوبي ،اتوبان پاسداران ،تبريز: نشاني) 5. دانشجويان وجود دارد امكان تامين خوابگاه خودگردان براي )4. ند شدشهريه برخوردار خواه
  041-51051و  36678582 :نمابر        51051و  36660661-3تلفن 
www.razaviehsaveh.ac.ir  رضويه ـ ساوهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

نقطه  20( سرويس رفت و آمد همه روزه از مناطق و ميادين تهران) 2 .باشد مي كيلومتري تهران واقع شده است و مسير رفت وآمد از طريق آزادراه تهران به ساوه 110 شهرستان ساوه در فاصله) 1
دانشـجويان   اعطاي تخفيف شهريه براي خانواده معظم شهدا، ايثـارگران و ) 3 .باشد مهيا مي ها از درب موسسه به سمت تهران كالسكند و پس از اتمام  به سمت ساوه حركت مي) تهران از ميادين

) 5. باشند خود برخوردار مي به تحصيللويت اول آنان باشند از تخفيف شهريه ثابت در نميسال اول شروع وبه عنوان ا دانشجوياني كه اين موسسه) 4 .نظر گرفته شده است ممتاز رتبه اول تا سوم در
  086-42427628 :تلفكس          42427620-7 :تلفن                .)ع(خيابان امام رضا بعد از نمايندگي ايران خودرو، الدين اسدآبادي، سيدجمال بلوار ساوه،: نشاني

www.rodaki.ac.ir  تنكابنـ رودكي غيرانتفاعي  مؤسسه* 
  0192-4229984: نمابر         4235561-3: تلفن          46817-38859: كدپستي.          318خيابان شهيد ناصر پورتقي، كوچه شهيد حميد شيرافكن، پالك تنكابن، : نشاني

www.roozbeh.ac.ir  زنجانـ روزبه غيرانتفاعي  مؤسسه* 
 خوابگاه دانشجويي با امكانات مناسب از طريق همكاري )2. شود آموزش دقيقا اجرا مي و فنĤوري جهت حفظ و ارتقاء كيفيت هاي مصوب آموزشي وزارت علوم، تحقيقات نامه كليه مقررات و آيين) 1

 )5 .رفـاه  تخصيص وام دانشجويي در صورت تامين بودجـه توسـط صـندوق    )4. باشد شهريه مقدور مي در صورت درخواست دانشجو و با بررسي شرايط، تقسيط )3. باشد با بخش خصوصي مهيا مي
دانشجوياني كه در  )7. شد خواهند مند براساس مقررات و مصوبات داخلي موسسه در ترم اول از تخفيف ويژه بهره دانشجويان ممتاز )6. گردد تغذيه دانشجويي با همكاري بخش خصوصي انجام مي

قهرمانان  )8. اي دريافت خواهند نمود نمايند، جوايز ويژه هاي اول تا سوم را كسب ها و موسسات آموزش عالي كشور يا استان مقام دانشگاه مي، فرهنگي و ورزشيطول مدت تحصيل در مسابقات عل
  .بهمن، شهرك پونك 22زنجان، بزرگراه : نشاني) 9. شدمند خواهند  تخفيف شهريه ثابت، بهره% 40در اين موسسه هر ترم از ) تربيت بدني( رشته علوم ورزشي كشوري پذيرفته شده در

   024-33038002: نمابر          33038003-7: تلفن       4516357517: كدپستي
www.rouzbahan.ac.ir  ساريـ  روزبهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند، از تخفيف شهريه در نيمسـال اول تحصـيلي برخـوردار    داوطلباني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام نور، اين موسسه را ) 1
ثابـت و  همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصـوص پرداخـت شـهريه    ) 3. شود ، تخفيف شهريه در نظرگرفته مي)در هر مقطع و رشته تحصيلي(براي دانشجويان برتر علمي ) 2. خواهند شد

ارائه تسهيالت وام كمك هزينه شهريه صـندوق رفـاه بـا بازپرداخـت بعـد از      ) 4. با ارائه تاييديه از بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان ساري% 25متغير فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان باالي 
غذاي ناهار با نرخ مصـوب صـندوق رفـاه وزارت علـوم     ) 6. تحصيلي، روانشناختي، بهداشتي مجرب بصورت رايگانمندي دانشجويان از مشاورين  بهره) 5. فراغت از تحصيل به دانشجويان متقاضي

تابخانه و هاي مختلف، ك دسترسي آسان، تجهيزات و امكانات كارگاهي و آزمايشگاهي در رشته) 8. خوابگاه خودگردان براي اسكان دانشجويان دختر و پسر در داخل شهر ساري) 7. براي دانشجويان
كليـه دانشـجويان در هـر    ) 10 .آموختگان نامه رسمي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش اعطاي دانش) 9. سيم در محل موسسه هاي مورد نياز و اينترنت بي سايت كامپيوتر با رايانه

 . جـاده دريـا  ) 1(، كيلـومتر يـك   ساري: نشاني) 12 .مراجعه فرماييدفوق  موسسه به نشانيوبگاه براي اطالعات بيشتر به ) 11. سال تحصيلي از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد
  011-33214657: تلفكس        33217001: تلفن       1755: صندوق پستي         48179-39945: كدپستي

www.rahpooyan.ac.ir  )خواهرانويژه (قم ـ ) ع(سيدالشهداءرهپويان غيرانتفاعي  مؤسسه* 
باشد و استفاده از پوشش برتر چـادر همـراه بـا رعايـت كامـل       اين موسسه ويژه خواهران مي )2 .اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) 1

 درصد شهريه ثابت به عنوان تخفيـف منظـور خواهـد شـد     10و  20، 30 ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتيب در پايان هر )3. شئونات و هنجارهاي اسالمي الزامي است
علمي كشور شركت و مقام اول  ها و موسسات داوطلباني كه در طول سال تحصيلي در مسابقات علمي، پژوهشي، فرهنگي دانشگاه )4 .)باشد مي 5/18مالك انتخاب نفرات اول تا سوم معدل باالي (

 )6. گردنـد  منـد مـي   درصد تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول بهـره  20حافظان و قاريان قرآن مجيد در صورت ارائه مدرك از  )5. تا سوم را كسب كنند از دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند شد
با ارائه مدرك معتبر از مراجع ذيـربط، تخفيـف داده   ) همسر و فرزندان( به خانواده معظم شهدا و جانبازان )7. مند خواهند شد بهرهف شهريه ثابت درصد تخفي 75خانواده محترم طالب در هر ترم از 

در صورت انصراف، دانشجو موظف است  )11. قبال تامين خوابگاه دانشجويان ندارد اين موسسه هيچ تعهدي در )10. امكان پرداخت اقساطي شهريه در صورت احراز شرايط وجود دارد )8 .خواهد شد
  ).ع(انتهاي خيابان امام رضا ،خيابان پاييزان، خيابان ذوالفقار ،فلكه جوان ،الدين شهرك زين، قم: نشاني) 12 .تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد خسارت وارده به موسسه را مطابق ضوابط وزارت علوم،

   025-32704092و  32704052 :تلفن            3739146545: كدپستي
www.rdbu.ir  برازجانـ  جويان دانشغيرانتفاعي ره مؤسسه* 

 077-34244050 :نمابرتلفن و  	 	7561793679: كدپستي	 	 	 	موسسه آموزش عالي رهجويان دانش -بلوارمعلم -شهربرازجان -استان بوشهر: نشاني
www.rahnama.ac.ir  اهوازـ  رهنماغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  .جنب ترمينال سابق آبادان ،نبش ورودي كوي محديث ،اله بهبهاني بلوار آيت ،اهواز: نشاني
www.zagros.ac.ir  كرمانشاهـ  زاگرسغيرانتفاعي  مؤسسه* 

به دانشجويان در زمان تحصـيل تـا كـل مبلـغ     ) 2. دانشجويان نخواهد داشتحصيل براي سال ورود به تحصيل براي اخذ شهريه مالك است و موسسه افزايش شهريه مصوب ساالنه تا پايان ت) 1
مقـام آسـيايي يـا    و ورزشكاران داراي % 10، ممتاز، مخترع و ورزشكاران داراي مقام كشوري تحت پوشش كميته امداد ،يگاناتحت پوشش بنياد شهيد ر(گردد و همچنين  مي ءشهريه رشته وام اعطا

  083-37236489 :نمابر   37218063-37218030 :تلفن    .روبروي بانك مليباالتر از سه راه شريعتي، كرمانشاه، خيابان شريعتي، : نشاني) 3. گردد تخفيف شهريه اختصاص مي%) 30جهاني 
www.zarinekhoy.ir   خوي زرينه ـغيرانتفاعي  مؤسسه* 

هـاي خـودگردان تحـت     دانشجويان غيربومي به خوابگـاه ) 2. االمكان در روزهاي پاياني هفته تنظيم خواهد شد تيبرنامه درسي شاغلين ح: شاغلين دولت و بخش خصوصيتسهيالت ويژه براي ) 1
بضـاعت در خصـوص شـهريه پرداختـي      هاي بـي  ، بهزيستي و خانواده)ره(همكاري با بنياد شهيد، كميته امداد امام خميني  )4 .تقسيط شهريه متغير در طول ترم) 3. گردند نظارت مؤسسه معرفي مي
امكـان اسـتفاده از كتابخانـه     )7. هاي مختلـف  هاي متناسب با رشته هاي فني و آزمايشگاه امكان استفاده از كارگاه )6. امكان استفاده رايگان از شبكه اينترنت پرسرعت )5. دانشجويان تحت پوشش

اسـتفاده از اسـاتيد و    )10. ها كامال مطـابق تعرفـه وزارت علـوم خواهـد بـود      شهريه )9. التحصيلي تحت پوشش بيمه حوادث خواهند بود دانشجويان از روز ورود به مؤسسه تا زمان فارغ )8. مؤسسه
امكان دسترسي به وسايل اياب و ذهاب عمومي از مركز شهر در  )12. باشد نشاط ميمؤسسه در منطقه خوش آب و هواي شهر واقع و داراي فضاي باز سرسبز و با  )11. مدرسين مجرب در هر رشته
در صورت تخصيص بودجـه وزارت علـوم يـك وعـده غـذاي گـرم بـه         )14. گردد اردوهاي علمي و تفريحي با همكاري اساتيد و مؤسسه و دانشجويان برگزار مي )13. هر ساعاتي از روز وجود دارد

   044-36357115: نمابر          36357114: تلفن     . جنب پاركينگ اتوبوسراني ،باالتر از ميدان آقاصادق ،بلوار قمري اصل ،خوي: نشاني) 15. شددانشجويان عرضه خواهد 
www.zand.ac.ir  زند شيرازغيرانتفاعي  مؤسسه* 

منـدي از وام صـندوق رفـاه وزارت علـوم تحقيقـات و       دانشجويان عالوه بر بهره) 2. از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 500سراسري با رتبه كشوري كمتر از  داوطلبان ممتاز آزمون) 1
هـاي مجهـز    اين مؤسسه داراي خوابگـاه  )3. دريافت نمايند هاي عامل انكگذاري از ب با معرفي از طرف مؤسسه و با شرايط عالي و بدون سپرده الحسنه شهريه ترم وام قرض توانند در هر مي فناوري
و هنـري در   هاي برتر، قهرمانان ورزشي، علمي، فرهنگي به دانشجويان رتبه )4. باشد پرسرعت مي و اينترنت وايرلس و IT دانشجويان دختر بصورت خودگردان است و مجهز به سيستم كامل براي

امكـان تشـكيل    )6 .مراكـز صـنعتي   هاي كسب و كار و فعاليـت در  كارآفريني و ارتباط با صنعت با تمركز بر ايجاد مهارت وجود مركز )5. گيرد نامه داخلي تعلق مي آيينهر ترم تخفيف شهريه طبق 
امكـان   )8. به تمـامي دانشـجويان  ) ... ، خانوادگي، سالمت روان وتحصيلي( اي ارائه خدمات مشاوره )7 .اداري و روزهاي تعطيل هاي ويژه كارمندان دولت و بخش خصوصي در خارج ساعات كالس

معرفي دانشجويان ممتاز  )10. برتر به مراجع متقاضي كارپذيران التحصيالن معرفي فارغ )9 .مؤسسه و خوابگاه به صورت رايگان براي كليه دانشجويان در محيط) بي سيم(استفاده از اينترنت وايرلس 
همـت  ( استان فارس، شيراز، خيابان ايمان جنوبي: نشاني )12 .شهدا، جانبازان و ايثارگران هاي معظم تخصيص تخفيفات قانوني براي خانواده )11 .ويان داخل و خارج از كشوردانشج به كميته تبادل

  071-36106و   36321041: تلفن    .12ابتداي خيابان  ،)جنوبي
www.saroyeh.ac.ir  ساريـ سارويه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

تـامين   )3. مند خواهند بود هاي دانشجويي بر اساس ضوابط وزارت علوم بهره از وام دانشجويان) 2. از پرداخت شهريه ثابت و متغير معاف خواهند بود 200تا  1داراي رتبه  در بدو ورود دانشجويان) 1
معتبـر علمـي و پژوهشـي و يـا      دانشجويان كارشناسي ارشد در صورت انتشار مقالـه متناسـب بـا رشـته تحصـيلي در مجـالت       )4. باشد ميپذير  خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي دانشجو امكان

كارگـاه، آزمايشـگاه و   فضـاي مناسـب آموزشـي، مركـز رايانـه،       استفاده از اساتيد مجرب و برخورداري از :آموزشي امكانات )5. برخوردار خواهند شد المللي از مزاياي مالي هاي علمي و بين كنفرانس
كليه دانشـجويان   )8. شود در هر ترم تخفيف ويژه داده مي) نفرات اول تا سوم( به دانشجويان ممتاز )7. گردد اي توزيع مي در سلف سرويس موسسه با قيمت يارانه يك نوبت غذاي گرم )6 .كتابخانه

موسسـه داراي   )10. دانشجويان از بيمـه حـوادث برخـوردار خواهنـد شـد      )9. اول برخوردار خواهند شد شهريه ثابت در ترمدرصد تخفيف  40و  30، 20به ترتيب  19و  18، 17كارشناسي  معدل با
جاده  10كيلومتر  ميدان خزر، ساري،: نشاني) 12. باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد) ره(كميته امداد امام خميني  دانشجوياني كه تحت پوشش )11. باشد سرويس اياب و ذهاب رايگان مي

   011-33685025 :نمابر           33685221-33685768 :تلفن              .دريا



 موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              ها بخش پيوست

 ها بخش پيوست 34 صفحه 5شماره   پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
www.sariyan.ac.ir  ساريـ ساريان غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  011-33688041 :نمابر              33688042-336881001-4: تلفن      48175-1384: صندوق پستي          .روبروي گمرك ساري، جاده خزرآباد 10كيلومتر ، ساري: نشاني
www.saee.ac.ir  گرگانـ ساعي غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  27 عدالت، )شاليكوبي(خيابان وليعصر ،گرگان: نشاني ) 2. يا واحدهاي طرف قرارداد از سال دوم تا پايان دوره تحصيل وجود دارد امكان اشتغال پاره وقت دانشجويان در موسسه )1
  09034139778 و          017-32233344 و 32333248: تلفن
www.sobhan.ac.ir  نيشابورـ سبحان غيرانتفاعي  مؤسسه* 

خيابـان   نيشـابور، : نشاني) 3. دانشجويان ممتاز در هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد )2. امكان استفاده از خوابگاه خودگردان با ظرفيت محدود براي دانشجويان غيربومي وجود دارد )1
   051-43348021: نمابر        43348050-5 :تلفن   747 :صندوق پستي        .كوچه قوامي، جنب سازمان انتقال خون ،17امام خميني  ،)ره(امام خميني 

www.sabz.ac.ir  آملـ سبز غيرانتفاعي  مؤسسه* 
  011-43272961: نمابر            43273801الي  8 و 43272222: تلفن              647 :پستي صندوق.          23بلوار شهيد منفرد نياكي، كوچه امير  ملي،آآمل، ميدان عالمه ميرحيدر : نشاني

  اردبيلـ  النغيرانتفاعي سب مؤسسه* 
 .نمود خواهد تاييد مورد دانشجوييهاي  ابگاهودانشجويان خانم اقدام به معرفي آنها به خموسسه جهت رفاه حال 

www.sepehr.ac.ir  اصفهانـ سپهر غيرانتفاعي  مؤسسه* 
 )3. باشد سرويس اياب و ذهاب دانشجويان بصورت خودگردان و با نظارت موسسه برقرار مي )2. به دانشجويان ممتاز موسسه در هر رشته تحصيلي در هر نيمسال تخفيف شهريه داده خواهد شد )1

  031-95019430: تلفن     .بلوار دانشگاه ،جنب پل هوايي اميركبير ،بزرگراه معلم 5كيلومتر  ،خيابان كاوه ،اصفهان: نشاني) 4. امكان تقسيط شهريه و اعطاي وام دانشجويي ميسر است
www.seraj.ac.ir  تبريزـ سراج غيرانتفاعي  مؤسسه* 

دسترسي آسان به امكانات فرهنگي و علمي، امكان خوابگاه براي دانشجويان دختر و پسر، امكان ارائه يك وعده غذاي گـرم در صـورت تخصـيص     شهر تبريز و مركز ها در محل تشكيل كالس) 1
  .دنمراجعه نمايگاه مؤسسه به نشاني فوق اطالعات بيشتر به وب براي كسبداوطلبان ) 2 .يارانه از وزارت علوم وجود دارد

www.sardarjangal.ir  رشتـ سردار جنگل غيرانتفاعي  مؤسسه* 
اين موسسه با بنياد شهيد و امـور  ) 3 .گردد اردوها و بازديدهاي علمي و تفريحي با همكاري اساتيد، موسسه و دانشجويان برگزار مي) 2. گردند دانشجويان رتبه برتر از تخفيف شهريه برخوردار مي) 1

خوابگاه به صورت ارائه امكان  )5 . مند گردند هتوانند از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويي بهر دانشجويان اين موسسه مي) 4. و سازمان بهزيستي همكاري دارد) ره(ايثارگران، جانبازان و كميته امداد
     .310پالك  ،پاسارگاد جنب بانك، انتهاي بن بست زارع، تقاطع معلمروبروي  ،)بيستون(طالقاني ... آيت ا بلوار ،رشت: نشاني) 6 .خودگردان براي دانشجويان وجود دارد

  013-33229466-33221436: تلفن           4143754481: كدپستي
www.safirdanesh.ac.ir  ايالمـ سفير دانش غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  084-32243792-32243791 :تلفن           .مقابل جهاددانشگاهي ،نور نرسيده به چهارراه پيام ،بلوار دانشجو ،ايالم: نشاني
www.salman.ac.ir  مشهدـ سلمان غيرانتفاعي  مؤسسه* 

 )3. مند خواهند بود هاي دانشجويي بر اساس ضوابط وزارت علوم بهره دانشجويان از وام )2. يا كمتر از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 500دانشجويان ممتاز آزمون سراسري از رتبه  )1
 استفاده از اساتيد مجرب و برخورداري از فضاي مناسب آموزشـي، مركـز رايانـه، كارگـاه، آزمايشـگاه و     : امكانات آموزشي )4. باشد پذير مي تامين خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي دانشجو امكان

ه حـوادث  دانشـجويان از بيمـ   )7. شـود  به دانشجويان ممتاز در هر ترم تخفيف ويژه داده مي )6. گردد اي توزيع مي روزانه يك وعده غذاي گرم در سلف سرويس موسسه با قيمت يارانه )5 .كتابخانه
. باشـد  مي) اتوبوس و دسترسي آسان از طريق مترو( موسسه داراي موقعيت مكاني مناسب )9 .تسهيالت ويژه براي شاغلين دولت و بخش خصوصي در تنظيم برنامه درسي )8. برخوردار خواهند شد

آباد، ابتداي  مشهد، بلوار وكيل: نشاني) 11 .الي سلمان باشد، از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شدهاي غيردولتي، موسسه آموزش ع دانشجوياني كه انتخاب اول آنها از ميان ساير دانشگاه )10
  051-38650370: نمابر        38650376 و 38650371و  38650370: تلفن           9179673499: كدپستي.       2بلوار الدن، الدن 

www.samangan.ac.ir  آملـ سمنگان غيرانتفاعي  مؤسسه* 
  011-22212484:  نمابر        22514934-22514954: تلفن        46156-77995: كدپستي.    11آمل، خيابان طالقاني، كوچه اباذر : نشاني

www.sana.ac.ir  ساريـ سنا غيرانتفاعي  مؤسسه* 
توانند از وام شهريه صـندوق رفـاه دانشـجويي اسـتفاده      دانشجويان مي) 3. موسسه با بنياد شهيد و امورايثارگران قرارداد همكاري دارد) 2. موسسه براي دانشجويان دختر خوابگاه خودگردان دارد) 1

 011-33033990 :نمابر     33033131 :تلفن      48161-18761 :كدپستي       .آزاد اسالمي واحد ساري روبروي دانشگاه ،جاده دريا 7كيلومتر  ،ميدان خزر ،ساري ،مازندران: نشاني) 4. نمايند
www.sanabad.ac.ir  گلبهارـ سناباد غيرانتفاعي  مؤسسه* 

 هـاي  هـاي روزانـه و شـبانه دانشـگاه     اين موسسه را پس از انتخاب رشتهداوطلباني كه   به )2 .قهرمانان ورزشي در سطح جهاني، آسيايي و ملي مطابق بخشنامه داخلي موسسه تخفيف شهريه به) 1
امكان  )4. خواهد شد هاي علمي اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي داده تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه) 3. درصد شهريه ثابت در نيمسال اول تخفيف داده خواهد شد 50دولتي انتخاب نمايند 

هاي اجرايي از تسهيالت شـهريه   نامه بر اساس آيين خانواده محترم شهدا، جانبازان و ايثارگران با ارائه گواهي معتبر از بنياد شهيد) 5 .اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان استفاده از وام شهريه بر
  051-38326399: نمابر      38326415-6و   38326401-2: تلفن .     خراسان رضوي، شهر گلبهار، ابتداي بلوار استقالل، جنب بخشداري استان: نشاني )6 .برخوردار خواهند شد

www.soh-ins.ac.ir  سهروردي ـ قزوينغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  028-3697121-3697125 :تلفن          72كوچه حكمت  ،المللي خيابان دانشگاه بين ،قزوين: نشاني

www.tusd.ir  رشتـ  يماي دانشسغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 .تقسيط شهريه در طول ترم )3 .هاي اول هر رشته تخفيف شهريه ثابت براي رتبه) 2. ثابت نيمسال اول، براي دانشجوياني كه اين موسسه را در اولويت اول انتخاب نمايند تخفيف ويژه در شهريه) 1
. گردد به دانشجويان يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارائه مي )5. رفتگ اهدتعلق خو) صندوق رفاه دانشجويان(دانشجويان متقاضي وام كمك هزينه پرداخت شهريه  به )4
  .درصـد  25جانبـازان بـاالي    فرزندان شهدا، آزادگـان و ) درصدي 100تخفيف (قرارداد با بنياد شهيد و ايثارگران  طرف )7 .همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه خودگردان )6
   013-33254566: نمابر      33220918و  33241663 :تلفن           .كوچه آفاق ،خيابان سعدي ،رشت: نشاني) 8

www.sina.ac.ir  كاشانـ  يناسغيرانتفاعي  مؤسسه* 
موسسه  )3. گردد واجد شرايط، وام شهريه از سوي صندوق رفاه دانشجويان اعطاء ميبه دانشجويان متقاضي ) 2 .هماهنگي الزم به منظور تأمين خوابگاه براي پذيرفته شدگان به عمل خواهد آمد) 1

توانند براي كسب اطالعـات   داوطلبان مي) 4. در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد...  ، سازمان بهزيستي و)ره(ايثارگران، كميته امداد امام خميني با بنياد شهيد و امور
   031-55228155و  55228144: تلفكس.    كوچه نجوم يكمكاشان، ميدان درب عطاء، ابتداي خيابان غياث الدين جمشيد، : نشاني) 5 . وبسايت موسسه به نشاني فوق مراجعه نمايند بيشتر به

www.shandiz.ac.ir  شانديز ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 
) 2. تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول تحصيلي برخوردار خواهند بود %50دانشجوياني كه در ميان موسسات غيرانتفاعي مشهد، اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند، از ) 1

خانواده معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران با ارائـه گـواهي   ) 4. ندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايطپرداخت وام ص) 3. توانند شهريه تحصيل خودرا طي اقساط ماهيانه پرداخت نمايند دانشجويان مي
ابط از دانشـجويان در طـول دوره تحصـيلي مطـابق ضـو     ) 6. الحسـنه  امكان اسـتفاده از وام قـرض   )5. هاي اجرايي از تسهيالت شهريه برخوردار خواهند شد نامه معتبر از بنياد شهيد بـر اساس آيين

امكان استفاده  )8 .آباد تا محل موسسه سرويس اياب و ذهاب رايگان از انتهاي بلوار وكيل) 7. تسهيالت خوابگاه خودگردان و تخفيف شهريه جهت نفرات اول تا سوم هر ورودي برخوردار خواهند بود
.  10 دانشگاه بلوار دانشگاه، ،5هاي خروشان، مدرس  محور شانديز، روبروي مجموعه آبي موجابتداي آباد،  وار وكيللب مشهد، انتهاي :نشاني) 9 .هاي خودگران خواهران و برادران وجود دارد از خوابگاه

  )خط30( 051-31509 :تلفن
www.nbshahrood.ac.ir  هرودشاغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 به دانشجويان واجد شرايط براساس ضوابط صـندوق رفـاه   )2. اول، انتخاب نمايند كه اين موسسه را در اولويت ثابت نيمسال اول با تصويب هيأت امناء براي دانشجوياني تخفيف ويژه در شهريه) 1
شـهريه ثابـت   تخفيف در  درصد 10، 20، 30ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب معادل  در پايان هر )3. دانشجويي و ميزان بودجه تخصيص يافته، وام شهريه تعلق خواهد گرفت

اي،  سالن بدن سازي، انتشارات، كتابخانـه مركـزي، سـايت رايانـه    : ساير امكانات كمك آموزشي و رفاهي موسسه عبارتند از )4. باشند 17ترم بعد داده خواهد شد، به شرطي كه داراي حداقل معدل 
حضـرت   ميـدان  ،نـژاد  خيابـان شـهيد هاشـمي    ،ميـدان واليـت   ،شـاهرود : نشاني) 5. سرويس و بوفه دانشجوييپارك علم و فناوري، مشاور و روانشناس، سلف  هاي نويد با مجوز مركز رشد فناوري

  023-32373650 :نمابر           32373651-3: تلفن                                                                  .)ع(ابوالفضل
www.shgol.ac.ir  شرق گلستان ـ گنبدكاووسغيرانتفاعي  مؤسسه* 

وزارت علوم، تحقيقـات و   اندر صورت تخصيص اعتبارات، وام شهريه صندوق رفاه دانشجوي) 4 .سرويس اياب و ذهاب) 3 .تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز )2 .پرداخت شهريه به صورت اقساط) 1
سـامانه  ) 7 .رساني آنالين در نـرم افزارهـاي اجتمـاعي    سامانه اطالع) 6 .پذيرد انجام مي براي خواهران هاي استيجاري سطح شهر جهت اسكان در خوابگاههماهنگي ) 5 .فناوري تعلق خواهد گرفت

نـت و   كـافي ) 10 .هـاي مختلـف   مورد نياز دانشجويان در رشتههاي  سالن مطالعه و كتابخانه مجهز و غني از كتاب) 9 .سلف سرويس، بوفه و غذا با نرخ دانشجويي) 8 .)غيرحضوري(نام آنالين  ثبت
مجهـز بـه سـامانه پاسـخگويي بـه انتقـادات،       ) 14 .هـاي مختلـف الكترونيكـي جهـت رفـاه دانشـجويان       مجهز به سـامانه ) 13 .اينترنت پرسرعت) 12 .كارگاه كامپيوتر مجهز) 11 .انتشارات مجهز

جنوبي، بعـد از   )ره( گنبدكاووس، خيابان امام خميني: نشاني) 17 .تخفيف شهريه% 10هاي اول تا  ورودي) 16 .فضاي فيزيكي مناسب) 15 .)س با ماتما(ه مؤسس گاهدانشجويان از طريق وب	سواالت
  017-33383818: نمابر   33383810و  33383816-20 :تلفن         .ها، روبروي سيلو بازار روس



 موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              ها بخش پيوست

 ها بخش پيوست 35 صفحه 5شماره   پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.shafagh.ac.ir  شفق ـ تنكابنغيرانتفاعي  مؤسسه* 

دانشجويان واجد شرايط، برابر اعتبار تخصيص يافته از طـرف صـندوق رفـاه و دسـتورالعمل مربـوط، از وام       )2. دستورالعمل مربوط از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد دانشجويان ممتاز برابر) 1
  011-54266957-54266958: تلفن      20شهريور، كوچه مرداب 17، خيابان نشتارود، تنكابن: نشاني) 4. دار خواهند شدقهرمانان ورزشي از تخفيف ويژه برخور )3. مند خواهند شد بهره شهريه

  www.sh-shargh.ir  )ويژه خواهران( شكوه شرق ـ زاهدانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  054 -33491233 :تلفكس                .آموزشكده سما ،طبقه دوم ،بلوار پرستار، زاهدان: نشاني

www.shamsgonbad.ac.ir  شمس ـ گنبدكاووسغيرانتفاعي  مؤسسه* 
خوابگاه خودگردان بـراي آقايـان در داخـل دانشـگاه      )2. درصد تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال اول، براي كليه دانشجوياني كه اين موسسه را در اولويت اول، انتخاب نمايندبيست تا پنجاه  )1

وام شـهريه، بـه    )4. سرويس اياب و ذهاب از مركز شهر به موسسه و بالعكس بـه صـورت رايگـان اسـت     )3. وجود دارد و خوابگاه خودگردان براي خواهران با هماهنگي در داخل شهر موجود است
درصـد تخفيـف در    10و  20، 30هاي اول تا سوم به ترتيب معادل  در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه )5. گيرد دانشجويي تعلق ميدانشجويان واجد شرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه 

. پـذيرد  فرزندان شهيد و ايثارگران انجام مي همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه )6. باشند 17شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد، به شرطي كه داراي حداقل معدل 
اي، سـايت   سالن ورزشي سرپوشيده، سالن همايش، انتشارات و تكثير، تاالر اجتماعات، تاالر پذيرايي، كتابخانه مركزي، سايت رايانه: ساير امكانات كمك آموزشي و رفاهي اين موسسه عبارتند از )7

موقعيت اين موسسه ) 8 .هاي نوين با مجوز پارك علم و فناوري، مشاور و روانشناس، سلف سرويس و بوفه دانشجويي ها، مركز رشد فناوري ها و كارگاه ، ساختمان مستقل آزمايشگاهGISاي  رايانه
وس، وگنبدكاشهرستان استان گلستان، : نشاني )9 .استاي را براي تحصيل فراهم آورده  هاي گردشگري شهرستان و جنب درياچه مصنوعي واقع شده و امكانات فوق العاده در يكي از بهترين جاذبه

  09114172005و  09114172004: روابط عمومي      017-33389730: نمابر  33389711الي  16: تلفن          4971817615: كدپستي       . درياچه مصنوعي جنب بلوار شادي،
www.shamsekhoy.ac.ir  خويـ تبريزي شمس غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  .داوطلبان براي اطالع از شرايط و ضوابط و آدرس و تلفن مؤسسه به پايگاه اطالع رساني مؤسسه به نشاني فوق مراجعه نمايند
www.shahriar.ac.ir  آستاراـ هريار شغيرانتفاعي  مؤسسه* 

در هر رشته تخفيف شـهريه  درصد  10و  15 ،25 تا سوم به ترتيب اول هاي مصوب شوراي موسسه به دانشجويان ممتاز رتبهبر اساس ضوابط  )2 .گردد ه ميئخوابگاه خودگردان ويژه خواهران ارا )1
  013-44804040: نمابر    44804010 -20:تلفن           .خيابان خواجه نصيرالدين طوسي ،1فاز  آباد، ستارا، شهرك عباسآ: نشاني) 2. گيرد تعلق مي

www.kshr.ac.ir  كرمانشاهـ هيد رضايي شغيرانتفاعي  مؤسسه* 
   083-38272659: نمابر         38272659و  38267515: تلفن     6719996634 :كدپستي    .شهرك دادگستري ،كرمانشاه: نشاني

www.saeb.ac.ir  صائب ـ ابهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  021-89783144 :نمابر       58542325الي  8 :تلفن        45619-36973 :كدپستي   .شمالي اتوبانضلع  قزوين، ـ كيلومتر يك اتوبان ابهر: نشاني

www.saba.ac.ir  صبا ـ اروميهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران با اخذ هزينه تـامين خواهـد   )2. شود مي درصد داده 50و  75، 100 دانشجويان رتبه اول تا سوم تخفيف در شهريه ثابت به ترتيب در پايان هر ترم به) 1

قبيل رستوران، بوفه،  موسسه داراي امكانات رفاهي از )4. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويان )3. شد
               . 12، پالك )اول جاده بند(بلوار جام جم ، ياروميه، انتهاي خيابان شهيد بهشت: نشاني) 6. بيمه حوادث برخوردار خواهند شد دانشجويان از مزاياي )5. باشد بخانه ميسايت اينترنتي و كتا

  044-33471105: نمابر     33489067-33477171: تلفن
www.sosa.ac.ir  صبح صادق ـ اصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

) 5. باشـند  هاي اول تا سوم ورودي هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار مي رتبه) 4. شود نهار داده مي بنبه دانشجو ) 3. گردد وام دانشجويي پرداخت مي )2 .خوابگاه اختصاصي ندارداين مؤسسه ) 1
      81847-75315 :كدپستي       10آباد، بن بست شماره  خيابان شهيد بهشتي، بعد از چهارراه عباس اصفهان،: نشاني) 6. باشد مركز شهر قرار دارد و دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان مي در

  031-32365515 :نمابر        32351994الي  7 :تلفن
www.sadra.ac.ir  )ويژه برادران( تهرانصدرالمتألهين ـ غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  .داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط و ضوابط مؤسسه به پايگاه اينترنتي مؤسسه مراجعه نمايند
www.safahan.ac.ir  صفاهان ـ اصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  .هاي مؤسسه، به وبگاه مؤسسه به نشاني فوق مراجعه نمايند داوطلبان جهت كسب اطالع از شرايط و ضوابط و همچنين نشاني و تلفن
www.fit.ac.ir  صنعتي فوالد ـ فوالدشهر اصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

كمك بالعـوض بـه   ) 4. اعطاي وام بلند مدت صندوق رفاه) 3. تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز، كارمندان دولت و دانشجويان وابسته درجه يك، قهرمانان ورزشي) 2. شهريه بصورت اقساط) 1
سـرويس رفـت و آمـد    ) 8. حضور در مسابقات ورزشي در سطح اسـتان و كشـور  ) 7. خوابگاه براي دانشجويان شهرستاني) 6. هاي شاهد و ايثارگران تسهيالت ويژه به خانواده) 5. دانشجويان نيازمند

معرفي دانشـجويان بـه مراكـز    ) 11. گاه صنعتي اصفهان و دانشگاه اصفهانستفاده از كتابخانه دانشا) 10. ارائه غذاي دانشجويي با كيفيت باال و قيمت مناسب) 9. هاي موسسه رايگان بين ساختمان
     031-52636678: نمابر    52636677: تلفن    .بلوار شهدا اصفهان، فوالدشهر،: نشاني )12 .معتبر علمي يا صنعتي جهت انجام پروژه و كارآموزي

www.sgh.ac.ir  قائمشهرـ  قائمصنعتي غيرانتفاعي  مؤسسه* 
براي نفرات اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه در نظـر گرفتـه    )3. دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود )2. باشد موسسه براي دانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردان مي) 1

   011-42045934-42045924-42045923 :تلفن       .ساري بهمشهر ئاتوبان قا 3متر كيلوقائمشهر،  :نشاني) 5. دانشجويان از وام صندوق رفاه برخوردار خواهند بود )4 .خواهد شد
www.mit.ac.ir  بابلـ  مازندرانصنعتي غيرانتفاعي  مؤسسه* 

دانشجويان در طـول تحصـيل   ) 2. برخوردار خواهند شد) درصد شهريه ثابت 15و  20، 25به ترتيب (رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از تخفيف ويژه شهريه دانشجويي  نفرات اول تا سوم هر) 1
هاي علمي، فرهنگـي، هنـري و    ز كسب مقامئدانشجوياني كه در طول مدت تحصيل حا) 3. استفاده نمايند از خدمات سلف سرويس، بوفه دانشجويي، مركز مشاوره، كتابخانه و سايت رايانه توانند مي

نامه في مابين موسسه با دانشگاه علوم  تفاهم با توجه به) 5. دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان اعطاي) 4. خواهند شد ورزشي شوند از دريافت جايزه ويژه برخوردار
 به دانشجويان در يـك نوبـت، غـذا بـا نـرخ     ) 6. ستفاده نمايندآزمايشگاهي موجود ا توانند از امكانات آموزشي، پژوهشي و نوشيرواني بابل دانشجويان اين موسسه مي پزشكي بابل و دانشگاه صنعتي

غيربـومي بـه صـورت     خوابگاه براي دانشجويان دختر) 8. مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد كليه دانشجويان در هر سال تحصيلي از) 7. شود دانشجويي در سلف سرويس داده مي
  .فنـاوري اسـتفاده نماينـد    تواننـد از وام دانشـجويي صـندوق رفـاه وزارت علـوم، تحقيقـات و       براي پرداخـت شـهريه مـي    دانشجويان) 9. گرديده استخودگردان و از طريق بخش خصوصي تامين 

، بابـل : نشـاني  )12. شـود  صورت اينترنتي انجام مي ت آموزشي بهكليه خدما) 11. پذيرد پرداخت شهريه فرزندان شهيد و ايثارگران انجام مي همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص) 10
   011-32163214: نمابر    3248100: تلفن.              جاده بابل به قائمشهر 5كيلومتر 

www.maragheh-sanati.ac.ir  مراغهصنعتي غيرانتفاعي  مؤسسه* 
 تخفيف ويژه براي دانشجوياني كه موفق بـه  )3 .ويژه براي دانشجويان رتبه اول تا سوم تخفيف )2 .پسرانه خودگردان با كيفيت مناسبهاي دخترانه و  استفاده از خوابگاه معرفي دانشجويان براي) 1

شـهريه   مان بهزيسـتي در خصـوص پرداخـت   و ساز) ره(همچنين كميته امداد امام خميني و جانبازان و ايثارگرانامور همكاري با بنياد شهيد و  )4 .باشند...  هاي علمي، ورزشي، هنري و كسب مقام
  041-37250200: نمابر     37250201-4 :تلفن     .مراغه، خيابان راه اهن، سه راه خيام: نشاني) 6. دانشجويان رفاه معرفي دانشجويان متقاضي استفاده از وام صندوق )5 .دانشجويان واجد شرايط

www.tabarestan.ac.ir  چالوسـ  برستانطغيرانتفاعي  مؤسسه* 
منـد   درصـد در طـول دوره تحصـيل بهـره     10و  20، 30 به ترتيب از تخفيـف  بر اساس ضوابط و مصوبات هيات امناي موسسه در هر نيمسال) هاي اول تا سوم هر رشته رتبه(دانشجويان ممتاز ) 1

 فرهنگي، دانشجويان برتر در مسابقات علمي،) 3 .شهريه به دانشجو پرداخت خواهد شد وام لوم تحقيقات و فناوري،اختصاص اعتبار از جانب صندوق رفاه دانشجويان وزارت ع در صورت) 2 .شوند مي
بـا ارائـه    آزادگـان  جانبـازان و  فرزندان شاهد،) 4. اي و كشوري شوند مشمول تخفيف شهريه خواهند شد منطقه هاي برتر در سطح استاني، هنري و ورزشي كه در زمان تحصيل موفق به كسب رتبه

 گرفتن سهميه شاهد نظر بدون در) رتبه كل كشوري( 100داشتن رتبه زير  با ازداوطلبين كنكورآن دسته  )5 .مند خواهند شد نامه مربوطه از تحصيل رايگان بهره تاييديه از بنياد شهيد مطابق با آيين
 برخـوردار  18اين دانشجويان درطول دوره تحصيل چنانچـه معـدل بـاالي    . شود موسسه به عنوان كمك هزينه تحصيلي پرداخت مي بدو ورود به ريال از 000/000/10ماهانه مبلغ ... ايثارگران و  و

 در 18حداقل معدل عدم پرداخت شهريه داشتن  شرط پرداخت كمك هزينه تحصيلي و: تبصره. بود كماكان مشمول دريافت كمك هزينه خواهند و شد معاف خواهند پرداخت شهريه هم نيز از شوند
   011-52227800: نمابر   52221864-52225996-52240120 :تلفن   .شهريور 17خيابان  چالوس،: نشاني) 7. فوقموسسه به نشاني وبگاه اطالعات بيشتر در ) 6. باشد نيمسال تحصيلي مي هر

www.tolouemehr.ac.ir  طلوع مهر ـ قمغيرانتفاعي  مؤسسه* 
توانند واحـدهاي خـود را    االمكان ارائه واحدهاي درسي به ترتيبي است كه دانشجويان مي حتي )2. شود در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه داده مي )1

دانشجويان اين موسسه از مزايـاي وام شـهريه    )4. گردد ر خصوص پرداخت شهريه دانشجويان انجام ميهمكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران د )3. طي دو يا سه روز حضور در موسسه اخذ نمايند
ته و نخبه استفاده از اساتيد برجس )5. خوردار خواهند شدصندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت موسسات مالي طرف قرارداد با دانشگاه در صورت تامين اعتبار بر

به نشاني فـوق  سايت موسسه وبتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر به  مندان مي عالقه )7. نمايد هاي خصوصي معرفي مي موسسه متقاضيان را به خوابگاه) 6. باشد هاي بارز اين موسسه مي از ويژگي
  021-89789139: نمابر     025-32810008: تلفن              3749113362: كدپستي.        قم، پرديسان، بلوار دانشگاه، بلوار شهروند شمالي: نشاني) 8. مراجعه نمايند



 موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              ها بخش پيوست

 ها بخش پيوست 36 صفحه 5شماره   پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
www.sufi.ac.ir  عبدالرحمن صوفي رازي ـ زنجانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  024-33442223 :نمابر           33442239: تلفن       5خيابان عارف  ،كوي علوم پايه ،زنجان: نشاني
www.erfan.ac.ir  انكرمـ رفان عغيرانتفاعي  مؤسسه* 

استفاده از اينترنت وايرلس در محيط موسسه به صـورت رايگـان بـراي    ) 3. خواهند شد دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار) 2. و بنام كشوري و استاني استفاده از اساتيد مجرب) 1
 پرداخت وام دانشجويي طبـق بخشـنامه صـندوق رفـاه دانشـجويان     ) 5. به كليه دانشجويان ارائه خدمات مشاوره تحصيلي و اجتماعي) 4. و پژوهشي دانشجويان جهت انجام كارهاي تحقيقاتي كليه

دانشجويي با امكان توزيع  سلف سرويس و بوفه) 7. ايثارگرهاي شاهد و  پرداخت شهريه ثابت و متغير خانواده همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص) 6. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
داراي فضـاي  ) 10. تربيت بدني جنوب شرق كشـور  در حال احداث بزرگترين مجموعه آموزشي) 9. استفاده از فضاهاي ورزشي متعلق به موسسه امكان) 8. اي به دانشجويان غذاي گرم با نرخ يارانه

   034-33243047 :نمابر       46-33243042 :تلفن      57كرمان، خيابان گلدشت، نبش كوچه شماره : نشاني) 11. مورد نياز در محدوده شهري يها مناسب، امكانات آموزشي و زيرساخت
www.attar.ac.ir  عطار ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 

       0511-8827641: نمابر    8830117-22: تلفن     91779-37663صندوق پستي .              8و  6، پالك 43مشهد، بلوار كوثر، كوثر شمالي : نشاني
www.aghigh.ac.ir  شهر اصفهان ينهاـ ش عقيقغيرانتفاعي  مؤسسه* 

ـ  ،غربـي  11فرعي  ،خيابان شهيد دكتر بهشتي ،شاهين شهر: نشاني) 2. نمايد اين موسسه داراي سلف غذاخوري بوده و دانشجويان متقاضي خوابگاه را به خوابگاه خودگردان معرفي مي) 1   33 الكپ
  031- 45227992 :نمابر       45224790: تلفن
www.asihe.ac.ir  سمناني ـ گرمسارعالالدوله غيرانتفاعي  مؤسسه* 

هـاي اختصاصـي مربـوط بـه      موسسـه از آزمايشـگاه و كارگـاه   ) 3 .شـود  داده مي به دانشجويان ممتاز تخفيف شهريه) 2 .بيني شده است لعكس پيشاتهران به گرمسار و ب وسيله اياب و ذهاب از) 1
جهـت اسـكان    موسسه) 6 .دانشجويان از وام شهريه از سوي صندوق رفاه برخوردار خواهند بود) 5 .شود اي داده مي غذاي گرم يارانهبه دانشجويان يك نوبت ) 4 .برخوردار است هاي تحصيلي رشته

  023-34533924-7 :تلفن.     آباد حاجي گرمسار، :نشاني) 8 .باشد سيم در كليه فضاهاي آموزشي مي موسسه داراي اينترنت بي) 7. باشد دانشجويان خواهر و برادر از خوابگاه دانشجويي برخوردار مي
www.aab.ac.ir  )بابلسر(عالمه اميني ـ بهنمير غيرانتفاعي  مؤسسه* 

برخورداري از وام صندوق رفاه ) 2. برخوردار خواهند شد) درصد شهريه ثابت 15و  20، 25به ترتيب (نفرات اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از تخفيف ويژه شهريه دانشجويي ) 1
استفاده ) 4. در جهت اخذ شهريه دانشجويان... ، بهزيستي و )ره(همكاري با ادارات و نهادهايي نظير بنياد شهيد و ايثارگران، كميته امداد حضرت امام خميني )3 .دانشجويي و پرداخت اقساطي شهريه

هاي علمي، فرهنگـي،  پرداخت جوايز ويژه به دانشجوياني كه در طول مدت تحصيل حائز كسب مقام )5 .مشاوره، كتابخانه و سايت رايانهدانشجويان از خدمات سلف سرويس، بوفه دانشجويي، مركز 
  011-35750083: نمابر       35750810: لفنت.           خيابان دانشگاه، )ره(خميني بابلسر، بهنمير، بلوار امام: نشاني) 6 .باشد موسسه داراي خوابگاه خودگردان مي) 6. هنـري و ورزشي شوند

www.aj.ac.ir  عالمه جعفري ـ رفسنجانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 از به ترتيـب  كنندكسب  سوم را دوم و ترم رتبه اول، هر دانشجوياني كه در) 2 .شوند مي برخوردار تخفيف شهريه ثابت درصد 30از ، باشد 17از  دانشگاهي آنان باالتر دانشجوياني كه معدل پيش) 1

  .نفت جنب شهرك يزد،ـ جاده رفسنجان  2كيلومتر  رفسنجان، :نشاني) 4 .خوابگاه خودگردان استفاده نمايند ازد توانن دانشجويان مي) 3 .شوند مي برخوردار درصد 15و  25، 35 تخفيف شهريه ثابت
   034-34355646 :نمابر      34355642-9 :تلفن                   134 :صندوق پستي

www.ahelli.ac.ir  چالوسـ  حليعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 
  011-52282881: نمابر      52282882: تلفن         4661966854: كدپستي . شهريور، روبروي دانشكده فني و مهندسي 17خيابان  ،چالوس: نشاني

 www.allamehkhoei.ac.ir  خويـ  خوييعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 
  044-36251153: نمابر  36259454-36254383: تلفن   . جنب پمپ بنزين ،)عج(ميدان وليعصر ،خوي: نشاني

 www.adi.ac.ir  دهخدا ـ قزوينعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 
تحقيقات و فناوري و همچنين ضـوابط داخلـي مؤسسـه را     ،هاي مصوب وزارت علوم نامه مقررات و آئيندانشجو موظف است كليه ) 2 .براي كليه دانشجويان الزامي است رعايت شئونات اسالمي) 1

ويي دانشـج  چنانچه) 5. اين مؤسسه برنامه انتقال و جابجايي ندارد) 4. تخفيف ويژه ارائه خواهد شد رشته بر اساس ضوابط داخلي مصوب شوراي مؤسسه به دانشجويان ممتاز در هر) 3 .نمايد رعايت
نياز دانشـجويان از طريـق    مؤسسه فاقد امكانات خوابگاه است اما برحسب) 6. متعلقه را طبق برآورد مؤسسه بپردازد هاي دليل از تحصيل در اين مؤسسه انصراف دهد متعهد است كليه هزينه به هر

سـرويس  ) 8. تعلق خواهـد گرفـت   از طرف وزارت متبوع به دانشجويان حائز شرايط وام تحصيليدر صورت تخصيص وام ) 7. است هاي خودگردان مشكل سكونت دانشجويان را حل نموده خوابگاه
هاي علمي، فرهنگي، هنري  دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت) 9. باشد انشجويان ميد هزينه مربوطه بعهدهو همه روزه از تهران و كرج به مؤسسه و بالعكس مهيا  اياب و ذهاب ويژه دانشجويان

  34145-1138: صندوق پسـتي         .م جنوبيئخيابان قا بلوار اميركبير، قزوين، پونك،: نشاني) 10 .شوند ورزشي در سطح ملي يا استاني حائز رتبه اول شوند، از تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي و
  028-33651390-1 :تلفن
 www.arq.ac.ir  رفيعي ـ قزوينعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

تخصيص وام شهريه به دانشـجويان متقاضـي   ) 2. هاي خودگردان تحت نظارت مستقيم و كنترل دانشگاه با هزينه خود دانشجو براي دانشجويان دختر و پسر وجود دارد امكان استفاده از خوابگاه )1
موسسه با ادارات بنياد شـهيد، كميتـه    )4 .گيرد تعلق مي به دانشجويان رتبه برتر تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي )3 .واجد شرايط از ترم دوم تحصيلي براي سه ترم متوالي از سوي صندوق رفاه

و سـريع   به لحاظ موقعيت مكاني موسسه، دسترسي به وسـايل نقليـه عمـومي آسـان     )5 .در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد...  ، بهزيستي و)ره(امداد حضرت امام
     76 پالك ،30حكمت نبش  بلوار پرستار، خيابان بوستان معلم، ،خيابان نوروزيان، قزوين: نشاني )7 .باشد موسسه مجهز به اينترنت رايگان جهت استفاده دانشجويان مي )6 .باشد مي

  028-33681005 :نمابر       33681007-33681006-33675065: تلفن          34166-89158: كدپستي
www.a-tabarsi.ir  طبرسي ـ قائمشهرعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

 طـرف قـرارداد بـا بنيـاد     )3. وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان استفاده نماينـد  توانند از دانشجويان جهت پرداخت شهريه مي )2. بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود دانشجويان از مزاياي) 1
: نشـاني  )6. شـود  به رتبه برتـر هـر رشـته تخفيـف شـهريه داده مـي       )5. تخفيف شهريه در نظر گرفته شده است لويت اول انتخاب نمايندوبراي دانشجوياني كه اين موسسه را به عنوان ا )4 .شهيد

  011-42292563: تلفكس      42294213-42294538: تلفن            47781-13167 :كدپستي  .نيروي انتظامي جنب ستاد فرماندهي ،جاده بابل 2كيلومتر  ،قائمشهر ،مازندران
www.feiz.ac.ir  فيض كاشاني ـ كاشانعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضـي   )3. شود وعده غذاي گرم داده مي كاين موسسه داراي سلف بوده و به دانشجويان ي )2. تامين خوابگاه بصورت خودگردان براي خواهران و برادران )1
  ).ع(بلوار امام رضا 5كاشان، كيلومتر : نشاني) 5. براي اطالعات بيشتر به وبگاه موسسه به نشاني فوق مراجعه نماييد )4. ههاي باقي ماند واجد شرايط از ترم دوم براي ترم

      031-55431075 :نمابر            55431070 :تلفن                       87135-3149: صندوق پستي
www.aqi.ac.ir  قزويني ـ قزوينعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

روز پاياني هفته و يـا اخـذ واحـدها فقـط در سـاعات غيـراداري        2جهت مساعدت به دانشجويان شاغل و دانشجويان غيربومي شرايط ارائه واحدها به ترتيبي است كه امكان اخذ دروس در طي ) 1
توانند از ناهار بـا   دانشجويان مي) 3 .ها را به صورت تقسيطي با شرايط و تسهيالت فراهم شده در طول ترم پرداخت نمايند توانند شهريه ترم دانشجويان مي )2 .باشد ميسر مي )بعدازظهرها و عصرها(

التحصـيلي   استفاده از وام دانشجويي صندوق رفاه بـا بـاز پرداخـت بعـد از فـارغ      )5 .باشد مي ا كرايه مناسب دايرسرويس اياب و ذهاب به تهران و كرج همه روزه ب )4 .اي استفاده نمايند قيمت يارانه
: نشاني) 8 .گردند مند مي بهرهتخفيف در شهريه  در هر نيمسال دانشجويان ممتاز از) 7 .داستفاده كنن هاي خودگردان توانند با معرفي موسسه از خوابگاه دانشجويان مي )6 .باشد پذير مي دانشجو امكان

        028-33372024 :نمابر           33374937-33372127-33372126-33372023 :تلفن.      تقاطع خيابان شهيد مسلم سلماني و بلوار ماليات ،خيابان نواب، مجتمع ادارات نوابقزوين، 
www.allamehmajlesi.ac.ir  )قزوين(عالمه مجلسي ـ اقباليه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

ارائـه  ) 3. شـوند  منـد مـي   دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف شـهريه بهـره  ) 2. باشد اين موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب به تهران از ميادين رسالت، ونك، صنعت، آزادي و كرج مي) 1
روبـروي  ، اي اهللا خامنـه  بلوار آيـت ، )عج(وليعصر قزوين، چهارراه: نشاني) 5 ....)وام، تغذيه و(انشجويان از تسهيالت صندوق رفاه امكان استفاده د) 4. تسهيالت ويژه جهت دانشجويان شاهد و ايثارگر

  028-33571445 :نمابر            33566693-5 :تلفن .                        ورزشگاه شهيد رجايي
www.naeini.ac.ir  نائيني ـ نائينعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  031-46266930  :نمابر         46266931-3: تلفن          83915-131 :صندوق پستي       .اي اله خامنه بلوار آيت ميدان مدرس، نايين،: نشاني
    )لرستان(علم آموزان افالك ـ پلدختر غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  066-32228405-32221995 :تلفن                       .)ره(جنب كميته امداد امام خميني ،امدادگران يابانخ پلدختر،شهرستان  لرستان،استان : نشاني
www.efc.ac.ir  علم و فن ـ اروميهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 نيمسـال  2براي دانشجويان اول تا سوم هر رشته در هر دوره در ) 2. داردو پسر وجود  هاي خودگردان تحت نظر موسسه و با هزينه خود دانشجو، براي دانشجويان دختر خوابگاه امكان استفاده از )1
مقـام اخـذ    كه در مسابقات علمي، پژوهشي و ورزشي از طرف موسسه علم و فن اروميـه شـركت نمـوده و    دانشجوياني )3. گيرد درصد تخفيف تعلق مي 30و  40، 50در شهريه ثابت آنها به ترتيب 

هاي پيشرفته و  هاي مجهز به سيستم سيم رايگان، آزمايشگاه امكانات سرويس رفت و آمد رايگان، سرويس اينترنت بي) 4. گردند ر شهريه ثابت نيمسال مربوط برخوردار مياي د نمايند از تخفيف ويژه
 4كيلـومتر   ،اروميـه : نشاني) 6. گيرد انجام ميفوق  نشاني ثبت نام دانشجويان ورودي جديد از طريق وب سايت اين موسسه به )5. خواهد گرفت شبيه سازي، كتابخانه مجهز در اختيار دانشجو قرار

  044-32554066: نمابر         32554090-2: تلفن           57351-33746 :دپستيك.  )چست چي(جاده دريا 



 موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              ها بخش پيوست

 ها بخش پيوست 37 صفحه 5شماره   پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
www.shamsist.ac.ir  تبريزـ  فناوري شمسعلم و غيرانتفاعي  مؤسسه* 

براي دانشجويان شاغل به تحصيل رتبـه اول تـا سـوم هـر نيمسـال       )2. خواهد داشت هاي خودگردان معمول هاي الزم را براي استفاده از خوابگاه دانشجويان، راهنمايي موسسه جهت رفاه حال )1
 .برخوردار خواهنـد شـد  تحصيلي هاي ملي، كشوري و يا استاني هستند از تخفيف شهريه  ورزشي داراي مقام هاي دانشجوياني كه در رشته )3. منظور خواهد شد تحصيليتخفيف در شهريه  تحصيلي

موسسه مجهز به اينترنـت   )6 .جانبازان و ايثارگران ايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهدا، همكاري با بنياد شهيد و امور )5 .اعطاي وام دانشجويي مطابق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان )4
  .دهئما خيابان خيابان نور، ياغچيان، تبريز، :نشاني )8. باشد آسان و سريع مي به لحاظ موقعيت مكاني موسسه، دسترسي به وسايل نقليه عمومي) 7. باشد دانشجويان مي سيم رايگان جهت استفاده بي

  041-33863474: تلفكس         5169659779 :كدپستي
www.varastegan.ac.ir  علوم پزشكي وارستگان ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 

داوطلبان براي كسب اطالع از شهريه و ساير امتيازات منجمله پذيرفته شدگان ) 2. مند گردندتوانند از تسهيالت وام شهريه صندوق رفاه وزارت بهداشت بهره كليه پذيرفته شدگان در اين مركز مي)1
  9179666769: كدپسـتي        .   100، پـالك  3نـبش الدن   ،بلـوار الدن  ،آبـاد  بلوار وكيـل  ،مشهد: نشاني) 3. مراجعه فرمايندموسسه به نشاني فوق به سايت ... هاي برتر علمي و  ورزشكار و رتبه

  051-35091172: نمابر             35091160: فنتل
www.otaria.ac.ir  كي ايوانعلوم و توسعه پايدار آريا ـ غيرانتفاعي  مؤسسه* 
اخالقـي و اسـالمي در محـيط    و شـئون  ) مناسب بـراي بـرادران   حجاب كامل اسالمي براي خواهران و پوشش و ظاهر(ملزم به رعايت كامل ضوابط پوشش دانشجويان ) 1 :شرايط عمومي) الف

) 3. رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري   استفاده از وام شهريه صندوق )2. در هر نيمسال) هاي اول تا سوم رتبه(تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز  )1 :شرايط اختصاصي) ب .باشند مي موسسه
. هاي اول تا سوم را كسب نمايند تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت ها و موسسات آموزش عالي مقام هبه دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگا

برگزيـده    )ACI(آمريكـا   المللي بـتن  دانشگاه برتر جهان از سوي مؤسسه بين 26به عنوان يكي از  2016هاي چشمگيري كه از خود نشان داده در سال  اين مؤسسه مفتخر است كه طي فعاليت )4
حضـور   )6. باشـد  و مركز تحقيقـات بـتن برخـوردار مـي     ACIالمللي بتن  از مزاياي مسابقات دانشجويي موسسه بين ACIالمللي  شركت كنندگان در مسابقات دانشجويي مؤسسه بين) 5. شده است

هاي فني  هاي مجهز و تجهيزات روز و كارگاه استفاده از آزمايشگاه )7. و اشتغال با مراكز صنعتي و عمراني كشور هاي رايگان ارتباط صنعت و دانشگاه و معرفي براي همكاري دانشجويان در كالس
شتغال و معرفـي بـه   ريزي براي مصاحبه كاري جهت ا برنامه )10. مزاياي اعزام دانشجو به خارج از كشور )9. بورسيه رايگان از طرف وند شيمي ساختمان براي استعدادهاي درخشان )8 .و تخصصي

  023-34520201-8: تلفن        . كي كي، جنب شهر جديد ايوان ايوانشهرستان استان سمنان،  :نشاني) ج  . هاي كاربردي جهت ورود به بازار كار هاي مشاور و پيمانكار و تعليم مهارت شركت
www.aryan.ac.ir  فناوري آريان ـ اميركال بابلعلوم و غيرانتفاعي  مؤسسه* 

توانند از وام دانشجويي صندوق رفـاه   دانشجويان براي پرداخت شهريه مي )2. مند خواهند شد بهره) تخفيف شهريه(نفرات اول تا سوم در هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از هداياي نقدي ) 1
بابل، : نشاني) 4. مند شوند توانند از امكانات خوابگاه تحت نظارت موسسه بهره خواهران دانشجو مي) 3. استفاده نمايند) صورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه در(وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

  011-32354000: نمابر       32355000) خط 8(: تلفن              47317-76437: كدپستي       . خيابان دانشگاه اميركال، كمربندي، نبش
www.sepahan.ac.ir  سپاهان ـ اصفهانفناوري علوم و غيرانتفاعي  مؤسسه* 

جهـت تـامين خوابگـاه، از طريـق      ،اين موسسه برحسب نياز دانشـجويان ) 2. شود تخفيف شهريه داده مي هاي اول تا سوم در هر ترم، اين موسسه به دانشجويان رتبه اساس ضوابط مصوب در بر) 1
  031-36530245: نمابر 36530080-36530241-2 :لفنت .بلوار پاسداران جنوبي، بلوار غدير انتهاي شهر، سپاهان اصفهان،: نشاني) 3. نمايد هاي خودگردان و تحت نظارت موسسه اقدام مي خوابگاه

www.kharazmiqst.ac.ir  خوارزمي قشم نفنوعلوم و غيرانتفاعي  مؤسسه* 
داراي چند خوابگاه خودگردان در نقـاط  ) 4. ي آموزشگاهاي زبان انگليسي، آلماني، كامپيوتر و همچنين باشگاه ورزشي ويژه خواهران و برادرانادار )3. واي فاي رايگان )2. تخفيف به نفرات برتر) 1

  076-35228253 :تلفن.    شهيد رجايي جنب كميته امداد امام خمينيقشم بلوار : نشاني) 5. مختلف شهر ويژه خواهران و برادران
www.atr.ac.ir  عمران و توسعه ـ همدانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 )3. بيني شده اسـت  موسسه دو وعده غذاي گرم با يارانه پيش ياز سو )2. شد ت امناء تخفيف شهريه منظور خواهدئبر اساس ضوابط و مقررات هي )هاي اول تا سوم رتبه( براي دانشجويان ممتاز) 1
توانند  دانشجويان مي )5. هاي علمي از سوي موسسه فراهم شده است امكان دسترسي دانشجويان به منابع الكترونيك و پايگاه )4. توانند از وام صندوق رفاه دانشجويي استفاده نمايند دانشجويان مي

هاي مورد تاييد استانداري همـدان كـه از نظـر     توانند از خوابگاه دانشجويان مي )7. باشد هاي آموزشي و تحقيقاتي مي موسسه مجهز به آزمايشگاه )6. سالن ورزشي موسسه استفاده نمايند از امكانات
مراجعـه  فـوق   توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي موسسه به نشاني طلبان ميداو )8 .كيفيت خدمات و مناسب بودن هزينه، تحت نظارت دوره اي موسسه قرار دارند استفاده نمايند

  081-38230736: رنماب     38232091: تلفن        65157-35617: كدپستي           . همدان، چهارراه عارف: نشاني )9. نمايند
www.eyn-ol-ghozat.ac.i  ميانهـ  ين القضاتعغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 1188صندوق پستي رئيسي  غفور شهيد هنرستان جنب)  آهن راه(  باكري شهيد خيابان	-شهرستان ميانه  -آذربايجان شرقي: نشاني
 014-52338618: نمابر     041-52338621-24	:تلفن 

www.ghazali.ac.ir  غزالي ـ قزوينغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  028-33690130: نمابر         33690128-29 :تلفن            34146-74337: كدپستي     .61خيابان نوروزيان، بلوار پرستار، خيابان پورمطبوع، پالك  قزوين،: نشاني

www.fatemiyehshiraz.ac.ir  )ويژه خواهران(شيراز ) س(فاطميهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
دانشـجويان  ) 3 .خودگردان معرفـي خواهـد شـد    هاي به كليه دانشجويان متقاضي، خوابگاه )2 .سال تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود هرسوم هر رشته در  دانشجويان رتبه اول تا) 1

: نشـاني ) 6 .مراجعـه نماييـد   فـوق  موسسه به نشـاني جهت كسب اطالعات بيشتر به وب سايت ) 5 .باشد موسسه داراي سلف سرويس مي )4. از وام دانشجويي صندوق رفاه استفاده نمايند توانند مي
  021-43856465: نمابر       071-32351488-32350630: تلفن                        29شيراز، بلوار استقالل، حدفاصل چهارراه هنگ و بنفشه، كوچه 

www.fakhrodin-ag.ac.ir  خرالدين اسعد گرگاني ـ گرگانفغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  017-33253065: نمابر       32235030: تلفن        49175-389: صندوق پستي     49176-17546 :كدپستي. آذر، آذر سوم 5، خيابان )عج(گرگان، ميدان وليعصر: نشاني

www.frs.ac.ir  خر رازي ـ ساوهفغيرانتفاعي  مؤسسه* 
: نشـاني  )4. پرداخت وام دانشجويي از طريق صندوق رفـاه دانشـجويان كشـور   ) 3. سرويس اياب و ذهاب به تهران تحت پوشش شركت آسان سفر ساوه )2. دانشجويان ممتاز تخفيف ويژه براي) 1

  086-42341053 :تلفن.       صنعتي روبروي هتل شهر ساوه، شهرك صنعتي ساوه، خيابان مهارت،
  راز ـ گچسارانفغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  .شود مؤسسه به متقاضيان خوابگاه خودگردان ارائه ميدر اين 
 www.ferdowsmashhad.ac.ir  فردوس ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 )3 .دانشجويان واجد شـرايط پرداخت وام شهريه صندوق رفاه به ) 2. كند داشتن در مركز شهر و دسترسي آسان به تمام امكانات شهري كه شرايط رفت و آمد را براي دانشجويان تسهيل مي قرار) 1
   30 كالهدوز شهيد كالهدوز، شهيد بلوار مشهد،: نشاني )4 .هاي خودگردان داراي مجوز معرفي خواهند شد به خوابگاه دانشجويان در صورت نياز به خوابگاه،

  051-37264134: نمابر          37291115: تلفن
www.farzanegan.ac.ir  اصفهانـ زانگان فرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

-هـاي رفـاهي   ها و مجموعـه  توانند از امكانات عمومي و رفاهي سيتي سنتر مانند مجموعه رستوران موسسه در مجموعه سيتي سنتر اصفهان مقابل سپاهان شهر واقع شده و دانشجويان مياين  )1
 ،اصـفهان : نشاني )4. گيرد به دانشجويان ممتاز هر رشته در هر نيمسال تخفيف شهريه تعلق مي )3. شوند مند مي دانشجويان از تسهيالت وام صندوق رفاه دانشجويان بهره )2. تفريحي استفاده كنند

  031-36550519: تلفن.   طبقه سوم ،سيتي سنتر ،بزرگراه شهيد دستجردي
www.farvardin.ac.ir  فروردين ـ قائمشهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

        47645-353 :صندوق پستي       .جاده نظامي 4كيلومتر  ،مشهرئقا :نشاني) 4 .پرداخت وام شهريه) 3. پرداخت شهريه در چند مرحله) 2. تخفيف شهريه دانشجويان برتر) 1
   011-42294272 :نمابر      42294273-6 :تلفن
www.farahmandlarijan.ac.ir  الريجانفرهمند ـ غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  011-43358004: تلفن.                آمل، الريجان، جاده هراز ـ الريجان، وانا: نشاني
www.farhikhtegan.ac.ir  فرهيختگان ـ كرمانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

همچنين طبق تفاهم موسسه با بانك دانشـجويان  . التحصيلي خواهد بود پس از فارغ گيرد كه بازپرداخت آن ميضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، وام شهريه تعلق  به دانشجويان طبق) 1
. گيرد تعلق مي شهريه تخفيف .باشد 17رتبه اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي كه معدل آنان باالتر از  به دانشجويان حائز )2. درصد به بانك معرفي خواهند شد 4اخذ وام شهريه با كارمزد  جهت

دانشـجويان از مزايـاي بيمـه حـوادث      )4. شـد  شهريه به بنياد شهيد و همچنين كميته امداد يا بهزيستي حسب مورد معرفي خواهند دانشجويان معظم شاهد و ايثارگر واجد شرايط جهت دريافت )3
به دانشجوياني كه در مسـابقات علمـي و فرهنگـي و يـا ورزشـي       )6. گردند مند با پرداخت هزينه كمتر بهره) ناهار( توانند از يك وعده غذاي گرم دانشجويان مي) 5. دانشجويي برخوردار خواهند بود

جمهـوري   بلـوار  كرمـان،  :نشـاني ) 7. هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت يا موسسات آموزش عالي استاني و يا كشوري مقام ها و دانشگاه
  034-32820792: نمابر         32820793: تلفن                             .غربي ضلع تقاطع بلوار رضوان و بعثت، بلوار رضوان، بعد از سالن ورزشي فجر، اسالمي،



 موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              ها بخش پيوست

 ها بخش پيوست 38 صفحه 5شماره   پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
www.fazilat.ac.ir  انسمنـ ضيلت فغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 دانشجويان) 3 .شوند شهريه ثابت برخوردار مي درصد تخفيف 30و  40 ،50دانشجويان ممتاز اول و دوم و سوم به ترتيب از ) 2. از وام صندوق رفاه دانشجويان استفاده نمايند توانند دانشجويان مي) 1
  3518995985: كدپستي       .   پارك سيمرغ ،ميدان قومس ،سمنان: نشاني) 4. توانند از يك وعده غذاي گرم ترجيحا ناهار استفاده نمايند مي
  023-33481887: نمابر      33482421-33481844-33481898-33481889و   33481886-7: تلفن
  بانهـ ناوري آبيدر فغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   .بانه ابتداي بلوار سقز: نشاني
www.fandanesh.ac.ir  وهاسـ ن و دانش فغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   086-42426540: نمابر    42426510-42426520-42426530:تلفن      39137-16974 :كدپستي      10كوچه كشاورزي  ،پشت مسجد كوثر، ميدان سرداران ،ساوه: نشاني
www.fei.ac.ir  )ويژه خواهران(شهر اصفهان  االسالم ـ خميني فيضغيرانتفاعي  مؤسسه* 

شـهريه تخفيـف داده    درصـد  20تـا   16از  ،20 تـا  16 حجاب اسالمي با معـدل  به دانشجويان ملتزم به فرهنگ و )2. باشد شرط تحصيل در موسسه مي ،به حجاب اسالمي و التزام عملي اعتقاد) 1
و  هاي دانشجويي معتبر دانشجويان شهرستاني به خوابگاه )4. شود ريه داده ميتخفيف شه% 20 و سازمان بهزيستي تا سقف) ره(پذيرفته شدگان تحت پوشش كميته امداد امام خميني به )3. شود مي

  031-33605605: تلفن .       معلم، خيابان ساعي ميداناصفهان، خميني شهر، : نشاني) 5 .گردند مناسب معرفي مي
www.ghadr.ac.ir  رشت قدر ـ كوچصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

توانند از وام دانشجويي در اين موسسه برخوردار شـوند و   همچنين دانشجويان مي )2. درصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 10و  15، 20 تا سوم به ترتيب از هاي اول دانشجويان رتبه) 1
     013-34552247: تلفن         4346147113: كدپستي     ).ع(امام رضا فلكهكوچصفهان، بين ميدان گاز و  رشت،: نشاني) 3 .توانند شهريه خود را به صورت اقساط پرداخت نمايند حتي مي

www.ghadir.ac.ir  لنگرودر ـ يقدغيرانتفاعي  مؤسسه* 
كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قـرار   )2. خواهند شد برخوردار) صندوق رفاه دانشجويان( از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي از دانشجويان در هر ترم) 1

 )5. مند خواهنـد شـد   با يارانه در سالن غذاخوري بهره) ناهار( دانشجويان هر روز از وعده غذاي گرم) 4. گردند دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار مي )3. گرفت خواهند
) از قبيل برادر، خواهر و همسر( داراي نسبت فاميلي دانشجويان )6. باشد قبيل سالن ورزشي سرپوشيده مجهز، استخر، سونا، جكوزي، كتابخانه و سه سايت كامپيوتر نيز ميه داراي امكاناتي از مؤسس

لنگرود، جاده ليالكـوه، بلـوار   : نشاني) 8. شوند تخفيف شهريه نيز برخوردار مي دانشجوياني كه دو مقطع تحصيلي را در اين موسسه تحصيل نمايند از )7. خواهند شد از تخفيف شهريه ويژه برخوردار
      013-42565133-34: تلفن.       كشاورز، خيابان شهيد شيخي

www.qeshm.ac.ir  قشمغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  021-66466673: تلفن   .26خيابان انقالب، چهارراه كالج، كوي البرز، پالك : نشاني دفتر مركزي تهران

www.kadous.ac.ir  كادوس ـ رشتغيرانتفاعي  مؤسسه* 
) 2. وسسه آموزش عالي كادوس انتخاب نمايندمعافيت از پرداخت شهريه ثابت در نيمسال اول براي دانشجويان ورودي جديد كه در ميان موسسات آموزش عالي انتخاب اول رشته محل خود را م) 1

ر شـهريه  دهاي اول تا سوم هر رشته در ايام تحصيل در موسسـه از تخفيـف    دانشجويان رتبه) 3 .ريال 000/000/3ر نيمسال تا مبلغ از وام تحصيلي صندوق رفاه دانشجويان در همندي  امكان بهره
نسبت % 5فقط  97-98ريه ثابت و متغير براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي شه )5. خودگردان در سطح شهرهاي  امكان استفاده دانشجويان از خوابگاه) 4. شوند مند مي بهره% 35ثابت تا سقف 

         41347-13599 :كدپستي          .48سعدي، نرسيده به سه راه معلم، جنب بانك تجارت، پالك رشت، خيابان : نشاني) 6. يابد به سال ماقبل افزايش مي
  013-33250240: نمابر               33265148و  33232278: تلفن
www.kar.ac.ir  )رفسنجان و خرمدرهقزوين، واحدهاي ( كارغيرانتفاعي  مؤسسه* 
تخفيـف برخـوردار   % 50هاي مذكور از  داوطلبان در رشته باشد و ساير هاي اشتغال، اقتصاد و روابط كار بصورت رايگان مي كارگر در رشته خانه يتحصيل كليه فرزندان اعضا )1 :واحد قزوين) الف

تخفيف در شهريه متغير جهـت   درصد 40الي  20ميزان ) 3 .گردد اعمال مي براي كليه دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر رشته و هر مقطع درصد 30و  40 ،50ثابت  تخفيف شهريه )2. خواهند بود
تخفيف شهريه ثابت جهت دانشـجويان تحـت   % 50ميزان ) 4. گردد نامه اعمال مي ه معرفيائبا ار) ساله دانشجو در زمان قبولي 4ساله و بيش از  2ضويت به شرط ع(دانشجويان عضو در خانه كارگر 

 سـرويس ايـاب و  و خوابگـاه خـودگردان   ، دانشـجويي  وام، موسسه در واحد قزوين داراي سلف سرويس )5. گيرد نامه رسمي تعلق مي پوشش و كاركنان كميته امداد و بهزيستي به شرط ارائه معرفي
  028-32243441 :نمابر 2232182 و 2225882 :تلفن.    بلوار سهروردي، صنعتي البرز شهر ،قزوين: نشاني) 7. باشد مي ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان از نقاط اصلي شهر تهران

تخفيف شهريه ثابت جهت دانشجويان تحت پوشش % 50ميزان ) 2. باشند تخفيف برخوردار مي %10 و كارشناسي از% 20مقاطع تحصيلي كارداني از در  كليه پذيرفته شدگان) 1 :واحد خرمدره )ب
ابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر و پسر خو، موسسه در واحد خرمدره داراي سلف سرويس، وام دانشجويي )3. گيرد نامه رسمي تعلق مي و كاركنان كميته امداد و بهزيستي به شرط ارائه معرفي

براي كليه دانشجويان رتبه اول تا سـوم   درصد 30 و 40، 50تخفيف شهريه ثابت  )4. باشد مي دانشجويان بصورت خودگردان از نقاط اصلي شهر تهران سرويس اياب و ذهاب براي كليهو همچنين 
 .گـردد  نامه اعمال مي ه معرفيائبا ار) ساله در زمان قبولي 2به شرط عضويت (ر دانشجويان عضو در خانه كارگتخفيف در شهريه متغير جهت % 20ميزان  )5. گردد در هر رشته و هر مقطع اعمال مي

   024-35527990-1 :نمابر     35536550و  560 :تلفن.           جنب كمربندي، الدين اسدآبادي خيابان سيدجمال انتهاي، خرمدره: نشاني) 7
بـراي كليـه    درصـد  30 و 40، 50تخفيـف شـهريه ثابـت    ) 2. باشند برخوردار مي تخفيف درصد 10 و كارشناسي از 20كليه پذيرفته شدگان در مقاطع تحصيلي كارداني از ) 1 :واحد رفسنجان )ج

ه ائبا ار) ساله در زمان قبولي 2به شرط عضويت (جهت دانشجويان عضو در خانه كارگر  تخفيف در شهريه متغير% 20ميزان  )3. گردد دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر رشته و هر مقطع اعمال مي
موسسه در واحد  )5. گيرد تخفيف شهريه ثابت جهت دانشجويان تحت پوشش و كاركنان كميته امداد و بهزيستي به شرط ارائه معرفي نامه رسمي تعلق مي% 50ميزان  )4. گردد نامه اعمال مي معرفي

ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان از نقاط اصلي شهر تهران  سرويس اياب وو همچنين پسر  خوابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر و، خرمدره داراي سلف سرويس، وام دانشجويي
   034-34355627: نمابر    34355625 :تلفن .كرمانـ  جاده كمربندي يزد 4كيلومتر  ،رفسنجان: نشاني) 6 .باشد مي
www.karoon.ac.ir  ون ـ اهوازكارغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  061-34461461: نمابر        34468665-6: تلفن       6164888518 :كدپستي    .كمربندي 4و  3، بين خيابان 3، خيابان اقبال، فاز )كوروش( ملت اهواز، كوي: نشاني
www.caspian.ac.ir  قزوينالبرز كاسپين ـ غيرانتفاعي  مؤسسه* 

    021-88500992-5: تلفن دفتر تهران      0282-7243427-8: تلفن    .  مه نخ -جاده قديم قزوين ـ كرج، جنب كارخانجات فرنخ  6قزوين، كيلومتر : نشاني
www.kavosh.ac.ir  وش ـ محمودآبادكاغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  011-44734253 :نمابر               44734250-4 :تلفن                67/1كوچه نسيم  ،خيابان امام، محمودآباد ،مازندراناستان : نشاني
www.kavian.ac.ir  ويان ـ مشهدكاغيرانتفاعي  مؤسسه* 

ارائه ) 5. تقسيط شهريه به دانشجويان نيازمند) 4. برخورداري از وام شهريه صندوق رفاه )3 .خوابگاه خودگران جهت دانشجويان غيربومي )2 .دانشجويان ممتاز اول تا سوم تخفيف ويژه شهريه به) 1
  .96پالك  ،13كوثر، نبش كوثر  آباد، خيابان مشهد، بلوار وكيل: شانين) 8. تسهيالت ويژه براي دانشجويان ممتاز )7 .بيمه حوادث دانشجويي )6. اي رايگان خدمات مشاوره

  051-38827895 :رنماب         38841809-38816393-38816816 :تلفن
www.kabirgharb.ir  بير غرب ـ كرمانشاهكغيرانتفاعي  مؤسسه* 

، خيابان دانشجو، كرمانشاه: نشاني )5. وام شهريه دانشجويي )4. براي خواهران و برادران خوابگاه خودگردان )3. سلف سرويس به همراه يارانه تغذيه )2. فضاي پاركينگ رايگان براي دانشجويان )1
  )3داخلي : (نمابر        083-37296051-2: تلفن                 67179-17855: صندوق پستي            .2 ناحيه جنب اداره آموزش و پرورش

www.kermanihe.ac.ir  رمانكغيرانتفاعي  مؤسسه* 
) 4. هـاي مـورد تاييـد شـوراي سياسـتگذاري      معرفي دانشجويان به خوابگـاه ) 4. )ناهار( سلف سرويس) 3. اعطاي وام صندوق رفاه )2. اعطاي وام دانشجويي از بانك تجارت و رسالت بدون سود) 1

  .هي صادقيهشهرك دانشگا ،سمت راست ،نرسيده به جاده جوپار ،بعد از پل بازرگاني ،بزرگراه امام ،كرمان :نشاني) 6 .تخفيف به دانشجويان ممتاز) 5. ساختمان مدرن و مجهز
  034-33243630-33243631-33243628-33243624: تلفن
www. kasraramsar.ac.ir  كسري ـ رامسرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

د تا از وام شـهريه  نگرد ترم به صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم معرفي مي 3دانشجويان غيرشاغل حداكثر تا  )2 .گردند هاي خودگردان معرفي مي يتئها و سو دانشجويان غيربومي به خوابگاه) 1
قابـل   به نشاني فوقه يات بيشتر در سايت موسسئجز) 5. گردد ها سرو مي هر روز يك وعده غذايي ناهار گرم در سلف) 4. باشد شهريه دانشجويان تا پايان هر ترم قابل تقسيط مي )3 .استفاده نمايند
  011-55229648و  55225784: تلفن         . مشاهده است

www.kamalolmolk.ac.ir  الملك ـ نوشهر مالكغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 نوشـهر، خيابـان  : نشاني )3 .باشد زير نظر موسسه داير مي والزم به صورت خودگردان  خوابگاه ويژه خواهران همراه با تمامي امكانات )2. ترم تخفيف ويژه داده خواهد شد به دانشجويان برتر هر) 1

  011-52337328 :نمابر         52337477و 52332197 : تلفن             4651736817 :كدپستي              60رازي، پالك 



 موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              ها بخش پيوست

 ها بخش پيوست 39 صفحه 5شماره   پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
www.komeil.ac.ir  ـ كردكوي  ميلكغيرانتفاعي  مؤسسه* 

     017-34343370: تلفن       48817-48599: كدپستي  .جنب ايران خودرو ،شرقي) ع(خيابان امام رضا ،كردكوي: نشاني ساختمان اداري) 1
  017-34337450: تلفن.   انتهاي خيابان هاشمي نژاد ،خيابان شهيد بهشتي ،غربي) ع(خيابان امام رضا ،كردكوي: نشاني ساختمان آموزشي) 2

www.kowsar.ac.ir  ـ قزوين  وثركغيرانتفاعي  مؤسسه* 
   028-33575476 :نمابر       33574030: تلفن             34168-86837: كدپستي              97پالك  ،جنب بانك مسكن ،روبروي مسجد جواداالئمه ،آهن قزوين خيابان راه، قزوين: نشاني

www.kooshyar.ac.ir  رشتـ   وشياركغيرانتفاعي  مؤسسه* 
تامين خوابگاه براي كليه دانشجويان  )2. جهاني تخفيف در شهريه داده خواهد شد آوران علمي و ورزشي در سطح ملي و تا سوم هر رشته و هر ورودي و همچنين به مدال به دانشجويان رتبه اول )1

برخـوردار   توانند از وام شهريه دانشجويان مي )4. گردد دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارائه مي شجويان يك نوبت غذا با نرخبه دان )3. پذيرد هاي متعلق به موسسه صورت مي در خوابگاه دختر
شـهريه و   %100امور ايثارگران تخفيف  شهيد وطبق قرارداد با بنياد % 25باالي  دانشجويان فرزند شهيد، آزاده و جانباز به )6. كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد )5. شوند

  .امكان تحصيل رايگان دانشجويان تحت پوشش بهزيستي كشور )7. شود گرفته مي يسه موسسه اعطاي تخفيف شهريه در نظرئمصوبه داخلي هيات ر درصد طبق 25به فرزندان جانباز كمتر از 
  013-33124501 :نمابر         33124053-33124498-33124497: تلفن  4163914389 : كدپستي.      86انتهاي خيابان ، گلسار، رشت: نشاني )8

www.kumesh.ac.ir  ـ سمنان  ومشكغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 ولي در زمينه تهيه پانسيون و ،برادران و خواهران نداردتامين خوابگاه براي  موسسه هيچگونه تعهدي براي) 2. شود تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده مي% 20هر دوره  به دانشجويان رتبه اول )1

بلـوار دفـاع   سمنان، ميـدان اسـتاندارد،   : نشاني) 4 .گيرد وام تعلق ميمتقاضي به دانشجويان  ،وزارت علوم طبق ضوابط )3 .هاي الزم را بعمل خواهد آورد هاي مناسب در سطح شهر همكاري خوابگاه
  023-33439792: نمابر         33439790-91: تلفن          35149-18999: كدپستي            .روشن مديشرق مصلي، خيابان شهيد احمقدس، 

www.golestan.ac.ir  گلستان ـ گرگانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
پرداخت شهريه دانشجويان شاهد از جانـب   )3. طريق صندوق رفاه دانشجويانپرداخت وام شهريه از  )2. براي دانشجويان ممتاز هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي تخفيف منظور خواهد شد )1

اين موسسه داراي سايت رايانه، كتابخانه الكترونيكي، سلف سرويس، اردوهاي زيارتي و تفريحي، ناهار گرم  )6. تقسيط پرداخت شهريه در طول ترم )5. بيمه حوادث كليه دانشجويان )4. بنياد شهيد
شهرك  ،)كمربندي( بلوار شهيد كالنتري گرگان،: نشاني) 8 .باشد موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر مي )7. باشد و ارائه خدمات رايگان مشاوره دانشجويي مي اي بصورت يارانه

  017-32627322 :نمابر   32627340-4 :تلفن .            روبروي پارك ،شهريار
www.ganjnameh.ac.ir  گنجنامه ـ همدانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

كمتر از رقـم مصـوب اسـت و امكـان     % 25دانشجويان  شهريه دريافتي از) 2. هاي دولتي ارائه خدمات آموزشي دارد اين موسسه با كادري مجرب و با استانداردهاي آموزشي هم سطح با دانشگاه) 1
 ،غـذاي گـرم بـه قيمـت دانشـجويي     : سـت از ا برخي از امكانات رفاهي موسسه عبـارت ) 4. وردارندختخفيف شهريه بر% 30ممتاز هر رشته از دانشجويان ) 3. پرداخت اقساطي شهريه نيز وجود دارد

  081-34422123 الي 28: تلفن         .اهللا معصومي همدان، بلوار شهيد رجايي، روبروي مجتمع قضايي آيت: نشاني) 7. امكانات ورزشي و فرهنگي متنوع ،پزشك نيم بها ،خوابگاه
www.named.gil.ac.ir  رودبارـ  يلگغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  013-34675447 :تلفن .        آباد شهر رستم ،رودبار: نشاني
www.lameigorgani.ac.ir  المعي گرگاني ـ گرگانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 وام صـندوق تعـاون و امـداد   ) 2 .شود آن نه ماه بعد از فراغت از تحصيل شروع مي به مصوبه وزارت علوم كه بازپرداخت اقساطيامور دانشجويان در هر نيمسال با توجه  وام شهريه صندوق رفاه) 1
حمايـت مـالي از مقـاالت    ) 4 .المللـي براسـاس ضـوابط موسسـه     ارائه تسهيالت به مخترعان، پژوهشگران و ورزشكاران حائز رتبه ملي و بين) 3). ... تخفيف شهريه و(دانشجويي وابسته به موسسه 
هـا،   هـا، آتليـه   مربع شـامل كـالس   متر 6000پژوهشي با مساحتي حدود  داراي فضاي مناسب آموزشي و) 6. درصد 25تخفيف شهريه براي دانشجويان رتبه برتر تا ) 5. همايشي و علمي، پژوهشي

بلـوار شـهيد    گرگان،: نشاني) 7. و آمادگي دانشجويان براي شركت در مسابقات استاني و ملي جهت تمرين) استيجاري(هاي تخصصي سالن اختصاصي  ها و آزمايشگاه كامپيوتري، كارگاه هاي سايت
  017-32627951-3و  32627958 :تلفن      .  5كالنتري، كوي خيام، خيام دهم، المعي 

www.loghmanhakim.ac.ir  )گلستان(آق قال ـ  لقمان حكيمغيرانتفاعي  مؤسسه* 
ـ  ،شهرستان آق قـال  ،گلستان استان: نشاني )3 .باشد موسسه داراي خوابگاه خودگردان مي) 2. گيرد طبق سهميه صندوق رفاه وام شهريه و يك وعده غذا به كليه دانشجويان تعلق مي) 1  30ن اخياب

   017-34522409 :نمابر          34528612-13 :تلفن       .روبروي پارك ،متري شهيد فهميده 20خيابان  ،متري خرمشهر
www.ielian.ac.ir  بوشهرـ  ليانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 بوشـهر، خيابـان شـهيد بهشـتي    : نشـاني  )3. باشـد  اينترنت، واحد مشاوره فـراهم مـي   كتابخانه تخصصي، مركز )2. شود نظر گرفته مي هر ترم تخفيف ويژه در شهريه در براي دانشجويان ممتاز) 1
  077-33536859: نمابر           33536913: تلفن   .                   جنب نوشت افزار دهخدا ،)فرودگاه(

www.marlik.ac.ir  وشهرنـ  ارليكمغيرانتفاعي  مؤسسه* 
    011-52126517: نمابر       52126518:  تلفن       46678-54651 :كدپستي  .نوشهر، خيابان شهيد عمادالدين كريمي، بن بست پاسارگاداستان مازندران، شهرستان : نشاني

www.mazyar.ac.ir  )نور(مازيار ـ رويان غيرانتفاعي  مؤسسه* 
    0122-6228620-21:  تلفن.       استان مازندران، شهرستان نور، بعد از پليس راه ـ رويان: نشاني

www.meraj.ac.ir  سلماس ـمعراج غيرانتفاعي  مؤسسه* 
  .روبروي پارك مولوي ،خيابان چمران شمالي ،سلماس ،آذربايجان غربي: نشاني

www.parsuniversity.ir  غيرانتفاعي معماري و هنر پارس ـ تهران مؤسسه* 
هـاي   ها و توانايي علمـي اسـاتيد و فعاليـت    داوطلبان براي آشنايي بيشتر با سطح علمي مؤسسه، ويژگي) 2. هماهنگي الزم براي تأمين خوابگاه خودگردان براي پذيرفته شدگان بعمل خواهد آمد) 1

هاي  رشته هاي پژوهشي و كاربردي و ارتباط هاي علمي و تحقيقاتي دانشجويان در پروژه فعاليت بابراي آگاهي  )3 .مراجعه نمايندبه نشاني فوق علمي، آموزشي و پژوهشي مؤسسه به سايت مؤسسه 
تخفيف داده % 20ثابت نيمسال اول ورود  اولويت اول آنها در انتخاب رشته، اين موسسه باشد، با ارائه مدارك الزم در شهريه به دانشجوياني كه )4. موسسه با صنعت به سايت موسسه مراجعه نمايند

           021-88330904-6 :تلفن          .       18انتصاريه، شماره  ،كارگر شمالي، خيابان دومخيابان تهران، : نشاني) 5 .خواهد شد
www.moghan.ac.ir  آباد پارسـ  مغانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  045-232732902 :نمابر         32732904 :تلفن    .انتهاي خيابان پست آباد، پارساستان اردبيل، شهرستان : نشاني
www.mafakher.ac.ir  رفسنجان ـموسسه غيرانتفاعي مفاخر * 

نيمسال به دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب معـدل   در پايان هر) 2. شوند برخوردار مي درصد تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول 20باشد، از  17ديپلم آنان باالتر از  دانشجوياني كه معدل) 1
هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي در سـطح كشـور يـا     دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه در مسابقات يا رقابت) 3 .ثابت نيمسال بعد تخفيف داده خواهد شد درصد در شهريه 10و  20، 30

رفاه دانشجويان در هر نيمسال  وام شهريه صندوق) 5. پذير است امكان دريافت شهريه پذيرفته شدگان به صورت اقساط )4. تخفيف ويژه برخوردار خواهند شد گردند، ازاستان حائز رتبه اول تا سوم 
  .5پالك  ،24ابوذر ،خيابان ابوذر ،فسنجانر: نشاني) 6 .اشدب نظر گرفته شده است و بازپرداخت آن بعد از فراغت از تحصيل مير با توجه به مصوبه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري د

  034-34256448و  34266573و  34266572: تلفن           7717738315: كدپستي
www.ihemardabili.ac.ir  مقدس اردبيلي ـ اردبيلغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   045-33518359: نمابر .        شهرك كشاورزي ،روبروي منطقه گردشگري شورابيل ،اردبيل :نشاني
www.molana.ac.ir  موالنا ـ آبيكغيرانتفاعي  مؤسسه* 

سـرو  ) 4 .سروس اياب ذهاب به اقصي نقاط تهران و كرج) 3 .)بدون نياز به چك(پرداخت شهريه به صورت اقساط  )3. وام شهريه دانشجويي )2. )معدل باالي پانزده(تخفيف شهريه دانشجويي ) 1
  )خط 15( 028-32895220: تلفن.        ، ابتداي شهرك قدس)عج(عصر ميدان ولي اهللا طالقاني، ، بلوار آيت)ره(آبيك قزوين، بلوار امام خميني: نشاني  )5 ... غذاي گرم و

www.molavi.ac.ir  كي ايوانـ  ويمولغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  023-34521937-34521935 :نمابر  58497503-34521936 :تلفن  35917-33654 :كدپستي  . يبلوار شهيد سيدعباس موسو ،)ع(كي، ميدان امام علي ايوانشهرستان  ،استان سمنان: نشاني

www.mahdeelm.ac.ir  كاشانپوياي مهد علم غيرانتفاعي  مؤسسه* 
در ايـن موسسـه    )2. مستند در شهريه ثابت نيمسال اول تخفيف مناسب داده خواهد شد اولويت اول آنها در انتخاب رشته، موسسه آموزش عالي مهد علم باشد، با ارائه مدرك به دانشجوياني كه) 1

ها بوده  ساير دانشگاه هاي اخير كمتر از ضمنا درصد افزايش شهريه در سال .گيرد امداد، بهزيستي صورت مي ارگر، كميتهاخذ شهريه همكاري الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايث جهت
ويان وزارت علـوم، تحقيقـات و   صندوق رفاه دانشج توانند از وام دانشجويي دانشجويان براي پرداخت شهريه مي) 4. شود شهريه داده مي به دانشجويان ممتاز برابر مصوبه هيات امنا تخفيف )3. است

بلوار قطب  4كيلومتر ، كاشان: نشاني) 7. گيرد خوابگاه خودگردان در صورت درخواست در اختيار دانشجويان قرار مي) 6 .شود ها بصورت اقساط دريافت مي شهريه كليه ترم) 5. فناوري استفاده نمايند
      031-55577449 :نمابر    55577556-55577459 :تلفن     87135-1357: صندوق پستي    87159-93361: كدپستي   .)بهشتيپل شهيد (تقاطع غير همسطح دفاع مقدس بعد از ، راوندي



 موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              ها بخش پيوست

 ها بخش پيوست 40 صفحه 5شماره   پيوست
 

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

    www.mehrastan.ac.ir  رآستان ـ آستانه اشرفيهمهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
اي به مساحت پنج هكتار و در محيطي علمي، شاداب و جذاب با كليه امكانات آموزشي و آكادميك از جملـه سـايت رايانـه، آزمايشـگاه،      موسسه با هيات علمي برجسته و مجرب در مجموعهاين ) 1

  .، بلـوار دانشـگاه  سـتانه اشـرفيه  سـتان گـيالن، آ  ا: نشـاني ) 2. باشـد  هاي آموزش عالي آماده پذيرش دانشجويان گرامي مي و در سطح يك رتبه بندي موسسهكتابخانه، سالن ورزش، رستوران، بوفه 
  013-42166106: نمابر        42166100-4: تلفن
www.mehraeen.ac.ir  رآيين ـ بندرانزليمهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

تخفيف شهريه براي دانشـجوياني كـه    %10اعمال ) 2. ترم در هر رشته و هر) ج(درصدي براي معدل  10و ) ب(درصدي براي معدل  30، )الف(درصدي براي معدل  50تخفيف شهريه ممتازين ) 1
هاي ورزشي و المپيادهـاي علمـي بـه ويـژه دانشـجوياني كـه در دوران        براي قهرمانان رشته %100تخفيف شهريه تا سقف ) 3. اين موسسه را به عنوان اولين اولويت انتخاب رشته خود درج نمايند

امكان تقسيط شهريه براي شاغلين و در نظر گرفتن تسهيالت مالي براي ساير ) 5. هايي كه بيش از يك دانشجو در موسسه دارند براي خانواده %27تخفيف تا سقف ) 4. تحصيل افتخارآفريني نمايند
هـاي   موسسه داراي امكاناتي از قبيل سايت كامپيوتر، كتابخانه و طـرف قـرارداد بـا سـالن     )7. كليه دانشجويان در طول دوران تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت) 6. وياندانشج

  013-44444129: نمابر    44444127-8 :تلفن.      اباد، بوستان يك طالببندرانزلي، : نشاني) 9 .با قيمت دانشجويي) ناهار(فراهم بودن امكان يك وعده غذاي گرم ) 8. باشد ورزشي مجهز مي
www.ihemehr.ac.ir  ر اراكمهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  086-34174519-34174518-34174517 :تلفن         .خيابان كيميا ،خيابان فهيم ،سردشت ،اراك: نشاني
www.mehrarnavd.ac.ir  ر اروند ـ آبادانمهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  061-53373431: نمابر              53373427-32: تلفن  .             خيابان دانشگاه ،)ع(ميدان امام حسين ،مينوشهر ،آبادان: نشاني
www.mehrkerman.ac.ir  انرمـ كر مهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 همكـاري الزم بـا بنيـاد    )3 .امكان استفاده از خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر غيربومي وجود دارد) 2. شود شهريه ثابت تخفيف در نظر گرفته مي% 100 سقف براي دانشجويان برتر تا) 1
  .شهرك خواجو ،چهارراه جوپاريبزرگراه امام، كرمان، : نشاني) 4. گردد حمايتي بر اساس ضوابط و مقررات انجام ميمراكز و ساير  ، بهزيستي، كميته امداد حضرت امامشهيد و امورايثارگران

  034-33242650-57: تلفن
www.mehrgan.ac.ir  مهرگان ـ محالتغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  086-43250579: نمابر    43250570-8: تلفن        37816-54363: كدپستي.   دستگاه 90، خيابان وليعصر جنوبي، روبروي )ره(استان مركزي، شهرستان محالت، شهرك امام خميني: نشاني
www.misagh.ac.ir  رفسنجانـ يثاق مغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  034-34356674: نمابر         34356761-34356764-34356675: تلفن   .االنبياء ميدان خاتم ،بلوار واليت ،رفسنجان: نشاني
www.mirdamad.ac.ir  گرگانـ يرداماد مغيرانتفاعي  مؤسسه* 

آتليه معماري  امكانات كارگاهي و آزمايشگاهي و) 5 .وجود كتابخانه تخصصي) 4 .سايت كامپيوتري پيشرفته برخورداري از) 3 .ت امناأنامه تخفيفات مصوب هي وجود آيين) 2 .تسهيالت مالي ويژه) 1
   017-2249472-3 :تلفكس      49166-53989 :كدپستي.         4جنب عدالت  ،)عج(گرگان، خيابان وليعصر: نشاني) 6 .حد نياز در

www.me.ac.ir  قزوينـ يرعماد مغيرانتفاعي  مؤسسه* 
.  55، بن بسـت حكمـت   )ره(المللي امام خميني قزوين، بلوار دانشگاه بين: نشاني )4. داراي خوابگاه خودگردان) 3 .باشد داراي اساتيد مجرب ميموسسه  )2 .باشد ميسيم  اينترنت بيداراي موسسه  )1

  028-33691050 و 33691072و  33691071و  33681009و  33681008: تلفن     34145-1331: صندوق پستي
www.mizan.ac.ir  تبريزـ يزان مغيرانتفاعي  مؤسسه* 

تخفيف  ،تخفيف براي حافظان قرآن ،خوابگاه خودگردان در جوار دانشگاه ،كارگاه ،آزمايشگاه ،سالن كنفرانس ،سالن ورزشي ،سلف سرويس ،قرائت خانه ،كتابخانه ،سرويس اياب و ذهاب: امكانات) 1
همكاري بـا كميتـه امـداد    ، اي برتر هر رشته در هر ترم تحصيليه هاي كشوري و نيز تخفيف براي رتبه تخفيف براي ورزشكاران با كسب رتبه ،آموزان مدارس تيزهوشان و نمونه دولتي براي دانش

تبريز، ميدان راه آهن، به سمت سـازمان فنـي و   : نشاني) 2. وام صندوق رفاه ،و همكاري با بنياد شهيد و بنياد جانبازان، همكاري با سازمان بهزيستي، مقاالت چاپ شده در مجالت خارجي) ره(امام
  041-3281039-32890939-32890258-32890007-33826806-8 :تلفن            . تبريز 6اي، روبروي ساختمان شهرداري منطقه  حرفه
www.miaad.ac.ir  مهابادـ يعاد مغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  044-42350670-3: تلفن .            قاضي، خيابان مردوخ، ساختمان ميعاد مهاباد، خيابان محمد: نشاني
www.miladgihe.ac.ir  مينودشتـ يالد گلستان مغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  4981634879: كدپسـتي         .الغـدير نـبش بلـوار    ،كمربنـدي خيابـان   مينودشـت، : نشـاني ) 2. دهد موسسه در مركز شهر واقع شده و كليه امكانات رفاهي را در اختيار دانشجويان قرار مياين ) 1
    017-35230116-35230120-35231989 :تلفن
www.ucna.ac.ir  ـ تبريز) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي  مؤسسه* 

وام كمك شهريه از طرف موسسـه بـه    )2 .دانشجويان ممتاز ودانشجويان شاهد و ايثارگر  ،هاي علمي و ورزشي در سطح استان و كشوردانشجويان داراي فعاليت برگزيدگان جشنواره به تخفيف) 1
در صورت تخصيص اعتبار از سـوي صـندوق رفـاه دانشـجويي، وام كمـك       )4. پذير است تقسيط شهريه متغير براي كليه دانشجويان متقاضي امكان )3. يابدكليه دانشجويان متقاضي اختصاص مي
گـذار و عضـو    اين موسسه سـرمايه  )6. نامه مربوطه و دريافت گواهي) آمادگي بازار كار(سازي  هاي جامع توانمند ن در دورهامكان حضور به صورت رايگا )5. يابد شهريه براي متقاضيان اختصاص مي

دارا بودن بيش از هفتـاد  وجود كتابخانه مجهز تخصصي با  )8. ارائه مشاوره تحصيلي و خانوادگي رايگان توسط كلينيك مشاوره دانشگاه )7. هيأت مديره صندوق پژوهش پارك علم و فناوري است
ارائـه خوابگـاه بـه صـورت      )10. كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي قرار خواهند گرفت )9. هزار جلد كتاب چاپي و ديجيتالي و دسترسي رايگان به بانك اطالعاتي جامع مقاالت

   041-34421999: تلفن                  1283پالك  ،، تقاطع خطيبآهن خيابان راه ،تبريز: نشاني) 12. باشد پذير مي اننام در دفتر تهران نيز امك ثبت )11. خودگردان براي برادران و خواهران
www.ncst.ir  آباد جفنغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر) 2. نيمسال برخوردار خواهند شدهر  در اين موسسه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم تحقيقات و فناوري جهت دانشجويان پذيرفته شده) 1
) 4. نـام نماينـد   توانند ثبـت  نيمسال مي دانشجويان شاهد و ايثارگر بدون پرداخت شهريه در هر) 3. بعد معاف خواهند شد درصد شهريه ثابت نيمسال 20تا  30يمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت ن

ورزشي رايگان و وعده غذايي ناهار با نرخ مصوب مناسب براي  سرويس اياب و ذهاب، امكانات) 5. مند شوند توانند از تخفيفات مربوطه بهره نيز مي پوشش كميته امداد و بهزيستي دانشجويان تحت
خيابـان امـام    ،آبـاد  نجـف : نشـاني ) 7. گـردد  شنبه و جمعه و تشكيل مـي پنجبعدازظهر يا  3هاي شاغلين در صورت به حد نصاب رسيدن عده كالس از ساعت  كالس )6. گردد دانشجويان فراهم مي

  031-42455447-42443771-4 :تلفن      .ريسندگي و بافندگي نرسيده به كارخانه) ره(خميني
www.nedayedanesh.ac.ir  داي دانش ـ بندرعباسنغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  076-33758275: نمابر   33758272و  09172066592 :تلفن    7919785449 :كدپستي  . 1يج فارس، بلوار شهريار، نبش كوچه نيكنام لبندرعباس، بلوار رسالت شمالي، كوي خ: نشاني
www.nazhand.ac.ir  ژند ـ اروميهنغيرانتفاعي  مؤسسه* 

به ترتيب دانشگاه تا سوم دانشجويان رتبه اول  )2. اعتبار از طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وام كمك شهريه به دانشجو پرداخت خواهد شددر صورت اختصاص ) 1
دانشـگاه   )4. باشـد  شهريه ثابت برخوردار مي% 35دانشگاه داراي امكانات ورزشي و فرهنگي بوده و از تخفيفات ورزشي فرهنگي  )3. باشد مي رشهريه ثابت برخوردادرصد تخفيف از  25و  30، 35از 

  5719883896 :كدپستي               42-40 هاي پالك ،، كوي سوم2اروميه، خيابان والفجر : نشاني) 5. باشد هاي مخصوص رشته مورد نظر مي ها و كارگاه داراي آزمايشگاه
   044-33363940: نمابر            33364588-33364730: تلفن
  www.naghshejahan.ac.ir  نقش جهان ـ اصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

با  )ناهارخوري( سلف )3. دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود )2. هاي خودگردان را انجام خواهد داد موسسه هماهنگي الزم براي معرفي دانشجويان به خوابگاه) 1
نظر گرفتـه   جوايز نقدي براي بروندادهاي پژوهشي در )5. سيم در موسسه داير است اي مورد نياز و اينترنت بي تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي، كارگاهي و رايانه )4. باشد موجود مياي  قيمت يارانه
) 7. براي كليه دانشجويان واجد شرايط از طريق صندوق رفاه دانشجويان را به عمل خواهد آورد) وام شهريه دانشجويي(هاي الزم جهت دريافت كمك هزينه تحصيلي  موسسه پيگيري )6 .شده است

  031-36817000 :نمابر     36826055-8: تلفن     81441-67984: كدپستي   1001 جعفر مراديان، پالك، خيابان فروردين غربي، خيابان شهيد )عج(خيابان وليعصر اصفهان، بهارستان،: نشاني
  www.jnu.ir  نگين جيرفتغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  034-43351455: نمابر  43351365-43351666: تلفن        4861178616: كدپستي.         اي، جنب اداره هواشناسي بلوار پيامبر اعظم، روبروي دانشكده فني و حرفهجيرفت، : نشاني



 موسسات آموزش عالي غيرانتفاعيها و  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 5                                              ها بخش پيوست

 ها بخش پيوست 41 صفحه 5شماره   پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
www.nourdanesh.ac.ir  نور دانش ـ ميمهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

هـاي اول، دوم و   دانشـجويان رتبـه  ) 3. سيم در موسسه داير اسـت  اي و اينترنت بي تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي و رايانه )2 .باشد داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر ميموسسه  )1
براي كليـه دانشـجويان واجـد شـرايط از طريـق صـندوق رفـاه        ) وام شهريه دانشجويي(هاي الزم جهت دريافت كمك هزينه تحصيل  موسسه پيگيري )4. شوند مند مي سوم از تخفيف شهريه بهره

همكاري با بنياد شـهيد و امـور ايثـارگران در خصـوص      )6. باشد شجويي با نرخ مصوب مناسب براي دانشجويان مهيا ميسرويس اياب و ذهاب و وعده ناهار دان )5. دانشجويان به عمل خواهد آورد
با  يالملل اهينامه معتبر بينهاي تخصصي و صدور گو ارائه كارگاه )8. و سازمان بهزيستي) ره(طرف قرار داد با كميته امداد امام خميني  )7. درصد 25پرداخت شهريه ايثارگران با درصد جانبازي باالي 

  .استان اصفهان، شهرستان ميمه، ميدان اصفهان، بلوار دانش: نشاني )10 .دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند بود )9. هاي ذيربط همكاري ارگان
         031-45427600: نمابر     45427601-4: تلفن
www.noorehedayat.ac.ir  شهركردـ  هدايتنور غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  038-32241323: نمابر   32244085: تلفن    88176-53469: كدپستي.    شهركرد، بلوار طالقاني، بعد از تقاطع كاشاني، خيابان سعادت، كوچه خبرنگار، جنب امور صنفي، طبقه سوم: نشاني
www.novinardebil.ac.ir  نوين ـ اردبيلغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   045-33635505 :تلفن       .اردبيل، بزرگراه شهدا، جنب اداره كل پست: نشاني
www.nikan.ac.ir  تاكستانن ـ كانيغيرانتفاعي  مؤسسه* 

براي خواهران پذيرفته ) 3. انـد موسسه را انتخاب نموده برتر هر رشته كه اينداوطلب  3اعطاي تخفيف ويژه به ) 2. هاي انتخابي اين موسسه محل تحصيل رايگان داوطلبان برتر هر كدام از رشته) 1
 اعطاي) 5. گردد بالعكس با اخذ هزينه فراهم مي از تهـران و كـرج بـه دانشـگاه و سرويس رفت و برگشـت) 4). در صورت امكان براي برادران(خودگردان ارائه خواهد نمود  شده در موسسه خوابگاه

. هاي برتر مسابقات ورزشي رتبه اعطاي تخفيف به) 7. دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشـته و اعمـال آن در ترم بعد اعطاي تخفيف ويژه براي) 6. به خانواده معظم شهدا و جانبازان% 100تخفيف 
  028-35248330-32: تلفن         34816-64131: كدپستي     . ار شهيد رجاييبعد از خيابان شهيد عبادي، نرسيده به بلو، )ره(قزوين، تاكستان، بلوار امام خميني: نشاني) 8

www.nima.ac.ir  نيما ـ محمودآبادغيرانتفاعي  مؤسسه* 
) 2. اول مصوب هيأت امنا برخوردار خواهند شداشند از تخفيف شهريه ثابت ترم ب موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده دانشجوياني كه از بين) 1

كليه دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه ) 4. باشد بصورت رايگان مي) سيم اينترنت بي(موسسه داراي سيستم وايرلس  )3. شوند دانشجويان دختر به خوابگاه خودگردان زير نظر موسسه معرفي مي
هاي كارگرداني تلويزيوني بـا   برگزاري كالس )5 .گيرد تعلق مي علمي و فرهنگي و ورزشي كسب نمايند تخفيف شهريه مصوب هيأت امناي موسسهمسابقات  مقام اول تا سوم در سطح كشوري در

   4631155111: كدپستي.   آملمحمودآباد به جاده  2كيلومتر ، محمودآباد، مازندران: نشاني) 6 .حضور اساتيد برجسته سينما و تلويزيون
  011-44789301: نمابر     44789784 و 44789217و  44789302: تلفن
www.vahdat.ac.ir  تربت جامـ  وحدتغيرانتفاعي  مؤسسه* 

. ايثارگر و متغير فرزندان شهيد وشهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت  همكاري با بنياد) 2. اول تا سوم در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد دانشجويان داراي رتبه )1
و ذهاب، امكانات ورزشي رايگان و  سرويس اياب )5. ارائه تسهيالت وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان متقاضي) 4. باشد اين موسسه داراي خوابگاه خود گردان براي دانشجويان غيربومي مي) 3

دانشجوياني كه در سطح استان و باالتر موفق به كسب رتبه اول تا  برخورداري از تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال بعد براي) 6. باشد مهيا مي غذاي ناهار با نرخ مصوب مناسب براي دانشجويان
خواهند  ثابت در هر نيمسال تحصيلي برخوردارشهريه % 10خود انتخاب كرده باشند از تخفيف  داوطلباني كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم) 7. قرآني و ورزشي شوند سوم در مسابقات

  051-52533866 :نمابر      52547001-2و    52529257 :تلفن      .          مشهد ـجام  كيلومتر يك جاده تربتتربت جام،  :نشاني) 8. شد
www.hatef.ac.ir  هاتف ـ زاهدانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 )4. تخفيـف شـهريه بـراي دانشـجويان ممتـاز     ) 3. امكان تقسيط شهريه و دريافت وام شهريه) 2. مشاغل، به صورت رايگان، براي كليه دانشجويان موسسههاي مهارتي مورد نياز  برگزاري دوره) 1
  054-33294453: نمابر       33294456-7 :تلفن         .زاهدان، بلوار بزرگمهر، جنب دانشكده علوم قرآني: نشاني) 5 .موسسه موجود است بهخوابگاه خودگردان در فاصله نزديك 

www.hadaf.ac.ir  ساريـ  دفهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
نيمسـال اول تحصـيلي    از تخفيـف شـهريه ثابـت در    ،ني كه در ميان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام نور، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشـند اداوطلب) 1

درصد تخفيـف شـهريه ثابـت در نظـر      30الي  10و نيز نفرات برتر مسابقات علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي، ) در هر مقطع و رشته تحصيلي(براي دانشجويان برتر علمي  )2. برخوردار خواهند شد
ارائـه تسـهيالت    )4. از تخفيف شهريه برخودار خواهند شد% 100 با ارائه تاييديه از بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان ساري از%  25فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان باالي  )3. شود گرفته مي

سرويس اياب و ذهاب، امكانات ورزشي  )6 .ختي، بهداشتي و پزشكي مجرب بصورت رايگانمندي دانشجويان از مشاورين تحصيلي، روانشنا بهره )5 .وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان متقاضي
سـاري، بلـوار   : نشـاني ) 8. باشد خوابگاه خودگردان براي اسكان دانشجويان دختر و پسر در داخل شهر ساري مهيا مي )7. باشد غذاي ناهار با نرخ مصوب مناسب براي دانشجويان مهيا مي رايگان و

  011-33033971-5: تلفن              . جاده دريا 5، كيلومتر آباد فرح
www.bir-hormozan.ac.ir  بيرجندـ  رمزانغيرانتفاعي ه مؤسسه* 

 056-32425252 :نمابر         32425151-52: تلفن     9718843117: كدپستي     .بلوار سجاد نرسيده به ميدان تمناي باران، خراسان جنوبي، بيرجند: نشاني
www.hashtbehesht.ac.ir  ـ اصفهاناصفهان پويا هشت بهشت غيرانتفاعي  مؤسسه* 

همكاري بـا   )3. برخوردار خواهند شد% 60دانشجويان داراي رتبه اول تا سوم هر ترم از تخفيف شهريه تا سقف  )2. باشد خودگردان جهت دانشجويان دختر و پسر مي داراي خوابگاه مؤسسهاين ) 1
از مشـاورين   دانشـجويان ) 5 .گيـرد  وام كمك هزينه شهريه به دانشجويان واجد شرايط تعلق مي )4. بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهدا و ايثارگران

اياب و ذهـاب و   )7 .محل موسسه اي مورد نياز و اينترنت بي سيم در تجهيزات و امكانات ورزشي، رايانه) 6. شدخواهند  مند تحصيلي، روانشناختي، بهداشتي و پزشكي مجرب به صورت رايگان بهره
      8169179989 :كدپستي       .روبروي شهرك آزمايشبعد از سيتي سنتر،  جاده اصفهان ـ شيراز، 6كيلومتر  ،دروازه شيراز ،اصفهان: نشاني )8. تسهيالت الزم جهت رفت و آمد

                  031-36540830 :تلفكس          36540168 :تلفن
www.hegmataneh.ac.ir  همدانـ  گمتانههغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  081-38370096 :نمابر   38371985: تلفن         6517713757: كدپستي .       جنب جايگاه سوختروشن،  همدان، چهارراه پژوهش، ابتداي بلوار شهيد احمدي: نشاني
www.honarshiraz.ac.ir  شيراز هنرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   071-32341166 :نمابر      32341160-65 :تلفن      71356-45994: كدپستي      . خيابان خيام، خيابان زند ،شيراز: نشاني) 2. باشد اين مؤسسه فاقد خوابگاه مي) 1
www.hircania-bandargaz.ac.ir  بندرگزـ  هيركانياغيرانتفاعي  مؤسسه* 

. باشـد  مي داراي تخفيف شهريه، وام دانشجويي، انتشارات، بوفه، سلف سرويس، تجهيزات كارگاهي و آزمايشگاهي، سرويس اياب و ذهاب به داخل شهرموسسه ) 2. باشد ميفاقد خوابگاه موسسه ) 1
 017-34367702: نمابر       34367701تلفن               4871688911: كدپستي).           تركمنرجاده بندرگز بند(استان گلستان، بندرگز، انتهاي بلوار شهيد مطهري : نشاني) 3

www.yasintc.ir  ياسين ـ بروجردغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  .55بروجرد، بلوار شهيد بهشتي، كوچه بينش، پالك : نشاني

  
 
 
 
 
  
  
  



 هاي تحصيلي فرم پيش نويس انتخاب رشته) 6                                                                                                                   ها بخش پيوست
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