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 به نام خدا

ها و مشخصات، شرايط و ضوبط، تلفن و آدرس همه دانشگاهاين بخش شامل 

چنين همهاي تحصيلي با آزمون و پذيرنده رشتهموسسات آموزش عالي 

 سوابق تحصيلي سراسري  هاي داراي پذيرش از طريق صرفاً براساسرشته

 مي باشد. 1399سال 
 

 فهرست مندرجات
 

 هاي آزمايشي پنجگانه.هاي مختلفِ گروهجدول حداقل كارآيي اعضاء در رشته -1

 ( 1)صفحه  
 

هاي تحصيلي دانشگاه خدمت در رشته معلم متعهد شرايط و ضوابط پذيرش و تربيت دانشجو -2

 رجايي شهيد فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير

 (9تا صفحه   2)از صفحه  
 

ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، مشخصات و شرايط دانشگاه -3

 تحقيقات و فناوري )دولتي و غير دولتي(.

 (57تا صفحه   10)از صفحه  
 

هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت، درمان ها و دانشكدهشرايط دانشگاهمشخصات و  -4

 و آموزش پزشكي.

 (66تا صفحه    58)از صفحه  
 

 مشخصات و شرايط واحدها و مراكز وابسته به دانشگاه آزاد اسالمي  -5

 (68تا صفحه    67)از صفحه  

 

شود قبل از انتخاب رشته، با مطالعه اين بخش از داوطلبان عزيز تقاضا مي

ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط دانشگاهمشخصات و و پس از اطالع از 

دولتي و غيردولتي و همچنين نحوه خدمات رساني آنها به دانشجويان، 

 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند.

 
 



 گانههاي آزمايشي پنجهاي تحصيلي گروهرشتهحداقل اعضاء با كارآيي الزم مورد نياز در ( 1

  1 صفحه 
 

 ء:كارايي اعضاحداقل ( 1
شگاه شهيد چمران اهواز و عالمه طباطبايي تهران مبادرت به راهبا توجه به اينكه دان شتي تهران،  شهيد به اي اندازي پايگاه امكانات رايانههاي الزهرا)س(، تهران، 

شجويان  شندل( نمودهويژه دان صيه مي ،اندنابينا )رو سيله به داوطلبان نابينا تو شتهلذا بدينو شگاهشود كه ر صيلي موجود در دان هاي مذكور را در اولويت هاي تح
 هاي تحصيلي مورد عالقه خود قرار دهند.انتخاب رشته

 باشدمي ذيل شرح به پنجگانه آزمايشي هايوهگر تحصيلي مختلف هايرشته ايحرفه مطلوب هايدر فعاليت ثرؤعضو غيرم نقص

 و فني: رياضي علوم آزمايشي گروه تحصيلي هايمورد نياز در رشته الزم اعضاء با كارآيي حداقل( 1-1

 هاي مختلف نشود، ضروري است. هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني داشتن سالمت كامل و نقص عضوي كه مانع فعاليترشتهالف( در كليه 

 رشته عضو غيرمؤثر در انتخاب نقص نوع گروه آزمايشي علوم رياضي و فني حصيليت هاييا رشته رشته نام  

شكي،  سي پز سي برق، مهند سيمهند سي كامپيوتر،  پليمر، مهند سي عمران، مهند صنايع، مهند سي  شيمي، مهند سي  مهند
مهندسيي مكايي،، مهندسيي يجيا ي، علوا كامپيوتر، كانيايي  ني برق، كانيايي  ني صينايع، كانيايي  ني  ،معدن مهندسيي

 عمران، كانيايي  ني معدن و كانيايي  ني مكايي،.

بينايي يك چشممم، شممنوايي يك گوش، كارآيي 
 ها و نداشتن كوررنگيدست

هاي نيلي، مهندسيي مواي و هاي نيلي، مهندسيي ينيا، مهندسيي ماشيي مهندسيي مم  و يل  نيلي، مهندسيي  و و سيا  
 متالونژي، مهندسي يگهداني هواپيما و هوايونيي. 

نايي چشمممم كارآيي ها، شمممنوايي گوشبي ها و 
 هادست

ضو غيرمؤثر در فعاليت نقص ب( شته ايحرفه مطلوب ع سازيهاي معماري در ر شهر شته : برايو  سي هاير سازيمعماري مهند شهر سنتي امكان معماري ، كارداني،   و كارداني معماري 
 .است ضروري ترسيم براي فعال دست يكو حداقل  از هر دو چشم استفاده

 .ضروري است «بينيبرجسته»از  برخورداري بردارينقشه ج( در رشته
 :تجربي علوم آزمايشي گروه تحصيلي هايمورد نياز در رشته الزم اعضاء با كارآيي حداقل( 2-1

صيلي هايشتهدر كليه ر( الف شي گروه تح شكي آموز صي ،پز شخصذيل  در جدول كه بجز موارد خا ست گرديده م سالمتباي ،ا سماني د از   ، جهازخون ، گردش، تنفس)از لحاظ قلب ج
 برخوردار باشند. ( و روانيادراري ، دستگاههاضمه

 هرشت عضو غيرمؤثر در انتخاب نقص نوع گروه آزمايشي علوم تجربي حصيليت هاييا رشته رشته نام

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

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

 باشد.  رفتن راه قادر به مصنوعي با پاي ولي باشد نداشته اپ يك -2  .گوش يك -1 آ مايشگاهي علوا

  .گوش يك عم  اتاق

 . گوش يك و چشم يك ،  يزيوتراپيهوشبري

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

 .دست يك -3. گوش يك -2 .چشم يك -1 و ايمني كان ايمر ه بهداشتمهندسي  محيو، بهداشتمهندسي 

 . گوش يك -2 .چشم يك -1 كانينمايي

 .پا يك -2 .گوش يك -1 سنجي بينايي

 .باشد الزم كارايي و داراي سالم اعضاء بايد كامالً بقيه فوق جدولاز موارد مذكور در  غير

 هاي گروه پزشكي )پزشكي، پرستاري، دندانپزشكي، مامايي و...( داوطلب بايستي از سالمت كامل رواني و جسماني برخوردار باشد.در ساير رشته -
ضو نقص( ب شته ايحرفه مطلوب غيرمؤثر در فعاليت ع صيلي هاير سي با گرايش تح شنا ست  شيمي زي شتنهاي مختلف و  ست يك حداقل دا شم يك ،د از  يك هر كه گوش يك و چ

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

ضو غيرمؤثر در فعاليت نقص (ج شته ايحرفه مطلوب ع صيلي هاير سبز، توليد گياهان  تح ضاي  ست، ف شيالت، چوب، مرتع و آبخيزداري، محيط زي تكنولوژي )گياهي، دامي، جنگلداري، 
س شك و بياباني مندرج در جدول زيرگروهداروئي و معطر، پرورش زنبور ع شت كوچك در ل و مديريت مناطق خ شند و يا انگ ست داده با شم و يك گوش از د ساني كه يك چ ها را ك

 توانند انتخاب نمايند.يك دست و يا هر دو دست نداشته باشند، مي
 :انساني علوم آزمايشي گروه تحصيلي هايمورد نياز در رشته الزم اعضاء با كارآيي حداقل( 3-1
 .نمايند توانند شركتباشند، مي معلول از پا و دست كه كساني ،آموزشي ريزيو برنامه مديريت گرايش و راهنمايي و مشاوره هايدر رشته (الف

 .باشند را داشته الزم تواناييها دست و حركت ، شنوايي، كالميحاظ بينائيبايد از ل ولي ثر نيستؤعضو پا م نقص ،آموزشي تكنولوژي گرايش تربيتي علوم رشته در( ب

 يكاف سالمت از از لحاظ بينايي بايد اجتماعي علوم پژوهشگري رشته و متقاضيان است ثر بالمانعؤعضو غيرم نقص ،اجتماعي علوم پژوهشگري استثناء گرايش به اجتماعي علوم در رشتهج( 
 برخوردار باشند.

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

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

 گروه آزمايشي هنر حصيليت هاييا رشته رشته نام رشته عضو غيرمؤثر در انتخاب نقص نوع

 چشمنشود، يكگير كاسته نحو چشمبه  از كارآيي كه ، به نحويجزيي با نقصو  دست و يك سالم دست يك
شمو يك  سالم شد، يكالزم  كارآيياز كه  نحويبه  جزييبا نقص  چ  پا با نقص و يكسالم پاي  برخوردار با

شد، نقص  الزم كه از تحرك نحويه جزيي ب شنواييبرخوردار با شنوايي الكن قبول قابل در   دو گوش كامل نا
 . است قبول غيرقابل

، طرامي عكاسيييآمو ش انتباط تصييويري، ، تصييويري انتباط
صنايع صنعتي ستي،  شيي  و مرمت و لباس پانچه ، طرامي، يلا

  .آثان تانيخي

 . شناسيمريا وشناسي ، باستان سا ي ، سينما، مججمهيمايش . است ضروري بدن كامل سالمت

سالمت برخورداري ست ضروريبدن كامل از  صورتيا سمي معلوليت داوطلب كه ، در  شته ج شد اين دا  با
 باشد. موسيقي رشته  عملي آزمون مراحل انجام نبايد مانع معلوليت

   يي.موسيلي  ها ، يوا يدگيموسيلي ايرايي يوا يدگي

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

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

، نوسييي  بان، ايگليجييي  بانمتر مي ، ايگليجييي  بان آمو ش، ايگليجييي و ايبيات  بان
 ، متر ميآلمايي  بان، (متر مي و ايبيهاي )گرايش  رايجييه متر مي  بان نوسييي.  بان

 . اسپاييايي و  بان ايتاليايي  بان، آلمايي  بان

 . و  بان ژاپني انيو،  بان تركي استايبولي و ايبيات ،  بانانمني و ايبيات  بان الزم است كامالً سالم و هيچگونه نقص عضو نداشته باشند. 

شته صيل زباني هاي مختلف زبان* داوطلبان ورود به ر شتن كه موجب اختالل در تح شنوايي، تكلم و نو ضعف و نقص قابل توجهي در  ست  هاي خارجي، الزم ا
 باشد، نداشته باشند.



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  2 صفحه 
 

 رجايي: شهيد هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرمعلم متعهد خدمت در رشته شرايط و ضوابط پذيرش و تربيت دانشجو

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  63ماده ‹ ب›پرورش و به استناد بند  وراستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزشدر 
سازمان  31/2/1399مورخ  93136مجلس شورای اسالمی( و مجوز شماره  8/3/1369قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش )مصوب  1اسالمی ایران، ماده 

های اسالمی و نیاز پرورش برای تأمین و تربیت بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز آموزشی خود، متناسب با مبانی و ارزش واداری واستخدامی كشور، وزارت آموزش
شهید رجایی، از میان داوطلبان واجد شرایط آزمون سراسری  های مختلف تحصیلی در مقطع كارشناسی پیوسته برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیردوره
های بعدی های عمومی، اختصاصی و سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه و اطالعیهپذیرد. داوطلبان در صورت احراز صالحیت، دانشجو معلم می1399سال 

همچنین كسب باالترین نمره علمی در مقایسه با سایر  های عمومی، اختصاصی ورسی صالحیتتوانند پس از انتخاب رشته و موفقیت در مراحل برآزمون مزبور، می
 های انتخابی، در صورت اعالم قبولی نهایی، ادامه تحصیل نمایند. داوطلبان آزمون در كد رشته

 :الف( شيوه پذيرش
باشد. گزینش نهایی  توسط سازمان سنجش آموزش كشور، در پذیری میرت بومیصوپذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی به -1

  پذیرد.شده، صورت میمحل خدمت( درج ها با توجه به دامنه پذیرش كه در ستون )پردیس/ مخصوص داوطلبان بومی/هریك از كد رشته محل
در یك كد رشته محل دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بومی  وپرورش دقت نمایند چنانچههای موردنیاز آموزشداوطلبان متقاضی رشته -2

توانند در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمایند. اگر بومی شهرستانی شده باشد همه داوطلبان بومی آن استان میاستانی درج
های تابعه، مجاز به انتخاب كد رشته محل هستند لیكن اگر از یك شهرستان فقط یك بخش در دامنه ستان و بخششده باشد همه داوطلبان بومی آن شهر درج

 ای خواهند بود.های مربوطه، مجاز به انتخاب كد رشته محل جهت استفاده از سهمیه بومی منطقهشده باشد داوطلبان همان بخش و دهستانپذیرش درج

شده است محدودیتی برای انتخاب كد رشته محل توسط داوطلب بومی آن استان وجود ندارد لیكن در گزینش هایی كه برای یك استان درجدر كد رشته محل -3
بعه آن تلقی های تانهایی اولویت اول با داوطلبانی خواهد بود كه بر اساس دامنه پذیرش مندرج برای آن كد رشته محل، بومی  بخش یا شهرستان و بخش

شده است ولی داوطلب واجد شرایط بر اساس دامنه پذیرش  صورت بومی شهرستان یا بخش درجشوند. چنانچه در یك كد رشته محل كه پذیرش در آن، بهمی
 یابد .  اند اختصاص میمودهوجود نداشته باشد ظرفیت  خالی مانده آن كد رشته محل به داوطلبان بومی همان استان كه  كد رشته محل مزبور را انتخاب ن

یابد. نیاز آموزشی)محل خدمت( مندرج در ستون )پردیس/ مخصوص داوطلبان بومی/محل خدمت( تحت هر شرایطی برای پذیرش استانی تغییر نمی  :1تذكر
 د. نبسپاروپرورش سهمیه خدمتی شدگان نهایی مكلفند به مدت دو برابر طول تحصیل، تعهد خدمت محضری به آموزشپذیرفته

باشد در اختیار اداره كل صورت استانی، شهرستانی و یا در یك بوم )چند شهر/شهرستان/ منطقه( میهایی كه بهمحلتعیین محل خدمت كد رشته :2تذكر
صورت قطعی اعالم مت، بهقانون متعهدین خد 3وپرورش استان مربوط)استان سهمیه خدمتی( خواهد بود كه بعد از فراغت از تحصیل به استناد ماده آموزش

منزله استنكاف از ایفای تعهد خدمت تلقی خواهد شد. تعیین محل صدور حكم آزمایشی در بین مناطق شده، بهخواهد شد. عدم مراجعه به محل خدمت تعیین
 باشد.آموزشی تابعه جهت برقراری حقوق در طول تحصیل، در اختیار اداره كل استان  محل خدمت می

های های دانشگاههای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی بوده و اقدام به انتخاب كد رشته محلداوطلب مجاز به انتخاب كد رشته محلچنانچه  -4
ش، برای انجام مصاحبه های انتخابی تا دو برابر ظرفیت پذیرمزبور را بنماید، بر اساس ضوابط و مقررات از میان واجدین شرایط در آزمون بر اساس اولویت

وپرورش معرفی خواهند شد. معرفی داوطلب جهت انجام و تخصصی از سوی سازمان سنجش  آموزش كشور به آموزش های عمومیتخصصی و احراز صالحیت
 گردد.  های مزبور تلقی نمیمنزله قبول نهایی فرد در دانشگاهمصاحبه تخصصی به

وپرورش قرار های عمومی مورد تأیید آموزششده، بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صالحیتداوطلب معرفی های عمومی و تخصصیچنانچه صالحیت -5
رشته گیرد، سازمان سنجش آموزش كشور بر اساس ضوابط مربوط و لحاظ نمودن اولویت برمبنای دامنه پذیرش بومی)بخش/شهرستان/استان و توضیحات كد 

و با در نظرگرفتن نمره علمی نهایی داوطلب در مقایسه با سایر داوطلبان، گزینش نهایی را انجام خواهد داد. بنابراین موفقیت  محل مندرج در دفترچه آزمون( 
 .گرددمنزله قبولی فرد برای دانشگاهای مزبور تلقی نمیهای عمومی بهدر مصاحبه اختصاصی و بررسی صالحیت

شی مربوط در مقایسه با سایر داوطلبان در كد رشته انتخابی)طبق ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور( و با رعایت كسب نمره علمی باالتر درگروِه آزمای تذكر: 
 الزامی است. وپرورش،شرایط و ضوابط آموزش

گیرد از فرایند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت وپرورش قرار نمیهای تخصصی و یا عمومی آنان مورد تأیید آموزشداوطلبانی كه صالحیت -6
 دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد. 

 :ب( شرايط عمومي
 تابعیت جمهوری اسالمی ایران( 1
 شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایراناز ادیان شناخته اعتقاد به دین مبین اسالم یا یكی( 2

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران( 3

 داشتن سالمت كامل روانی، جسمانی و توانایی انجام وظایف محوله  ( 4

 نداشتن سابقه محكومیت جزائی یا كیفری مؤثر( 5

 نوع مواد اعتیادآور عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات و الكل و هر( 6

 دانشگاهی)داوطلبان نظام آموزشی قدیم( یا دیپلم متوسطه دوم )نظام آموزشی جدید(داشتن گواهینامه پایان دوره پیش( 7

ام درصورت معرفی داوطلب به آموزش وپرورش برای انجام مصاحبه اختصاصی و بررسی صالحیت های عمومی از افرادی كه فاقد مدرك پیش دانشگاهی)نظ تبصره:
 آموزشی قدیم(  ویا دیپلم )نظام جدیدآموزشی( باشند تحت هر شرایطی، مجاز نخواهد بود. 

 ج( شرايط اختصاصي:

 خواهد بود.   در آزمون سرا سری )در زیرگروه مربوط( جهت مجاز شدن برای انتخاب رشته در گروه آزمایشی مربوطو باالتر 0065كسب حداقل نمره علمی كل ( 1
 (ی تحصیل در دانشگاههای دولتی و غیردولتی، )از آغاز تا پایان  دورهگونه رابطه استخدامی یا تعهد خدمت)دائم یا موقت( به نهادها و سازماننداشتن هیچ( 2

دوم  پایه  اول،دوم )معدل سه در دوره متوسطه 14هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حداقل معدل كل  30/5/1397مورخ  1344و 1343با توجه به رای شماره ( 3
 گردد.و سوم( تعیین می

 حداقل  معدل كل، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد داشت.   :تبصره
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  3 صفحه 
 

سال تمام جهت تحصیل رشته موردنیاز آموزش وپرورش الزامی است.  24قانون مدیریت خدمات كشوری، داشتن حداكثر سن 43و  42سن مجاز: با رعایت ماده ( 4
 به بعد می توانند متقاضی بشوند(؛ 1/7/1375)متولدین 

بنابراین تغییراتی كه پس از  كند،ام مینای است كه به استناد آن در آزمون ورودی ثبتمحاسبه سن هر داوطلب با توجه به مندرجات اصل شناسنامه: 1تبصره
ای، قبولی در هر مرحله ویژه تاریخ تولد داوطلب به وجود آمده باشد معتبر نیست و در صورت پذیرفته شدن در آزمون،نام در آزمون، در مدارك هویتی، بهثبت

 وی لغو خواهد شد. 
 حت هیچ شرایطی  به سقف سنی داوطلب افزوده نمی شود.انجام خدمت سربازی و یا سوابق كاری و موارد دیگر، ت :2تبصره
 حداكثر سن ورود به دانشگاه های مزبور، تحت هرشرایطی تغییر نخواهد داشت.   :3تبصره

 بومی بودن داوطلب درهریك از كد رشته محل های اعالم شده ازسوی آموزش وپرورش( 5

 های تعیین بومی بودن داوطلبان در هر یك ازكد رشته محل ها به شرح ذیل است : مالك : 1تبصره 

بومی آن بخش، الف( در صورتی كه محل اخذ مدرك تحصیلی پیش دانشگاهی و دو سال آخر دبیرستان برای داوطلبان در یك بخش، شهر و یا استان باشد، داوطلب 
 شهر و استان تلقی می شود.

عنوان بخش، شهر محل اخذ مدرك تحصیلی سه سال آخر داوطلب در یك بخش، شهر و یا استان نباشد، بخش، شهر و استان محل تولد داوطلب بهكه ب( درصورتی
 و استان بومی وی در نظر گرفته می شود.

 ینگونه داوطلبان تلقی خواهد شد.ج( داوطلبانی كه سه سال آخر محل تحصیل را در خارج از كشور گذرانده اند، استان محل تولد، استان بومی ا

ومی این قبیل داوطلبان  د( داوطلبانی كه سه سال آخر محل تحصیل را خارج از كشور گذرانده اند و همچنین استان تولد ایشان نیز خارج از كشور بوده است، استان ب
 شد.تهران خواهد  شهر

پرورش،پذیرش دانشجوی متعهد خدمت  برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز برای بوم )منطقه شورای عالی آموزش و 17/4/1398مورخ  965با توجه به مصوبه ( 6
متعهدین محل خدمت مندرج دردفترچه ازمون( خواهدبود. فلذا هرگونه درخواست جابه جایی درطول ایفای تعهد، به هردلیل، موجب قطع رابطه استخدامی، 

 خدمت به وزارت آموزش وپرورش خواهد شد. 

مت رصورت وجود مجوزهای قانونی برای استخدام، محل صدور حكم استخدام آزمایشی همان بخش ، شهر واستان بومی داوطلب بوده كه در ستون محل خدد( 7
ین اساس برادفترچه آزمون درج شده است.  مسئولیت ساماندهی وبه كارگیری، بعد از فراغت ازتحصیل به عهده اداره كل استان سهمیه خدمتی خواهد بود.  
فوت والدین تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به كاروایفای تعهد ، تحت هر شرایطی اعم از تأهل،تجرد، بُعد مسافت،تكفل، سرپرستی خانواده، 

 وغیره ... ممنوع می باشد.

دمت متعهدین خدمت پس از فراغت از تحصیل با آموزش هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،تعیین خ 30/5/1397مورخ  1344و 1343به موجب رای شماره  تذكر:
د درسطح وپرورش خواهد بود بنابراین، درصورت عدم نیاز درمحل مندرج دردفترچه آزمون، اداره كل آموزش وپرورش استان مجاز به تعیین محل خدمت جدی

 استان خواهد بود. 

نمایند، درصورتی می وقبل از آن( كه بااستفاده از قانون آموزش رایگان تحصیل می 1397دی سالدانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی)ورو( 8
انصراف و ترك تحصیل دایم  25/12/1398توانند رشته های موردنیاز آموزش وپرورش را انتخاب نمایند كه قبل از شروع ثبت نام در آزمون حداكثر تا تاریخ 

( راهنمای ثبت نام وشركت 1دفترچه شماره )70( مندرج در صفحه 2و فرم انصراف قطعی ازتحصیل ،مطابق فرم شماره )خود را به محل تحصیل اعالم نموده 
 باشد. را دریافت نموده باشد؛ درغیر این صورت، مجاز نمی 1399ها وموسسات آموزش عالی سالدرآزمون سراسری ورود به دانشگاه

( راهنمای ثبت نام وشركت درآزمون سراسری ، داوطلبانی 1( دفترچه شماره )4شجویان انصرافی مندرج در صفحه )با توجه به توضیحات نحوه شركت دان تبصره:
ها وموسسات آموزش عالی پذیرفته شده اند درصورت انصراف از تحصیل ویا عدم ثبت نام درمحل در دوره روزانه دانشگاه 1398كه در آزمون سراسری سال 

  نمی باشند.رجایی  شهید دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرد رشته محل های قبولی، مجاز به انتخاب ك

( قانون مدیریت خدمات كشوری و 42ستناد بند )ز( ماده )برخورداری از سالمت كامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی به ا( 9
و با توجه به  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری )موضوع دادنامه  هیأت دولت( 23/4/1389-44178/88383شماره تصویب نامه آیین نامه اجرایی ماده مزبور)

 ، با تأیید پزشك معتمد واجدشرایط آموزش و پرورش با مالك ها و معیارهای  ذیل الزامی است:(9/5/1397مورخ  1312شماره 

 طور كامل و صحیح و نداشتن لكنت زبان به هر میزان(مام حروف و ادای كلمات و عبارات، بهتوانایی و مهارت گفتاری )توانایی رعایت مخارج ت (9-1
  قدرت بینایی:( 9-2

 بیستم( و نداشتن كوررنگی و انحراف چشم(  دهم یا هر دو چشم بدون عینك و لنز، )حداقل دهقدرت بینایی)قدرت دید هر چشم حداقل پنج 

 ،دردو چشم، الزامی می باشد20/16هرچشم وداشتن دید حداقل  10/10و لنز، داشتن دید پس ازاصالح با عینك تبصره:      
 هر نوع نقص میدان بینایی در یك یا هردوچشم؛ 
 دوربینی غیر قابل درمان ونیستاگموس شدید هردو چشم؛ 
 ،شدید وغیرقابل درمان در هردو قرنیه؛ ضایعات وسیع 

 باشد، ممنوع بوده و در شته های گروه هنر و رشته هایی كه شناخت رنگ وطیف نوری در آن ها ضروری میكور رنگی) برای رشته های آموزش ابتدایی ور
 بقیه رشته ها بالمانع است(؛

  .نابینایی در یك چشم 
 شد(؛بل بادسی 30شنوایی داوطلب نباید بیش از قدرت شنوایی: توانایی شنیدن صداها و اصوات معمولی، نداشتن نقص شنوایی،)كم(  3-9
 ن:قد، وز(  4-9

 ه با توجه به مقتضیات هراستان ومتناسب با وظایف شغل معلمی به تشخیص اداره كل آموزش وپرورش استان مربوط، طبق ضوابط ومقررات كه درمرحل
 مصاحبه تخصصی وانجام معاینات پزشكی،مورد سنجش قرارمی گیرد.

   دانشگاه ها و حداقل قد الزم برای داوطلبان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، مطابق ضوابط مربوط به داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
 باشد.مؤسسات آموزش عالی می

 یگر عوامل در صورت یا قسمت های ظاهری و نمایان بدن؛( تغییر شكل مادرزادی یا اكتسابی  اندام ها و نداشتن كراهت منظر در اثر سوختگی، سوانح یا د5-9
 ای معلمی براساس  تشخیص پزشك معتمد واجدشرایط .( نداشتن نقص عضومشهود و موثر د رانجام وظایف حرفه6-9
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 هایپاركینسون و بیماری -اسكروز آن پالك -بیماری های قلبی -نارسایی كلیه -آسم -سیروز كبدی -عدم ابتال به بیماری های مزمن و صعب العالج از قبیل دیابت( 7-9
كم خونی شدید مقاوم به درمان ، تاالسمی ماژور و هرنوع بیماری شناخته شده موثر درانجام وظایف معلمی به تشخیص پزشك معتمد  -خونی نظیر لوسمی

 واجدشرایط.
 انجام وظایف حرفه ای باشد بیماریهای كه براساس تشخیص پزشك  متعمد آموزش وپرورش مانع ( سایر موارد:8-9
جمهوری  (  احراز سالمت  روانی براساس نظر روان شناس متخصص  ومتعمد آموزش وپرورش دارای نظام روان شناسی ازسازمان  نظام روان شناسی ومشاوره9-9

 اسالمی ایران(
با دیگران و آشنایی با برخورداری از استعداد، عالقه و انگیزه معلمی، عامل بودن به اخالق و رفتار متناسب با شأن و جایگاه معلمی، برخورداری از قدرت تعامل ( 10

 تعالیم دینی، به ویژه قرآن كریم. 
ی،هنری و مهارتی، جشنواره خوارزمی در شرایط علمی برابر، براساس كد نخبگان علمی و مهارتی، مخترعان، مبتكران، برگزیدگان المپیادهای علمی، فرهنگ( 11

 رشته محل انتخابی، از اولویت پذیرش  برخوردار خواهندشد. 
ه، به مصاحببهره مندی ازامتیاز مربوط به مدارك امتیاز آور درمصاحبه اختصاصی صرفاً درانجام مصاحبه قابل محاسبه واحتساب است وبعداز اتمام زمان  تبصره(

 مدارك ارائه شده جدید داوطلب، امتیازی تعلق نخواهد گرفت. 
 احراز توانایی در مهارت های پایه و علوم فناوری اطالعات ( 12

اسی دررشته استخدام قطعی فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی درصورت تأیید قطعی صالحیت های آنان و اخذ مدرك كارشن( 13
 ای كه تعهد محضری به آموزش وپرورش سپرده، امكان پذیر خواهد بود. 

 تحصیلسال دربدو استخدام قطعی بعداز فراغت از 28داشتن حداكثر ( 14

 برخورداری ازحسن شهرت ، عامل بودن به اخالق  ورفتارنیكو ومتناسب با شان وجایگاه معلمی( 15

مجلس  16/9/1390قانون اصالح موادی از وظیفه عمومی مصوب  6ماده1و تكلیف مقرر درتبصره 29/7/63قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  7به موجب ماده( 16
قطعی،   –ذكور دانشگاه های وابسته به آموزش وپرورش  قبل از اشتغال به كار درآموزش وپرورش و صدور حكم استخدام رسمی شورای اسالمی، فارغ التحصیالن 

وضعیت  مكلف به گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی می باشند.درصورت عدم مراجعه برای گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی، هرمشكلی درراستای تبدیل
 ده دانشجو خواهد بود. استخدامی به عه

  :تذكرات (د

سال نخواهدبود.( به آموزش وپرورش تعهد خدمت محضری  5پذیرفته شدگان مكلفند درآغاز تحصیل خود به میزان دوبرابر مدت تحصیل)حداقل آن كمتراز ( 1
نان بسپارند كه  پس از دانش آموختگی  به میزان دوبرابر مدت تحصیل خود، درمحل تعیین شده توسط وزارت آموزش وپرورش خدمت نمایند.  تحصیل آ

سال 4د. مدت تحصیل دانشجو معلمان جزء سوابق خدمت )حداكثرباشدردانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی منوط به سپردن تعهد محضری می
 سال  مجاز خواهدبود. 4شود.پرداخت حقوق كارآموزی درطول تحصیل تحت هرشرایطی،صرفاً حداكثربرای دوره كارشناسی( آنان محسوب می

های ها و نیازهای اعالم شده در هر استان و مشروط به حفظ شرایط پذیرش، احراز شرایط و كسب صالحیتاخذ تعهد ،استخدام و بكارگیری افراد، متناسب با رشته( 2
 بود. ، خواهد«سالجایی برون استانی، حداقل به مدت دهعدم جابه»حین تحصیل د ردانشگاه و سپردن تعهد  محضری رسمی مبنی بر 

به منزله  عدم ثبت نام درمحل قبولی تحت هرشرایطی) حداكثر تاقبل از شروع سال تحصیلی جدید بعد از اعالم قبولی از سوی سازمان سنجش آموزش كشور(،( 3
 تلقی خواهد شد.   "كان لم یكن "انصراف و استنكاف از تحصیل تلقی شده و قبولی فرد 

 انشگاه فرهنگیان ودانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت شبانه روزی می باشد.تحصیل دانشجویان پذیرفته شده درد( 4
 انتقال دانشجو به سایردانشگاه هاومؤسسات آموزش عالی دولتی وغیر دولتی وبالعكس ممنوع می باشد.( 5
نامه یا ریز نمرات و تأییدیه تحصیلی مجلس شورای اسالمی، تسلیم گواهی 8/3/1369قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش وپرورش مصوب  4به موجب ماده ( 6

 شود ممنوع است .  مندبه متعهدین به هر عنوان كه متعهد قبل از انجام یا لغو تعهد بتواند از مزایای آن بهره

قانون متعهدین خدمت وسایرضوابط ومقررات مربوط صرفاً در رشته های  4حصیل متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، به استناد مفاد مادهادامه ت  (1تبصره
 جدید، مورد نیاز آموزش وپرورش، درصورت موافقت با ادامه تحصیل وصدور فرم مربوطه از سوی اداره كل آموزش وپرورش محل خدمت و سپردن تعهد خدمت

 امكان پذیرخواهدبود. 

های كارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت آموزشی و یا اداری درآموزش وپرورش الزامی جهت ادامه تحصیل در رشته (2تبصره
 خواهدبود.

یت آموزشی، ادامه تحصیل بعد از اشتغال به كار درمدارس، قانون مدیریت خدمات كشوری و ممنوعیت اعطای مأمور 70و 61، 60با توجه به مفاد ماده  (3تبصره
 صرفاً  در خارج از ساعت اداری موظف، امكان پذیر خواهد بود.

طول تحصیل تحت  تغییررشته و زمینه تخصصی،تغییر اولویت انتخابی،تغییر دوره تحصیلی ، انتقال وجابه جایی دربین دانشگاه ها وبالعكس دربدو ورود ویا در( 7
وپرورش، شرایطی امكان پذیرنخواهدبود. ضمناً چنانچه دانشجویی تحت هرشرایطی دردوره كاردانی متوقف شودبه علت عدم نیاز به خدمات آنان درآموزش  هیچ

 جذب و استخدام آنان  امكان پذیر نخواهد بود.

 زش عالی دولتی و غیر دولتی درزمان ثبت نام ، شروع به تحصیل وعدم اشتغال به تحصیل همزمان درهریك از دوره های تحصیلی دردانشگاه هاومؤسسات آمو( 8
 حین تحصیل. 

 ندپذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی كه عنوان رشته آنها دبیری نمی باشد، ملزم به گذراندن دروس تربیتی هست( 9

كه جزء معرفی شدگان چندبرابر قرارگیرند در صورتی مصاحبه به عمل خواهد آمدكه دارای شرایط  از متقاضیان رشته های تحصیلی موردنیاز آموزش و پرورش( 10
عتمد  وضوابط مندرج در این دفترچه بوده و  ویژگی های جسمانی آنان نیز توسط پزشك معتمد واجدشرایط و سالمت روانی توسط روان شناس متخصص و م

 انجام مصاحبه مورد تأیید قرارگیرد.آموزش وپرورش، صرفاً درمهلت مقرر درزمان 
تربیت دبیر  مصاحبه اختصاصی وبررسی صالحیت های عمومی از شرایط قانونی از مراحل آزمون سراسری  برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه( 11

های اعالم شده ازسوی سازمان سنجش مندرج در اطالعیهشهیدرجایی می باشد انجام مصاحبه تخصصی  و بررسی صالحیت های عمومی صرفاً درمهلت مقرر 
 باشد. انجام مصاحبه مجدد و یا تمدید مهلت اعالم شده به هیچ عنوان امكان پذیر نخواهد بود.آموزش كشور امكان پذیر می
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سوی سازمان سنجش آموزش كشور( به منزله  عدم حضور در مراحل انجام مصاحبه تخصصی وبررسی صالحیت های عمومی، تحت هر شرایطی )بعد از معرفی از( 12

 انصراف ازرشته های مورد نیاز آموزش و پرورش  تلقی خواهد شد.

( در واحدهای تابعه )مراكز آموزش عالی( سطح استان 1محل تحصیل پذیرفته شدگان پس از ثبت نام قطعی، توسط پردیس ها براساس جدول پیوست)شماره( 13

 تعیین خواهد شد.  

نفر( برای تشكیل درپردیس محل قبولی نرسد، سازمان مركزی دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود نسبت به  20ی كه به حدنصاب الزم)حداقلیهاكالس (1تبصره

بولی شدگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت در غیر این صورت قهای كشور اقدام خواهد نمود. پذیرفتهجابه جایی پذیرفته شدگان درسطح پردیس

 تلقی خواهدشد.  "كان لم یكن "آنان

 انتقال و جابه جایی در بین پردیس های دانشگاه فرهنگیان ممنوع می باشد. (2تبصره

س نیاز در رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان كه دارای زمینه تخصصی می باشند تعیین زمینه تخصصی جهت تحصیل برای پذیرفته شدگان نهایی، براسا( 14

ل براساس مناطق آموزشی، در زمان ثبت نام درپردیس محل قبولی، صرفاً از طریق وزارت آموزش وپرورش صورت خواهدگرفت. به منظور انتخاب كد رشته مح

 ( مربوط به زمینه تخصصی رشته مزبور مراجعه نماید.   4( و )3عالقه مندی به زمینه تخصصی، می توانید به جدول شماره)

تحصیل، راهنمایی ومشاوره كه زمینه تخصصی فعالیت های پرورشی، اجرا گردد بعد از فراغت از آموزش درپردیس های دانشگاه فرهنگیان برای رشته تحصیلی ( 15

 "مشاور "بكارگیری خواهند شد. چنانچه زمینه تخصصی مشاوره اجرا شود دانشجو معلم دررشته شغلی "مربی امورتربیتی مدارس "دانشجو معلم در رشته شغلی

 بكارگیری خواهند شد.

رچه آزمون زمینه تخصصی رشته، مشخص نشده است. باشند و دردفتهای تحصیلی دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی كه دارای چند زمینه تخصصی میدر رشته( 16

خصصی اقدام دانشگاه متناسب با نیاز آموزش وپرورش با در نظر گرفتن  بومی بودن در  سهمیه خدمت و  وضعیت علمی دانشجویان ، نسبت به تعیین زمینه ت

باشد. بدیهی است  انتخاب دروس اختیاری ازبین جدول دروس یخواهد كرد بعد ازتعیین زمینه تخصصی توسط دانشگاه، تغییر آن تحت هرشرایطی مجاز نم

 (2)جدول شماره مندرج در جداول رشته عمومی با نظر وتأیید گروه آموزشی )متناسب با نیاز آموزش وپرورش( امكان پذیر خواهدبود.

های مزبور گردد چنانچه دربرخی از رشته های خاص دانشگاهقی میقبولی در رشته های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی به صورت قطعی تل( 17

( قانون 1ها ، عدم امكان ایجاد كالس،به استناد ماده )صالحیت های عمومی واختصاصی داوطلب بعداً مورد تأیید قرار بگیرد به دلیل تكمیل ظرفیت پذیرش

 عدم نیاز برای آنان اعالم شده وترتیب اثر داده نخواهد شد.متعهدین خدمت به وزارت آموزش وپرورش برای پذیرش در رشته جدید 

های عمومی و تخصصی داوطلب، پس از اعالم نتایج نهایی آزمون سراسری محرز گردد، حقی برای آن داوطلب ایجاد نمی كند. درعین حال چنانچه صالحیت( 18

 ، امكان اقدام  وجود خواهد داشت. 1399-1400ع نیسمال دوم درصورت وجود ظرفیت پذیرش دركدرشته محل  مربوط، حداكثرتا قبل از شرو

واهی صالحیت طبق مصوبه شورای عالی آموزش وپرورش،درپایان دوره كارشناسی از دانشجومعلمان، ارزشیابی پایانی به عمل می آید وبراساس نتایج حاصله ،گ( 19

 گردد. حرفه ای درسطوح مختلف صادر می

اطالعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص گردد كه شرایط الزم را نداشته است در هرمرحله از ثبت نام، تحصیل ویا استخدام  چنانچه فردی با ارائه( 20

 آزمایشی وقطعی، قبولی وی لغو می گردد وحسب مورد، مكلف به پرداخت خسارت های ناشی از آن خواهد بود.

ه كار معلمان  بعد از فراغت ازتحصیل جهت تدریس در مدارس، مشروط به ادای سوگند معلمی و امضای سوگندنامه صدور احكام كارگزینی و ابالغ اشتغال ب( 21

 شود. معلمی خواهد بود.متن امضاء سوگندنامه در پرونده دانشجومعلمان نگهداری می

از سوی كلیه داوطلبان متقاضی و همچنین مقررات نظام وظیفه عمومی   1399مسئولیت رعایت شرایط وضوابط عمومی واختصاصی آزمون سراسری سال ( 22

 )داوطلبان ذكور(در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده آنان خواهد بود. 

(، كه كلیه داوطلبان 1سایر ضوابط كلی آزمون مندرج دراین دفترچه ویا دفترچه شماره)عالوه بر شرایط وضوابط اختصاصی مذكور، رعایت شرایط عمومی  و ( 23

 ( و یا اطالعیه های قبلی سازمان سنجش آموزش كشور1ملزم به رعایت آن بوده، الزامی است. شرایط وضوابط مغایر با موارد فوق الذكر كه  در دفترچه شماره )

 گردد.یت دبیرشهیدرجایی( درج شده باشد، لغو می)برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه ترب

  تذكرمهم:

معرفي داوطلب از سوي سازمان سنجش آموزش كشور به آموزش وپرورش جهت بررسي صالحيت هاي عمومي، اختصاصي و همچنين  -1

هاي جسماني به منزله قبولي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تلقي نمي گردد. درصورت تأييد بررسي ويژگي

وزش وپرورش، گزينش علمي نهايي آنان، براساس نمرات علمي  كه در آزمون كتبي)كنكور( صالحيت هاي افراد معرفي شده از سوي آم

 اند و با درنظرگرفتن اولويت هاي انتخابي آنان، توسط سازمان سنجش آموزش كشور صورت خواهد گرفت. كسب نموده

يت هاي انتخاب رشته، محل تولد، محل اخذ مسئوليت درج اشتباه اطالعات  و يا عدم درج اطالعات در مهلت مقرر براي تعيين اولو -2

( و يا استفاده از تسهيالت نخبگان، صرفاً بر عهده  %5ويا  %25مدرك سه سال آخر تحصيل دوره متوسطه دوم، سهميه ايثارگري)

ارد ياد شده، داوطلب خواهد بود فلذا بعد از اعالم نتايج آزمون سراسري و در راستاي صيانت ازحقوق ساير داوطلبان آزمون، به مو

 ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 

  



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  6 صفحه 
 

 نهاي دانشگاه فرهنگيا( واحدهاي تابعه پرديس1) جدول شماره

 نام پرديس استان
جن

 س

 پرديس تابعه

 نام شهر واحد نام واحد

 آذربايجان غربي
 سلماس محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني )ره( سلماس مرد پرديس شهيد رجايي اروميه 

 خوي محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي زن پرديس عالمه طباطبائي اروميه 

 اصفهان
 پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان 

 كاشان محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني )ره( كاشان زن

 اصفهان محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان زن

 نجف آباد محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان 

 تهران

 واوان محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان زن پرديس زينبيه پيشوا)ورامين( 

 پرديس شهيد چمران تهران 
 تهران  محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران مرد

 تهران  شهيدبهشتي تهرانمحل تحصيل مركز آموزش عالي  مرد

 پرديس نسيبه تهران 

 تهران  محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران زن

 تهران  محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران زن

 تهران  محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران زن

 فرخ شهر تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهرمحل  مرد پرديس بحر العلوم شهركرد  چهارمحال بختياري

 خراسان رضوي
 پرديس شهيد بهشتي مشهد 

 مشهد محل تحصيل مركز آموزش عالي ثامن الححج مشهد مرد

 نيشابور محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور مرد

 نجف آباد محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد مرد

 محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريه مرد
تربيت 

 حيدريه

 سبزوار محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار مرد

 قوچان محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد كالهدوز قوچان زن نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 

 خوزستان

پرديس حضرت رسول اكرم)ص(  

 اهواز

 بهبان محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق )ع(بهبهان مرد

 انديمشك محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا )ع( انديمشك مرد

 دزفول محل تحصيل مركز آموزش عالي شيخ مرتضي انصاري دزفول مرد

 دزفول )س( دزفول محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت خديجه كبري زن پرديس فاطمة الزهراء)س( اهواز 

سيستان 

 وبلوچستان 
 زاهدان محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد حسيني زاهدان مرد پرديس شهيد مطهري زاهدان 

 فارس 

 كازرون محل تحصيل مركز آموزش عالي زينب كبري )س(كازرون زن پرديس شهيد باهنر شيراز 

 پرديس شهيد رجايي شيراز 
 اقليد عالي شهيد بهشتي اقليدمحل تحصيل مركز آموزش  مرد

 شيراز محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز مرد

 گنبد كاووس محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد بهشتي گنبد مرد اي گرگاناله خامنهپرديس آيت  گلستان

 لرستان
 بروجرد كبري)س( بروجرد محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت زينب زن آباداله كمالوند خرمپرديس آيت 

 اليگودرز محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز زن پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد 

 مازندران

 پرديس دكتر شريعتي ساري 
 نوشهر محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد مطهري نوشهر مرد

 بابل محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل مرد

 پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري 
 قايم  محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر زن

 آمل محل تحصيل مركز آموزش عالي بيت الهدي آمل زن
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شدگان  زمينه تخصصي تحصيلي پذيرفته براي تعيين  دبير شهيدرجايي هاي تخصصي رشته هاي تحصيلي دانشگاه تربيت( زمينه2شماره )  جدول

 اداره كل آموزش وپرورش استان سهميه خدمتي  در طول تحصيل حسب نياز نهايي

 استان رديف

 مهندسي مكانيك مهندسي برق

 مرد  مرد 

 مكاترونيك خودرو تاسيسات  قدرت الكترونيك 

 3 9 7 8 8 اذربايجان شرقي       1

 1 15 3 9 7 اذربايجان غربي       2

 0 4 6 4 3 اردبيل               3

 0 21 12 28 3 اصفهان               4

 1 9 7 3 3 البرز                5

 0 3 1 4 0 ايالم                6

 0 3 1 5 3 بوشهر                7

 15 23 21 54 38 تهران                8

 0 2 1 2 1 چهارمحال وبختياري    9

 0 1 1 5 1 خراسان جنوبي         10

 8 24 9 44 4 خراسان رضوي          11

 0 2 5 1 0 خراسان شمالي         12

 3 19 10 25 11 خوزستان              13

 0 3 2 5 0 زنجان                14

 0 3 1 1 0 سمنان                15

 1 19 5 19 7 سيستان وبلوچستان     16

 0 12 7 15 3 فارس                 17

 1 1 0 1 1 قزوين                18

 0 5 5 5 2 قم                   19

 0 8 3 5 2 كردستان              20

 1 7 5 10 2 كرمان                21

 1 11 4 9 1 كرمانشاه             22

 0 5 1 0 2 كهگيلويه وبويراحمد   23

 1 9 5 8 1 گلستان               24

 1 4 3 5 2 گيالن                25

 0 8 0 7 4 لرستان               26

 2 10 4 7 5 مازندران             27

 1 6 1 7 3 مركزي                28

 1 4 2 5 1 هرمزگان              29

 0 3 1 4 3 همدان                30

 0 3 3 4 1 يزد                  31
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 دانشگاه فرهنگيان  مشاوره(  كد رشته محل هاي مربوط به رشته آموزش مشاوره و راهنمايي  با  زمينه تخصصي  3جدول شماره )

 مرد  زن  نام محل تحصيل رشته مشاوره 

 0 24 پرديس امام خميني)ره( گرگان 

 0 22 الهدي صدر سنندجپرديس بنت  

 75 0 پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز 

 37 0 پرديس دكتر شريعتي ساري 

 59 0 پرديس شهيد باهنر اصفهان 

 0 38 پرديس شهيد باهنر كرمان 

 104 0 پرديس شهيد بهشتي مشهد 

 50 0 پرديس شهيد پاك نژاد يزد 

 246 0 پرديس شهيد چمران تهران 

 32 0 پرديس شهيد رجايي اروميه/محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني )ره( سلماس  

 30 0 پرديس شهيد رجايي قزوين 

 34 0 پرديس شهيد رجايي شيراز 

 55 0 پرديس شهيد مطهري زاهدان /محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد حسيني زاهدان 

 0 25 نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي 

 30 0 پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 

 62 0 پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد 

 0 27 پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان 

 0 38 پرديس فاطمة الزهراء)س( تبريز 

 0 38 پرديس نسيبه تهران/ محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران 

براي پرديس ها و مراكز آموزش عالي   هاي پيش بيني شده فرهنگيان، ظرفيتدانشگاه  "آموزش مشاوره و راهنمايي  " در رشته 

 .باشدمي " مشاوره "تخصصي  در جدول فوق، مربوط به  زمينه مندرج

 دانشگاه فرهنگيان  فعاليت هاي پرورشي(  كد رشته محل هاي مربوط به رشته آموزش مشاوره و راهنمايي  با  زمينه تخصصي  4جدول شماره )

 مرد  زن  نام محل تحصيل رشته 

 0 26 پرديس امام سجاد)ع( بيرجند 

 47 0 پرديس امام علي)ع( رشت 

 22 0 پرديس امام محمد باقر)ع( بجنورد 

 58 0 اي گرگاناله خامنهپرديس آيت 

 27 0 اله طالقاني قمپرديس آيت 

 37 0 پرديس بحر العلوم شهركرد/ محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي فرخ شهر 

 0 31 الهدي صدر رشتپرديس بنت  
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 دانشگاه فرهنگيان  فعاليت هاي پرورشي(  كد رشته محل هاي مربوط به رشته آموزش مشاوره و راهنمايي  با  زمينه تخصصي  4جدول شماره )ادامه 

 مرد  زن  نام محل تحصيل رشته 

 178 0 پرديس حضرت رسول اكرم)ص( اهواز/ محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا )ع( انديمشك 

 52 0 پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج 

 76 0 پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان 

 62 0 پرديس دكتر شريعتي ساري/ محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدرجايي بابل 

 47 0 پرديس شهيد باهنر اراك 

 112 0 پرديس شهيد باهنر اصفهان/ محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد 

 23 0 پرديس شهيد باهنر بيرجند 

 0 35 پرديس شهيد باهنر شيراز 

 59 0 پرديس شهيد بهشتي بندرعباس 

 50 0 پرديس شهيد بهشتي زنجان 

 172 0 پرديس شهيد بهشتي مشهد/ محل تحصيل مركز آموزش عالي ثامن الححج مشهد 

 112 0 پرديس شهيد چمران تهران/ محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران 

 112 0 پرديس شهيد رجايي اروميه 

 42 0 پرديس شهيد رجايي كرمانشاه 

 112 0 پرديس شهيد رجايي شيراز/ محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري شيراز

 0 32 پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه 

 33 0 پرديس شهيد مدرس سنندج 

 144 0 پرديس شهيد مطهري زاهدان 

 206 0 پرديس شهيد مفتح شهرري 

 47 0 پرديس شهيد مقصودي همدان 

 102 0 پرديس عالمه اميني تبريز 

 22 0 پرديس عالمه طباطبائي اردبيل 

 35 0 پرديس عالمه طباطبائي خرم آباد/ محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدميرشاكي اليگودرز 

 0 36 پرديس فاطمة الزهراء)س( اصفهان/ محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد رجايي اصفهان 

 0 27 پرديس فاطمة الزهراء)س( ساري/ محل تحصيل مركز آموزش عالي حضرت فاطمه )س( قايم شهر 

 0 50 پرديس نسيبه تهران 

براي پرديس ها و مراكز آموزش عالي   هاي پيش بيني شده دانشگاه فرهنگيان، ظرفيت ،"آموزش مشاوره و راهنمايي  " در رشته 

 .باشد مي" فعاليت هاي پرورشي " زمينه تخصصيدر جدول فوق،  مربوط به  مندرج

 
  



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  10 صفحه 
 

 :وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ها و مؤسسات آموزش عاليرايط دانشگاهمشخصات و ش( 2

 :دولتيها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه (1-2

 نيست. 1399درج نام مشخصات يك مؤسسه در اين بخش به مفهوم پذيرش قطعي آن مؤسسه در سال ( 1-1-2 

 است ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو اعالم شده است. بديهيشرايط و ضوابط ذكر شده در اين بخش توسط دانشگاه (2-2-1

نمايند، شرايط خاص( اقدام به پذيرش دانشجو ميو  علمي )بورسيههاي داراي مصاحبه يا آزمون ها و مؤسساتي كه در رشتهدانشگاه

مطالعه به دقت شرايط و ضوابط اعالم شده را در زمان مصاحبه بررسي و كنترل خواهند نمود. لذا الزم است داوطلبان شرايط مذكور را 

 هاي مزبور نمايند.   ، مبادرت به انتخاب رشتهبودنشرايط واجد و در صورت 

نحوه ها و امكانات رفاهي و همچنين براي اطالع از وضعيت خوابگاه ،شود قبل از انتخاب رشتهبه كليه داوطلبان عزيز توصيه مي( 3-1-2

، ذيربط آموزش عاليمؤسسات  ها ودانشگاه هاي اينترنتيوبگاه، به ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي

 .رائه اين خدمات اطالع حاصل نمايندمراجعه نموده و از نحوه ا

از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و  ،هاي نوبت دوم )شبانه(ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دورهدانشگاه (2-1-4

گردد انتخاب رشته باشند. لذا به داوطلبان توصيه ميمعذور مي جـدّرفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم )شبانه( بطور  تسهيالتساير 

 خود را بومي نموده و رشته / شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند.

ان هاي دولتي جهت تأمين نياز خوابگاهي كشور، صندوق رفاه دانشجوي( با توجه به اهميت تأمين خوابگاه براي دانشجويان و نظر به كمبود خوابگاه2-1-5

هاي منتخب هر استان هاي غيردولتي كشور از طريق شوراهاي نظارت و ارزيابي و دانشگاهوزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام به ساماندهي خوابگاه

هاي خوابگاه هاي غيردولتي داراي مجوز، به سامانهگيري از خوابگاهنموده است. لذا داوطلبان متقاضي خوابگاه، جهت كسب اطالعات بيشتر و بهره

 مراجعه نمايند.  www.swf.irغيردولتي اين صندوق به نشاني اينترنتي: 

 :هاي علوم پزشكي()بجز دانشگاه دولتي و غيردولتي عالي آموزش و مؤسسات هادانشگاهدر  تحصيليهاي مختلف هريه دورهش( 6-1-2

ها همچنين دانشگاه ، دانشگاه پيام نور وها و مؤسسات آموزش عالي دولتيدانشگاهو پرديس خودگردان )نوبت دوم )شبانه(، مجازي  «روزانه غير»هاي كليه پذيرفته شدگان دوره

. بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه باشندو مؤسسات غيرانتفاعي، ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مؤسسه محل قبولي خود مي

ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و دانشگاهلذا  تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد.ي مؤسسه ذيربط بر اساس تصميمات هيأت امنا مؤسسات،ها و دانشگاهدر اين 

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

 ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي:دانشگاه( 2-2

از نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه و يا براي اطالع از شرايط و ضوابط و همچنين  ،شود قبل از انتخاب رشتهبه كليه داوطلبان عزيز توصيه مي (1-2-2

 .دانشگاه ذيربط، مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خدمات اطالع حاصل نمايند اينترنتي وبگاه، به مؤسسه آموزش عالي

رفاهي به دانشجويان  ساير تسهيالتائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و از ارغيردولتي و غيرانتفاعي ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه (2-2-2

 باشند.معذور مي خود

هاي دولتي جهت تأمين نياز خوابگاهي كشور، صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، ( با توجه به اهميت تأمين خوابگاه براي دانشجويان و نظر به كمبود خوابگاه2-2-3

هاي منتخب هر استان نموده است. لذا داوطلبان هاي غيردولتي كشور از طريق شوراهاي نظارت و ارزيابي و دانشگاهفناوري اقدام به ساماندهي خوابگاهتحقيقات و 

صندوق به نشاني اينترنتي:  هاي غيردولتي اينهاي غيردولتي داراي مجوز، به سامانه خوابگاهگيري از خوابگاهمتقاضي خوابگاه، جهت كسب اطالعات بيشتر و بهره

www.swf.ir  .مراجعه نمايند 

 

 ***توجه  ***هاي مختلف تحصيلي   ها و رشتههاي ثابت و متغير دورهداوطلبان براي اطالع از ميزان شهريه  ***  توجه ***

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

 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

 :هاي تحصيلي علوم ورزشي و آموزش تربيت بدنيرشته 

يت دبير شهيد رجائي تهران به روش پذيرش دانشجو در رشته علوم ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و رشته آموزش تربيت بدني پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه ترب

تا  27/6/1399اين سازمان اعالم نموده اند و از تاريخ اه اينترنتي ( از طريق پايگ3/6/1399لغايت  28/5/1399شرايط خاص از بين داوطلبانيكه عالقه مندي خود را در زمان مقرر )

 نموده اند، صورت مي پذيرد. اعالم 150تا  1اند و كد رشته محلهاي مربوط را در فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي از اولويت درآزمون عملي شركت نموده 31/6/1399

www.pnu.ac.ir پيام نور* دانشگاه  آذربايجان شرقي استان 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان

 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

http://www.swf.ir/
http://www.swf.ir/
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 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

ww.bonabu.ac.ir آذربايجان شرقي * دانشگاه بناب استان 

 04137721066 تلفن : -جنب پليس راه  -ابتداي بزرگراه واليت  -بناب  نشاني:

www.tabrizu.ac.ir آذربايجان شرقي * دانشگاه تبريز استان 

 04133393647 تلفن : -بهمن  29بلوار  -تبريز  نشاني:

www.azaruniv.ac.ir تبريز -آذربايجان شرقي * دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  استان 

 ( دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است.2( دانشگاه به پذيرفته شدگان داراي شرايط خوابگاه واگذار خواهد كرد. 1 شرايط خوابگاه:
رخواست نقل و انتقاالت به ساير نقل و انتقاالت دانشجويي )مهمان، انتقال دايم و انتقال توام با تغيير رشته( به هر يك از دانشگاه هاي تبريز ممنوع است. بديهي است د (1 شرايط عمومي:

 كسب اطالع بيشتر به وبگاه دانشگاه مراجعه كنند. ( داوطلبان قبل از انتخاب رشته مي توانند براي2دانشگاه ها مطابق ضوابط و قوانين مربوطه بررسي خواهد شد. 
 04134327535 تلفن : -جاده تبريز به مراغه  35كيلومتر  -تبريز  نشاني:

www.sut.ac.ir تبريز -آذربايجان شرقي * دانشگاه صنعتي سهند  استان 

 خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم )شبانه( و آموزش الكترونيكي )مجازي( ندارد.با توجه به محدوديت خوابگاه، دانشگاه تعهدي در خصوص ارايه  شرايط خوابگاه:
به  1399-1400صيلي براي جذب و تحصيل دانشجويان ممتاز در دوره كارشناسي، دانشگاه صنعتي سهند مطابق مصوبه هيأت امناي دانشگاه ضوابط تشويقي براي سال تح شرايط عمومي:

و برندگان )حايزين  1000-2000دانشگاه ب(رتبه هاي  و برندگان المپيادهاي كشوري پرداخت پنج ميليون تومان در بدو ورود به1000شرح زير در نظر گرفته است: الف( رتبه هاي زير 
هاي سه درصد برتر هر دانشكده )در بين  رتبه هاي اول تا سوم( جشنواره هاي رازي و يا خوارزمي پرداخت سه ميليون تومان در بدو ورود به دانشگاه ج( در هر نيمسال، حايزين رتبه

واحد در نيمسال مربوطه و حداكثر تا  18يك ميليون تومان كمك هزينه تحصيلي در هر نيمسال تحصيلي به شرط داشتن حداقل برخورداري از  17هم ورودي ها( با معدل كل باالي 
 براي دانشجويان ممتاز فوق الذكر. نيمسال هشتم تحصيلي

پذيرفته شدگان ضمن آشنايي كافي با كاربري رايانه و اينترنت بايد به اينترنت پرسرعت نيز دسترسي داشته -1شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دوره هاي آموزش الكترونيكي:  
وجوه پرداختي دانشجو پس از ثبت نام به هيچ وجه قابل استرداد  شهريه تحصيلي مطابق مصوبه هيات امناي دانشگاه در ابتداي هر نيمسال از دانشجو دريافت خواهد شد و-2باشند.

-4ارايه مي شود. (LMSكالسهاي درسي و فرآيندهاي آموزشي در دوره هاي مجازي دانشگاه، بصورت الكترونيكي در محيط چند رسانه اي سامانه مديريت آموزشي )-3نخواهد بود.
برگزاري دوره منوط به رسيدن تعداد دانشجويان ثبت نام كننده به  -5به دانشجويان دوره آموزشهاي الكترونيكي تعلق نمي گيرد.امكانات رفاهي شامل خوابگاه، وام تحصيلي و ... 
جهت كسب  دانشجويان ممتاز، در چارچوب آيين نامه مصوب دانشگاه از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. داوطلبان محترم-6حد نصاب تعيين شده توسط دانشگاه مي باشد.

مراجعه و  www.vu-sahand.irنشاني:  اطالعات بيشتر و آگاهي از قوانين و مقررات آموزشي مي توانند به وبگاه اينترنتي دانشكده آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه صنعتي سهند به
 تماس حاصل فرمايند. 041-34249611يا با شماره تلفن 

 041-33443801-9 تلفن : -شهر جديد سهند  -تبريز  نشاني:

www.maragheh.ac.ir آذربايجان شرقي * دانشگاه مراغه استان 

 در حد امكان به تمامي دانشجويان متقاضي خوابگاه ملكي يا استيجاري و يا خودگردان واگذار خواهد شد. شرايط خوابگاه:
 041-37278001 تلفن : -ميدان مادر  -اتوبان اميركبير  -مراغه  نشاني:

www.tabriziau.ac.ir آذربايجان شرقي * دانشگاه هنر اسالمي تبريز استان 

 دانشگاه فاقد خوابگاه مي باشد. شرايط خوابگاه:
 04135419975 تلفن : - 4567/51385صندوق پستي  - 5164736931كد پستي  -ميدان حكيم نظامي  -خيابان آزادي  -تبريز  نشاني:

www.osve.ac.ir تبريز -انتفاعي اسوه معاصر آذربايجان شرقي * موسسه غير استان 

 04136665604 تلفن : -خيابان سبالن  -كوي الهيه  -ميدان فهميده  -تبريز  نشاني:

www.alghadir.ac.ir تبريز -انتفاعي الغدير آذربايجان شرقي * موسسه غير استان 

 04133316992 : تلفن -انتهاي خيابان گل ها  -ويالشهر -تبريز  نشاني:

www.chnaihe.ac.ir تبريز -انتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان آذربايجان شرقي * موسسه غير استان 

 خوابگاه هاي خودگردان شرايط خوابگاه:
كسب رتبه سطح يك از وزارت علوم ، تحقيقات و -قفقاز نخستين موسسه آموزش عالي غيردولتي بين المللي كشور ،عضو اتحاديه دانشگاه هاي معتبر قاره آسيا و منطقه - شرايط عمومي:

كالس ها و كارگاه هاي  -بهره مندي از استادان مجرب دانشگاه هاي معتبر كشور  -نگاه علمي و فرهنگي به دانشگاه و دانشجو  -كسب رتبه اول موسسات كارآفرين كشور  -فن آوري 
 مجهز به تجهيزات كمك آموزشي پيشرفته

 04133368864 تلفن : - 22پالک  -آبان  13مابين كوي بزرگمهر و  -پاستور جديد  -چهارراه آبرسان  - تبريز نشاني:

www.daneshvaran.ac.ir تبريز -انتفاعي دانشوران آذربايجان شرقي * موسسه غير استان 

 04134460641 تلفن : -جنب مدرسه استقالل -گازروبروي پمپ -بعد از ميدان رسالت-خيابان رسالت-خيابان آزادي -نصف راه-تبريز نشاني:

www.raberashidi.ac.ir تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد استان 

 براي دانشجويان دختر خوابگاه وجود دارد شرايط خوابگاه:
 براي رتبه هاي اول تا سوم تخفيف شهريه در نظر گرفته مي شود. -2سالن هاي ورزشي و استخر بهره مند خواهند شد. -دانشجويان از امكانات رفاهي شامل غذا  -1 شرايط عمومي:

ارايه  -5انشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخورداري كليه د -4ارايه تسهيالت مناسب جهت پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري  -3
 خدمات مشاوره تحصيلي و خانواده توسط مشاور موسسه

 04136665138 تلفن : -7روبه روي سبالن -خ سبالن -جنب اداره گاز -ميدان شهيد فهميده -تبريز نشاني:

www.roshdiyeh.ac.ir تبريز -انتفاعي رشديه آذربايجان شرقي * موسسه غير استان 

 موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر مي باشد. شرايط خوابگاه:
درصد از شهريه  10و  20، 30به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم به ترتيب  -2امكان استفاده از وام شهريه بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وجود دارد.  -1 شرايط عمومي:

ند بر دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه در رقابتهاي علمي، فرهنگي و ورزشي در سطح استان يا كشور و بين الملل حايز رتبه اول تا سوم گرد -3بعد تخفيف داده مي شود. ثابت ترم 
در كارشناسي ارشد خود موسسه، در شهريه ثابت تمام ترم هاي  اين موسسه به دانش آموختگان خود، در صورت پذيرش -4اساس ضوابط موسسه از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.

 در صورت درخواست دانشجو و بررسي شرايط، تقسيط شهريه وجود دارد. -5تخفيف منظور خواهد نمود.  %10ارشد 
 04151051 تلفن : - 5158464918كد پستي  -خيابان فرشته سوم  -كوي فرشته جنوبي  -اتوبان پاسداران  -تبريز  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  12 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.seraj.ac.ir تبريز -انتفاعي سراج جان شرقي * موسسه غيرآذرباي استان 

 .خوابگاه براي خواهران موجود است شرايط خوابگاه:
 استقرار موسسه در مركز شهر با دسترسي آسان به مناطق مختلف شهر شرايط عمومي:

 04135572830 تلفن : -كوچه ارک -خيابان شريعتي  - تبريز نشاني:

www.maragheh-sanati.ac.ir آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه استان 

 04137250201 تلفن : -سه راه خيام  -خيابان راه آهن  -مراغه  نشاني:

www.shamsist.ac.ir تبريز -انتفاعي علم و فنّاوري شمس آذربايجان شرقي * موسسه غير استان 

 موسسه جهت رفاه حال دانشجويان، راهنمايي هاي الزم را براي استفاده از خوابگاه هاي خودگردان معمول خواهد داشت. خوابگاه:شرايط 

هاي ورزشي داراي  دانشجوياني كه در رشته -2براي دانشجويان شاغل به تحصيل رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه تحصيلي منظور خواهد شد.  -1 شرايط عمومي:

همكاري با بنياد شهيد و  -4اعطاي وام دانشجويي مطابق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان  -3مقام هاي ملي، كشوري و يا استاني هستند از تخفيف شهريه تحصيلي برخوردار خواهند شد 

به لحاظ موقعيت مكاني  -6هز به اينترنت بي سيم رايگان جهت استفاده دانشجويان مي باشد. موسسه مج -5امور ايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران 

 موسسه، دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان و سريع مي باشد.

 04133863474 تلفن : -خيابان مايده  -خيابان نور -ياغچيان  -تبريز  نشاني:

www.mizan.ac.ir تبريز -انتفاعي ميزان غير آذربايجان شرقي * موسسه استان 

 معرفي دانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي مورد تاييد اماكن و تحت نظارت دانشگاه تبريز شرايط خوابگاه:

اه ،كارگاه معماري ،تخفيف سرويس اياب و ذهاب از ميدان راه آهن تا دانشگاه )رايگان(، كتابخانه، قرايت خانه ، سلف سرويس ، سالن ورزشي، سالن كنفرانس ، آزمايشگ شرايط عمومي:

هيد و امور ايثارگران ، بوفه بدون فروشنده،مهارت افزايي دانشجويان براي حافظان قرآن كريم ،تخفيف براي مدال آوران مسابقات ورزشي ، تخفيف براي دانشجويان ممتاز ،همكاري با بنياد ش

 ((os-osيك مهارت  -در اجراي طرح يك دانشجو

 04132890007 تلفن : -تبريز  6رو به روي ساختمان شهرداري منطقه  -بطرف سازمان فني و حرفه اي  -ميدان راه آهن  -تبريز  نشاني:

www.ucna.ac.ir تبريز -انتفاعي نبي اكرم )ص( آذربايجان شرقي * موسسه غير استان 

 ارايه خوابگاه به صورت خودگردان براي برادران و خواهران. شرايط خوابگاه:

 1-2در سطح استان و كشور دانشجويان داراي فعاليت برگزيدگان جشنواره هاي علمي و ورزشي  1-1طبق مصوبه هيأت امناء تخفيف هاي ذيل لحاظ مي گردد:  - 1 شرايط عمومي:

در صورت  -3وام كمك شهريه كوتاه مدت و امكان تقسيط شهريه از طرف موسسه به كليه دانشجويان متقاضي اختصاص مي يابد.  -2دانشجويان ممتاز  1-3دانشجويان شاهد و ايثارگر 

امكان حضور به صورت رايگان در دوره هاي جامع توانمندسازي )آمادگي بازار كار(  -4ي يابد. تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويي، وام كمك شهريه براي دانشجو اختصاص م

اش پرداخت به دانشجوياني كه با انجام پروژه تحقيقاتي در طول تحصيل مقاالتي را در مجالت معتبر علمي به چاپ برسانند تا سقف ده ميليون ريال پاد -5و دريافت گواهي نامه مربوطه. 

ارايه مشاوره تحصيلي و خانوادگي رايگان توسط كلينيك مشاوره دانشگاه.  -7اين موسسه سرمايه گذار و عضو هيأت مديره صندوق پژوهش پارک علم و فناوري است.  -6شد.  خواهد

كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه -9اطالعاتي جامع مقاالت. هزار جلد كتاب چاپي و ديجيتالي و دسترسي رايگان به بانك  70وجود كتابخانه مجهز تخصصي با دارا بودن بيش از  -8

 حوادث دانشجويي قرار خواهند گرفت.

 04134429999 تلفن : - 1283پالک  -تقاطع خطيب  -خيابان راه آهن  -تبريز  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان

 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.urmia.ac.ir آذربايجان غربي * دانشگاه اروميه استان 

 به ساير موسسات امكان پذير نمي باشد. 1399درخواست مهماني، انتقال دايم و تغيير رشته پذيرفته شدگان رشته دكتري عمومي دامپزشكي سال  شرايط عمومي:

 04432755287 تلفن : -پرديس نازلو دانشگاه  -جاده سرو  11كيلومتر  -اروميه  نشاني:

www.uut.ac.ir آذربايجان غربي * دانشگاه صنعتي اروميه استان 
دانشجويان .بنابراين دانشگاه صنعتي اروميه فقط داراي ظرفيت بسيار محدود سراي ملكي است كه به دانشجويان سال آخر با اولويت دانشجويان ممتاز تعلق مي گيرد شرايط خوابگاه:

 ورودي جديد در سراهاي خودگردان سطح شهر اسكان داده مي شوند و دانشگاه تعهدي براي ارايه سراي ملكي ندارد.

 044-33728180 تلفن : - 57155-419صندوق پستي  57166-17165كدپستي ، 2باالتر از گلشهر -اول جاده بند  -اروميه  نشاني:

www.uca.ac.ir اروميه -انتفاعي آذرآبادگان غربي * موسسه غيرآذربايجان  استان 

 اين موسسه تالش خواهد كرد همه دانشجويان را در خوابگاههاي خود گردان اسكان دهد و هزينه آن به عهده خود دانشجو خواهد بود شرايط خوابگاه:

 04433829974 تلفن : - 201شماره  -روبروي مجتمع فرهنگي شمس  -بلوار شهيد باهنر  -اروميه  نشاني:

www.afagh.ac.ir اروميه -انتفاعي آفاق يجان غربي * موسسه غيرآذربا استان 

 دانشجويان به خوابگاه هاي خودگردان معرفي خواهند شد شرايط خوابگاه:

تا  50تخفيف ويژه براي قهرمانان ورزش، علمي و فرهنگي و هنري از -2به دانشجويان واجد شرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي وام تعلق خواهد گرفت.-1 شرايط عمومي:

و با شرايط عالي بدون سپرده گذاري پرداخت مي  بر اساس توافق نامه با بانك هاي عامل در هر ترم وام قرض الحسنه شهريه با معرفي از طرف موسسه -3درصد شهريه تحصيلي  100

برنامه هفتگي فقط در سه روز از هفته براي دوره هاي كارشناسي  -5دانشجويان واجد شرايط از وام بال عوض صندوق خيريه امام جواد )ع( موسسه نيز برخوردار خواهند شد.  -4گردد. 

از اساتيد متخصص و باتجربه دانشگاه هاي سراسري در زمينه هاي  -7ز در عرصه كارآفريني )دانشگاه نسل سوم( مي باشد. آفاق جزو دانشگاه هاي پيشتا موسسه -6تنظيم مي گردد. 

 پژوهشي استفاده مي گردد.

 04432259591 تلفن : - 571551915صندوق پستي  5714783635كد پستي  -كوي اورژانس  -خيابان مافي  -اروميه  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  13 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.kamal.ac.ir اروميه -انتفاعي آيين كمال آذربايجان غربي * موسسه غير استان 

 معرفي به خوابگاههاي معتبر استان كه مجوز دانشگاه اروميه را دارند. شرايط خوابگاه:
موسسه داراي سه طبقه مناسب براي تشكيل كالس در بهترين -2دانشجويان ممتاز و ورزشكاران با توجه به مصوبات هيات موسس داراي تخفيف شهريه مي باشند . -1 شرايط عمومي:

 جويان براي تمامي دانشجويان ميسر است امكانات بهرمندي از تسهيالت صندوق رفاه دانش-3منطقه شهر با دسترسي آسان از طريق تمامي وسايل نقليه عمومي شهري مي باشد .
 -6بهرمندي از تسهيالت فرزندان شاهد و ايثارگر-5گردشگري علمي و تفريحي و ورزشي براي ارتقاء سطح علمي و افزايش روحيه ورزشي دانشجويان ميسر است . -استفاده از ژتون غذا -4

تشكيل سمينارهاي -8تشكيل كارگاههاي آموزشي و دوره هاي آموزشي خاص براي دانشجويان  -7جام امورات الزم .... داراي اينترنت و سايت كامپيوتري مجهز براي انتخاب واحد و ان
 داراي كتابخانه مجهز)دسترسي به ليست كتابها از طريق اينترنت(- 10برگزاري جشن هاي دانشجويي  -9علمي معتبر در سطح استان 

 04433477059 تلفن : - 186پالک  -جنب بيمارستان فوق تخصصي شمس  -دانشكده بلوار شهيد بهشتي  -اروميه  نشاني:

www.shamsekhoy.ac.ir خوي -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي شمس تبريزي  استان 

 داراي خوابگاه هاي خودگردان شرايط خوابگاه :
داراي فضاي آموزشي كافي براي رشته هاي علوم انساني ،پايه و داراي فضاي آموزشي مناسب و -دانشجويي برخوردارنددانشجويان از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه  شرايط عمومي :

هاي ارتمانفضاي ورزشي و سالن مجهز براي رشته هاي علوم ورزشي و ساير رشته ها و داراي سالن همايش و جلسات دفاع و مجهز به دپ-كارگاه و سايت ....براي رشته هاي فني و مهندسي 
 كامپيوتر و غيره زبان و
 04436241205 تلفن : -روبروي سيلوي گندم  -بلوار وليعصر)عج(  -خوي  نشاني:

www.saba.ac.ir اروميه -انتفاعي صبا آذربايجان غربي * موسسه غير استان 

 شد.خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران با اخذ هزينه تامين خواهد  شرايط خوابگاه:
( به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه 2درصد داده مي شود.  50و  75، 100( در پايان هر ترم به دانشجويان رتبه اول تا سوم تخفيف در شهريه ثابت به ترتيب 1 شرايط عمومي:

 بيل رستوران، بوفه، سايت اينترنتي و كتابخانه مي باشد. ( موسسه داراي امكانات رفاهي از ق3از طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت. 
 ( دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد.4

 04433477171 تلفن : - 12پالک  -نرسيده به پمپ بنزين عبدالي  -بلوار جام جم  -پل قويون  -اروميه  نشاني:

www.allamehkhoei.ac.ir خوي -انتفاعي عالمه خويي موسسه غير* آذربايجان غربي  استان 

 04436254383 تلفن : -روبروي بن بست ساالر  -متري جانبازان  20 -ميدان آفتابگردان  -بلوار ولي عصر  -خوي  نشاني:

www.efc.ac.ir اروميه -انتفاعي علم و فن آذربايجان غربي * موسسه غير استان 

 04432554090 تلفن : -نبش چهاراه بعثت -پرديس موسسه واقع درخيابان باكري-جاده دريا  4كيلومتر -اروميه نشاني:

www.meraj.ac.ir سلماس -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي معراج  استان 

 04435253655 تلفن : -روبروي پارک مولوي  -خيابان چمران شمالي  -سلماس  نشاني:

www.miaad.ac.ir مهاباد -انتفاعي ميعاد موسسه غير آذربايجان غربي * استان 

 04442350670 تلفن : -خيابان مردوخ  -مهاباد  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نور اردبيل استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن شگاه  اين دان ستان ها،دان شگاه به  به در تمامي ا تارنماي دان
 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.uma.ac.ir اردبيل -اردبيل * دانشگاه محقق اردبيلي  استان 
ال هاي بعدي خوابگاه دانشكده هاي موجود در شهر اردبيل، براي دوره هاي روزانه برادران: دو نيمسال اول و دو نيمسال آخر تحصيلي خوابگاه دولتي و براي نيمس- 1 خوابگاه:شرايط 

هاي بعدي خوابگاه پرديس يا خودگردان. به دانشجويان دوره نوبت دوم  پرديس يا خودگردان. براي دوره هاي روزانه خواهران: چهار نيمسال اول تحصيلي خوابگاه دولتي و براي نيمسال
دانشكده فناوريهاي نوين -2هاي مربوطه توسط اين دانشجويان پرداخت خواهد شد. شود، بديهي است كه كليه هزينه)شبانه( نيز در صورت درخواست، خوابگاه خودگردان واگذار مي

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي مشگين شهر: فاقد امكانات خوابگاه دولتي مي باشد و در صورت امكان بخشي -3ه خوابگاه دولتي واگذار مي شود. نمين: به تمامي دانشجويان دوره روزان
ن خواهر دوره روزانه خوابگاه دولتي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي مغان: فقط براي دانشجويا-4از هزينه خوابگاه خودگردان به صورت كمك هزينه به دانشجو پرداخت خواهد شد. 

 واگذار مي شود.
هاي برتر آزمون سراسري كه دانشگاه محقق اردبيلي را براي تحصيل انتخاب نمايند، مقرري ثابت ماهانه، خوابگاه حمايت از دانشجويان رتبه هاي برتر: براي داوطلبان با رتبه شرايط عمومي:

هاي معتبر علمي و ... اعطاء خواهد شركت در دوره هاي آموزشي، تخفيف براي استفاده از امكانات ورزشي و رفاهي، حمايت براي شركت در كنفرانسرايگان، اعطاي جوايز، تخفيف براي 
از دانشجويان استعداد درخشان( نشاني دانشكده نامه شناسايي و حمايت شد. نوع و سطح حمايت ها وابسته به رتبه قبولي و خوشه مربوط خواهد بود. )اطالعات بيشتر در وبگاه دانشگاه آيين

روستاي  -شهرشهر: مشكيندانشكده كشاورزي و منابع طبيعي مشكين -2آباد به اردبيل. جاده پارس 17كيلومتر  -آباد مغاندانشكده كشاورزي و منابع طبيعي مغان: پارس -1هاي اقماري: 
 ان نمين، خيابان دانشگاههاي نوين نمين: شهرستدانشكده فناوري-3نصير آباد 

 04531505000 تلفن : -انتهاي خيابان دانشگاه  -اردبيل نشاني:
 اردبيل -انتفاعي سبالن اردبيل * موسسه غير استان 

 04533715353 تلفن :

www.moghan.ac.ir پارس آباد -انتفاعي مغان اردبيل * موسسه غير استان 

 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه:
 04532732904 تلفن : -انتهاي خيابان پست  -خيابان امام  -پارس آباد  نشاني:

www.ihemardabili.ac.ir اردبيل -انتفاعي مقدس اردبيلي اردبيل * موسسه غير استان 

 04533518355 تلفن : -جنب خدمات جهاد كشاورزي  -شهرک همافر  -روبروي منطقه گردشگري شورابيل  -اردبيل  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نور اصفهان استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان
 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  14 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.khansar-cmc.ac.ir اصفهان * دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار استان 

 دانشجويان گرامي قرار خواهد گرفت.خوابگاه دانشجويي هم جهت برادران و هم جهت خواهران در اختيار  شرايط خوابگاه:
 03157770691-3 تلفن : -انتهاي بلوار نماز  -خوانسار  نشاني:

www.gut.ac.ir اصفهان * دانشكده فني و مهندسي گلپايگان استان 

 دانشجويان ندارد.ها، دانشگاه هيچ تعهدي نسبت به دادن خوابگاه به تمام با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه :خوابگاه طيشرا
 03157240065 تلفن : -كيلومتر يك بلوار شهداي گمنام  -ميدان معلم  -گلپايگان  نشاني:

www.ui.ac.ir اصفهان * دانشگاه اصفهان استان 

با  -3اسكان با دانشجويان مجرد جديد الورود غيربومي است. هاي دانشگاه، اولويت با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه -2اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است.  -1 شرايط خوابگاه:
دانشگاه تعهدي براي تامين خوابگاه دانشجويان -4نفره  4ها نفره خوابگاه پسران : اتاق 6ها ها به شرح ذيل است: خوابگاه دختران: اتاقتوجه به كمبود ظرفيت، وضعيت اسكان در اتاق

كيلومتر است ندارد اما پس از اسكان دانشجويان واجد شرايط، از  100زي و دانشجوياني كه مسافت محل زندگيشان تا دانشگاه اصفهان كمتر از نوبت دوم، شاغل، بورسيه، پرديس، مجا
صندوق رفاه دانشجويان، حداكثر زمان  يمطابق با بخشنامه -5ي دوم مهر ماه، در صورت وجود ظرفيت، نسبت به اولويت بندي اين دانشجويان و واگذاري خوابگاه اقدام خواهد شد. هفته

 نيمسال است. 8استفاده از خوابگاه و ساير تسهيالت رفاهي )وام و تغذيه( 
چند رستوران آزاد  ")ضمنادر روزهاي شنبه تا چهارشنبه استفاده نمايند.  "گردد صرفاتوانند از غذاي دانشجويي كه قيمت آن هر ساله توسط صندوق رفاه تعيين ميدانشجويان مي -1 شرايط عمومي:

 در اين دانشگاه به عنوان دانشگاه عاري از دخانيات، با استعمال هرگونه مواد دخاني برابر مقررات برخورد خواهد شد. -2با ارايه غذاهاي متنوع همه روزه در دانشگاه فعال است(. 
 03137932128 تلفن : -خيابان هزار جريب  -اصفهان  نشاني:

www.iut.ac.ir اصفهان * دانشگاه صنعتي اصفهان استان 

درصد از متقاضيان واجد شرايط با اولويت رتبه  60جهت اسكان دانشجويان، براي  1399-1400هاي خوابگاهي در سال تحصيلي اين دانشگاه با توجه به محدوديت -1 شرايط خوابگاه:
 تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم ندارد.دانشگاه  -2در كنكور سراسري اقدام خواهد كرد. 

 03133912210 تلفن : -بزرگراه دانشگاه صنعتي اصفهان  -اصفهان  نشاني:

www.ashrafi.ac.ir اصفهان -انتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني اصفهان * دانشگاه غير استان 

غير بومي به طور خود گردان و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است. اسكان دانشجويان دختر غيربومي جديد الورود در خوابگاه براي تمام دانشجويان دختر  شرايط خوابگاه:
 (031-36505603خوابگاه ها براي نيمسال اول و دوم الزامي است. )شماره تماس خوابگاه: 

رعايت حجاب كامل اسالمي توسط دانشجويان دختر، در محيط دانشگاه  -2براي تمام دانشجويان الزامي است. رعايت كامل شيونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت -1 شرايط عمومي:
اين دانشگاه  -4 دانشجويان از وام هاي اختصاص داده شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مطابق ضوابط در صورت تامين اعتبار بهره مند خواهند شد.-3كامال الزامي است. 

ارايه تسهيالت مالي از جمله تقسيط وتخفيف شهريه ، اعطاي وام قرض الحسنه بانك انصار ، صندوق رفاه و  -5داراي كليه امكانات رفاهي، فرهنگي، ورزشي، علمي و پژوهشي مي باشد. 
 ساير تسهيالت.

 031-36502820-4 تلفن : - 8179949999كد پستي  -خيابان قايم جنوبي  -سپاهان شهر  -اصفهان  نشاني:

www.shbu.ac.ir اصفهان -انتفاعي شيخ بهايي اصفهان * دانشگاه غير استان 

همچنين براي ساير دانشجويان، ستاد اسكان دانشگاه  پانسيون خودگردان براي دانشجويان دختر شهرستاني درحد محدود و با پرداخت هزينه مربوطه امكان پذير است. شرايط خوابگاه:
 را براي تأمين مسكن در سطح شهر بهارستان انجام مي دهد. همكاري الزم

دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه هاي مصوب وزارت -2رعايت شيونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است. -1 شرايط عمومي:
دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند از وام دانشجويي صندوق -4دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود. -3علوم ، تحقيقات و فناوري و دانشگاه را رعايت نمايد. 

درصورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط -5ري)درصورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه( استفاده نمايند. رفاه وزارت علوم ، تحقيقات و فناو
 هزينه يارانه اي مربوطه ميسر است. استفاده از امكانات رفاهي خودگردان از قبيل استفاده از سلف سرويس)براي ناهار( با پرداخت-6وزارت علوم،تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد. 

 031-59790 تلفن : - 8143133871كدپستي  - 8بهاران  -خيابان الفت  -شهر بهارستان  -اصفهان  نشاني:

www.qhu.ac.ir دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  اصفهان استان * 

مساعدت براي معرفي به خوابگاه خودگردان به صورت محدود طبق ضوابط و ظرفيت دانشگاه شعبۀ تهران: ندارد واحد مركز قم: خواهران: خوابگاه خودگردان. برادران:  شرايط خوابگاه:
 اصفهان: ندارد
. رعايت كامل موازين و پوشش اسالمي و 2. اعتقاد و التزام عملي به قانون اساس نظام مقدس جمهوري اسالمي و مذهب رسمي كشور؛ 1الف( شرايط عمومي و اختصاصي  شرايط عمومي:

. پرداخت 5برخورداري از سممالمت و توانايي جسمممي و رواني؛  .4. عمل به فرايض ديني )نماز، روزه و ...(؛ 3التزام عملي به چادر به عنوان حجاب برتر و عدم اسممتفاده از هرگونه آرايش 
شگاه؛  صوب هيأت أمناي دان سوي گروه 6شهريۀ دوره و هزينه هاي خدمات جانبي آن )اعم از رفاهي، فرهنگي و ...( مطابق با تعرفۀ م شده از  . گذراندن دروس پيش نياز و جبراني ارايه 

شي مربوط؛  ست7آموز ضوابط و د صيل. تذكرات: . رعايت كامل  شگاه در طول دوران تح ضوري )قم، تهران و 1ورالعمل هاي داخلي دان شدگان دوره هاي ح ( ثبت نام نهايي از پذيرفته 
ست.  شگاه ا صفهان( منوط به تأييد كميتۀ پذيرش دان شگاه، به تفكيك خواهران و برادران برگزار مي گردد. ب( امكان2ا ضوري اين دان . به دانش 1ات و مزايا ( كالس ها در دوره هاي ح

. هزينۀ تحصيل، طبق تعرفۀ مصوب هيأت أمناي دانشگاه از دانشجويان أخذ خواهد 2آموختگان اين دانشگاه مدرک رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء خواهد شد. 
. پذيرفته شدگان 3صيص داده شده به صورت وام بين دانشجويان واجد شرايط توزيع مي گردد. شد. در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، اعتبار تخ

صممورت محدود طبق ضمموابط و ظرفيت  از كتابخانۀ تخصممصممي مجهز، تاالر رايانه، امكانات ورزشممي و مسمماعدت براي معرفي به خوابگاه خودگردان در مركز قم )خواهران و برادران( به
به باال باشد و دانشجويان برتر در هر سال تحصيلي )در طول سنوات مجاز( طبق آيين نامه دانشگاه از  18. داوطلباني كه معدل كتبي دورة متوسطۀ آنان 4اهند بود. دانشگاه برخوردار خو

شد.  شهريه برخوردار خواهند  سال تا قبل از آزمون پايان همان 5تخفيف در  صيلي هر نيم شهريۀ تح ساطي  سال . امكان پرداخت اق .امكان بهره مندي از تخفيفات ويژه براي دانش 6نيم
سرپر شگاه، فعاالن فرهنگي، حافظان قرآن كريم، ايثارگران، خانواده هاي كم درآمد و بي  شجويان ممتاز دان سطه، دان ستادان حوزه آموزان ممتاز مقطع متو ست، فرزندان و خانواده هاي ا

شگاه ها  ضوابط آموزشي ابالغي وزارت و مصوبات  . امكان جابه جايي7هاي علميه و دان پذيرفته شدگان در هر يك از كدرشته محل هاي فاقد حدنصاب تشكيل كالس؛ طبق مقررات و 
يت دانشگاه به نشاني . تحصيل در دوره مجازي كامالً غيرحضوري و از طريق اينترنت خواهد بود. كليه دروس به صورت چندرسانه اي توليد شده و از طريق سا8داخلي فراهم خواهد شد. 
http://vu.qhu.ac.ir شجوي سش هاي دان سخ گويي به پر سانه اي، كالس هاي مجازيِ آنالين، پا شجويان قرار مي گيرد. در كنار دروس الكترونيكيِ چندر صورت در اختيار دان ان به 

د تاالرهاي گفتگو و ساير خدمات آموزشي در طول نيمسال تحصيلي به دانشجويان ارايه مي گردد. آنالين و آفالين، امكان استفادة دانشجويان از ابزارهاي مختلف آموزش الكترونيكي مانن
 ر مي گردد.هاي پايان ترم دانشجويان مجازي، به صورت حضوري در قم و تهران يا يكي از نمايندگي هاي دانشگاه در سراسر ايران و خارج از كشور برگزا.آزمون9

 03132280712تلفن:  – 36دوست، پالک احمدآباد، ابتداي خيابان سروش، كوچه شهيد امامي نشاني )واحد اصفهان(: ميدان



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  15 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.icqt.ac.ir انتفاعي معارف قرآن و عترت)ع( اصفهاناصفهان * دانشگاه غير استان 

 دانشجويان غيربومي از خوابگاه )منزل استيجاري( استفاده مي كنند. شرايط خوابگاه:

به فارغ التحصيالن، مدرک رسمي مورد تأييد وزارت علوم،  -2داوطلبان الزم است به دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.  -1 شرايط عمومي:

ها و ضوابط پرورشي دانشگاه براي كليه نامهرعايت مقررات، آيين باشد ومحيط آموزشي اين دانشگاه براي برادران و خواهران به صورت مجزا مي -3تحقيقات و فنّاوري اعطا مي شود. 

، استفاده از حجاب برتر )چادر مشكي ساده بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند «تربيت نيروهاي كارآمد براي تبليغ دين»با توجه به هدف اين دانشگاه در  -4دانشجويان الزامي است. 

داوطلبان برادر موظف به رعايت ظواهر شرعي چهره و -5تيره و همچنين عدم استفاده از هرگونه آرايش( براي كليه دانشجويان خواهر الزامي مي باشد. با رنگ تيره، كفش ساده با رنگ 

اين دانشگاه با انتقال و مهماني دانشجويان  -7گردد. كالسهاي برادران معموالً در بعدازظهرها و اواخر هفته تشكيل مي  -6همچنين عدم استفاده از لباس هاي مروج فرهنگ بيگانه مي باشند. 

كليه داوطلبان بايد از  -8را بگذرانند. خود به ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي موافقت نمي نمايد. ضمناً كليه دانشجويان موظفند دروس پيش نياز تعيين شده توسط دانشگاه 

حافظان  -10امكان پرداخت شهريه بصورت اقساطي براي كليه دانشجويان ميسر مي باشد. -9لم، بينايي و شنوايي كامل برخوردار باشند. سالمت كامل جسماني و رواني، دارابودن قدرت تك

 9مي و علوم تربيتي در با توجه به حجم دروس و دفترچه مصوب وزارت علوم، رشته كارشناسي معارف اسال -11كل قرآن كريم و نهج البالغه از پرداخت شهريه دروس، معاف ميباشند. 

جويان حايز اين دانشگاه براي دانشجويان ممتاز، در شهريه متغير، تخفيف در نظر ميگيرد و در صورت تخصيص وام دانشجويي از طرف صندوق رفاه، به دانش -12ترم ارايه مي گردد. 

كليه دانشجويان مي توانند يك وعده غذاي گرم با يارانه ي  -13دث دانشجويي خواهند بود. شرايط، وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت. همچنين كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوا

الي  105)داخلي  03133372020ه تلفن دانشجويي دريافت نمايند. عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند به ساختمان مركزي دانشگاه يا وبگاه دانشگاه مراجعه يا با شمار

 نماييد.( تماس حاصل 108

 03133372020 تلفن : -ابتداي خيابان شهيدان غربي  -بزرگراه شهيدخرازي  -اصفهان  نشاني:

www.kashanu.ac.ir اصفهان * دانشگاه كاشان استان 

 03155912241 تلفن : -كيلومتر شش بلوار قطب راوندي -كاشان  نشاني:

www.aui.ac.ir اصفهان * دانشگاه هنر اصفهان استان 

 دانشمگاه فاقد خوابگاه دولتي مي باشمد و دانشمجويان به خوابگماه هاي خودگردان در سطح شهر معرفي مي شوند. شرايط خوابگاه:

 03136249840 تلفن : - 8173877541كد پستي  -چهارراه خاقاني  -خيابان حكيم نظامي  -اصفهان  نشاني:

www.shahreza.ac.ir عالي شهرضااصفهان * مركز آموزش  استان 

 اين مركز آموزش عالي داراي خوابگاه خودگردان با ظرفيت محدود )پسران/دختران( مي باشد. شرايط خوابگاه:

 03153238380 تلفن : -جنب اداره هواشناسي  -جاده شهرضا به دهاقان  3كيلومتر  -شهرضا  نشاني:

www.amesf.ac.ir اصفهان -مهر انتفاعي المهدي اصفهان * موسسه غير استان 

 03136507900 تلفن : -خيابان پاسداران  -انتهاي بلوار غدير  -سپاهان شهر  -اصفهان  نشاني:

www.amin.ac.ir فوالد شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي امين  استان 

 03152636161 تلفن : - 20يونيت  -مقابل بانك ملي -خيابان طالقاني  -فوالدشهر  نشاني:

www.bonyan.ac.ir شاهين شهر اصفهان -انتفاعي بنيان اصفهان * موسسه غير استان 

پرسرعت در تمامي نقاط، كتابخانه wirelessواينترنت  ITهاي مجهز براي دانشجويان دختر وپسر به صورت خودگردان، مجهز به سيستم كامل اين موسسه داراي خوابگاه شرايط خوابگاه:

 باشد.هاي كمك آموزشي مانند ويديو پرژكتور ميمطالعه، سلف، دستگاهبه همراه سالن 

گي ونيز دانشجويان موسسه از امور فرهنگي، مشاوره و پژوهشكده و سلف سرويس برخوردار است. در ضمن به دانشجويان ممتاز در حوزه آموزش و فعال در حوزه فرهن شرايط عمومي:

 تحصيلي قدر داني به عمل مي آيدو به كليه دانشجويان ممتاز فضاي مطالعه مجزا داده مي شود.پژوهشگر فعال در پايان هر نيمسال 

 03145220511 تلفن : - 234پالک  -شرقي  6فرعي  -خيابان مخابرات  -شاهين شهر  نشاني:

www.payamgolp.ac.ir گلپايگان -پيام  غيرانتفاعياصفهان * موسسه  استان 

 داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پسر است. موسسه شرايط خوابگاه:

سوي صندوق رفاه دانشجويان دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم در هر نيمسال از پرداخت درصدي از شهريه معاف خواهند بود. دانشجويان از وام هاي اختصاص داده شده از  شرايط عمومي:

 بهره مند خواهند شد. موسسه داراي امكانات رفاهي، فرهنگي و ورزشي است.مطابق ضوابط 

 03157243244-7 تلفن : - 87717179صندوق پستي  - 8771667596كد پستي  -جاده خمين  2كيلومتر  -ميدان معلم  -گلپايگان  نشاني:

www.jdeihe.ac.ir اصفهان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعياصفهان * موسسه  استان 

 03133667261 تلفن : -اصفهان انتهاي بلوار دانشگاه صنعتي اصفهان منظريه بلوار پرديس  نشاني:

 جنب پارك بهشت -)فضاي تكميلي(: اصفهان: خ جابر انصاري 2نشاني ساختمان شماره 

www.daneshpajoohan.ac.ir اصفهان -دانش پژوهان پيشرو  غيرانتفاعياصفهان * موسسه  استان 

 داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان شهرستاني  شرايط خوابگاه:

.ارايه تسهيالت مناسب جهت پرداخت 2.تخفيف ويژه دانشجويان ممتاز )نفرات اول ،دوم و سوم هر ترم و مقطع تحصيلي( بر اساس آيين نامه دانشجويان ممتاز موسسه 1 شرايط عمومي:

.معرفي 4.گذراندن درسهاي پيشنياز به تشخيص شوراي آموزشي براي برخي از دانشجويان اين موسسه الزامي است. 3شهريه از طريق صندوق رفاه وزارت علوم،تحقيقات و فناوري وام 

كه در مسابقات يا رقابتهاي علمي،فرهنگي،هنري و ورزشي در .دانشجوياني 5جهت دوره هاي كارآموزي  (IASTEدانشجويان ممتاز به كميته تبادل دانشجويان داخل و خارج از كشور)

.همكاري 7.به رتبه هاي برتر ورودي موسسه تخفيف ويژه در ثبت نام اولين نيمسال تعلق مي گيرد. 6سطح ملي يا استاني حايز رتبه اول تا سوم گردند از تخفيف ويزه برخوردار خواهند شد. 

 .كليه خدمات آموزشي موسسه به صورت اينترنتي انجام مي شود.9ين موسسه برنامه انتقالي به ساير موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد. .ا8با بنياد شهيد و امور ايثارگران 

 03137779914-9 تلفن : - 8174714483كد پستي  -جنب بانك رفاه كارگران  -نبش چهارراه مفتح  -بلوار كشاورز  -اصفهان  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  16 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.raghebisf.ac.ir اصفهان -راغب اصفهاني  غيرانتفاعياصفهان * موسسه  استان 

 معرفي به خوابگاههاي خودگردان شرايط خوابگاه:

در اين موسسه تحصيل  تخفيف شهريه براي دانشجوياني كه در بيش از يك مقطع -وجود وعده ناهار گرم با هزينه دانشجويي  -وجود سرويس اياب ذهاب دانشجويان  - شرايط عمومي:

وجود اينترنت رايگان، سايت هاي مجهز كامپيوتري، كتابخانه ديجيتال، آزمايشگاههاي آموزشي و تحقيقاتي مجهز، مشاوره رايگان،  -تخفيف شهريه براي دانشجويان رتبه برتر  -كنند. 

 امكان تقسيط شهريه -انش آموختگان اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم به د -برخورداري از وام شهريه  -سالن ورزشي 

 03133687701-6 تلفن : - 8436186543صندوق پستي  -خيابان بسيج  2كيلومتر  -خيابان امام خميني  -اصفهان  نشاني:

www.sepehr.ac.ir اصفهان -سپهر دانش معاصر غيرانتفاعياصفهان * موسسه  استان 

 03145849700 تلفن : -بلوار دانشگاه  -ورودي شهرک سيمرغ  -بزرگراه معلم  5كيلومتر  -خيابان كاوه  -اصفهان  نشاني:

www.sina.ac.ir كاشان -سينا  غيرانتفاعياصفهان * موسسه  استان 

 هماهنگي الزم به منظور تأمين خوابگاه براي پذيرفته شدگان به عمل خواهد آمد. شرايط خوابگاه:
، )ره( موسسه با بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد امام خميني-2واجد شرايط، وام شهريه از سوي صندوق رفاه دانشجويان اعطاء مي گردد.به دانشجويان متقاضي -1 شرايط عمومي:

 گاه موسسه مراجعه كنند.داوطلبان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر به وب-3سازمان بهزيستي و... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. 
 03155535480 تلفن : - 35حكمت  -بلوار قطب راوندي  -كاشان  نشاني:

www.sosa.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  استان 

 03132351997 تلفن : - 8184775315كدپستي -10بن بست شماره-بعداز چهارراه عباس آباد-خيابان شهيد بهشتي -اصفهان نشاني :

www.safahan.ac.ir اصفهان -صفاهان  غيرانتفاعياصفهان * موسسه  استان 

 موسسه تعهدي در قبال خوابگاه ندارد ولي همانند سال هاي گذشته دانشجويان مي توانند از خوابگاه خودگردان استفاده كنند شرايط خوابگاه:
دانشجويان از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي و مزاياي  - 2مجرب در موقعيت مكاني ممتاز شهري قرار گرفته است .  موسسه با امكانات آموزشي و اساتيد -1 شرايط عمومي:

م از مزاياي تخفيف شهريه دانشجويان رتبه اول تا سو - 4امكان تقسيط شهريه دانشجويان برابر مصوبات هيات امنا و هيات رييسه فراهم مي باشد.  - 3بيمه حوادث بهره مند خواهند شد . 
 دانشجويان مي توانند روزانه از يك وعده غذاي گرم يارانه اي استفاده كنند. - 5برابر مصوبات هيات امنا و هيات رييسه موسسه بهره مند خواهند شد. 

 03137776556-61 تلفن : -خيابان جانبازان  -سه راه سيمين  -اصفهان  نشاني:

www.fit.ac.ir فوالد شهر اصفهان -صنعتي فوالد  غيرانتفاعياصفهان * موسسه  استان 

د تسهيالت ويژه به شهريه بصورت اقساط تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز، قهرمانان ورزشي اعطاي وام بلند مدت صندوق رفاه كمك بالعوض به دانشجويان نيازمن شرايط عمومي:

مسابقات ورزشي در سطح استان و كشور سرويس رفت و آمد رايگان بين ساختمان هاي موسسه ارايه غذاي دانشجويي با كيفيت باال و قيمت خانواده هاي شاهد و ايثارگران حضور در 

 مناسب استفاده از كتابخانه دانشگاه صنعتي اصفهان معرفي دانشجويان به مراكز معتبر علمي يا صنعتي جهت انجام پروژه و كارآموزي

 03152619880-5 تلفن :         8491422077كد پستي  - 31پالک  -خيابان اصلي دوم  -خيابان مطهري  - Cبرزن فوالدشهر  نشاني:

www.aghigh.ac.ir شاهين شهر اصفهان -عقيق  غيرانتفاعياصفهان * موسسه  استان 

 استفاده از خوابگاه هاي خودگردان شرايط خوابگاه:

 03145224790 تلفن : - 33پالک  -غربي  11فرعي  -دكتر بهشتي خيابان شهيد  -شاهين شهر  نشاني:

www.feiz.ac.ir كاشان -عالمه فيض كاشاني  غيرانتفاعياصفهان * موسسه  استان 

 هماهنگي براي تامين خوابگاه خودگردان شرايط خوابگاه:

همكاري با كميته امداد امام .بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي  3در صورت درخواست  . اعطاي وام بلند مدت صندوق رفاه2. پرداخت شهريه بصورت اقساط 1 شرايط عمومي:

روز هفته برنامه ريزي  3. سعي شده كالسهاحداكثر 5.اين موسسه داراي سلف بوده و يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه توزيع مي گردد 4در خصوص شهريه دانشجويان تحت پوشش

 شود.

 03155433074 تلفن : -بلوار امام رضا عليه السالم  5كيلومتر  -كاشان  نشاني:

www.naeini.ac.ir نايين -عالمه ناييني  غيرانتفاعياصفهان * موسسه  استان 

 03146266933 تلفن : -بلوار آيت اله خامنه اي  -ميدان مدرس -نايين نشاني:

www.sepahan.ac.ir اصفهان -علوم و فنّاوري سپاهان  غيرانتفاعياصفهان * موسسه  استان 

 اين موسسه برحسب نياز دانشجويان جهت تامين خوابگاه ، از طريق خوابگاههاي خودگردان و تحت نظارت موسسه اقدام مي نمايد. شرايط خوابگاه:

 ترم،تخفيف شهريه داده مي شود.براساس ضوابط مصوب در اين موسسه به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم در هر  شرايط عمومي:

 03136530241 تلفن : -بلوار پاسداران جنوبي  -انتهاي بلوار غدير  -سپاهانشهر  نشاني:

www.fei.ac.ir خميني شهر اصفهان -فيض االسالم  غيرانتفاعياصفهان * موسسه  استان 

 03133581605 تلفن : -خيابان ساعي  -سه راه معلم  -خميني شهر  نشاني:

www.mahdeelm.ac.ir مهد علم پوياي كاشان غيرانتفاعياصفهان * موسسه  استان 

 خوابگماه خودگردان در صورت درخواست در اختيار دانشجويان قرار ميگيرد. شرايط خوابگاه:

ن ، خانواده كارگران در اين موسسه جهت اخمذ شمهريه همكماري الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايثارگر، كميته امداد، بهزيستي ، خانواده فرهنگيا -1 شرايط عمومي:

دانشجويان براي پرداخت شهريه ميتوانند  -3شهريه داده ميشود. بمه دانشمجويان ممتماز برابمر مصوبه هيات امنا تخفيف  -2،سازمان ها و ارگان هاي دولتي و غير دولتي صورت ميگيرد. 

 از وام دانشمجويي صمندوق رفماه دانشمجويان وزارت علموم، تحقيقمات و فنماوري اسمتفاده نماينمد.

 03155577459 تلفن : - - 87135-1375صندوق پستي  -بعد از پل شهيد بهشتي  -بلوار قطب راوندي  4كيلومتر  -كاشان  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  17 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.ncst.ir نجف آباد غيرانتفاعياصفهان * موسسه  استان 

 در صورتيكه عده كافي خوابگاه بخواهند ،خوابگاه داده ميشود شرايط خوابگاه:

 شهريه برخوردار ميشوند.شاگردان اول تا سوم هر رشته از تخفيف -3شهريه به اقساط دريافت ميشود. -2غذاي گرم يارانه اي داده ميشود .  -1 شرايط عمومي:

 03142455447 تلفن : -نرسيده به كارخانه ريسندگي و بافندگي  -خيابان امام  -نجف آباد  نشاني:

www.naghshejahan.ac.ir اصفهان -نقش جهان  غيرانتفاعياصفهان * موسسه  استان 

 تسهيل اقامت دانشجويان در خوابگاه هاي خودگردان شرايط خوابگاه:

پرداخت شهريه خانواده هاي شهدا، جانبازان و ايثارگران توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران -3تسهيالت وام شهريه دانشجويي -2پرداخت شهريه به صورت اقساطي -1 عمومي:شرايط 

برگزاري دوره ها -7ايشگاهي، كارگاهي و رايانه اي مجهز و كامل امكانات آزم -6جوايز نقدي براي بروندادهاي پژوهشي -5تخفيف شهريه در هر نيمسال به دانشجويان برتر هر دوره -4

بهره مندي از مزاياي بيمه  -10وجود سلف)ناهارخوري( با قيمت يارانه اي و مورد تاييد اداره بهداشت -9در دسترس بودن اينترنت بي سيم  -8و كارگاه هاي تخصصي مرتبط با رشته ها 

 وجود كتابخانه مجهز و امكان ارتباط با كتابخانه هاي دانشگاههاي مجاور-12ه ورزشي در شرف بهره برداري باشگا-11حوادث براي كليه دانشجويان 

 03136826056 تلفن : - 8144167984كد پستي  - 1001پالک  -خيابان شهيد جعفر مراديان  -خيابان فروردين غربي  -خيابان وليعصر  -بهارستان -اصفهان  نشاني:

www.nourdanesh.ac.ir ميمه -نور دانش  غيرانتفاعياصفهان * موسسه  استان 

 امكانات و تجهيزات -3باشد. مي دختر دانشجويان براي خودگردان خوابگاه داراي موسسه -2خودگردان.  هاي خوابگاه به دانشجويان معرفي براي الزم هماهنگي -1شرايط عمومي: 

 جهت الزم هاي پيگيري موسسه -5شوند. مي مندبهره شهريه تخفيف از سوم و دوم اول، هاي رتبه دانشجويان -4است.  داير موسسه در بي سيم اينترنت و ايرايانه و آزمايشگاهي

صيل )وام هزينه كمك دريافت شجويي( شهريه تح شجويان براي كليه دان شجويان رفاه صندوق طريق از شرايط واجد دان  وعده و ذهاب و اياب سرويس -6آورد.  خواهد عمل به دان

 25باالي  جانبازي درصد با ايثارگران شهريه پرداخت خصوص در ايثارگران امور و شهيد با بنياد همكاري -7باشد.  مي مهيا دانشجويان براي مناسب مصوب نرخ با دانشجويي ناهار

صد.  ستي. سازمان و خميني )ره( امام امداد كميته با قرارداد طرف -8در صي هاي كارگاه ارايه -9 بهزي ص صدور تخ  -10ربط. ذي هاي ارگان همكاري با المللي بين معتبر گواهينامه و 

 بود. خواهند برخوردار دانشجويي حوادث بيمه مزاياي از دانشجويان
 03145427600نمابر  03145427601-3تلفن  -بلوار دانش  -ميدان اصفهان -ميمه نشاني:

www.hashtbehesht.ac.ir اصفهان -هشت بهشت اصفهان پويا  غيرانتفاعياصفهان * موسسه  استان 

 اين موسسه داراي خوابگاه خودگردان جهت دانشجويان دختر و پسر مي باشد شرايط خوابگاه:

با بنياد شهيد و امور ايثارگران درخصوص پرداخت شهريه ( همكاري 2برخوردار خواهند شد.  %60( دانشجويان داراي رتبه اول تا سوم هر ترم از تخفيف شهريه تا سقف 1 شرايط عمومي:

(دانشجويان از مشاورين تحصيلي،روانشناختي، بهداشتي و پزشكي مجرب به صورت 4( وام كمك شهريه به دانشجويان واجد شرايط تعلق مي گيرد 3ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگر 

 (اياب و ذهاب و تسهيالت الزم جهت رفت و آمد6ت ورزشي،رايانه اي مورد نياز و اينترنت بي سيم در محل موسسه ( تجهيزات و امكانا5رايگان بهره مند خواهند شد

 03136540168 تلفن : -روبروي شهرک آزمايش  -بعد از سيتي سنتر  -دروازه شيراز  -اصفهان  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نور البرز استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان

 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.khu.ac.ir دانشگاه خوارزمي  البرز استان * 

 يجهت جذب داوطلبان برتر كنكور سراسر التيارائه تسهشرايط عمومي: 

سي با رتبه زير  داوطلبان -1 شته هاي مهند ضي و فني، ر شوري با مبلغ ماهيانه  500علوم ريا ضي و  4ريال به مدت  000/500/4ك شي علوم ريا صيلي.  داوطلبان گروه آزماي سال تح

 سال تحصيلي.  4ريال به مدت  000/500/3كشوري با مبلغ ماهيانه  3000فني رشته هاي غير مهندسي با رتبه زير 

 سال تحصيلي. 4ريال به مدت  000/500/3كشوري با مبلغ ماهيانه  3000گروه آزمايشي علوم تجربي با رتبه زير  داوطلبان -2

 سال تحصيلي. 4ريال به مدت  000/000/3كشوري با مبلغ ماهيانه  200گروه آزمايشي علوم انساني با رتبه زير  داوطلبان -3

 سال. 4ريال به مدت  000/500/2با مبلغ ماهيانه  كشوري 250آزمايشي زبانهاي خارجي با رتبه زير  گروه -4

 02634550573 تلفن : -دانشگاه خوارزمي -ميدان دانشگاه  -كرج نشاني:

www.art.ac.ir دانشگاه هنر البرز استان * 

 دانشگاه هنر فاقد خوابگاه متاهلي ميباشد.  -2 تهران است.فاقد امكانات خوابگاهي در شهر  1400-1399انشگاه براي دانشجويان جديد الورود سال تحصيلي د -1 شرايط خوابگاه:

.اين دانشگاه به دليل كمبود امكانات خوابگاهي امكان اسكان كليه 4نيمسال ميباشد.  8حداكثر مدت مجاز )سنوات رفاهي( استفاده از خوابگاه براي دانشجويان مقطع كارشناسي روزانه -3

 گذاري فضاي محدود موجود به دانشجويان روزانه صرفاً بر اساس اولويت بندي ارايه شده توسط صندوق رفاه مي باشد.دانشجويان دوره روزانه را ندارد و وا

نميباشد. .سرويس اياب و ذهاب از كرج به تهران و بالعكس ميسر 2.دانشجويان موظف به رعايت شيونات اسالمي و پوشش مناسب مطابق با ضوابط تعيين شده ميباشند. 1 شرايط عمومي:

بط و مقررات آموزشي دانشگاه امكان . تغيير رشته كليه پذيرفته شدگان دانشگاه علي الخصوص در رشته هاي نمايش و موسيقي بعد از قبولي، صرفاً در صورت داشتن شرايط وفق ضوا3

 . هزينه دروس مردودي و جبراني از دانشجو اخذ خواهد شد.4پذير است.

 026-32519936-9خيابان بوعلي      تلفن:  –بلوار نبوت  –خيابان مطهري  –ان ميدان آزادگ –كرج  نشاني:

www.rasam.ac.ir رسام ) ويژه خواهران( ـ كرج غيرانتفاعيالبرز * موسسه  استان 

 تخصيص خوابگاه بدون پرداخت وديعه در قبال پرداخت هزينه هاي جاري. شرايط خوابگاه:

ارايه وام دانشجويي طبممق ضمموابط - 3ارايه تخفيف به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال. - 2تحصيلي به كليه دانشجويان در نيمسال اول تحصيلي. تخفيف شهريه - 1 شرايط عمومي:

مناممه بماسازمانها و مراكز علمي و تحقيقاتي زمينه اين موسسه با انعقاد تفاه- 5سلف سرويس و بوفه دانشجويي با امكانات مطلوب. - 4وزارت علمموم و تقسميط شهريه كليه دانشجويان. 

اين موسسه با ادارات بنياد شهيد، كميته اممداد حضممرت امممام)ره(،بهزيسمتي و ... درخصوص شهريه پرداختي - 6فعاليتهاي علمي و پژوهشي را براي دانشجويان فراهم مي آورد. 

 دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد.

 02634524701-3 تلفن : -نرسيده به ميدان فاطميه  -روبروي بلوار سربازان گمنام  -بلوار باغستان  -كرج  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  18 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نور ايالم استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان
 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.ilam.ac.ir ايالم * دانشگاه ايالم استان 

 08432222015 تلفن : -بلوار پژوهش  -ايالم  نشاني:

www.bakhtar.ac.ir ايالم -باختر  غيرانتفاعيايالم * موسسه  استان 

 تامين خوابگاه براي دانشجويان غير بومي ورودي هر سال تحصيلي در حد امكان و به صورت خودگردان صورت مي گيرد . شرايط خوابگاه:
.تخفيفات ديگري براي نويسندگان مقاالت 2درصد شهريه ثابت تخفيف تعلق مي گيرد  50و75و100دانشجويان رتبه اول تا سوم هررشته به ترتيب  در پايان هردوره تحصيلي به شرايط عمومي:

قاطع باالتر در همين موسسه پذيرفته دانشجوياني كه براي م-برندگان مسابقات قرآني ومذهبي -فرهنگي و حضور دو دانشجو از يك خانواده  -ورزشي-دانشجويي برندگان المپيادهاي علمي 
كتابخانه سايت رايانه استفاده -مركز جوار دانشگاهي  . دانشجويان در طول تحصيل مي توانند از خدمات مركز مشاوره و3شوند برمبناي آيين نامه تشويق و تخفيف دانشجويان اعمال خواهد شد 

 نمايند
 08432201401-5 تلفن : -مهديه انتهاي خيابان  -ميدان دانش  -ايالم  نشاني:

www.safirdanesh.ac.ir ايالم -سفير دانش  غيرانتفاعيايالم * موسسه  استان 

 موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي خواهران مي باشد. شرايط خوابگاه:
 درصدي شهريه و امكان پرداخت وام به دانشجويان. 50تخفيف  شرايط عمومي:

 08432243792 تلفن : -ميدان مخابرات  -ايالم  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نور بوشهر استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان
 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.pgu.ac.ir بوشهر -بوشهر * دانشگاه خليج فارس  استان 

 07731222710 تلفن : -خيابان ماهيني  -بوشهر  نشاني:

www.kherad.ac.ir بوشهر -خرد  غيرانتفاعيبوشهر * موسسه  استان 

.به دانشجويان رتبه اول تا دوم هر رشته در هر 2.براي دانشجويان دختر و پسر غيربومي خوابگاه خودگردان هماهنگ خواهد شد كه هزينه برعهده دانشجو مي باشد.1شرايط عمومي: 
. دانشجويان اين موسسه مي توانند از وام تحصيلي دانشجويي مطابق آيين نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در صورت 3داده خواهد شد.ورودي تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد 

داد امام خميني)ره( براي سهولت در . همكاري با كميته ام5 . همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهداء و جانبازان.4تخصيص بودجه استفاده نمايند.
 پرداخت شهريه دانشجويان كم بضاعت.

 077-33544717-8  تلفن : -شهرک نيايش -بوشهر نشاني:

www.rdbu.ir برازجان -رهجويان دانش  غيرانتفاعيبوشهر * موسسه  استان 

 بلوار معلم -برازجان  نشاني:

www.ielian.ac.ir بوشهر -ليان  غيرانتفاعيبوشهر * موسسه  استان 

 كتابخانه تخصصي، مركز اينترنت و واحد مشاوره فراهم مي باشد. -2براي دانشجويان ممتاز هر ترم تخفيف ويژه در شهريه در نظر گرفته مي شود.  -1 شرايط عمومي:
 07733536913 تلفن : -جنب نوشت افزار دهخدا  -خيابان فرودگاه -بوشهر  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نور تهران استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان
 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.ngo-ac.ir:8080 سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح -تهران * آموزشكده فني نقشه برداري  استان 

 02188498168 - 02188498172 - 02188498141تلفن  -انقالب  جنب دادگاه -كوچه سروش  -خيابان معلم  -خيابان شريعتي  نشاني:

www.osool.ac.ir اصول الدين غيرانتفاعيتهران * دانشكده  استان 

دانشكده اصول الدين تهران و ساوه هيچ گونه امكانات خوابگاهي براي ارايه -2پذيرفته شدگان نهايي شعبه دزفول از امكانات رفاهي خوابگاه بهره مند خواهند بود .  –1 شرايط خوابگاه:
هي براي برادران ندارد و براي خواهران دانشجو در زمينه تسهيالت دانشكده اصول الدين قم هيچگونه امكانات خوابگا –3به دانشجويان ندارد و دانشكده تهران اختصاص به خواهران دارد. 

 خوابگاهي همكاري مي نمايد.
برخورداري از سالمت جسمي و رواني به تشخيص  – 2اعتقاد و التزام عملي به شريعت اسالم و نظام جمهوري اسالمي و اصل واليت فقيه .  – 1الف . شرايط وضوابط عمومي  شرايط عمومي:

پوشش مناسب رعايت كامل موازين و پوشش اسالمي و التزام عملي به چادر بعنوان حجاب برتر و عدم استفاده از هرگونه آرايش و رعايت شيونات اسالمي و  – 3مراجع مورد تاييد دانشكده . 
شرايط و ضوابط اختصاصي  –محيط آموزشي اين دانشكده براي برادران و خواهران بصورت مجزا مي باشد ب  -4شكده الزامي است . دان مسئولينبراي آقايان و ضوابط پرورشي به تشخيص 

انشجو موظف است كليه د – 2چنانچه دانشجو به هر دليل از تحصيل در اين دانشكده انصراف دهد موظف و متعهد است كه شهريه را طبق مقررات وزارت علوم پرداخت نمايد.  – 1: دانشكده
هر چند نظام درسي اين  –4دانشجويان جهت پرداخت شهريه مي توانند از وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان نيز استفاده نمايند .  -3مقررات و آيين نامه هاي دانشكده را رعايت نمايد. 

رتبه هاي اول  - 1امتيازات و تسهيالت دانشكده :  -گردد . جدانشكده واحدي است ولي دانشجو ملزم به گذراندن واحدهايي است كه از طرف آموزش دانشكده در هر ترم تحصيلي ارايه مي
پذيرفته شدگان كه معدل كتبي ديپلم نظام  –3ويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند بود . دانشج –2تا سوم هر سال در هر رشته از هداياي ويژه اي برخوردار مي گردند. 

ا باالتر باشد ي 5/19دانشجوياني كه معدل نيمسال تحصيلي آنان  –4شهريه ثابت و متغير در نيمسال اول معاف خواهند بود .  %10يا باالتر باشد از پرداخت  5/18قديم يا پيش دانشگاهي آنان 
 شهريه ثابت و متغير در نيمسال بعدي معاف خواهد بود .  %10از پرداخت

 شود.ها به صورت تفكيكي برگزار ميدانشكده اصول الدين واحد تهران، اختصاص به خواهران و برادران دارد و كالس 
  025 -3 7773525 – 6الدين . تلفن : د قدوسي بعد از مجتمع مسكوني مديران دانشكده اصولخيابان شهي -: نشاني قم : فلكه جهاد ، بزرگراه عمار ياسر نشاني ساير واحدها

 -نشاني ساوه : ميدان آزادي  061 –42320324دور نگار:  –42321663تلفن:  -جنب ورزشگاه شهيد ناحي  –روبروي مصالي دزفول  –نشاني دزفول : خيابان امام خميني ) ره ( جنوبي 
 08642422183تلفن  33اميركبير  –خيابان اميركبير 

 021 - 88934036-7تلفن  - 21پالک  -خيابان شهيد حميد فخاري  -خيابان ولي عصر)عج(  -تهران  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  19 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.refah.ac.ir تهران -رفاه)ويژه خواهران(  غيرانتفاعيتهران * دانشكده  استان 

 لويت هستند.ودانشكده فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد، لذا داوطلبان استان تهران و البرز در شرايط مساوي در ا خوابگاه: شرايط
رعايت پوشش اسالمي، عدم آرايش و التزام عملي به استفاده از چادر براي پذيرفته  -3پذيرش در اين دانشكده مختص خواهران مي باشد.  -2تدين به دين مبين اسالم  -1 شرايط خاص:

ي شدگان چند برابر ظرفيت الزم است پس از معرفي سازمان معرف -5به بعد( مي باشد.  1364/7/1سال تمام) متولدين  35شرط سني ورود به دانشكده حداكثر  -4شدگان الزامي است. 
 داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص ضوابط و شرايط به وبگاه دانشكده مراجعه كنند. -6سنجش، در مراحل مصاحبه عمومي شركت كنند. 

 02133521776 تلفن : - 1پالک  -كوچه شهيد ندايي پور  -ابتداي خيابان مردم  -خيابان عالمه شريف رضي  -ميدان بهارستان  -تهران  نشاني:

www.shariaty.ac.ir دكتر شريعتي -تهران * دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  استان 

 اين دانشكده داراي امكانات خوابگاهي مي باشد. شرايط خوابگاه:
 021-55503767 تلفن : -خيابان دانشگاه  -خيابان شصت و يكم  -ميثاق جنوبيخيابان  -بزرگراه شهيد تندگويان  -ميدان بهمن  -تهران  نشاني:

www.vaia.ir تهران * دانشگاه اطالعات و امنيت ملي استان 

 نمايد.شرايط، خوابگاه تهيه مياين دانشگاه براي دانشجويان مجرد غيربومي واجد  شرايط خوابگاه:
احراز  -4داشتن اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران.  -3تابعيت جمهوري اسالمي ايران.  -2تدين به دين مبين اسالم.  -1 :و اختصاصي شرايط عمومي

داوطلبان نبايد در استخدام و متعهد  -6عات. برخورداري از سالمت رواني و جسمي به تشخيص مراجع پزشكي وزارت اطال -5صالحيت استخدامي برابر ضوابط گزينش وزارت اطالعات. 
شرط معدل براي داوطلبان -8به بعد(.  1376باشد) با احتساب خدمت(  )متولدين ميسال تمام  23حداكثر سن براي داوطلبان مقطع كارشناسي  -7اي باشند. به سازمان يا وزارتخانه

پذيرفته شدگان دانشگاه  -9باشد.( مي16( و داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني و معارف اسالمي )معدل كل ديپلم 15ديپلم گروههاي آزمايشي علوم رياضي و علوم تجربي )معدل كل 
باشند و در وردار ميهزينه برخي تحصيل، از كمكدانشجويان در طول دوره -10توانند با سپردن تعهد، خدمت دوران سربازي را در وزارت اطالعات طي كنند. اطالعات و امنيت ملي مي

صورت شبانهوقت، بهتحصيل در دانشگاه اطالعات و امنيت ملي تمام -11التحصيلي، در وزارت اطالعات استخدام خواهند شد. صورت حفظ شرايط استخدامي و تائيد صالحيت، پس از فارغ
شدگان از تحصيل انصراف كه پذيرفتهدرصورتي -13باشند. برنامه ميهاي زنده دنيا و امور فوقدانشجويان در طول مدت تحصيل ملزم به فراگيري يكي از زبان -12روزي خواهد بود. 

التحصيالن دانشگاه پس از انجام تعهدات، دانشنامه مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء به فارغ -14دهند بايد خسارت مالي ناشي از گزينش و تحصيل را پرداخت نمايند. 
 گردد.مي

www.alzahra.ac.ir تهران –تهران * دانشگاه الزهرا )س( )ويژه خواهران(  استان 

 براي تحصيل در رشته صنايع دستي سالمت چشم و دست داوطلب الزامي ست. شرايط خاص:
 02188030662 تلفن : -خيابان ونك  -ميدان ونك  -تهران  نشاني:

www.ut.ac.ir تهرانتهران * دانشگاه  استان 

 براي پذيرفته شدگان دانشكده الهيات و معارف اسالمي واقع در شهر تهران و پرديس فارابي واقع در شهر قم پوشش چادر الزامي است.  شرايط عمومي:
سته بيوتكنولوژي:  شته دكتري پيو شرايط پذيرش در ر صاحبه الكترونيكي،  -1شرايط خاص:  شوند كه نمره تراز داوطلباني براي  -2پذيرش همراه با م شگاه معرفي مي  صاحبه به دان م

 باشد. 10500آزمون سراسري آنها حداقل 
 02161112635 تلفن : -طبقه ششم  -ساختمان معاونت آموزشي  -نبش خيابان نصرت  -آذر  16خيابان  -تهران  نشاني:

www.khu.ac.ir تهران * دانشگاه خوارزمي  استان 

 02188826502 تلفن :    43پالک  –نرسيده به خيابان انقالب  – مفتح خيابان شهيد -تهران نشاني:

www.shahed.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه شاهد  استان 

ط و ضوابط اختصاصي كليه متقاضيان تحصيل در رشته هاي تحصيلي دانشگاه شاهد، چنانچه مجاز به انتخاب رشته شده باشند، در صورت تمايل با در نظر داشتن شراي شرايط عمومي:
اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام  -1ه خود اقدام نمايند. فرم انتخاب رشت 150تا  1دانشگاه به شرح ذيل ، مي توانند نسبت به انتخاب رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه ، در اولويت هاي 

 عدم وابستگي تشكيالتي، هواداري از احزاب و سازمانها و گروه هاي غير قانوني  -3اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي  -2عملي به احكام 
 •اعتقاد و التزام عملي به حجاب برتر )چادر( براي خواهران از شرايط اساسي پذيرش است  -6پايبندي كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه  -5نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر  -4

صالحيتهاي عمومي دانشجويان صورت پذيرفته و پذيرش نهايي داوطلبان  بديهي است در خصوص صالحيتهاي عمومي متقاضيان دوره و احراز موارد فوق، بررسي الزم از سوي واحد بررسي
 منوط به تاييد اين واحد دانشگاه خواهد بود.

 02151215093 تلفن : -روبروي حرم امام خميني ره  -نرسيده به عوارضي  -ابتداي بزرگراه تهران قم  -تهران  نشاني:

www.sbu.ac.ir تهران -بهشتي تهران * دانشگاه شهيد  استان 

 8000هاي آزمايشي علوم رياضي و فني داراي نمره كل داوطلبان گروه -1به دليل كمبود امكانات، خوابگاه فقط به دانشجويان دوره روزانه با شرايط زير ارايه خواهد شد:  شرايط خوابگاه:
دانشگاه  -4هاي تهران و البرز وجود ندارد. امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان بومي ساكن استان -3 و باالتر. 7500هاي آزمايشي داراي نمره كل داوطلبان ساير گروه -2و باالتر. 

 باشد.فاقد خوابگاه متأهلي مي

 02129902090تلفن:  -تهران، ولنجک  نشاني:

 4781173769كد پستي  -دانشگاه شهيد بهشتي  -زيراب  -نشاني پرديس زيراب: سوادكوه 

www.motahari.ac.ir تهران -شهيد مطهري غيردولتي تهران * دانشگاه  استان 

 و ساير تسهيالت دانشگاهي به برادراني كه موازين طلبگي را رعايت نمايند تعلق ميگيرد. خوابگاه -2اين دانشگاه براي دانشجويان خواهر فاقد خوابگاه ميباشد. -1 شرايط خوابگاه:
داوطلبان متقاضي تحصيل در رشته فلسفه و كالم اسالمي كليه واحدهاي رشته -2هاي اين دانشگاه اعم از روزانه و نوبت دوم رايگان است. تحصيل در كليه رشته محل -1 شرايط عمومي:

 واحد حوزوي را نيز بگذرانند.  22بايست يداوطلبان متقاضي تحصيل در رشته روانشناسي عالوه بر واحدهاي تخصصي م -3فقه و مباني حقوق اسالمي را نيز ميگذرانند. 
سالمي ايران  -1 شرايط خاص: سالم و مذهب جعفري و التزام عملي به نظام جمهوري ا شيونات طلبگي  -2متدين به دين مبين ا صيل در علوم حوزوي و رعايت   -3عالقه مند به ادامه تح

براي كليۀ پذيرفته شدگان اين  -2تحصيل در اين دانشگاه بصورت تمام وقت ميباشد.  -1اطالعات الزم -و عمومي بهاي علمي احراز صالحيت -4به بعد 1379متولدين نيمه دوم سال
يل، در پذيرفته شدگان برادر پس از فراغت از تحص -3شدگان طالب علوم ديني محسوب ميشوند. شود و پذيرفتهمركز ، تركيبي از نظام آموزشي و مفاد درسي حوزه و دانشگاه ارايه مي

قبولي قطعي در اين دانشگاه پس از انجام مصاحبه از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و احراز  -4توانند به لباس مقدس روحانيت ملبّس شوند. صورت تمايل و داشتن شرايط الزم مي
 صالحيتهاي علمي و عمومي ميياشد.

 02133513155 تلفن : -ميدان بهارستان  -تهران  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  20 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.iribu.ac.ir تهران * دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران استان 

اعتقاد و التزام  -2اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام به احكام.  -1هاي روزانه و نوبت دوم(: دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران واحد تهران شرايط عمومي )دوره شرايط خاص:
پايبندي و رعايت كامل  -5نداشتن سوءپيشينه به تشخيص مراجع ذي صالح.  -4تابعيت جمهوري اسالمي ايران.  -3عملي به اصل واليت فقيه، نظام جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي. 

تذكر: پذيرش نهايي از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت  •موفقيت در مصاحبه حضوري )تخصصي و صالحيت عمومي(.  -6هاي آموزشي و منشور اخالقي دانشگاه. نامهمقررات، آيين
 دانشجويان عالوه بر دروس مصوب، ملزم به گذراندن دوره ها و دروس خاص ارايه شده از سوي دانشگاه خواهند بود.  -7ب اولويت صورت مي گيرد. و پس از احراز شرايط الزم به ترتي

سال سن )با احتساب  25تن حداكثر داش -1(. شرايط اختصاصي )دوره هاي روزانه(: 1داشتن شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره  -8
با توجه به امكان استخدام  - -3عدم استخدام و تعهد خدمت به هيچيك از سازمانها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي به هر نحوي )رسمي، پيماني و آزمايشي(.  -2دوران خدمت نظام وظيفه(. 

عمومي و اخالقي در سازمان صدا و سيماارايه سند تعهد محضري در شروع به تحصيل براي كليه دانشجويان دوره هاي  فارغ التحصيالن واجد امتياز علمي،توانمندي حرفه اي و صالحيت
و سازمان(  ستخدامي )مطابق ضوابط دانشگاهروزانه ضرورت دارد.بر اساس اين تعهد،فارغ التحصيالن در صورت معرفي دانشگاه و نياز سازمان صدا و سيما و احراز شرايط علمي و عمومي ا

تذكر: در صورت موافقت سازمان صدا و سيما با انجام تعهد خدمت از  •مي بايست در مراكزي كه سازمان تعيين مي كند، به ميزان دو برابر مدت تحصيل مشغول به خدمت شوند. 
كه در طول تحصيل از ادامه تحصيل در دانشگاه صدا و سيما باز بمانند )انتقالي،  دانشجوياني -4التحصيالن مشمول خدمت وظيفه برابر ضوابط به صورت امريه استفاده خواهند كرد. فارغ

ادامه تحصيل فارغ التحصيالن متعهد به خدمت در سازمان در مقاطع باالتر وفق مقررات سازمان صدا و سيما  -5انصراف و اخراج(، ملزم به پرداخت كليه هزينه هاي تحصيلي مي باشند. 
مندي از كمك هزينه تحصيلي )بصورت وام( در طول تحصيل، امكانات رفاهي و خوابگاه )به هاي روزانه، ضمن بهرهدانشجويان دوره -6مصوب بالمانع خواهد بود.  هاي تحصيليدر رشته

فاده نمايند. تذكر مهم: شرايط و ضوابط اختصاصي فوق الذكر صرفًا توانند استغير از ساكنين استان تهران و البرز(، از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان )مطابق آيين نامه وزارت علوم( نيز مي
وره نوبت دوم )شبانه( رشته هاي مختلف مربوط به دوره روزانه بوده و داوطلبان دوره نوبت دوم )شبانه( ضمن داشتن شرايط عمومي، برابر شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو مربوط به د

 لي )پرداخت شهريه، عدم ارايه امكانات رفاهي و ...( مندرج در همين دفترچه راهنما پذيرش خواهند شد.تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عا
 021-22168538 تلفن : -ابتداي اتوبان هاشمي رفسنجاني  -خيابان وليعصر  -تهران  نشاني:

www.aut.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه صنعتي اميركبير  استان 

 02166401369 تلفن : -روبروي خيابان سميه  -خيابان حافظ  -تهران نشاني:

www.kntu.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  استان 

ست.  شرايط خوابگاه: شگاه براي پذيرفته شدگان دوره نوبت دوم فاقد خوابگاه ا شجويان برحسب اولويت رتبه هاي  با توجه به محدوديت امكانات خوابگاهي، تخصيص خوابگاه بهدان دان
 ورودي خواهد بود.

 02184064450 تلفن : -ساختمان مركزي دانشگاه -447پالک  -بلوار ميرداماد غربي  -تهران  نشاني:

www.sharif.ir تهران -تهران * دانشگاه صنعتي شريف  استان 

غير بومي به استثناي دانشجويان پرديس خودگردان و ساكنين شهرستانهاي توابع استان تهران و استان البرز امكان پذير براي دانشجويان روزانه "( تامين خوابگاه صرفا1 شرايط خوابگاه:
دوق رفاه دانشجويان بتداي نيمسال به صن( متقاضيان حايز شرايط استفاده از خوابگاه ها بايستي در بدو ورود نسبت به پرداخت وديعه اقدام كنند و اجاره بهاي هر نيمسال را در ا2است.

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت كنند
 شرايط پرديس بين الملل كيش: شرايط عمومي:

 كيش دانشگاه صنعتي شريف اعطا خواهد شد. المللنيبپرديس كيش دانشنامه رسمي پرديس  آموختگاندانشبه  -1

كشوري در آزمون سراسري گردند، بورس تحصيلي ) معاف از پرداخت شهريه تحصيلي مصوب هيات امناء  2000ي زير هارتبهكه موفق به كسب  شدگانرفتهيپذنفر از  3به  -2
 .رديگيمپرديس( تعلق 

تخفيف در شهريه كل مصوب هيات امناء پرديس در نظر گرفته  %30باشند  گذراندهسال مقطع دبيرستان خود را در كيش  4از طريق آزمون سراسري كه  شدگانرفتهيپذبراي  -3
 خواهد شد.

نفر، كه داراي سوابق درخشان آموزشي باشند به تشخيص شوراي آموزش و پذيرش، بورس تحصيلي )  4ايراني مقيم خارج از كشور و حداكثر تا سقف  شدگانرفتهيپذ %30به  -4
 .رديگيمهيات امناء پرديس تعلق معاف از پرداخت شهريه تحصيلي( مصوب 

مورخ  96277/12/1/2213ابالغي ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران به شماره  فهيوظنظامغير غايب ايراني مقيم خارج از كشور از تسهيالت ويژه  شدگانرفتهيپذ -5
مرتبه در سال و هر مرتبه به  4حداكثر تا  مبدأاز صدور معافيت تحصيلي پس از پذيرش، امكان تردد به كشور  اندعبارتخواهد بود. برخي از اين تسهيالت  مندبهره 1/11/96

 پس از صدور مجوز تردد نيازي به دريافت مجوز مجدد در طول تحصيل نخواهد بود. شدگانرفتهيپذهفته با وثيقه در زمان تحصيل، براي اين  2مدت 

 مندان مي باشد.در دسترس عالقه www.kish.ac.irيا  www.kish.sharif.eduدر پايگاه اينترنتي  1399-1400هاي مختلف در سال تحصيلي ريه براي رشتهاطالعات مربوط به مبالغ شه   -6

شود. پرداخت شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي الزامي هاي دانشجويي و آموزش زبان نميهاب، تغذيه، كتاب و ساير هزينههاي مسكن، اياب و ذمبلغ شهريه شامل هزينه -7
 نام كرده باشد.است، حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشد و يا در واحدهاي جبراني ثبت

واهد شد و پرداخت شهريه ثابت نيمسال بعد الزامي است.  در صورت اخراج از تحصيل مبالغ پرداختي در صورت انصراف از تحصيل در هر يك از مراحل مبالغ پرداختي عودت نخ -8
 عودت نخواهد شد.

 تماس تلفن. ستين ريپذامكان تهران در فيشر يصنعت دانشگاه  يهاسيپرد ريسا به يطيشرا چيه تحت شيك المللنيب سيپرد در شدگانرفتهيپذ شدن مهمان اي انتقال -9
66165041-021 

 02166165051 تلفن : -خيابان آزادي  -تهران  نشاني:

www.atu.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه عالمه طباطبايي  استان 

دورة روزانه )با اولويت دانشجويان ساير دانشجويان -2از اولويت واگذاري خوابگاه برخوردارخواهندشد.  1000هاي زير دانشجويان دوره روزانه كارشناسي با رتبه-1 شرايط خوابگاه:
دانشگاه تعهدي در قبال اسكان براي -3هاي خودگردان زير نظر دانشگاه اسكان داده مي شوند. دختر( در صورت وجود ظرفيت اسكان داده خواهند شد و در غير اين صورت در خوابگاه

دليل محدوديت ظرفيت به دانشجويان ساكن به -4هاي خودگردان اسكان داده خواهندشد. هصورت امكان در خوابگادردوم)شبانه(،مهمان ،انتقالي،بورسيه و شاغل ندارد و  دانشجويان نوبت
دانشجويان وزارت حداكثر زمان استفاده از خوابگاه برابر با دستورالعمل صندوق رفاه -5گيرد. هاي تهران و البرز يا استفاده كنندگان از سهميه پذيرش بومي خوابگاه تعلق نميدر استان

 اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است.-6رفاهي مي باشد. -هاي مجاز تحصيليعلوم، تحقيقات و فناوري تا سقف ترم
رشتۀ خود كه توسط دانشگاه برگزار هاي مهارت افزايي مرتبط با دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه عالمه طباطبايي عالوه بر گذراندن واحدهاي درسي بايد در دوره -1 شرايط عمومي:

 ي نوبت دوم )شبانه( و كسب اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه مراجعه فرماييد.داوطلبان براي اطالع ازشهريه دوره -2گردد، شركت نمايند. مي
شدگان چندبرابر ظرفيت سازمان سنجش آموزش وسط دانشگاه از بين معرفيپذيرش نهايي در رشتۀ مديريت بيمه اكو پس از برگزاري آزمون و مصاحبه به زبان انگليسي ت شرايط خاص:

 گيرد.كشور انجام مي
 02144737546 تلفن : - 1489684511كد پستي -دهكده المپيك  -تهران  نشاني:

http://www.kish.sharif.edu/
http://www.kish.ac.ir/


 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  21 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.iust.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه علم و صنعت ايران  استان 

خوابگاه به تعداد محدود و تنها در هشت نيمسال سنوات تحصيلي مقدور ميباشد. اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي ميباشد. تخصيص خوابگاه شرايط خوابگاه: واگذاري  شرايط خوابگاه:
 براي متقاضيان ، به غير از استان تهران و البرز ميباشد.

 uedu.iust.ac.irوبگاه واحد آموزش مقطع كارشناسي :  شرايط عمومي:
 02177240540 تلفن : -خيابان حيدر خاني شمالي  -خيابان فرجام شرقي  -نارمك  -تهران  نشاني:

www.uswr.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  استان 

 دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد. شرايط خوابگاه:
 برخوردار باشند.شركت كنندگان بايد از شرايط جسماني سالم  شرايط عمومي:

 02122180116 تلفن : -بن بست كودكيار  -بلوار دانشجو  -ولنجك  -تهران  نشاني:

www.ujsas.ac.ir تهران * دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري استان 

 به بخش شرايط خاص مراجعه شود. شرايط خوابگاه:
شرايط استفاده از بورس تحصيلي دانشگاه علوم قضايي و خدمات  -خاص بوده و از همه داوطلبان مصاحبه به عمل خواهد آمد: الفپذيرش در اين دانشگاه داراي شرايط  شرايط خاص:

(پذيرفته شدن 4مي ايران.(التزام به واليت فقيه و مباني نظام جمهوري اسال3( تدين به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام آن.2(داشتن كليه شرايط عمومي آزمون سراسري.1اداري: 
( سپردن تعهدخدمت به قوه قضاييه به ميزان 7(عدم اشتغال به كار و تعهد به تحصيل تمام وقت.6(برخورداري از سالمت كامل جسمي و رواني و نداشتن سوءپيشينه كيفري.5در گزينش.

ت وظيفه داوطلباني كه دوره سربازي را گذرانده اند به حداكثر سن آنان افزوده مي شود.( )مدت خدم 31/06/1399سال سن تا تاريخ  24( داشتن حداكثر 8دو برابر مدت تحصيل.
( 10نيز شرط است.( 14براي مقطع كارشناسي علوم قضايي)براي داوطلبان نظام قديم آموزشي عالوه بر آن داشتن حداقل معدل كل پيش دانشگاهي 14(داشتن حداقل معدل كتبي ديپلم 9

نيز  17براي مقطع كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي )براي داوطلبان نظام قديم آموزشي عالوه بر آن داشتن حداقل معدل كل پيش دانشگاهي  17كتبي ديپلم  داشتن حداقل معدل
ضمن تحصيل ازابتداي دوره تحصيلي و اشتغال به  (دريافت ابالغ كارآموز قضايي1امتيازات بورس تحصيلي رشته علوم قضايي )كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته( :  -شرط است.(. ب

( دريافت مقرري ماهيانه)حقوق كار آموزقضايي 2كار قضايي در قوه قضاييه پس از فراغت از تحصيل و گذراندن دوره كارآموزي قضايي در صورت داشتن صالحيت هاي عمومي و علمي.
ر قالب اشتغال در قوه قضاييه)بر اساس قانون گذراندن مدت خدمت وظيفه فارغ التحصيالن دانشكده علوم قضايي (گذراندن خدمت سربازي د3ضمن تحصيل( از ابتداي دوره تحصيلي.

(برخورداري از خوابگاه،بيمه درماني و خدمات رفاهي در طول دوره تحصيلي در حدود امكانات دانشگاه. 4(.1375و آيين نامه اجرايي آن مصوب  1373در محاكم قضايي كشور مصوب 
(دانشجويان اين رشته پس از طي يك دوره مشترک)در حد كارشناسي(در صورت احراز شرايط مقرر و به 1توضيحات ضروري در مورد رشته كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي:  -ج

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

(درصورت انصراف، اخراج، انتقال و نيز در صورت عدم 3نها مدرک كارشناسي علوم قضايي براي آنان صادر خواهد شد.محرز باشد، در غير اين صورت امكان ادامه تحصيل نداشته و ت
 زم: تذكرات ال -د بازپرداخت نمايد. احراز صالحيت عمومي دانشجو قبل از ورود به يكي از گرايشهاي شش گانه، دانشجو موظف است هزينه هاي تحصيل و مقرري دريافتي ماهيانه را 

 دروس گروه معارف اسالمي همراه با مباحثه و مطالعه آثار شهيد مطهري برنامه ريزي و ارايه خواهد شد.  -2كالس هاي درس در همه روزهاي غير تعطيل هفته برگزار مي شود.  -1
حوزوي و به گونه اي خواهد بود كه دانشجو در صورت تمايل و تالش خود بتواند  برنامه ريزي دروس عربي، اصول فقه، متون فقه و قواعد فقه در رشته علوم قضايي با عنايت به دروس -3

داوطلبان جهت كسب اطالعات  -4 با گذراندن دروس تكميلي مطابق با برنامه حوزه هاي علميه، مدرک حوزوي دريافت نمايد. دانشگاه در خصوص اعطاي مدرک حوزوي تعهدي ندارد.
 بيشتر به وبگاه مراجعه كنند.

 02166706515 تلفن : - 9پالک  -خيابان خارک  -خيابان انقالب  -تهران  نشاني:

www.khatam.ac.ir تهران -خاتم  غيرانتفاعيتهران * دانشگاه  استان 

 زير نظر صندوق رفاه دانشجويان استفاده نمايند غيرانتفاعيدانشگاه فاقد خوابگاه ميباشد و پذيرفته شدگان ميبايست از خوابگاههاي  شرايط خوابگاه:
 02189174004 تلفن : - 30خيابان حكيم اعظم پالک  -خيابان شيراز شمالي  -ميدان ونك  -تهران  نشاني:

www.soore.ac.ir تهران -سوره  غيرانتفاعيتهران * دانشگاه  استان 

 خوابگاه ندارد .دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تامين  شرايط خوابگاه:
نرمند متدين متعهد از ( رعايت تمامي مقررات و ضوابط دانشجويي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري الزامي است و شرايط و ضوابط دانشگاه به ويژه رعايت شيونات ه1 شرايط عمومي:

كشوري و المپيادي ها  200( رتبه هاي زير 3ان فعال استقبال مي شود.يقرآن كريم و همچنين بسيج( از ورود فرزندان شاهد و ايثارگر، حافظان 2اولويت هاي پذيرش اين دانشگاه است . 
 88994046تلفن مدير خدمات آموزشي  - 88994048تلفن اداره ثبت نام   از تخفيف ويژه شهريه در طول دوره تحصيلي مجاز ، بهره مند خواهند شد.

 02188004047 تلفن : - 252پالک  -نبش كوچه كامياران  -خيابان آذربايجان و خيابان خوش بين  -خيابان آزادي  -تهران  نشاني:

www.edalat.ac.ir دانشگاه غيرانتفاعي عدالتتهران *  استان 

  021-88497832-42تلفن:     26پالک  –خيابان دانش كيان  –ميدان وليعصر )عج(  –تهران  نشاني:

www.usc.ac.ir تهران -علم و فرهنگ  غيرانتفاعيتهران * دانشگاه  استان 

 تاييد خواهد داشت.اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد، اما تالش خود را جهت اسكان دانشجويان در خوابگاه هاي خصوصي معتبر و مورد  شرايط خوابگاه:
دانشجويان اين دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان  -2امكان تقسيط شهريه دانشجويان برابر مصوبات هيات امنا و هيات رئيسه دانشگاه وجود دارد. -1 شرايط عمومي:

داوطلبان ممتاز  -3در صورت تامين اعتبار برخوردار خواهند شد.وزارت عتف و نيز از تسهيالت صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران)وام ازدواج و وام هاي عادي، ضروري و اضطراري(، 
كه اين دانشگاه را انتخاب نمايند از مزيت تحصيل رايگان  300و در ساير گروه هاي آموزشي با رتبه كمتر از  50: در گروه آموزشي هنر با رتبه كمتر از 1آزمون سراسري سهميه منطقه 

درصد تخفيف شهريه ثابت در طول مدت  50، از 700تا  300و داوطلبان ساير گروه هاي آموزشي با رتبه  200تا  50بان گروه آموزشي هنر با رتبه برخوردار خواهند بود. همچنين داوطل
به دانشجوياني كه -5ه ثابت تعلق خواهد گرفت.براساس مصوبه هيات امناي دانشگاه، به دانشجويان رتبه اول هر رشته ورودي در هر نيمسال تحصيلي تخقيف در شهري-4تحصيل بهره مند مي شوند.

 خواهد گرفت.يف در شهريه ثابت تعلق در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مقام هاي اول تا سوم را كسب نمايند براير ضوابط و مقررات تخف
توانمندي مي توانند در طول تحصيل با پژوهشكده ها، پژوهشگاه ها و مراكز علمي جهاد دانشگاهي در ارتباط باشند و پس از دانشجويان اين دانشگاه به تناسب رشته تحصيلي و عالقه و -6

 فراغت از تحصيل در اولويت همكاري با مراكز يادشده قرار خواهند گرفت.
 021-44238171-5 تلفن : -خيابان بهار  -شهيد قموشي  خيابان -بلوار اشرفي اصفهاني نرسيده به پل همت  -فلكه دوم صادقيه  -تهران  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  22 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.qhu.ac.ir دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  تهران استان * 

تهران: ندارد واحد بۀ مركز قم: خواهران: خوابگاه خودگردان. برادران: مساعدت براي معرفي به خوابگاه خودگردان به صورت محدود طبق ضوابط و ظرفيت دانشگاه شع شرايط خوابگاه:
 اصفهان: ندارد
. رعايت كامل موازين و پوشش اسالمي و 2. اعتقاد و التزام عملي به قانون اساس نظام مقدس جمهوري اسالمي و مذهب رسمي كشور؛ 1الف( شرايط عمومي و اختصاصي  شرايط عمومي:

. پرداخت 5برخورداري از سممالمت و توانايي جسمممي و رواني؛  .4. عمل به فرايض ديني )نماز، روزه و ...(؛ 3التزام عملي به چادر به عنوان حجاب برتر و عدم اسممتفاده از هرگونه آرايش 
شگاه؛  صوب هيأت أمناي دان سوي گروه 6شهريۀ دوره و هزينه هاي خدمات جانبي آن )اعم از رفاهي، فرهنگي و ...( مطابق با تعرفۀ م شده از  . گذراندن دروس پيش نياز و جبراني ارايه 

شي مربوط؛  ست7آموز ضوابط و د صيل. تذكرات: . رعايت كامل  شگاه در طول دوران تح ضوري )قم، تهران و 1ورالعمل هاي داخلي دان شدگان دوره هاي ح ( ثبت نام نهايي از پذيرفته 
ست.  شگاه ا صفهان( منوط به تأييد كميتۀ پذيرش دان شگاه، به تفكيك خواهران و برادران برگزار مي گردد. ب( امكان2ا ضوري اين دان . به دانش 1ات و مزايا ( كالس ها در دوره هاي ح

. هزينۀ تحصيل، طبق تعرفۀ مصوب هيأت أمناي دانشگاه از دانشجويان أخذ خواهد 2آموختگان اين دانشگاه مدرک رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء خواهد شد. 
. پذيرفته شدگان 3صيص داده شده به صورت وام بين دانشجويان واجد شرايط توزيع مي گردد. شد. در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، اعتبار تخ

صممورت محدود طبق ضمموابط و ظرفيت  از كتابخانۀ تخصممصممي مجهز، تاالر رايانه، امكانات ورزشممي و مسمماعدت براي معرفي به خوابگاه خودگردان در مركز قم )خواهران و برادران( به
به باال باشد و دانشجويان برتر در هر سال تحصيلي )در طول سنوات مجاز( طبق آيين نامه دانشگاه از  18. داوطلباني كه معدل كتبي دورة متوسطۀ آنان 4اهند بود. دانشگاه برخوردار خو

شد.  شهريه برخوردار خواهند  سال تا قبل از آزمون پايان همان 5تخفيف در  صيلي هر نيم شهريۀ تح ساطي  سال . امكان پرداخت اق .امكان بهره مندي از تخفيفات ويژه براي دانش 6نيم
سرپر شگاه، فعاالن فرهنگي، حافظان قرآن كريم، ايثارگران، خانواده هاي كم درآمد و بي  شجويان ممتاز دان سطه، دان ستادان حوزه آموزان ممتاز مقطع متو ست، فرزندان و خانواده هاي ا

شگاه ها  ضوابط آموزشي ابالغي وزارت و مصوبات  . امكان جابه جايي7هاي علميه و دان پذيرفته شدگان در هر يك از كدرشته محل هاي فاقد حدنصاب تشكيل كالس؛ طبق مقررات و 
يت دانشگاه به نشاني . تحصيل در دوره مجازي كامالً غيرحضوري و از طريق اينترنت خواهد بود. كليه دروس به صورت چندرسانه اي توليد شده و از طريق سا8داخلي فراهم خواهد شد. 
http://vu.qhu.ac.ir شجوي سش هاي دان سخ گويي به پر سانه اي، كالس هاي مجازيِ آنالين، پا شجويان قرار مي گيرد. در كنار دروس الكترونيكيِ چندر صورت در اختيار دان ان به 

د تاالرهاي گفتگو و ساير خدمات آموزشي در طول نيمسال تحصيلي به دانشجويان ارايه مي گردد. آنالين و آفالين، امكان استفادة دانشجويان از ابزارهاي مختلف آموزش الكترونيكي مانن
 ر مي گردد.هاي پايان ترم دانشجويان مجازي، به صورت حضوري در قم و تهران يا يكي از نمايندگي هاي دانشگاه در سراسر ايران و خارج از كشور برگزا.آزمون9

 0215592270تلفن:  -ضلع جنوبي حرم حضرت عبدالعظيم)ع(ري، شهرري(: شهرنشاني)واحد 

www.mazaheb.ac.ir مذاهب اسالمي غيرانتفاعيتهران * دانشگاه  استان 

 دانشگاه هيچ تعهدي براي تأمين خوابگاه ندارد. شرايط خوابگاه:
داشتن حجاب اسالمي برتر )پوشش چادر( در محيط دانشگاه و اماكن وابسته براي خواهران  -2پذيرش در اين دانشگاه داراي شرايط مصاحبه در بدو ورود مي باشد.  -1 شرايط عمومي:

اين دانشگاه مي باشد.  داوطلبان تحصيل در دانشگاه مذاهب اسالمي بايستي معتقد به تقريب مذاهب اسالمي بوده و احترام به مذاهب اسالمي به عنوان شرط تحصيل در -3الزامي است. 
رشته هاي فقه و حقوق حنفي و فقه و حقوق شافعي و فقه و حقوق امامي مختص برادران و خواهران همان مذاهب مي باشد.  -5در هنگام مصاحبه داراي اولويت مي باشد. حافظين قرآن  -4
پذيرش از بين داوطلبان مرد و زن  -9نمي باشد.  تحصيل در مقطع كارشناسي دانشگاه مذاهب اسالمي مشمول پرداخت شهريه -7تحصيل در دانشگاه مذاهب اسالمي حضوري است.  -6

 و بعد از آن صورت خواهد گرفت. 1369متولدين سال 
 02166465252 تلفن : - 3پالک  -خيابان روانمهر  -خيابان فلسطين جنوبي  -تهران  نشاني:

www.art.ac.ir تهران * دانشگاه هنر استان 

 دانشگاه هنر فاقد خوابگاه متاهلي ميباشد.  -2 فاقد امكانات خوابگاهي در شهر تهران است. 1400-1399جديد الورود سال تحصيلي  انشگاه براي دانشجوياند -1 شرايط خوابگاه:
ت خوابگاهي امكان اسكان كليه .اين دانشگاه به دليل كمبود امكانا4نيمسال ميباشد.  8حداكثر مدت مجاز )سنوات رفاهي( استفاده از خوابگاه براي دانشجويان مقطع كارشناسي روزانه -3

 رفاه مي باشد.دانشجويان دوره روزانه را ندارد و واگذاري فضاي محدود موجود به دانشجويان روزانه صرفاً بر اساس اولويت بندي ارايه شده توسط صندوق 
.سرويس اياب و ذهاب از كرج به تهران و بالعكس ميسر نميباشد. 2شده ميباشند. .دانشجويان موظف به رعايت شيونات اسالمي و پوشش مناسب مطابق با ضوابط تعيين 1 شرايط عمومي:

بط و مقررات آموزشي دانشگاه امكان . تغيير رشته كليه پذيرفته شدگان دانشگاه علي الخصوص در رشته هاي نمايش و موسيقي بعد از قبولي، صرفاً در صورت داشتن شرايط وفق ضوا3
 دودي و جبراني از دانشجو اخذ خواهد شد.. هزينه دروس مر4پذير است.

 021-66733401-5: تلفن    56پالک  -بعد از تقاطع خيابان سي تير  -خيابان شهيد سرهنگ سخايي  -خيابان حافظ  -تهران  نشاني:

www.catc.ac.ir تهران * مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور استان 

و اهميت رشته هاي تحصيلي اين مركز، لزوم اطمينان كامل از سالمت جسمي، حركتي و روحي و رواني، كليه متقاضيان مي بايست داراي صالحيت  نظر به حساسيت- 1 شرايط عمومي:
ميبايست داراي سطح قابل « ازمهندسي هوانوردي و مراقبت پرو»متقاضيان رشته -2پزشكي مورد تاييد امور پزشكي سازمان هواپيمايي كشوري جهت اشتغال در مشاغل مربوطه باشند. 

پذيرش در اين مركز به صورت متمركز انجام مي شود و -3قبولي در مكالمه زبان انگليسي باشند و عدم اشكال در تكلم)نداشتن لكنت زبان( و نداشتن لهجه جهت اشتغال الزامي است. 
 به منظور استخدام نيست.

 02161022851 تلفن : - بلوار معراج -فرودگاه مهرآباد  -تهران  : نشاني

www.aletaha.ac.ir تهران -آل طه )ويژه خواهران(  غيرانتفاعيتهران * موسسه  استان 

شرايط عمومي:  نمايند.هاي خصوصي داراي مجوز، مشاوره الزم را انجام داده و بر مديريت سالم خوابگاه نظارت ميمؤسسه در خصوص معرفي دانشجويان به خوابگاهشرايط خوابگاه: 
ـذيرش ولويتهاي واالي انقالب اسالمي و رعايت اخالق و احكام دين مبين اسالم و كليه مقررات و ضوابط دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از ااعتقاد به ارزش( 1 ـاي پ ه

نامه منطبق بر آيين تحصيل رايگان در دانشگاهرا در قالب داوطلبان ممتاز  ( موسسه2شدگان الزامي است. باشد كه رعايت آن در طول دوره تحصيل براي پذيرفتهمي ايـن مؤسسـه
ـود( 3 .نمايدداخلي بورسيه مي ـد ب ـاف خواهن ـيلي مع ـال اول تحص ـت دو نيمس ـهريه ثاب ـت ش آموختگان در صورتي كه دانش( 4 .دانشجويان استعدادهاي درخشان از پرداخ

ــه ــهدر مقاطع باالتر اين مؤ مؤسسـ ــه( همكاري با 5 .از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود ،پذيرفته شوند سسـ ها و مركز رشد( پس از و يا مراكز مرتبط )پژوهشكده مؤسسـ
مند بهرهخفيف شــهريه نامه داخلي از تدانشــجويان برتر مســابقات قرآني و حافظان كل قرآن كريم مطابق آيين( 6پذير خواهد بود. مصــوب امكان التحصــيلي مطابق ضــوابطفارغ

ــابق( 7 گردند.مي ها و نفرات برتر در جشنواره( 8.نامه مربوطه از تحصيل رايگان برخوردار خواهند بود.يينآ فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان با ارائه تأييديه از بنياد شهيد، مطـ
اخذ معدل باالي  هاي برتر در هر نيمسال تحصيلي به شرطدانشجويان داراي رتبه( 9د خواهند شد. منمسابقات علمي، پژوهشي، فرهنگي و ورزشي از تخفيف در شهريه ثابت بهره

شهريه ثابت برخوردار خواهند بود.  17 شجويان مربوط به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار مي( 10از تخفيف در  صندوق رفاه دان سه از مزاياي  س شجويان اين مؤ گردند. دان
 مؤسسه به نشاني فوق مراجعه نمايند. تارنمايبيشتر از شرايط كلي و اختصاصي مؤسسه به  توانند براي كسب اطالعـاتبان ميداوطل( 11

 .021-44320647-9تلفن: .   - تهران، نيايش غرب، شهران، بلوار كوهسار، خيابان مدرسه نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  23 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.e-damavandihe.ac.ir ارشاد غيرانتفاعيتهران * موسسه  استان 

 02166977518 تلفن : -واحد تهران  -خيابان نايبي  -خيابان انقالب خيابان وصال شيرازي  -تهران  :واحد خواهران نشاني

 خيابان شهيد تندگويان -بلوار آيت اهلل خامنه اي  -گيالوند  -نشاني واحد برادران: دماوند نشاني واحد برادران: 

www.sadra.ac.ir تهران -صدر المتالهين )ويژه برادران(  غيرانتفاعيتهران * موسسه  استان 

 وبگاه موسسه راهنما و پاسخگوي شما عزيزان مي باشد. شرايط عمومي:

 02144748551 : تلفن - 14875-314صندوف پستي -نبش ميالد يكم  -بلوار عالمه قزويني  -ميدان موج  -بلوار كاشان جنوب  -بزرگراه شهيد خرازي  -تهران  نشاني:

www.iranian.ac.ir تهران -مجازي ايرانيان  غيرانتفاعيتهران * موسسه  استان 

شمند و نيز دراختيارشرایط عمومی:  شي هو شجو همراه با وبكم و ميكروفن، گو صراً ويژه آموزش الكترونيكي دان ستقل، منح ستگاه رايانه م شتن  برخورداري از يك د دا

 ICDLاينترنت مناسب و آشنايي نسبي با مهارت هاي 

 02166124000 تلفن : - 7د، بن بست فرهاديه، پالك تهران، خيابان توحيد، نرسيده به خيابان آزادي، روبه روي ايستگاه مترو توحي نشاني:

www.rayanee.ac.ir تهران -مجازي رايانه اي جهان نما غيرانتفاعيتهران * موسسه  استان 

 02126215441 تلفن : - 1طبقه  -44پالک -خيابان گلستان-خيابان وليعصر-تهران نشاني:

www.faran.ac.ir تهران -مجازي فاران مهر دانش  غيرانتفاعيتهران * موسسه  استان 

 02188734156 تلفن : - 2پالک  -جنب كوچه همسايگان  -روبروي بيمارستان مهرگان  -نرسيده به توانير  -باالتر از پارک ساعي  -خيابان ولي عصر  -تهران  نشاني:

www.nooretouba.ac.ir تهران -مجازي نور طوبي  غيرانتفاعيتهران * موسسه  استان 

 02161017101 تلفن : - 3پالک  -كوچه مهر  -نرسيده به خيابان نصرت  -ميدان انقالب  -تهران  نشاني:

www.parsuniversity.ir تهران -معماري و هنر پارس  غيرانتفاعيتهران * موسسه  استان 

 خواهد آمد.هماهنگي الزم براي تامين خوابگاه خودگردان براي پذيرفته شدگان به عمل  شرايط خوابگاه:

ير فعاليت هاي علمي و داوطلبان براي آشنايي بيشتر با سطح علمي موسسه، ويژگي ها و توانايي علمي اساتيد، روابط بين المللي موسسه با دانشگاه هاي جهان و سا -1 شرايط عمومي:

براي آگاهي با فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي دانشجويان كارشناسي  -2مراجعه نمايند.  www.parsuniversity.irو يا  www.pu.ac.irپژوهشي موسسه به وبگاه موسسه به نشاني 

 ارشد در پروژه هاي پژوهشي و كاربردي و ارتباط رشته هاي موسسه با صنعت به سايت موسسه مراجعه نمايند.

 02188330904-6 تلفن : - 18شماره  -خيابان انتصاريه  -خيابان دوم  -خيابان كارگر شمالي  -تهران  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان

 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.sku.ac.ir چهارمحال و بختياري * دانشگاه شهركرد استان 

هاي دانشجويي اين دانشگاه، صرفاً امكان واگذاري خوابگاه به تعداد محدودي از دانشجويان دوره روزانه و با اولويت بندي به دليل وجود محدوديت در ظرفيت خوابگاه -1 شرايط خوابگاه:

 پذيرد. ترم براي دانشجويان دكتري عمومي( صورت مي 12ترم براي دانشجويان كارشناسي و  8هاي دانشجويي دانشگاه )حداكثر دانشجويان مطابق با مقررات شوراي خوابگاه

 هاي دانشگاه. ت شوراي خوابگاهامكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم )شبانه(، مهمان، انتقالي، و شاغل وجود ندارد مگر درصورت وجود ظرفيت و برابر با مقررا-2

دانشكده هنر وعلوم انساني فارسان صرفاًبه دانشجويان روزانه خوابگاه -5دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است.  -4گاهي ندارد. دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به ارايه امكانات خواب-3

 ارايه مي دهد.

كيلومتري 20و علوم سياسي دانشكده هنر وعلوم انساني فارسان در فقه و حقوق اسالمي، اديان و عرفان، ارتباط تصويري* محل تشكيل رشته هاي فرش،صنايع دستي،  شرايط عمومي:

 شهركرد مي باشد. 

 03832324421 تلفن : -جاده سامان  2كيلومتر  -شهركرد  نشاني:

www.noorhedayat.ac.ir شهركرد -نور هدايت  غيرانتفاعيچهارمحال و بختياري * موسسه  استان 

 03832244085 تلفن : -جنب امور صنفي  -كوچه خبرنگار  -خيابان سعادت  -از تقاطع كاشاني بلوار طالقاني بعد  -شهركرد  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان

 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.buqaen.ac.ir قايناتخراسان جنوبي * دانشگاه بزرگمهر  استان 

همچنين سراي دانشجويي اين دانشگاه داراي دو سراي دانشجويي براي اسكان دانشجويان دختر مي باشد كه هر دو سراي دانشجويي در پرديس اصلي دانشگاه قرار دارد.  شرايط خوابگاه:

 اسكان با دانشجويان روزانه مي باشد. براي دانشجويان پسر به صورت خودگردان در داخل شهر خواهد بود. شايان ذكر است اولويت پذيرش و

ه به مدت دو سال، كتابخانه، مراكز دانشگاه بزرگمهر قاينات به پذيرفته شدگان با رتبه هاي برتر تسهيالت ويژه اي از جمله اهداي لپ تاپ، تبلت، استفاده رايگان از خوابگا شرايط عمومي:

 هيأت رييسه دانشگاه اعطا خواهد كرد.ورزشي و اينترنت در طول دوره تحصيل براساس مصوبه 

 05631006000 تلفن : -انتهاي خيابان بزرگمهر  -ميدان شيرازي  -خيابان امام خميني  -قاين  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  24 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.birjand.ac.ir خراسان جنوبي * دانشگاه بيرجند استان 

 ( در اختيار قرار دادن خوابگاه متأهلي2تمامي دانشجويان غيربومي بههاي دانشجويي با امكانات  و كيفيت عالي ( اعطاي خوابگاه1 :خوابگاهشرايط 
( 2هاي ورزشي، مركز مشاوره و مركز بهداشت و درمان مجهز و سلف مكمل دادن امكانات رفاهي و ورزشي متنوع، نظير استخر، زمين چمن، سالن ( در اختيار قرار1 :عموميشرايط 

هاي مالي در قالب طرح شتاب  براي دانشجويان  ( اعطاي حمايت4 افزاري و اينترنت پرسرعت(آموزشي )سخت( اعطاي امكانات كمك3وق رفاه؛ اعطاي وام تحصيلي مطابق با ضوابط صند
 ( اعطاي كارت فرهنگ جهت خريد محصوالت فرهنگي5ممتاز؛ 

 2000هاي كمتر از اي در اختيار رتبهگين آموزش عالي شرق كشور، امكانات و تسهيالت ويژهعنوان نهاي الكترونيكي بهسال و پيشرو در آموزش 40دانشگاه بيرجند با قدمت بيش از  
 )يا برتر( كنكور، برگزيدگان المپيادهاي و مسابقات كشوري و نيز قهرمانان ورزشي ملي به شرح زير قرار خواهد داد: 

درصدي، دسترسي رايگان به منابع كتابخانه مركزي، اعطاي وام و تسهيالت تحصيلي،  30التر با تخفيف هاي با سطح رفاهي بااولويت در تخصيص خوابگاه و امكان انتخاب خوابگاه
 عنوان كار دانشجويي.كارگيري بهبنيان. اولويت در بههاي دانشكارگيري در مراكز رشد و تأسيس شركتاعطاي اعتبارات نقدي آموزشي، پژوهشي و مهارت افزايي، اولويت در به

 اطالعات بيشتر به تارنماي دانشگاه به نشاني فوق مراجعه فرماييد. جهت كسب
 05632202051و  05632202049آباد .تلفن تماس:پرديس شوكت-انتهاي بلوار دانشگاه-نشاني: بيرجند

www.birjandut.ac.ir خراسان جنوبي * دانشگاه صنعتي بيرجند استان 

 05632391212 تلفن : -بلوار صنعت و معدن  -بيرجند نشاني:

www.fer-pihe.ac.ir فردوس -پيروزان  غيرانتفاعيخراسان جنوبي * موسسه  استان 

 شرايط جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه هاي خودگردان فراهم مي باشد شرايط خوابگاه:
كل شهريه تحصيلي و شهريه خوابگاه دانشجويان در -2تخفيف شهريه اعطا مي گردد به دانشجويان ممتاز هر رشته تحصيلي در هر نيمسال مطابق آيين نامه موسسه -1 شرايط عمومي:

 طول تحصيل توسط صندوق قرض الحسنه رفاه فرهيختگان وابسته به موسسه آموزش عالي پيروزان پرداخت خواهد شد
 05632731801-3 تلفن : -بلوار خرمشهر  -فردوس  نشاني:

www.bir-hormozan.ac.ir بيرجند -هرمزان  غيرانتفاعيخراسان جنوبي * موسسه  استان 

 05632425151 تلفن : -بلوار سجاد. نرسيده به فلكه تمناي باران  -بيرجند  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نور خراسان رضوي استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان
 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.sunt.ir خراسان رضوي * دانشكده فني و مهندسي حضرت زينب )س( سبزوار )ويژه خواهران( استان 

 ن دانشگاه داراي خوابگاه خودگردان ) با پرداخت هزينه ( و سرويس اياب و ذهاب مي باشد.اي شرايط خوابگاه:
 05144200751 تلفن : -ابتداي جاده بردسكن  -جاده كمربندي  -سبزوار  نشاني:

www.tjamcaas.ac.ir خراسان رضوي * دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام استان 

 05152547041 تلفن : - 41و  39بين امام خميني -بلوار امام خميني-تربت جام نشاني:

www.torbath.ac.ir خراسان رضوي * دانشگاه تربت حيدريه استان 

صورت محدود براي برادران  خوابگاه ملكي بوده و داراي خوابگاه خودگردان )با تامين هزينه توسط دانشجو( به تعداد كافي براي خواهران و بهدانشگاه تربت حيدريه فاقد  شرايط خوابگاه:
 هاي جديد( مي باشد.)با الويت براي ورودي

 05151240000 تلفن : -محور تربت حيدريه به سمت مشهد  7كيلومتر  -تربت حيدريه  نشاني:

www.hsu.ac.ir سبزوار -خراسان رضوي * دانشگاه حكيم سبزواري  استان 

 در دانشگاه خوابگاه هاي دانشجويي با اولويت دانشجويان روزانه و بر اساس امتيازبندي واگذار مي شود. شرايط خوابگاه:
 جهت كسب اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه مراجعه كنيد. شرايط عمومي:

 05144013001 تلفن : -توحيد شهر  -سبزوار  نشاني:

www.qiet.ac.ir خراسان رضوي * دانشگاه صنعتي قوچان استان 

شگاه و در سالهماي دوم براي دانشجويان دختر خوابگاه تحت نظارت دانشگاه وجود دارد. براي دانشجويان پسر نيز در سال اول چند خوابگاه خودگردان تحت نظارت دان شرايط خوابگاه:
 پمس از آن يمك خوابگاه ملكي با ظرفيت محدود و با نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجويان وجود دارد.و 

صندوق رفاه دانشجويان و همچنين چند خوابگاه براي دانشجويان دختر خوابگاه تحت نظارت دانشگاه وجود دارد. براي دانشجويان پسر نيز يك خوابگاه ملكي با ظرفيت محدود و با نرخ مصوب  -1
 ودگردان تحت نظارت دانشگاه وجود دارد.خ

 سرويس رفت و برگشت به مشهد همه روزه براي دانشجويان برقرار است. -2

 دانشگاه صنعتي قوچان از پذيرفته شدگان با رتبه هاي برتر به شرح ذيل حمايت مي كند: -3

 3منطقه  2منطقه  1منطقه 

 امكانات ازرتبه كمتر  امكانات رتبه كمتر از امكانات رتبه كمتر از
 الف 1500 الف 2500 الف 3000

 ب 1250 ب 2000 ب 2500
  ج 1000 ج 1500 ج 2000

 هزار تومان 150امكانات رفاهي رايگان )خوابگاه، اينترنت، كتابخانه و زمين ورزشي( + كمك هزينه تحصيلي ماهانه  -الف
 ورزشي( + اهداي لپتاپامكانات رفاهي رايگان )خوابگاه، اينترنت، كتابخانه و زمين  -ب
 هزار تومان 300امكانات رفاهي رايگان )خوابگاه، اينترنت، كتابخانه و زمين ورزشي( + كمك هزينه تحصيلي ماهانه  -ج
بعد از آن منوط به كسب حداقل سال و مادامي كه پذيرفته شده، دانشجوي دانشگاه صنعتي قوچان باشد تعلق مي گيرد و ادامه آن در نيمسال دوم و  4كمك هزينه تحصيلي به مدت  -

 مي باشد. 16معدل 
 05147017261 تلفن : - 94771-67335كدپستي  -جاده قوچان به مشهد  5كيلومتر  -قوچان  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  25 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.imamreza.ac.ir مشهد -امام رضا)ع(  غيرانتفاعيخراسان رضوي * دانشگاه  استان 

 .شرايط مي توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي استفاده نماينددانشجويان دختر و غير بومي واجد  شرايط خوابگاه:

 پذيرش در رشته كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف اسالمي و ارشاد)كليه گرايش ها( داراي مصاحبه است. :خاصشرايط 

اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به -1الف( شرايط دانشگاه: دانشگاه امام رضا )ع( وابسته به آستان قدس رضوي مي باشد و دانشجويان ملزم به رعايت موارد زير مي باشند :  شرايط عمومي:

رعايت كليه مفاد -3حجاب اسالمي و نيز رعايت كامل عفاف در محيط هاي مرتبط با دانشگاه  رعايت كامل شيونات و هنجارهاي اسالمي به ويژه-2واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

اعطاي دانشنامه رسمي  -5دانشجويان دختر و غير بومي واجد شرايط مي توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي استفاده نمايند.  -4سازمان سنجش الزامي است.  2مندرج در دفترچه شماره 

ميدان فلسطين پرديس  –مشهد  -* آدرس :پرديس خواهران  05138489787تلفن : –مشهد خيابان دانشگاه -آدرس: پرديس برادران -رت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان *وزا

پذيرفته شدگان داراي معدل كتبي ديپلم سال سوم -1و امتيازات:  ب( تسهيالت 051384226038نمابر : – 553-91735صندوق پستي  - 05137610111رضوان دانشگاه امام رضا )ع( تلفن :

درصد تخفيف  20خانواده كاركنان آستان قدس رضوي از -2درصد تخفيف شهريه ثابت در اولين نيمسال تحصيلي برخوردار گردند . 50مي توانند از  19دبيرستان يا معدل كتبي سال دوازدهم باالي 

درصد شهريه ثابت نيمسال  50-75- 100دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال )شامل دو نيمسال تحصيلي(به ترتيب از  -3لي برخودار خواهند شد .شهريه ثابت در مدت مجاز تحصي

شركت و موسسه( در شرايط  120وابسته به خود )بيش از  در صورت نياز آستان قدس رضوي به استخدام نيروي انساني در شركتها و سازمانهاي اقتصادي ,فرهنگي ,هنري-4بعد معاف خواهند بود .

دانشجويان حافظ كل قرآن داراي مدرک معتبر و قهرمانان ورزشي مشمول آيين نامه -5 .علمي يكسان, فارغ التحصيالن دانشگاه بين المللي امام رضا )ع( ازاولويت استخدام برخوردار مي باشند

درصد شهريه ثابت همان نيمسال معاف  50دانشجوياني كه در دوران تحصيل ازدواج نمايند از پرداخت -6شهريه ثابت بهره مند خواهند بود.  وزارت علوم درمدت مجاز تحصيل از تخفيف

ف شهريه متغير و ثابت برخوردار مشمولين كميته امداد امام خميني )ره(، معاونت امداد مستضعفين آستان قدس رضوي و سازمان بهزيستي طبق شيوه نامه دانشگاه از تخفي-7خواهند شد 

افت جايزه ويژه برخوردار دانشجوياني كه در طول تحصيل در مسابقات علمي يا ورزشي دانشگاهها يا موسسات علمي كشور شركت و مقام اول تا سوم را كسب نمايند از دري-8خواهند بود.

م پس از انجام مصاحبه علمي و فرهنگي و قبولي در اين مرحله مي توانند از شرايط تحصيل رايگان دانشگاه امام رضا داوطلبان داراي معدل كتبي برتر ديپلم يا سال دوازده -9خواهند بود .

 )ع( استفاده نمايند براي اطالع دقيق از شرايط تحصيل رايگان به سايت رسمي دانشگاه به وبگاه دانشگاه مراجعه شود.

 05138489787 تلفن : - خيابان اسرار -خيابان دانشگاه  -مشهد  نشاني:

www.khayyam.ac.ir مشهد -خيام  غيرانتفاعيخراسان رضوي * دانشگاه  استان 

 تامين خوابگاه براي كليه دانشجويان دختر)با اخذ هزينه ( در خوابگاههاي متعلق به دانشگاه شرايط خوابگاه:

در پايان هر سال تحصيلي دانشجويان رتبه اول بر اساس  -2ثبت نام پذيرفته شدگان از طريق مراجعه به وبگاه دانشگاه و به صورت غيرحضوري انجام مي گردد. -1 شرايط عمومي:

 جويي در سلف سرويس دانشگاه داده مي شود. به دانشجويان در يك نوبت ، غذا با نرخ دانش-3مصوبات هيات امناء دانشگاه ، مشمول تخفيف شهريه براي سال بعد خواهند شد. 

 كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد.-5دانشجويان مي توانند با موافقت صندوق رفاه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري از وام شهريه برخوردار شوند . -4

 05135252777 تلفن : - 9189747178كد پستي  -ميدان مطهري  -بلوار شهيد رفيعي  -بزرگراه امام علي  -مشهد  نشاني:

www.sadjad.ac.ir مشهد -صنعتي سجاد  غيرانتفاعيخراسان رضوي * دانشگاه  استان 

 05136029000 تلفن : - 64جالل -بلوار جالل آل احمد  -مشهد  نشاني:

www.um.ac.ir خراسان رضوي * دانشگاه فردوسي مشهد استان 

كيلومتر طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان، سراي)خوابگاه(  100درصد دانشجويان روزانه، غيربومي، غير كارمند و ساكنين شهرهاي با فاصله بيشتر از  80(به حداكثر 1 خوابگاه:شرايط 

سوم تحصيلي ايشان به بعد و در صورت واجد شرايط بودن سراي متاهلي تعلق صرفاً به آقايان متاهل و از نيمسال  (2گيرد. )عدم تعلق سرا به دانشجويان نوبت دوم( دانشجويي تعلق مي

 با اخذ هزينه در سراهاي بنياد دانشگاهي فردوسي مشهد ميسر خواهد بود.در صورت وجود ظرفيت (براي پذيرفته شدگان دختر در نوبت دوم 3 مي گيرد.

(امكانات سخت افزاري و اينترنت 1پذيرد. هاي سطح يك كشور، با شرايط زير دانشجو ميدانشگاه فردوسي مشهد با بيش از هفتاد سال سابقه و به عنوان يكي از دانشگاه شرايط عمومي:

هاي باال قرار دانشگاه شركت نمايند ) دانشجوياني كه در خوشهتوانند در طرح خوشه بندي دانشجويان استعداد برتر ( دانشجويان مي2دهد. پرسرعت را در اختيار دانشجويان قرار مي

هاي دانشگاه ( امكان استفاده از ناهار در غذاخوري4گيرد. ( بر اساس ضوابط صندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايط وام تحصيلي تعلق مي3بگيرند مورد حمايت مالي قرار خواهند گرفت( 

(وام پرداخت 6گيرند. صورت رايگان تحت پوشش بيمه عمر و حوادث قرار مي(تمام دانشجويان به5هار و شام براي دانشجويان خوابگاهي فراهم است. براي كليه دانشجويان و صبحانه، ن

هاي آموزشي رسي نوبت دوم در كليه گروه( هزينه شهريه ثابت و واحدهاي د7شود. پرداخت مي "مشروط به تأمين اعتباراز سوي صندوق رفاه دانشجويان"شهريه به دانشجويان نوبت دوم 

(بنياد 8مشاهده نمايند(.  edu.um.ac.irتوانند اطالعات بيشتر را در آدرس اينترنتي گردد) متقاضيان عزيز ميبر اساس ضوابط مصوب هيات امناي دانشگاه فردوسي مشهد محاسبه مي

ارتقاي سطح علمي دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد، جهت جذب داوطلبان با استعداد و نخبه آزمون سراسري سال  دانشگاهي دانشگاه فردوسي مشهد در راستاي يكي از اهداف خود كه

فني داوطلبان علوم آزمايشي رياضي و در صورت داشتن يكي از شرايط اختصاص مي دهد. شرايط اخذ تسهيالت: *  هاي برتر، شدگان داراي رتبه، بورس هاي تحصيلي را به پذيرفته 1399

. * داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، رشته هاي غير مهندسي با رتبه زير ريال به مدت چهار سال تحصيلي 3،500،000كشوري و مبلغ بورس ماهيانه  500رشته هاي مهندسي با رتبه زير 

ريال  3,500,000كشوري و مبلغ بورس ماهيانه  3000آزمايشي علوم تجربي با رتبه زير سال تحصيلي. داوطلبان گروه  4ريال به مدت  3,500,000كشوري و مبلغ بورس ماهيانه  3000

 -توجه : الف .سال تحصيلي 4به مدت  ريال 3,500,000كشوري و مبلغ بورس ماهيانه  150سال تحصيلي.داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني و زبان هاي خارجي با رتبه زير 4به مدت 

تحصيلي به وبگاه بنياد دانشگاهي  تسهيالتبيشتر در خصوص جزئيات  براي كسب اطالعات  -ب تحصيلي هيچگونه تعهد استخدامي براي دانشگاه فردوسي مشهد ايجاد نمي نمايد. تسهيالتاعطاي 

 تري از دانشگاه فردوسي مشهد به وبگاه دانشگاه مراجعه كنند.قشود براي دريافت تصوير دقي. به كليه داوطلبان گرامي توصيه ميمراجعه شود. www.faf.um.ac.ir فردوسي به نشاني

 05138802440 تلفن : -ميدان آزادي  -مشهد  نشاني:

www.neyshabur.ac.ir خراسان رضوي * دانشگاه نيشابور استان 

 خودگردان سطح شهر)تحت نظارت دانشگاه( استفاده نمايند.داراي خوابگاه دانشجويي مي باشد و همچنين دانشجويان مي توانند از خوابگاه هاي  شرايط خوابگاه:

 05143305000 تلفن : -انتهاي بلوار اديب  -بلوار جانبازان  -نيشابور  نشاني:

www.gonabad.ac.ir خراسان رضوي * مجتمع آموزش عالي گناباد استان 

دانشجويان خوابگاه خودگردان با اخذ شهريه در نظر گرفته شده است. تلفن امور خوابگاه دانشجويي مجتمع فاقد خوابگاه دانشجويي دولتي ميباشد ولي براي  شرايط خوابگاه:

05157255191 

 05157229701 تلفن : -انتهاي خيابان غفاري  -گناباد  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  26 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.kashmar.ac.ir خراسان رضوي * مركز آموزش عالي كاشمر استان 

 براي تمام دانشجويان روزانه و شبانهخوابگاه خودگردان  شرايط خوابگاه:
مندي وق رفاه، بهرهخدمات رفاهي و آموزشي شامل تسهيالت متنوع متناسب با اعتبار صندوق رفاه، سرويس هاي رفت و آمد، سلف سرويس دانشجويي با قيمت مصوب صند شرايط عمومي:

امور دانشجويي و  105آموزش، داخلي  107داخلي  05155258801بيشتر به وبگاه دانشگاهمراجعه شود تلفن از تسهيالت حمايتي ويژه دانشجويان نوآور و خالق جهت كسب اطالعات 
 خوابگاه ها

 05155258801 تلفن : - 9671995335كد پستي  -بلوار امام زاده سيد مرتضي  -كاشمر  نشاني:

www.armanrzavi-ihe.ac.ir مشهد -آرمان رضوي )ويژه خواهران(  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 داراي خوابگاه خودگردان. شرايط خوابگاه:
 05136625993 تلفن : - 7/1اديب جنوبي  - عليه السالم بزرگراه امام علي -مشهد  نشاني:

www.ebne-yamin.ac.ir سبزوار -ابن يمين  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 05144231755 تلفن : -جنب اداره مخابرات -فرمانداريميدان -سبزوار نشاني:

www.atrak.ac.ir قوچان -اترك  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 05147231737 تلفن : -مشهد جنب نمايندگي ايران خودرو  -جاده قوچان  2كيلومتر -قوچان نشاني:

www.asrar.ac.ir مشهد -اسرار  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 مطابق سنوات گذشته موسسه براي اسكان دانشجويان غير بومي هماهنگي الزم را با خوابگاههاي خودگردان انجام خواهد داد. شرايط خوابگاه:
كسب كرده باشند  1000آزمون ورودي كارشناسي رتبه كمتر از دانشجوياني كه در -2دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. -1 شرايط عمومي:

 دانشجوياني كه در مسابقات ورزشي و علمي كشوري و دانشگاهي حايز رتبه شوند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.-3از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. 
 05138661770 تلفن : - 9189899363كد پستي  - 69معلم  -بلوار معلم  -مشهد  نشاني:

www.eqbal.ac.ir مشهد -اقبال الهوري  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 دانشجويان غيربومي مي توانند جهت استفاده از خوابگاه هاي خودگردان مجهز داراي مجوز بهره مند گردند. شرايط خوابگاه:
دانشجويان  -2درصد شهريه ثابت اعطاء مي شود.  20و  30، 50در هر نيمسال تحصيلي به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم كارشناسي و پايين تر به ترتيب تخفيف  -1 شرايط عمومي:

نسبت فاميلي درجه يك )برادر، خواهر، همسر و فرزند(  دانشجويان با -3در هر ترم از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد. 
دانشجويان هر روز از وعده غذايي گرم )ناهار(  -4درصد تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت.  25مادامي كه به طور همزمان در اين دانشگاه به تحصيل مشغول باشند، به هر كدام تا سقف 

دانشجويان از كتابخانه الكترونيكي، كارت سالمت، سايت هاي مجهز رايانه اي و سيستم آموزش مجازي و اطالعات آموزشي مبتني بر  -5در سالن غذاخوري مجهز بهره مند مي گردند. 
به جهت مساعدت با  -7ند. دانشجويان از اينترنت رايگان و دسترسي به منابع و پايگاه هاي اطالعات علمي فارسي و التين معتبر دنيا بهره مند مي گرد -6وب، بهره مند مي گردند. 

 ي طرف قرارداد اقدام خواهد شددانشجويان عزيز، از محل سپرده گذاري هاي موسسه نزد بانك هاي قرض الحسنه نسبت به معرفي دانشجويان تا ميزان كل شهريه ترم به بانك ها
 05138219742 تلفن : - 9سرافرازان  -بلوار سرافرازان  -مشهد نشاني:

www.baharihe.ac.ir مشهد -بهار  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 اين موسسه با خوابگاههاي خودگردان رسمي جهت دانشجويان غيربومي قرارداد منعقد نموده است. شرايط خوابگاه:
سات آموزش عالي غيردولتي ٪50تخفيف  -1 شرايط عمومي: س سه آموزش عالي بهار را در بين مو س شته، مو غيرانتفاعي به  -شهريه ثابت در ترم اول براي داوطلباني كه در انتخاب ر

انشجويان رتبه اول تا سوم به شرط دارا بودن تخفيف شهريه ثابت براي د -3استفاده از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  -2عنوان اولويت اول انتخاب ميكنند. 
 تخفيف شهريه براي دانشجويان ورزشكاري كه براي موسسه مقام كسب كنند. -4 16حداقل معدل 

 05138817114 تلفن : - 91895-1761صندوق پستي  -روبروي ايستگاه مترو كوثر  - 32پالک  - 2كوثر شمالي  -بلوار كوثر  -بوار وكيل آباد  -مشهد  نشاني:

www.binaloud.ac.ir مشهد -بينالود  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 05134230262 تلفن : - 4نبش معلم -بلوار طرقبه-مشهد نشاني:

www.beyhagh.ac.ir بيهق ـ سبزوار غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 05144668870 تلفن : -نبش چهارراه امدا  -خيابان طالقاني -سبزوار نشاني:

www.parsrazavi.ac.ir گناباد -پارس رضوي  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 05157229115 تلفن : -گناباد خيابان ناصرخسرو  نشاني:

www.tabaran.ac.ir مشهد -تابران  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 ، معرفي خواهند گرديد.استانهاي خودگردان داراي مجوز از سوي دانشگاه منتخب هاي دانشجويي به خوابگاهجهت سكونت در خوابگاهشرايط خوابگاه: دانشجويان غيربومي 
ارايه تخفيفات شهريه به دانشجويان برتر علمي، فرهنگي و ورزشي  -3  تسهيالت وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان -2  پرداخت شهريه به صورت اقساطي -1شرايط عمومي:

سه آموزش عالي تابران  -4 س شتر از يك خانواده در مو صيل همزمان دو فرد يا بي صورت تح شهريه در  شهيد ، كميته امداد امام )ره( ،  -5  ارايه تخفيفات  همكاري با ادارات بنياد 
استفاده از بسترهاي آموزش مجازي و آموزش  -7بهره گيري رايگان دانشجويان ازخدمات مركز مشاوره موسسه  -6صوص پرداخت شهريه بهزيستي و ساير نهادهاي خيريه در خ

 تلفيقي
 051-35227215-7تلفن:  91897-13113كدپستي: ،   60خيابان شريعتي  -بلوار شريعتي  -قاسم آباد  -مشهد  نشاني:

www.toos.ac.ir مشهد -توس  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 معرفي دانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي خصوصي داراي مجوز رسمي شرايط خوابگاه:
درصدتخفيف شهريه ثابت در پايان هر نيمسال تحصيلي براي دانشجويان برتر هر رشته در هرمقطع با رتبه هاي  20-30-50-ترم تحصيلي  4درصد تخفيف شهريه ثابت در  10- شرايط عمومي:

درصد  60 – 80 – 100: بين المللي: تخفيف كل شهريه )ثابت و متغير(  تخفيفات ويژه در شهريه ثابت و متغير براي رتبه هاي اول تا سوم قهرمانان ورزشي در يك نيمسال تحصيلي -اول تا سوم 
وام شهريه مطابق مقررات ازمحل تخصيص اعتبار از سوي صندوق  -درصد  35 – 50 -70درصد منطقه اي و استاني: تخفيف شهريه ثابت  60 – 80 – 100: تخفيف شهريه ثابت ملي

ميليون ريالي ) طرح همياران علم( براي  6اعطاي تسهيالت وام اختصاصي از طريق اعتبارات موسسه: تخصيص وام  -رفاه وزارت علوم و تحقيقات به دانشجويان در هر نيمسال تحصيلي 
ش شجويان مقاطع كارداني و كار سي دان شاوره باليني  -نا شاوره در حوزه هاي: م صيلي  -برگزاري كارگاه هاي م سب و كار -تح شي و ارايه  –مذهبي  -خانواده  -كارآفريني و ك آموز

شجويي رايگان  -خدمات رايگان  سيم دان شجويي  -ارايه اينترنت بي  صندوق رفاه دان سوي  صيص اعتبار از  شركت در اردوهاي ت %50غذاي يارانه اي در طول هفته با تخ خفيف براي 
امكان استفاده رايگان از پايگاه هاي اطالعاتي علمي معتبر )بيش از  -براي كاركنان دولت و كارمندان، برنامه آموزشي مستقل و متناسب با شرايط تنظيم خواهد شد.  -تفريحي و فرهنگي 

و نرم  (E- Booksكتاب الكترونيكي ) 11000امكان اسممتفاده رايگان از بيش از  -حوزه هاي علمي مختلف  پايگاه( فارسممي و التين جهت دسممتيابي به مقاالت فارسممي و التين در 94
شي  صورت دوره اي و رايگان  -افزارهاي آموز شي كتابخانه به  شده در  -شركت در تورها و كارگاه هاي آموز سمينارها و همايش هاي برگزار  شركت در بازديد ها، اردوهاي علمي و 

 تشويق و حمايت مالي از چاپ مقاالت علمي مورد تاييد اساتيد و دانشجويان -به صورت رايگان موسسه 

 05138909641 تلفن : - 9188911111كد پستي  - 20قانع شهيد نبش  - (67معلم ) بلوار شهيد قانع - سه راه تربيت –مشهد  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  27 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.jdk.ac.ir كاشمر -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 امكان استفاده از خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پسر و دختر مهيا مي باشد. شرايط خوابگاه:

امكان تقسيط شهريه براي  -2درصد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.  40تا 20دانشجويان رتبه هاي برتر علمي هر نيمسال تحصيلي طبق آيين نامه از تخفيف بين -1 شرايط عمومي:

شرايط  شگاهي  امكان بهره مندي دانشجويان از -3دانشجويان فراهم است. همچنين پرداخت وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان واجد  آموزش هاي كوتاه مدت وتخصصي جهاد دان

دانشجويان مي توانند از خدمات تخصصي آزمايشگاه هاي تشخيص طبي ومركز مشاوره ژنتيك ، از تخفيف بهره مند شوند. -4بهمراه اعطاي گواهي نامه مهارتي با تخفيف ويژه دانشجويي 

معرفي دانشجويان برتر  -7اسكان دانشجويان غير بومي درخوابگاه دانشجويي موسسه  -6گاهي خراسان با تخفيف ويژه امكان خريد كتاب تخصصي هر رشته از انتشارات جهاد دانش -5

ا ين هاي پژوهشي جهاد دانشگاهي كشور پس از اتمام تحصيالت و معرفي آنان پس از طي -در هر رشته تحصيلي براي گذراندن دوره هاي كارآموزي و كاربيني در پژوهشكده ها و گروه

شركت هاي دانش بنبان  شتغال مرتبط و  شد.  -8دوره به مراكز ا سرويس مهيا مي با سلف  شجويان يك وعده غذاي گرم درمحل  شاغل تاحد امكان در  -9براي دان شجويان  براي دان

براي دانشجويان  -11تخفيف ويژه براي دانشجويان به منظور استفاده از آموزش هاي تخصصي و كوتاه مدت جهاد دانشگاهي  -10برنامه ريزي درسي هفتگي تسهيالتي ايجاد مي شود. 

 فراهم مي باشد.عزيز عالوه بر آزمايشگاهاي موجود در موسسه، امكان استفاده از آزمايشگاه هاي مجهز و پيشرفته جهاددانشگاهي خراسان رضوي در مشهد نيز 

 05155250800-5 تلفن : -بلوار سيد مرتضي  -كاشمر  نشاني:

www.hri.ac.ir مشهد -حكمت رضوي  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 05136238657 تلفن : -پشت پارک نيلوفر  -68انديشه  -قاسم آباد-مشهد نشاني:

www.hakimtoos.ac.ir مشهد -حكيم طوس  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 خوابگاه براي دانشجويان دختر غيربومي ازطريق خوابگاههاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه فردوسي مشهد، امكانپذير خواهد بود. شرايط خوابگاه:

برابر مصوبات موسسه،به دانشجويان رتبه اول تا -2قرار دارد. اين موسسه در يكي از بهترين مناطق شهري با دسترسي بسيار آسان به مترو و وسايل حمل و نقل عمومي -1 شرايط عمومي:

سب معدل باالي  شرط ك صيلي )به  سال تح شته در هر نيم شهريه ثابت اعطاء ميگردد.  20، 30، 50( به ترتيب 18سوم هر ر صد تخفيف  ضوابط -3در شجويان ورودي جديد برابر  به دان

برابر مصوبات موسسه، دانشجوياني كه  -4اعطاء ميگردد.)اين وام مجزا از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم مي باشد.( موسسه ، وام قرض الحسنه كمك هزينه پرداخت شهريه 

شهريه ثابت به ميزان  سه را به عنوان انتخاب اول برگزينند، از تخفيف  شجوياني كه -5در ترم اول بهره مند ميگردند.  %100اين موس سه ، دان صوبات موس سه را پس از  برابر م اين موس

تحصيل همزمان دو فرد از هر خانواده مشمول تخفيف  -6در ترم اول بهره مند ميگردند.  %50دانشگاههاي دولتي حضوري بعنوان انتخاب اول، برگزينند، از تخفيف شهريه ثابت به ميزان 

 نگي برابر ضوابط موسسه تخفيفات شهريه اعمال خواهد شد.جهت دانشجويان برتر علمي،ورزشي،فره-7شهريه ثابت براي هر دانشجو ميگردد.  20%

 05138402726 تلفن :          230پالک  –( 25خيابان گلستان غربي )دانشگاه  –خيابان دانشگاه  –مشهد  نشاني:

www.hnq.ac.ir قوچان -حكيم نظامي  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 05147211772 تلفن : -انتهاي اراضي سيمرغ  مشهد-قوچان جاده قوچان  نشاني:

www.khi.ac.ir مشهد -خاوران  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

سه آموزش عالي خاوران در كمال افتخار امكانات زير را براي ورودي هاي مهرماه شرايط عمومي: س ساتيد قبل از  -1نمايد: خود ارايه مي 99مو شاوره با ا سه و م س امكان بازديد از مو

شته  صدور گواهيهاي كارگاهارايه  -2انتخاب ر صي و  ص صيل هاي حرفه اي معتبر بين المللي با همكاري ارگاننامهتخ صورت رايگان در طول تح معافيت از پرداخت  -3هاي ذيربط ب

شگاهي آن ها باالتر از  شجوياني كه معدل كل دوره پيش دان صيلي براي دان سال تح شهريه ثابت اولين نيم صدي از  شد.  18در سال معافيت از پرداخت د -4با شهريه ثابت نيم صدي از  ر

سال.  صيلي در هر نيم شته تح سوم هر ر شجويان رتبه اول تا  سه براي دان س شي مو ضوابط آموز شگاه -5بعد مطابق  ساتيد دان ستفاده از ا  هاي مادر در تدريس برخي ازدروس كليدي ا

شبكه و اطالعاتارايه كارگاه - 6 شبكه، امنيت  شي رايگان رباتيك،  سي كامپيوتر سازي ورود به بازار كار براي سازي تجاري جهت زمينههبرنام-هاي آموز شته مهند برخورداري از  -7ر

سابقات قراني و و سوم در م سب رتبه اول تا  ستان و باالتر موفق به ك سطح ا شجوياني كه در  سال بعد براي دان شهريه ثابت نيم شوند. تخفيف ويژه در  شي  كمك به تامين خوابگاه  -8رز

شجويي شجو در حد توان.  دان صي دان شخ سه.-9جهت خواهران با هزينه  س شجويان با  -10 وجود تنوع غذايي در بوفه مو سه براي دان س سرويس مو سلف  تامين يك نوبت غذاي گرم در 

سالناين موسسه دارا -11 اي در صورت تخصيص يارانه از طريق صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.قيمت يارانه سالن آمفي تياتر ي  هاي ورزشي مجهز و متنوع، 

از موسسه بازديد نمايند. داوطلبان مي شود داوطلبين شخصاً باشد. اكيداً توصيه ميالمللي در محيطي زيبا و با امكانات تأسيساتي مدرن ميمنحصر بفرد مطابق با آخرين استانداردهاي بين

 موسسه مراجعه نمايند. توانند براي كسب اطالعات بيشتر به وبگاه

 05135230690 تلفن : - 12و  10بين برادران حسيني  - 4فالحي  -بلوار شهيد رفيعي  -بزرگراه امام علي  -مشهد  نشاني:

www.khorasan.ac.ir مشهد -خراسان  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 خوابگاه هاي خودگردان طرف قرارداد معرفي مي نمايد.موسسه دانشجويان متقاضي خوابگاه را به  شرايط خوابگاه:

شهريه ثابت  -1 شرايط عمومي: شي از  شند بخ شمول يكي از بندهاي زير با شجوياني كه م سه، به دان س صوب هيات محترم امناء مو شهريه م ساس آيين نامه تخفيف  تخفيف داده مي بر ا

و باالتر باشد. ب : دانشجويان ممتاز هر رشته در طي هر سال تحصيلي. ج : دانشجويان شاغل به تحصيل از  19يا هنرستان آنان شود: الف : دانشجوياني كه معدل كل سال آخر دبيرستان 

شوند ) قرآني، علمي سب رتبه مي  سري موفق به ك سرا ستاني و  شنواره هاي ا شجوياني كه در ج شتر(. د : دان سه )دو نفر و بي س شي، فرهنگي ويك خانواده در مو شجويان  ، ورز ... ( ر : دان

سلح،بازنشستگان كشوري و لشكري و سازمان تحت پوشش سازمان هاي حمايتي كميته امداد امام خميني)ره( و سازمان بهزيستي با ارايه ي معرفي نامه. و : فرهنگيان ،كاركنان نيروهاي م

تسهيالت غذاي گرم و وام  -2ربط. ه : ايثارگران گرانقدر انقالب اسالمي و فرزندان اين عزيزان. ذياي هانتامين اجتماعي و فرزندان آنان و بسيجيان فعال سراسر كشور با معرفي سازم

 شهريه نيز در صورت تداوم همكاري صندوق رفاه دانشجويان، تامين ميگردد.

 05135028601-4 تلفن : - 82خيابان آموزگار -انتهاي بلوار دندان پزشكان -بلوار وكيل آباد  -مشهد  نشاني:

www.motahar.ac.ir مشهد -خردگرايان مطهر  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 خوابگاه خواهران جنب موسسه داير مي باشد. 09159101126شماره تماس خوابگاه  شرايط خوابگاه:

 05138842226-7 تلفن : - 45نبش كوثر  -بلوار كوثر  -مشهد  نشاني:

www.sobhan.ac.ir نيشابور -سبحان  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 05143348057 تلفن : - 747صندوق پستي  - 17خيابان امام خميني  -نيشابور  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  28 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.salman.ac.ir مشهد -سلمان  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 مي باشدتامين خوابگاه دانشجويي خودگردان امكانپذير  شرايط خوابگاه:

امكانات آموزشي: استفاده از اساتيد مجرب و برخورداري  -2دانشجويان از وام هاي دانشجويي براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بهره مند خواهند بود.-1 شرايط عمومي:

 در سلف سرويس موسسه با قيمت يارانه اي توزيع مي گردد.  روزانه يك وعده غذاي گرم -3از فضاي مناسب آموزشي، مركز رايانه، كارگاه، آزمايشگاه و كتابخانه و قرايت خانه مجهز.

دانشجوياني كه اين موسسه را در اولويت انتخاب خود قرار دهند،  -6دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. -5به دانشجويان ممتاز در هر ترم تخفيف ويژه داده مي شود.  -4

 موسسه داراي موقعيت مكاني مناسب )دسترسي آسان از طريق مترو و اتوبوس(است -7از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 

 05138650370-1 تلفن : - 9179673499كد پستي  - 2الدن  -بلوار الدن  -بلوار وكيل آباد  -مشهد  نشاني:

www.sanabad.ac.ir گلبهار -سناباد  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

به داوطلباني كه اين موسسه را پس از انتخاب رشته هاي روزانه  -2تخفيف شهريه به قهرمانان ورزشي در سطح جهاني، آسيايي و ملي مطابق بخشنامه داخلي موسسه.  -1 شرايط عمومي:

شگاه هاي دولتي به عنوان اولويت اول خود انتخاب نمايند  شبانه دان سال اول تخفيف داده خوا 50و  شهريه ثابت در نيم صد  شهرهاي در شامل  ستان  شهر صره: داوطلبان بومي  شد. تب هد 

تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه هاي علمي اول  -3درصد تخفيف شهريه ثابت نيمسال اول برخوردار خواهند شد.  70گلبهار، چناران، گلمكان و حومه آن كه مشمول بند فوق شوند از 

خانواده محترم شهدا، جانبازان و ايثارگران با ارايه گواهي  -5ان استفاده از وام شهريه بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان. امك -4تا سوم در هر نيمسال تحصيلي داده خواهد شد. 

 معتبر از بنياد شهيد بر اساس آيين نامه هاي اجرايي از تسهيالت شهريه برخوردار خواهندشد.

 05138326401-2 تلفن : -جنب بخشداري  -ابتداي بلوار استقالل  -گلبهار  نشاني:

www.shandiz.ac.ir مشهد -شانديز  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 دانشجويان در طول دوره تحصيلي مطابق ضوابط از تسهيالت خوابگاه خودگردان برخوردار خواهند شد. شرايط خوابگاه:

درصد تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول 50دانشجوياني كه درميان موسسات غيرانتفاعي مشهد، اين موسسه را به عنوان اولين اولويت خود انتخاب كرده باشند، از -1 شرايط عمومي:

ايند و درصورت پرداخت نقدي از تخفيف بهره مند شوند. هزار توماني پرداخت نم 200دانشجويان مي توانند شهريه تحصيل خود را طي اقساط ماهيانه -2تحصيلي برخودار خواهند بود. 

دانشجويان در طول دوره تحصيلي مطابق ضوابط از تخفيف شهريه جهت دانشجوبان -5امكان استفاده از وام قرض الحسنه.  -4پرداخت وام صندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايط.  -3

سوم هر ورودي برخوردار خواهن شد. رتبه هاي برتر اول تا  سه مي-6د  س سه. بامراجعه به وبگاه مو س ضاي سرويس اياب و ذهاب رايگان از انتهاي بلوار وكيل آباد تا محل مو توانيد ازف

 استاندارد علمي و آموزشي، امكانات رفاهي و مفرح ممتاز موسسه مطلع گرديد.

 05131509 تلفن : - 10شگاه دان - 5مدرس  -روبروي موج هاي خروشان  -ابتداي جاده شانديز  -مشهد  نشاني:

www.attar.ac.ir مشهد -عطار  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 05138830118 تلفن : - 43مشهد كوثر شمالي  نشاني:

www.ferdowsmashhad.ac.ir مشهد -فردوس  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 به خوابگاه، به خوابگاههاي خودگردان داراي مجوز معرفي خواهندشد.دانشجويان در صورت نياز  شرايط خوابگاه:

تخفيف شهريه جهت دانشجوياني كه -2قرارداشتن در مركز شهر و دسترسي آسان به تمام امكانات شهري كه شرايط رفت و آمد را براي دانشجويان تسهيل مي كند.-1 شرايط عمومي:

سه در المپيادهاي  س صيل در مو سب رتبه نمايند.در حين تح شنواره هاي هنري ك شي و ج سابقات فرهنگي،ورز شي و -3علمي ،م شجوياني كه مقاالت علمي پژوه شهريه جهت دان تخفيف 

سه در مجالت معتبر علمي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري به چاپ برسانند.  شان موس شجويان وا-4علمي ترويجي با نام و ن شهريه به دان شرايط.با معرفي به پرداخت وام  جد 

شهدا و ايثارگران-5بانك مهرايران در هر ترم  صيل نمايند.  10اعطا -6 اعطا تخفيف به فرزندان محترم  سه تح س شجوياني كه در دو مقطع متوالي در اين مو شهريه به دان صد تخفيف   در

 .اده دانشجويان رشته هاي هنري مي باشدموسسه داراي نگارخانه بامجوز رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي استف-7

 05137256790 تلفن : - 30كالهدوز  -بلوار شهيد كالهدوز -مشهد  نشاني:

www.kavian.ac.ir مشهد -كاويان  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 معرفي به خوابگاه هاي خودگردان جهت دانشجويان غير بومي شرايط خوابگاه:

سه آموزش -1 شرايط عمومي: س سوم آنها مو سات آموزش عالي غيرانتفاعي انتخابهاي اول تا  س شجوياني كه در ميان مو سال اول براي دان شهريه ثابت در نيم شد. تخفيف   عالي كاويان با

تسهيالت ويژه براي دانشجويان ممتاز -4تاز اول تا سوم تخفيف ويژه شهريه به دانشجويان مم-3تخفيف شهريه ثابت دانشجويان برتر مسابقات ورزشي،قرآني،هنري،علمي،پژوهشي و... -2

 ارايه خدمات مشاوره اي رايگان-8بيمه حوادث دانشجويي -7برخورداري از وام شهريه صندوق رفاه -6تقسيط شهريه براي دانشجويان نيازمند -5

 05138816393 تلفن : - 13نبش كوثر  -بلوار كوثر  -بلوار وكيل آباد  -مشهد  نشاني:

www.vahdat.ac.ir تربت جام -وحدت  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

 05152547001 تلفن : -كيلومتر يك جاده تربت جام به مشهد -تربت جام  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نور خراسان شمالي استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان

 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.cheshirvan.ac.ir/ خراسان شمالي * دانشكده كشاورزي شيروان استان 

 05836353661 تلفن : - 10كيلومتر -شيروان نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  29 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.ub.ac.ir خراسان شمالي * دانشگاه بجنورد استان 

دانشگاه به ترتيب يك سال و دوسال خوابگاه در داخل دانشگاه تعلق مي گيرد. ساير دانشجويان دوره روزانه پسر و دختربر اساس اولويت مندرج در پرتال امور دانشجويي  شرايط خوابگاه:

 دانشجويان مي توانند از خوابگاههاي غيردولتي تحت نظارت دانشگاه با هزينه شخصي استفاده كنند.

 شدگان با رتبه هاي برتر مشوق هايي طبق شرايط اعالمي در وبگاه دانشگاه اهدا مي نمايد. دانشگاه بجنورد به پذيرفته -2اين دانشگاه عضو دانشگاههاي عاري از دخانيات است. -1 شرايط عمومي:

 05832201000 تلفن : - 55111-94531كد پستي  -جاده اسفراين  4كيلومتر  -بجنورد  نشاني:

www.kub.ac.ir بجنورد -خراسان شمالي * دانشگاه كوثر )ويژه خواهران(  استان 

 داراي خوابگاه خصوصي )با ظرفيت محدود( زيرنظر دانشگاه شرايط خوابگاه:

 058-32262863 تلفن : - 9415615458كد پستي  -كوچه شهيد عبدالحسين نوريان  -شهريور شمالي  17خيابان  -بجنورد  نشاني:

www.esfarayen.ac.ir خراسان شمالي * مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين استان 

 اين مركز داراي خوابگاه مي باشد. اولويت با دانشجويان روزانه است. خوابگاه:شرايط 

 05837266705 تلفن : -ميدان مادر  -اسفراين  نشاني:

www.eshragh.ac.ir بجنورد -اشراق  غيرانتفاعيخراسان شمالي * موسسه  استان 

 خوابگاه در قالب بخش خصوصي شرايط خوابگاه:

شتن تجربه بالغ بر -1 شرايط عمومي: سمي و مورد تاييد وزارت علوم  -2سال در زمينه آموزش عالي  13دا شجويي با كارمزد  -3اعطاي مدرک ر صد  3پرداخت وام دان امكان  -4در

شجويان ورودي جديد  صيل يك ترم رايگان براي دان شهريه در طول ترم بدون كارمزد  -5تح ساطي  سه روز در هفته و اجراي تعدادي از برگزاري كالس ح -6امكان پرداخت اق داكثر 

مجموعه ورزشممي تجهيز شممده با امكان  -9تخفيف شممهريه جهت دانشممجويان رتبه ممتاز در هر ترم  -8اجراي برنامه هاي مهارت افزايي و كار آفريني  -7كالس ها به صممورت مجازي 

شي  شته ورز شگاهي و كارگاهي -10برگزاري بيش از ده ر سراني از -12سالن غذاخوري با امكان ارايه غذاي يارانه اي و متنوع -11تجهيزات آزماي شركت اتوبو سرويس اياب و ذهاب 

اينترنت پرسرعت رايگان در فضاي  -14استفاده از بانك اطالعاتي جامع مقاالت كنفرانس ها و همايش ها)مگا پيپر( به صورت رايگان براي دانشجويان -13سطح شهر به محل موسسه 

 برخورداري از امتيازات بيمه دانشجويي-15موسسه 

 05832285701 تلفن : -بعد از بيمارستان امام حسن -جاده اسفراين اركان 5كيلومتر -بجنورد نشاني:

www.hakiman.ac.ir بجنورد -حكيمان  غيرانتفاعيخراسان شمالي * موسسه  استان 

 خوابگاه داراي فضاي فيزيكي مناسب و تجهيزات كامل مي باشد.خوابگاه بصورت خود گردان مي باشد.  شرايط خوابگاه:

شته از -1 شرايط عمومي: سوم( در هر ر شجويان ممتاز)رتبه اول تا  شد.  %20دان شهريه ثابت برخوردار خواهند  شجويان  -2تخفيف در  صندوق رفاه دان سوي  صورت تأمين اعتبار از  در 

رت تخصيص اعتبار وام دانشجويي از سوي صندوق رفاه در صو -3يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه اي با قيمت تعيين شده از سوي شوراي هماهنگي منطقه نه كشور توزيع مي گردد. 

از سوي بانك تجارت به  %4ريالي با كارمزد  000/000/20اعطاي وام شهريه  -4دانشجويان به دانشجويان شاغل به تحصيل ، از سوي بانك مهر ايران وام شهريه پرداخت خواهد شد. 

شجويان متقاضي  شجويان از مزاياي بيمه ح -5دان شد. كليه دان شجويي برخوردار خواهند  شهريه ثابت و متغير  -6وادث دان صوص پرداخت  شهيد و امور ايثارگران در خ همكاري با بنياد 

و تحصيل خانواده هاي كم درآمد و بي سرپرست -9همكاري با كميته امداد امام خميني )ره( جهت پرداخت شهريه  -8پرداخت شهريه بصورت اقساطي  -7فرزندان شهيد و ايثارگران 

ضروري براي شد. در مواقع  شهريه برخوردار خواهند  صيلي از تخفيف  شرفت تح ضوابط و بنابر ميزان پي ساس  ضاي يك خانواده و ... برا ستعد امكانات، كمكهاي  همزمان اع شجويان م دان

شد.  شهريه در نظر گرفته خواهد  ستا -10مالي و تخفيف  شي ا شجوياني كه در المپياد ورز سب كرده اند. تقدير از دان سوم را ك شوري مقام اول تا  كتابخانه مجهز به كتب  -11ني و ك

از دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته  -14برخورداري از سالن اجتماعات مجهز  -13سايت مجهز رايانه  -12تخصصي، عمومي و اشتراک مجله هاي علمي و پژوهشي. 

 مي آيد.مي شوند، به نحو مقتضي تقدير بعمل 

 05832285818 تلفن : -بعد از نمايشگاه بين المللي  -جاده اركان  -جاده اسفراين  5كيلومتر  -بجنورد  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نور خوزستان استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان

 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.osool.ac.ir اصول الدين غيرانتفاعي* دانشكده  خوزستان استان 

دانشكده اصول الدين تهران و ساوه هيچ گونه امكانات خوابگاهي براي ارايه -2پذيرفته شدگان نهايي شعبه دزفول از امكانات رفاهي خوابگاه بهره مند خواهند بود .  –1 شرايط خوابگاه:

هي براي برادران ندارد و براي خواهران دانشجو در زمينه تسهيالت دانشكده اصول الدين قم هيچگونه امكانات خوابگا –3به دانشجويان ندارد و دانشكده تهران اختصاص به خواهران دارد. 

 خوابگاهي همكاري مي نمايد.

برخورداري از سالمت جسمي و رواني به تشخيص  – 2اعتقاد و التزام عملي به شريعت اسالم و نظام جمهوري اسالمي و اصل واليت فقيه .  – 1الف . شرايط وضوابط عمومي  شرايط عمومي:

پوشش مناسب رعايت كامل موازين و پوشش اسالمي و التزام عملي به چادر بعنوان حجاب برتر و عدم استفاده از هرگونه آرايش و رعايت شيونات اسالمي و  – 3مراجع مورد تاييد دانشكده . 

شرايط و ضوابط اختصاصي  –محيط آموزشي اين دانشكده براي برادران و خواهران بصورت مجزا مي باشد ب  -4شكده الزامي است . دان مسئولينبراي آقايان و ضوابط پرورشي به تشخيص 

نشجو موظف است كليه دا – 2چنانچه دانشجو به هر دليل از تحصيل در اين دانشكده انصراف دهد موظف و متعهد است كه شهريه را طبق مقررات وزارت علوم پرداخت نمايد.  – 1دانشكده 

هر چند نظام درسي اين  –4دانشجويان جهت پرداخت شهريه مي توانند از وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان نيز استفاده نمايند .  -3مقررات و آيين نامه هاي دانشكده را رعايت نمايد. 

رتبه هاي اول  - 1امتيازات و تسهيالت دانشكده :  -گردد . جزش دانشكده در هر ترم تحصيلي ارايه ميدانشكده واحدي است ولي دانشجو ملزم به گذراندن واحدهايي است كه از طرف آمو

م نظام پذيرفته شدگان كه معدل كتبي ديپل – 3دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند بود .  – 2تا سوم هر سال در هر رشته از هداياي ويژه اي برخوردار مي گردند. 

يا باالتر باشد  5/19دانشجوياني كه معدل نيمسال تحصيلي آنان  –4شهريه ثابت و متغير در نيمسال اول معاف خواهند بود .  %10يا باالتر باشد از پرداخت  5/18قديم يا پيش دانشگاهي آنان 

 –خيابان شهيد حميد فخاري  –باالتر از ميدان وليعصر) عج (  -تهران : خيابان وليعصر ) عج ( واحد : حدهانشاني ساير واشهريه ثابت و متغير در نيمسال بعدي معاف خواهد بود .  %10از پرداخت

  025 -3 7773525 – 6الدين . تلفن : خيابان شهيد قدوسي بعد از مجتمع مسكوني مديران دانشكده اصول -قم: فلكه جهاد ، بزرگراه عمار ياسر واحد    021-88934036-37تلفن :  21پالک 

 08642422183تلفن  33اميركبير  –خيابان اميركبير  -ساوه : ميدان آزادي واحد 

 06142321663تلفن  -جنب ورزشگاه شهيد ناحي  –روبروي مصالي دزفول  –خيابان امام خميني ) ره ( جنوبي  -دزفول  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  30 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.scu.ac.ir اهواز -خوزستان * دانشگاه شهيد چمران  استان 

 06133332043 تلفن : -اتوبان گلستان  -اهواز نشاني:

www.put.ac.ir خوزستان * دانشگاه صنعت نفت استان 

 تأمين امكانات خوابگاه هاي مجردي )در طول دوره تحصيل و در حدود امكانات دانشگاه(در حد دانشگاه هاي دولتي. شرايط خوابگاه:

ستگاه رايانه همرااعطاي كمك هزينه -1 شرايط عمومي: شوري ( Laptopه )خريد يك د ضي و فني و يا معدل كتبي  1500تا  101به داوطلبان داراي رتبه ك شي علوم ريا گروه آزماي

 3000تا  1501به داوطلبان رتبه كشوري ( Desktopه )اعطاي كمك هزينه خريد يك دستگاه رايان -2و اعزام شدگان مرحله نهايي به المپيادهاي جهاني  75/19ديپلم رياضي فيزيك 

ضي فيزيك  ضي و فني و يا معدل كتبي ديپلم ريا شي علوم ريا شركت ملي نفت  -3   74/19تا  50/19گروه آزماي صوبات هيأت مديره  صيلي مطابق م برخورداري از كمك هزينه تح

شگاه صنعت نفت )به صورت بالعوض(.  شگاه هاي  تأمين امكانات -4ايران و هيأت امناء دان شگاه(، تغذيه در حد دان خوابگاه هاي مجردي )در طول دوره تحصيل و در حدود امكانات دان

وجود  -6معضالت اين صنايع.  امكان آشنايي دانشجويان با صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پااليش در طول مدت تحصيل و امكان اخذ پايان نامه كارشناسي در مورد مشكالت و -5دولتي. 

و عملي در محل دانشگاه و  تئوريبرگزاري برخي از دروس تخصصي رشته ها به صورت  -7ه ها و امكانات مناسب آموزشي براي تسلط يافتن به زبان انگليسي در دوران تحصيل. زمين

صنايع نفت و گاز -8صنايع بزرگ نفتي  سته به  شركت هاي واب ستانه كارآموزي در  سه دوره تاب سهيالت وزارت علوم، برخورداري ف- 9برگزاري  شگاه از ت صيالن ممتاز دان ارغ التح

 دانشگاه صنعت نفت و وزارت نفت هيچگونه تعهدي جهت استخدام فارغ التحصيالن ندارند. -10تحقيقات و فناوري، جهت ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي باالتر، مطابق ضوابط مربوطه. 

 06153153000 تلفن : - 63146 - 61118 كدپستي -فلكه پتروشيمي  -بريم  -آبادان  نشاني:

www.jsu.ac.ir دزفول -خوزستان * دانشگاه صنعتي جندي شاپور  استان 

 06142428000 تلفن : -روبروي پايگاه چهارم شكاري وحدتي  -دزفول  نشاني:

www.bkatu.ac.ir بهبهان -خوزستان * دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء)ص(  استان 

 شد. به كليه دانشجويان روزانه واجد شرايط، خوابگاه واگذار خواهد( 2باشد. اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي( 1 خوابگاه:شرايط 

شبانه ( ندارد . 3.  شجويان نوبت دوم )  شجويي براي دان شگاه هيچ تعهدي در قبال تامين خوابگاه دان شبانه 4( اين دان شجويان بومي ) روزانه و  شعاع ( به دان كيلومتري از مركز  50( تا 

 شهرستان بهبهان خوابگاه واگذار نميگردد .

 061-52821230 تلفن : - 63615-151صندوق پستي  63616-11111كد پستي  -ابتداي جاده زيدون  -بهبهان  نشاني:

www.shhut.ac.ir سوسنگرد -خوزستان * دانشگاه صنعتي شهداي هويزه  استان 

 06136751021 تلفن : -آزادگان دشت  نشاني:

www.ramin.ac.ir مالثاني اهواز -خوزستان * دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان استان 

سرانه و دخترانه  شرايط عمومي: سب پ سراي منا شگاه داراي  ست دان ساعات مختلف از اهواز به مالثاني و بالعكس برقرار ا سب در  سلف سرويس اياب و ذهاب منا شگاه داراي  ست دان ا

 سرويس مناسب مي باشد.

 06136522428 تلفن : -مالثاني  -اهواز  نشاني:

www.kmsu.ac.ir خوزستان * دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر استان 

 شرايط خوابگاه: عدم واگذاري خوابگاه به دانشجويان نيمسال چهارم به بعد

 06153535005 تلفن : -خرمشهر  نشاني:

www.amiralmoemenin.ac.ir اهواز -امير المومنين)ع(  غيرانتفاعيخوزستان * دانشگاه  استان 

 06133337525 تلفن : -بلوار امام موسي صدر جنب پل شهيد علم الهدي  -امانيه  -اهواز  نشاني:

www.arvandan.ac.ir خرمشهر -اروندان  غيرانتفاعيخوزستان * موسسه  استان 

 06153536422 تلفن : -كوي نيرو جنب دبستان شهيد رجايي  -عليه السالم خرمشهربلوار علي ابن ابيطالب  نشاني:

www.mjdkh.ac.ir خوزستان -جهاد دانشگاهي  غيرانتفاعيخوزستان * موسسه  استان 

سال شرايط خوابگاه: ست اما همچون  شجويان به خوابگاهمساعدتهاي قبل اين موسسه فاقد امكانات خوابگاهي ا شجويي به عمل خواهد هاي الزم را جهت معرفي دان هاي خودگردان دان

 آورد.

 را براي كسب اطالعات بيشتر شماره گيري نماييد. 224در صورت تماس تلفني لطفا داخلي  شرايط عمومي:

 06133345372-4 تلفن : -انتهاي بلوار پرديس  -بلوار گلستان  -اهواز  نشاني:

www.rahnama.ac.ir اهواز -رهنما  غيرانتفاعيخوزستان * موسسه  استان 

 06135512828 تلفن : - 6183985397كد پستي  25غربي بين الدن و پيروزي شماره  11خ  1ساختمان شماره  -اهواز  نشاني:

www.karoon.ac.ir اهواز -كارون  غيرانتفاعيخوزستان * موسسه  استان 

 امكان استفاده دانشجويان از خوابگاههاي خودگردان سطح شهر. - شرايط خوابگاه:

كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت  -2دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد. -1 شرايط عمومي:

شش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت.  شهريه برخوردار مي گردند.  -3پو شته از تخفيف  سوم هر ر شجويان رتبه اول تا  سه  -4دان س سايت هاي  –داراي امكاناتي از قبيل كتابخانه مو

شد.  شگاههاي مجهز مي با شد.  -5كامپيوتر و آزماي شهريه برخوردار خواهند  سر( از تخفيف  سبت فاميلي )از قبيل برادر ، خواهر و هم شجويان داراي ن شجوياني كه دو مقطع  -6دان دان

 خوردار مي شوند.تحصيلي را در اين موسسه تحصيل نمايند از تخفيف شهريه بر

 06134468665-6 تلفن : - 6164888518كد پستي  -كمربندي  4و  3بين خيابان  - 3فاز  -خيابان اقبال  -كوي ملت  -اهواز  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  31 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.mehrarvand.ac.ir آبادان -مهر اروند  غيرانتفاعيخوزستان * موسسه  استان 

 06153364851 تلفن : -آبادان  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نور زنجان استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان

 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.iasbs.ac.ir زنجان * دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان استان 

 02433152216 :تلفن  - 45195-1159صندوق پستي  444شماره  -بلوار پرفسور يوسف ثبوتي  -زنجان  نشاني:

www.znu.ac.ir زنجان * دانشگاه زنجان استان 

براي دانشجويان پسر از  با توجه به محدوديت اين دانشگاه در واگذاري خوابگاههاي دولتي، امكان تخصيص خوابگاه براي دانشجويان روزانه به شرح ذيل ميباشد: الف( 1 شرايط خوابگاه:

داني به ترتيب از ترم سوم و دوم )دانشجويان پسر در نيمه اول نيمه دوم دوران تحصيل)كارشناسي و كارداني به ترتيب از ترم پنجم و سوم(. ب( براي دانشجويان دختر كارشناسي و كار

شگاه )در حد امكانا صي تحت نظارت دان صو صرفاً ميتوانند در خوابگاههاي خود گردان خ شجويان دختر در ترمهاي اول و دوم  صيل و دان سكان يابند(. دوران تح شگاه -2ت موجود( ا دان

سبت به تأمين و تخصيص خو صورت تمايل ميتوانند )در حد امكانات موجود( زنجان هيچ تعهدي ن شجويان در  شبانه( را ندارد. اين دسته از دان شجويان نوبت دوم ) ابگاههاي دولتي به دان

ستفاده نمايند.  شگاه ا صي تحت نظارت دان صو صيل خود از خوابگاههاي خودگردان بخش خ شتر و همچنين ميزان اجاره -3در مدت زمان تح سب اطالعات بي بهاي خوابگاههاي جهت ك

 اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي ميباشد-4مراجعه نماييد.  http://www.znu.ac.ir/stu_vp/1512خودگردان خصوصي به نشاني : 

 02433052335 تلفن : -جاده تبريز  6كيلومتر  -زنجان  نشاني:

www.roozbeh.ac.ir زنجان -روزبه  غيرانتفاعيزنجان * موسسه  استان 

 02433038015 تلفن : -شهرک پونك  -زنجان  نشاني:

www.saeb.ac.ir ابهر -ب صائ غيرانتفاعيزنجان * موسسه  استان 

 موسسه داراي خوابگاه خواهران مي باشد و در صورت به حد نصاب رسيدن برادران خوابگاه ارايه مي گردد شرايط خوابگاه:

ارايه تخفيف به  -ارايه وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان  -ارايه تخفيف به خانواده محترم فرهنگيان  -معزز شهدا ،جانبازان ، ايثارگران ارايه تخفيف به خانواده هاي  شرايط عمومي:

 دارندگان حكم قهرماني ورزشي

 02435222724 تلفن : -ضلع شمالي اتوبان  -كيلومتر يك اتوبان ابهر به قزوين  -ابهر  نشاني:

www.kar.ac.ir انتفاعي كارموسسه غير*  زنجان استان 

وين داراي خوابگاه موسسه در واحد خرمدره داراي خوابگاه اختصاصي جهت دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان جهت دانشجويان پسر مي باشد . موسسه در واحد قز شرايط خوابگاه:

 رفسنجان داراي خوابگاه خودگردان جهت دختران و پسران مي باشد .خودگردان جهت دختران مي باشد . موسسه در واحد 

  02832243441دورنگار: 0282232182و0282225882بلوار سممهروردي تلفن:-شممهرصممنعتي البرز -كار واحد قزوين: قزوين  غيرانتفاعي*موسممسممه آموزش عالي  شممرايط عمومي:

 برگزاري دوره هاي تكميلي براي كليه رشته ها با مدرک رسمي  -2موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان از شهر تهران و كرج مي باشد.  -1

صيلي ساير ارگانهاي مرتبط جهت باال رفتن مهارت در زمان فارغ التح سازمان فني و حرفه اي ، وزارت كار و  شهريه ثابت -3(.  ) از  شجويان رتبه  %30،%40،%50تخفيف  براي كليه دان

سوم در هر رشته و مقطع كارشناسي پيوسته اعمال ميگردد.  تخفيف در شهريه متغير در مقطع كارشناسي پيوسته جهت دانشجويان كارگر و يا عضو در  %40الي  %20ميزان  -4اول تا 

تخفيف شهريه ثابت در مقطع كارشناسي پيوسته جهت دانشجويان تحت  %50ميزان  -5سال در زمان ثبت نام ( .  3گردد ) به شرط عضويت  خانه كارگر با ارايه معرفي نامه اعمال مي

سمي تعلق مي گيرد .  شرط ارايه معرفي نامه ر ستي به  شش و كاركنان كميته امداد و بهزي سته ج %15ميزان  -6پو سي پيو شنا شهريه متغير در مقطع كار سمي تخفيف  هت كارمندان ر

تخفيف در شهريه ثابت در مقطع كارشناسي پيوسته جهت  %20ميزان  -7دولت و پرسنل نيروهاي مسلح و نيز فرزندان بازنشستگان دولتي و نيروهاي مسلح در نظر گرفته شده است . 

ساير تخفيفات درمقطع كارشناسي پيوسته در سايت موسسه آموزش عالي كار واحد  ليست-9رايگان مي باشد .  %100تحصيل در كليه رشته هاي مقطع كارداني -8كليه دانشجويان . 

موسسه در واحد قزوين داراي سلف سرويس ، وام صندوق رفاه دانشجويي مي باشد . *موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -10قابل مشاهده است .  Qazvin.kar.ac.irقزوين به آدرس 

سدآباديانتهاي -كار واحد خرمدره: خرمدره سيد جمال الدين ا سرويس اياب و  -1 02435527990دورنگار: 6560و 02435536550جنب كمربندي تلفن:-خيابان  سه داراي  س مو

شد .  شهر تهران و كرج مي با صورت خودگردان از  شجويان ب شهريه ثابت  -2ذهاب براي كليه دان سوم در هر %30،%40،%50تخفيف  شجويان رتبه اول تا  شته و مقطع  براي كليه دان ر

سته اعمال ميگردد.  سي پيو شنا ضو در خانه كارگر با ارايه معرفي نامه  %40الي  %20ميزان  -3كار شجويان كارگر و يا ع سته جهت دان سي پيو شنا شهريه متغير در مقطع كار تخفيف در 

ر مقطع كارشناسي پيوسته جهت دانشجويان تحت پوشش و كاركنان كميته امداد و تخفيف شهريه ثابت د %50ميزان  -4 سال در زمان ثبت نام (. 3اعمال مي گردد) به شرط عضويت 

تخفيف شهريه متغير در مقطع كارشناسي پيوسته جهت كارمندان رسمي دولت و پرسنل نيروهاي مسلح و نيز  %15ميزان  -5بهزيستي به شرط ارايه معرفي نامه رسمي تعلق مي گيرد . 

ليست ساير تخفيفات در -7تخفيف در شهريه ثابت جهت دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته .  %20ميزان  -6روهاي مسلح در نظر گرفته شده است . فرزندان بازنشستگان دولتي و ني

سه آموزش عالي كار واحد خرمدره به آدرس  س ست .  khoramdareh.kar.ac.irسايت مو شاهده ا شته هاي مقطع كارداني  -8قابل م صيل در كليه ر شد .  %100تح  رايگان مي با

جاده كمربندي 4كيلومتر  -كار واحد رفسنجان: رفسنجان غيرانتفاعيموسسه در واحد خرمدره داراي سلف سرويس ، وام صندوق رفاه دانشجويي مي باشد . *موسسه آموزش عالي  -9

سروي -1 03434355627دورنگار:  03434355625كرمان تلفن:-يزد سنجان داراي  سه در واحد رف س صلي مو صورت خودگردان از نقاط ا شجويان ب س اياب و ذهاب براي كليه دان

 %40الي  %20ميزان  -3براي كليه دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر رشته و مقطع كارشناسي پيوسته اعمال ميگردد.  %30،%40،%50تخفيف شهريه ثابت  -2شهر رفسنجان مي باشد. 

سال در زمان ثبت نام ( .  3ي پيوسته جهت دانشجويان كارگر و يا عضو در خانه كارگر با ارايه معرفي نامه اعمال مي گردد) به شرط عضويت تخفيف در شهريه متغير در مقطع كارشناس

شرط ارايه معرفي نا %50ميزان  -4 ستي به  شش و كاركنان كميته امداد و بهزي شجويان تحت پو سته جهت دان سي پيو شنا شهريه ثابت در مقطع كار سمي تعلق مي گيرد . تخفيف   مه ر

ي مسلح در نظر گرفته تخفيف شهريه متغير در مقطع كارشناسي پيوسته جهت كارمندان رسمي دولت و پرسنل نيروهاي مسلح و نيز فرزندان بازنشستگان دولتي و نيروها %15ميزان  -5

ست.  سي  %20ميزان  -6شده ا شنا شجويان مقطع كار شهريه ثابت جهت دان سنجان به آدرس لي-7تخفيف در  سه آموزش عالي كار واحد رف س سايت مو ساير تخفيفات در  ست 

rafsanjan.kar.ac.ir  . موسسه در واحد رفسنجان داراي سلف سرويس ، وام صندوق  -9رايگان مي باشد .  %100تحصيل در كليه رشته هاي مقطع كارداني  -8قابل مشاهده است

 رفاه دانشجويي مي باشد .



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  32 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نور سمنان استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان

 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.ugsr.ir سمنان * دانشكده فني و مهندسي گرمسار استان 

 دانشكده هيچ گونه تسهيالت خوابگاهي براي دانشجويان ندارد. شرايط خوابگاه:

 02331930306 تلفن : -گرمسار بلوار شهيد بهشتي  نشاني:

www.du.ac.ir سمنان * دانشگاه دامغان استان 

 نيمسال 4نيمسال دانشجويان پسر:  8دانشجويان دختر:  شرايط خوابگاه:

 02335220087 تلفن : -ميدان دانشگاه  -دامغان  نشاني:

www.semnan.ac.ir سمنان * دانشگاه سمنان استان 

دانشجوياني كه رتبه اول در هر كد رشته  - 2به محدوديت فضاي خوابگاهي، صرفا به دانشجويان روزانه در اولين سال تحصيلي خوابگاه واگذار مي كند.  دانشگاه با توجه شرايط خوابگاه:

محل تحصيل و  -4پرديس خودگردان معذور است.  دانشگاه از ارايه خوابگاه به دانشجويان شبانه و -3تحصيلي را احراز نمايند، در سال تحصيلي بعد خوابگاه دولتي دريافت مي كنند. 

صله  شهر و در فا شگاه واقع در مهدي  شكده منابع طبيعي اين دان سي و علوم تربيتي و دان شنا شكده روان  شد.  20خوابگاه دان سمنان مي با ستان  شهر صيل و  -5كيلومتري از  محل تح

شهميرزاد و د شگاه واقع در  شكي اين دان شكده دامپز صله خوابگاه آموز شد.  24ر فا سمنان مي با ستان  شهر ست.  -6كيلومتري از  شگاه عاري از دخانيات ا سمنان دان شگاه  -023دان

33654329 ،33654330 

 02333654324-5 تلفن : -روبروي پارک سوكان  -جاده دامغان  3كيلومتر  -سمنان  نشاني:

www.shahroodut.ac.ir سمنان * دانشگاه صنعتي شاهرود استان 

 به كليه پذيرفته شدگان خوابگاه تعلق مي گيرد شرايط خوابگاه:
 023-32392204-9 تلفن : - 3619995161كد پستي  -بلوار دانشگاه  -شاهرود  نشاني:

www.eyc.ac.ir انتفاعي ايوانكيسمنان * دانشگاه غير استان 

كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت -2سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد.دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه در چارچوب -1 شرايط عمومي:
شش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت. سقف  -3پو شان تا  سلح و فرزندان اي شاغل در نيروهاي م شهريه تعلق مي گيرد.  20به تمامي افراد  صد تخفيف  شاغل در وزارت  -4در به افراد 

دانشجويان با نسبت فاميلي  -5درصد تخفيف شهريه تعلق مي گيرد.  15و فرزندان آنان كه در رشته هاي تربيت بدني اين دانشگاه مشغول به تحصيل مي شوند تا سقف  ورزش و جوانان
شند، به هر كدام تا شغول با صيل م شگاه به تح سري،فرزندي( مادامي كه به طور همزمان در اين دان شهريه تعلق خواهد گرفت. 25سقف  درجه يك)برادري،خواهري،هم صد تخفيف   در

صيل نمايند از  -6 شگاه تح شجوياني كه در دو مقطع متوالي در اين دان شهريه برخوردار مي گردند. 10دان صد تخفيف  سالن  -7در شجويان هر روز از وعده غذايي گرم)ناهار( در  دان
سابقات و -8غذاخوري مجهز بهره مند مي گردند. سقف به مدال آوران م شي تا  شهريه تعلق مي گيرد.  15رز صد تخفيف  شگاه در  -9در سريه تهران قرار  50دان سه راه اف كيلومتري 

دانشجويان از كتابخانه ديجيتال،كارت سالمت،سايت  -10گرفته و با هماهنگي شركت هاي معتبر، سرويس اياب و ذهاب از عمده ميادين اصلي تهران و شهرهاي مسير برقرار مي باشد.
شي مبتني بر وب، بهره مند مي گردند.ه ستم اطالعات آموز سي سي به منابع و پايگاه هاي اطالعات علمي معتبر دنيا بهره  -11اي مجهز رايانه اي و  ستر شجويان از اينترنت رايگان و د دان

 023-31432مند مي گردند. تلفن: 
 023-31432 تلفن : - 35918-99888كدپستي  -خيابان دانشگاه  -بلوار آيت اهلل طالقاني -ايوان كي نشاني:

www.fgusem.ac.ir سمنان -سمنان * دانشگاه فرزانگان )ويژه خواهران(  استان 

 سال خوابگاه برخوردار هستند. به دانشجويان دوره شبانه خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.2دانشجويان دوره روزانه از  شرايط خوابگاه:
 و انتقالمحدوديت نقل  شرايط عمومي:

 02333469425 تلفن : -جنب فني و حرفه اي خواهران  -خيابان دانشگاه  -شهريور  17انتهاي بلوار  -سمنان  نشاني:

www.adiban.ac.ir گرمسار -انتفاعي اديبان سمنان * موسسه غير استان 

 ارايه خوابگاه دانشجويي بدون پرداخت اجاره مي باشد. شرايط خوابگاه:
. برگزاري دوره هاي مهارتي با هزينه دانشگاه جهت 3. برنامه ريزي جهت اشتغال فارغ التحصيالن 2. امكان استفاده از تسهيالت بانكي بدون بهره براي پرداخت شهريه 1 عمومي:شرايط 

اشد و امكان استفاده از غذاي يارانه اي براي كليه دانشجويان فراهم مي . سلف سرويس و بوفه دانشجويي داير مي ب5. امكان تقسيط در پرداخت شهريه 4اماده سازي افراد براي اشتغال 
شد.  ست. 6با ستفاده ا شجويان قابل ا صال نامحدود به اينترنت براي كليه دان شگاه با امكان ات سايت رايانه اي دان سال آنان باالي 7.  شجوياني كه معدل نيم شد درترم بعد از  17. دان با

. مادامي كه دو دانشجو از يك خانواده در موسسه مشغول به تحصيل باشند مي 9. امكان استفاده از كتابخانه ديجيتال در كنار كتابخانه فيزيكي وجود دارد. 8تخفيف شهريه برخوردارند. 
ستفاده نمايند.  شهريه در كل طول تحصيل برخوردارخواهند 10توانند از تخفيف شهريه ا شوند از تخفيف  . در صورتي كه دانش آموختگان موسسه در مقاطع باالتر اين موسسه پذيرفته 

 . كالس هاي موسسه در دو روز پشت هم تشكيل مي شود11بود. 
 02334557261-6 تلفن : -بين پل هوايي و شهرک صنعتي  -ضلع شمالي جاده تهران به مشهد  -گرمسار  نشاني:

www.barayand.ac.ir شاهرود -انتفاعي برايند سمنان * موسسه غير استان 

 02332397825 تلفن:

www.tooran.ac.ir دامغان -انتفاعي توران سمنان * موسسه غير استان 

روزانه يك وعده غذاي -2تخفيف شهريه ثابت در نيمسال بعد تعلق مي گيرد. درصد  10و 20،30به ترتيب  17به رتبه هاي اول تا سوم به شرط كسب حداقل معدل -1 شرايط عمومي:
موسسه از امكاناتي نظير اينترنت پرسرعت رايگان،كتابخانه مجهز،سلف،آزمايشگاه،آتليه مجهزو... -3گرم يارانه اي با تخصيص اعتبار از طرف صندوق رفاه به دانشجويان تعلق مي گيرد. 

 مي باشد.
 02335262945 تلفن : -بلوار جمهوري اسالمي  -روي اداره امور مالياتي بهرو –دامغان  نشاني:

www.roshdedanesh.ac.ir سمنان -انتفاعي رشد دانش سمنان * موسسه غير استان 

 02333481782 تلفن : -خيابان شهيد احمدي روشن  -بلوار دفاع مقدس -ميدان استاندارد-سمنان نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  33 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.nbshahrood.ac.ir سمنان * موسسه غيرانتفاعي شاهرود استان 

 02332373651 تلفن : -شاهرود ميدان واليت خيابان شهيد هاشمي نژاد ميدان حضرت ابوالفضل ع  نشاني:

www.otaria.ac.ir ايوانكي -انتفاعي علوم توسعه پايدار آريا سمنان * موسسه غير استان 

دانشگاه منتخب برتر جهان از سوي  12آموزش عالي علوم و توسعه پايدار آريا، بواسطه فعاليتهاي چشمگيري كه تا كنون از خود نشان داده است، بعنوان يكي از موسسه - شرايط عمومي:
ست.  (ACIانجمن علمي بين المللي بتن آمريكا) شده ا سه با مركز تحقيقات بتن)متب(، واقع در تهر -2برگزيده  س ان)ميدان ونك(داراي تفاهم نامه همكاري في مابين با از آنجاييكه مو

از طرف ارائه تسهيالت -3ستفاده نمايند. مجوز وزارت علوم مي باشد، تمامي دانشجويان اين موسسه مي توانند از امكانات آموزشي، پژوهشي، آزمايشگاهي و كارگاهي موجود در تهران ا
 امكان معرفي و اعزام دانشممجويان نخبه به خارج از كشممور به منظور ادامه تحصمميل -4يان داراي اسممتعدادهاي درخشممان شممركت فني و مهندسممي وند شمميمي سمماختمان به دانشممجو

سي -5 سابر سابداري، ح شاغل ح صاحبان م ساز،  ساخت و  صاحبه هاي كاري با مديران و رهبران  شجويان جهت م ضويت -6و معماري برنامه ريزي و هماهنگي براي معرفي دان امكان ع
شجويان در انجمن علمي بين المللي بتن آمريكا) شن-(ACIرايگان دان ستراك سه بين المللي معماري كن ا س سابقات  -7 (canstruction)شاخه ايران و مو ستفاده برندگان م امكان ا

حضور دانشجويان در كالسهاي رايگان دوره كانال ارتباط -8ته شده شاخه ايران و مركز تحقيقات بتن)متب( از مزاياي در نظر گرف-(ACIدانشجويي انجمن علمي بيل المللي بتن آمريكا)
در نظر گرفتن تخفيف هاي دانشجويي به دارندگان مقام هاي اول -9صنعت، جامعه و دانشگاه جهت آموزش و يادگيري مهارت هاي تكنيكي و كاربردي براي ورود به بازار كسب و كار 

اعمال تخفيف شهريه ثابت به دانشجويان ممتاز موسسه)رتبه هاي اول تا سوم( در هر نيم -10ورزشي سراسر كشور برابر ضوابط و مقررات  تا سوم مسابقات پزوهشي علمي، فرهنگي و يا
ستفاده از آزمايشگاههاي بتن، مواد و مصالح، خاک، كارگاه هاي جوشكاري، آتليه معماري، كارگاه هاي حسابداري و حسابرسي مجهز به ر-11سال تحصيلي  دانشجويان براي -12وز، ا

در صورت تامين اعتبار از سوي صندوق رفاه، دانشجويان يك نوبت غذاي گرم -13پرداخت شهريه مي توانند از وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده نمايند. 
مهارت اندوزي منطبق با ابالغيه وزارت علوم)از جمله دوره هاي شناخت و استاندارد  ويژهخذ دوره هاي دانشجويان در دوران تحصيل ملزم به ا-14با قيمت يارانه دريافت خواهند داشت. 

موسسه با شرق استان تهران، امكان استفاده از سرويس اياب و ذهاب با پرداخت هزينه براي دانشجويان ميسر مي نزديكي بدليل -15مي باشند.  ( (ACI)نويسي، نرم افزار و دوره هاي
 كالسهاي موسسه دو روز در هفته تشكيل خواهد شد. -17تمامي دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي در هر نيم سال تحصيلي برخوردار خواهند شد.-16شد. با

 02334520201 تلفن : -شهر جديد ايوان كي  -كي ناايو نشاني:
 سمنان -انتفاعي فضيلت سمنان * موسسه غير استان 

شوند.  -1 عمومي:شرايط  شجويان پرداخت مي گردد، بهره مند  صندوق رفاه دان سط  شجويي كه تو شجويان مي توانند از وام دان شجويان مي توانند از يك وعده غذاي گرم  -2دان دان

عزيز پرداخت كل مبلغ شهريه در طول ترم به صورت اقساط  جهت مساعدت با دانشجويان -4دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه بهره مند مي گردند.  -3ترجيحا نهار بهره مند گردند. 

 ميسر خواهد بود.

 02333481886-7 تلفن:                 خيابان شهيد احمدي روشن –شرق مصلي  –ميدان استاندارد  –سمنان  نشاني:

www.kumesh.ac.ir سمنان -انتفاعي كومش سمنان * موسسه غير استان 

طبق ضوابط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به دانشجويان متقاضي  -2درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد .  20دانشجويان رتبه اول هر دوره به -1 شرايط عمومي:

شد . -3وام تعلق مي گيرد .  شجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند  شهيد ، آزاده و -4كليه دان شجويان فرزند  شهيد و امور  25جانباز باالي  به دان صد طبق قرارداد با بنياد  در

 .موسسه داراي اينترنت بي سيم به صورت رايگان مي باشد -8امكان تقسيط شهريه براي دانشجويان وجود دارد . -7درصد شهريه در نظر گرفته مي شود . 100ايثارگران تخفيف 

 02333480790 تلفن : - 3514484912كدپستي  -ضلع شرقي مصلي  –خيابان شهيد احمدي روشن  -بلوار دفاع مقدس  -ميدان استاندارد  -سمنان  نشاني:

www.molavi.ac.ir ايوانكي -انتفاعي مولوي سمنان * موسسه غير استان 

 شهريه و برگزاري كالسها طي دو روز در هفته ازجمله شرايط موسسه مي باشد.سرويس اياب وذهاب مهيا مي باشد.وام دانشجويي ،تقسيط  شرايط عمومي:

 02358497503 تلفن : - 3591615862كدپستي  - (جانباز موسوي)بلوار شهيد بهشتي  -ميدان امام علي  -ايوانكي  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نور سيستان و بلوچستان استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان

 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.cmu.ac.ir سيستان و بلوچستان * دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار استان 

 خوابگاه خواهران در محوطه دانشگاه قرار دارد. در اين دانشگاه به تمام پذيرفته شدگان خوابگاه تعلق مي گيرد. هزينه خوابگاه ها بر اساس تعرفه هاي مربوط مي باشد. شرايط خوابگاه:

عدم داشتن ضعف بينايي، عدم استفاده از عينك -1داوطلباني كه رشته هاي مهندسي دريانوردي و مهندسي كشتي)موتور( را انتخاب مي كنند، بايد شرايط زير را دارا باشند:  شرايط خاص:

جسماني و دارا بودن سالمت جسمي و روحي كامل با تاييد پزشك معتمد سازمان بنادر و دريانوردي. الزم به ذكر است هزينه كليه طبي، عدم داشتن كوررنگي چشم، عدم داشتن نقص 

داشتن -2سترسي است.دريانوردي قابل دمراحل معاينات پزشكي برعهده شخص داوطلب مي باشد. ليست پزشكان معتمد سازمان بنادر و ساير ارگانهاي دريايي در وبگاه سازمان بنادر و 

ن شرايط داوطلبان پس از فارغ التحصيلي و اخذ مدرک كارشناسي در رشته هاي مذكور چنانچه متقاضي خدمت در ارگانهاي دريايي باشند ، ضمن دارا بود -3سانتيمتر.  165حداقل قد

ات شايستگي سازمان بنادر و دريانوردي شركت و حدنصاب نمره قبولي را كسب نمايند. الزم اختصاصي ارگان مربوط ، بايد پس از طي دوره هاي كارورزي الزم در روي كشتي، در امتحان

تضامين مربوط به عهده شخص دانشجو مي  به ذكر است درصورت نياز به اخذ گذرنامه، شناسنامه دريايي و مجوز خروج از كشور جهت اعزام به دوره كارورزي در دريا، تمام هزينه ها و

 داشتن معافيت پزشكي براي احراز مشاغل دريايي قابل قبول نمي باشد. -4در اين زمينه هيچگونه تعهدي نخواهد داشت.  باشد و دانشگاه

 05431272077 تلفن : - 9971756499كد پستي  -بلوار دانشگاه  -چابهار  نشاني:

www.uoz.ac.ir سيستان و بلوچستان * دانشگاه زابل استان 

( به كليه پذيرفته شدگان دختر 2كليه پذيرفته شدگان دختر و پسر دوره روزانه حتي االمكان امكانات رفاهي شامل خوابگاه، تغذيه و وام هاي مرتبط تعلق مي گيرد. ( به 1 شرايط عمومي:

شدگان پسر دوره نوبت دوم)شبانه(در صورت وجود ظرفيت خالي  دوره نوبت دوم)شبانه( حتي االمكان امكانات رفاهي شامل خوابگاه، تغذيه و وام هاي مرتبط تعلق مي گيرد و به پذيرفته

( به پذيرفته 3هاي مرتبط بهره مند شوند. در خوابگاه هاي دانشجويي، خوابگاه اختصاص داده مي شود.همچنين اين پذيرفته شدگان مي توانند از ساير خدمات رفاهي مانند تغذيه و وام 

 ت رفاهي شامل خوابگاه، تغذيه و وام تعلق نمي گيرد.شدگان پرديس خودگردان هيچ يك از امكانا

 05431232030 تلفن : -پرديس جديد دانشگاه زابل -جاده بنجار 2كيلومتر  -زابل نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  34 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.usb.ac.ir زاهدان -سيستان و بلوچستان * دانشگاه سيستان و بلوچستان  استان 

درصد از دانشجويان مجرد روزانه  40( فقط به 2تك رقمي مجرد به مدت هشت نيسمال در سايت دانشگاه خوابگاه واگذار مي كند. (اين دانشگاه به دارندگان رتبه هاي 1 شرايط خوابگاه:
انه، نوبت دوم و پرديس ( هيچگونه امكان تأمين خوابگاه متاهلي براي دانشجويان دوره روز3غير بومي در سنوات مجاز براساس رتبه داوطلب در آزمون سراسري خوابگاه واگذار خواهد شد.

(دانشجويان دوره نوبت دوم و پرديس مي 5( براي دانشجويان دوره نوبت دوم و پرديس هيچگونه امكانات رفاهي اعم از خوابگاه، سرويس اياب و ذهاب و تغذيه وجود ندارد.4نمي باشد. 
 ند.توانند از امكانات خوابگاه هاي خودگردان )بخش خصوصي در سطح شهر( استفاده كن

سب اطال شرايط عمومي: سرويس اياب و ذهاب و تغذيه وجود ندارد. جهت ك شجويان دوره نوبت دوم و پرديس هيچگونه امكانات رفاهي اعم از خوابگاه،  شتر به وبگاه براي دان عات بي
 054-31136280دانشگاه مراجعه كنيد. تلفن: 

 05431136229 تلفن : -خيابان دانشگاه  -زاهدان  نشاني:

www.iuc.ac.ir چابهار غيرانتفاعيسيستان و بلوچستان * دانشگاه  استان 

 05435314310 تلفن : -تراس بهشت  -منطقه آزاد تجاري و صنعتي چابهار-چابهار نشاني:

www.mazaheb.ac.ir مذاهب اسالمي غيرانتفاعي* دانشگاه  سيستان و بلوچستان استان 

 براي تأمين خوابگاه ندارد.دانشگاه هيچ تعهدي  شرايط خوابگاه:
داشتن حجاب اسالمي برتر )پوشش چادر( در محيط دانشگاه و اماكن وابسته براي خواهران  -2پذيرش در اين دانشگاه داراي شرايط مصاحبه در بدو ورود مي باشد.  -1 شرايط عمومي:

تقريب مذاهب اسالمي بوده و احترام به مذاهب اسالمي به عنوان شرط تحصيل در اين دانشگاه مي باشد. داوطلبان تحصيل در دانشگاه مذاهب اسالمي بايستي معتقد به  -3الزامي است. 
رشته هاي فقه و حقوق حنفي و فقه و حقوق شافعي و فقه و حقوق امامي مختص برادران و خواهران همان مذاهب مي باشد.  -5حافظين قرآن در هنگام مصاحبه داراي اولويت مي باشد.  -4
پذيرش از بين داوطلبان مرد و زن  -9تحصيل در مقطع كارشناسي دانشگاه مذاهب اسالمي مشمول پرداخت شهريه نمي باشد.  -7تحصيل در دانشگاه مذاهب اسالمي حضوري است.  -6

 و بعد از آن صورت خواهد گرفت. 1369متولدين سال 
 05433482957تلفن:   9816987614كد پستي  -7روبروي پرستار  –بلوار پرستار  –زاهدان  نشاني:

www.velayat.ac.ir ايرانشهر -سيستان و بلوچستان * دانشگاه واليت  استان 

 وجه مورد بررسي قرار نخواهد داد.دانشگاه واليت درخواست هاي نقل و انتقاالت خارج از ضوابط وزارت عتف)فرزندان كاركنان ساير دانشگاه ها و ...( را به هيچ  شرايط عمومي:
 05437212289 تلفن : -بزرگراه شهيد مرادي  4كيلومتر  -ايرانشهر  نشاني:

www.saravan.ac.ir سيستان و بلوچستان * مجتمع آموزش عالي سراوان استان 

 05437630095 تلفن : -سراوان  نشاني:

www.baharandisheh.ac.ir چابهار -بهار انديشه  غيرانتفاعيسيستان و بلوچستان * موسسه  استان 

 05435322037 تلفن : -روبروي مجتمع رفاهي خدماتي بهزيستي  -بلوار قدس-چابهار نشاني:

www.partov.ac.ir زاهدان -پرتو  غيرانتفاعيسيستان و بلوچستان * موسسه  استان 

 05433416113 تلفن : - 9816848115پستي كد  3معلم  -بلوار معلم  -زاهدان  نشاني:

www.hatef.ac.ir زاهدان -هاتف  غيرانتفاعيسيستان و بلوچستان * موسسه  استان 

 وجود خوابگاه خودگردان در نزديك موسسه شرايط خوابگاه:
شهريه  - شرايط عمومي: سيط  شهريه و همچنين تق شجويان مقطع كارداني و اجراي دوره هاي  -امكان دريافت وام كم بهره براي  شهريه براي كليه دان شغل محور بدون اخذ  مهارتي و 

 كارشناسي
 05433294456 تلفن : -بعد از تقاطع بلوار جمهوري  -بلوار بزرگمهر  -زاهدان  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نور فارس استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان
 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.jahrom.ac.ir فارس * دانشگاه جهرم استان 

 داراي خوابگاه ميباشد. شرايط خوابگاه:
 07154372252 تلفن : -ميدان خليج فارس  -بلوار شهيد مطهري  -جهرم  نشاني:

www.kazerunsfu.ac.ir كازرون -فارس * دانشگاه سلمان فارسي  استان 

 داراي خوابگاه خودگردان مي باشد.دانشگاه  شرايط خوابگاه:
 071-42226050-2 تلفن : -اول خيابان طالقاني  -چهارراه ارشاد  -كازرون  نشاني:

www.shirazu.ac.ir فارس * دانشگاه شيراز استان 

وجود  1399-1400ول سال تحصيلي با توجه به الزام رعايت شرايط پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي، امكان تخصيص خوابگاه و تغذيه براي دانشجويان در نيمسال ا شرايط خوابگاه:
 ندارد.

به صورت مجازي  1399-1400براي حفظ سالمتي دانشجويان، برگزاري كالس هاي آموزشي پذيرفته شدگان دوره روزانه دانشگاه شيراز در نيمسال اول سال تحصيلي  -1 شرايط عمومي:
شدگان پذيرفتهن داراب قرار دارد. شرايط مربوط به كيلومتري شهرستا 7كيلومتري شهر شيراز و دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب در  270شهرستان داراب در  -2  خواهد بود.

با توجه به هزينه هاي زياد  -1 دوره هاي مجازي الف( شرايط عمومي: شرايط عمومي پذيرش در اين دوره ها مانند شرايط عمومي دوره هاي حضوري مي باشد. ب( شرايط اختصاصي:
با توجه به نوع سيستم  -2م معادل يك سوم ظرفيت هر دوره مي باشد. برگزاري دوره هاي مجازي، با استفاده از سيستم نوين آموزش الكترونيكي، تشكيل هر دوره منوط به حداقل ثبت نا
به دانشجويان پذيرفته شده طبق قوانين و ضوابط صندوق رفاه وزارت  -3آموزش، هيچگونه امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه، سلف سرويس و ... در اختيار دانشجويان قرار داده نخواهد شد. 

ي مي طبق نظام نامه ي آموزش هاي الكترونيكي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش به روش الكترونيكي و برگزاري كالسها به صورت مجاز -4علوم، وام تعلق مي گيرد. 
مسال )ميان ترم( و در آخر نيمسال )پايان امتحانات در وسط هر ني -6طبق نظام نامه ي آموزش هاي الكترونيكي انتقال از اين دانشكده به دانشگاههاي ديگر ممنوع مي باشد.  -5باشد. 

لزي برگزار مي شود. تذكر: هزينه برگزاري ترم( به صورت حضوري و )در حال حاضر( در چند مركز از قبيل شيراز، تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، كرمان، اهواز، ارمنستان، امارات و ما
جهت كسب آگاهي بيشتر در  -7دانشجو مي باشد كه در ابتداي سال تحصيلي، ميزان آن توسط دانشكده مشخص خواهد شد.  امتحانات غير از شيراز و در ساير مراكز امتحاني به عهده

 07144362545مراجعه نماييد. تلفن:  www.vus.irخصوص شرايط و ضوابط دانشكده آموزشهاي الكترونيكي و اطالع از ميزان شهريه در هر سال، به سايت دانشكده 
 07136286420 تلفن : -جنب صدا و سيما  -بلوار جام جم  -شيراز  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  35 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.sutech.ac.ir فارس * دانشگاه صنعتي شيراز استان 

 اولويت واگذاري خوابگاه با رتبه هاي برتر است شرايط خوابگاه:

 07137353501 تلفن : -بلوار مدرس  -شيراز  نشاني:

www.fasau.ac.ir فسافارس * دانشگاه  استان 

 كليه دانشجويان از خوابگاههاي تحت سرپرستي دانشگاه بهره مند مي شوند شرايط خوابگاه:

سهميه پرينت ، بن خريد كتاب و  -3درصد هزينه غذا به كليه دانشجويان تعلق مي گيرد80يارانه معادل  -2اينترنت رايگان در اختيار كليه دانشجويان قرار مي گيرد.-1 شرايط عمومي:

 حجم اينترنت به دانشجويان استعداد درخشان اعطا مي گردد. افزايش

 07153151111 تلفن : - 74616-86131كد پستي  -ميدان استاد بهمن بيگي  -انتهاي بلوار شهيد محب  -فسا  نشاني:

www.shirazartu.ac.ir فارس * دانشگاه هنر شيراز استان 

 مي باشد.دانشگاه فاقد هر گونه خوابگاه  شرايط خوابگاه:

 07132297772 تلفن : -چهارراه ادبيات  -شيراز  نشاني:

www.estahbanihe.ac.ir فارس * مركز آموزش عالي استهبان استان 

 خوابگاه به صورت خودگردان و توسط بخش خصوصي اداره خواهد شد. شرايط خوابگاه:

انتخاب واحد دانشجويان وجود دارد. با توجه به بودجه اختصاص داده شده از طرف صندوق رفاه دانشجويي، امكان  امكان استفاده از سلف در روزهاي كالسي طبق برنامه شرايط عمومي:

 پرداخت وام ميسر مي باشد. از دانشجويان دوره روزانه هيچ مبلغي تحت عنوان شهريه دريافت نمي گردد.

 07153234501 تلفن : -جنب آبشار  -بلوار قايم  -استهبان  نشاني:

www.eghlid.ac.ir فارس * مركز آموزش عالي اقليد استان 

 07144534056 تلفن : -ميدان سالمت  -خيابان شهيد مصطفي خميني  -اقليد نشاني:

www.fabad-ihe.ac.ir فارس * مركز آموزش عالي فيروز آباد استان 

 باشند.دانشجويان جديدالورود در اولويت واگذاري خوابگاه مي  شرايط خوابگاه:

 07138734835 تلفن : -خيابان عبدااهلل انصاري  -بلوار شهيد بهشتي  -فيروزآباد  نشاني:

www.lar.ac.ir فارس * مركز آموزش عالي الر استان 

 براساس اولويت بندي خوابگاه خودگردان فراهم مي نمايد.اين مجتمع براي خواهران دانشجو به مدت چهار سال خوابگاه زير نظر دانشگاه و براي پسران به مدت يك سال و  شرايط خوابگاه:

 07152253104-9 تلفن : - 7431868597كد پستي  -ابتداي بلوار جمهوري  -شهر جديد  -الرستان  نشاني:

www.lamerdhse.ac.ir فارس * مركز آموزش عالي المرد استان 

 تعهدي براي ارايه خوابگاه ندارد.اين مركز فاقد خوابگاه دولتي بوده و  شرايط خوابگاه:

 . رشته مهندسي نفت اين مركز، بورسيه نبوده و تعهدي براي استخدام ايجاد نمي كند.2كيلومتري شيراز مي باشد.  350. محل تحصيل دانشجويان در شهر المرد به فاصله 1 شرايط عمومي:

 07152726631 تلفن : -بلوار مطهري  -المرد  نشاني:

www.mamasaniu.ir فارس * مركز آموزش عالي ممسني استان 

 اين مركز دانشگاهي داراي خوابگاه براي دانشجويان پسر و دختر مي باشد. شرايط خوابگاه:

سهيالت آموزش رايگان برخوردار شرايط عمومي: شور از كليه ت شگاه هاي دولتي ك ساير دان شگاهي همانند  شجويان روزانه اين مركز دان سايل مربوط به تغذيه و  دان صوص م بوده و در خ

 ي دولتي كشور مي باشد.وام هاي رفاهي از قوانين صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تبعيت مي كند. شرايط دانشجويان نوبت دوم)شبانه( نيز مثل ساير دانشگاه ها

 07142520356 تلفن : -ت جنب منازل سازماني شركت نف -خيابان شهيد دستغيب  -نورآباد ممسني  نشاني:

www.apadana.ac.ir شيراز -انتفاعي آپادانا فارس * موسسه غير استان 

 هاي خودگردان در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت.خوابگاه شرايط خوابگاه:

 07136987105-6 تلفن : -روبروي بانك سپه  -ابتداي خيابان همت شمالي -ميدان معلم  -شيراز  نشاني:

www.eramedu.ir شيراز -انتفاعي ارم فارس * موسسه غير استان 

 07136465378 تلفن : -ابتداي خيابان شهيد مختاري  -ابتداي بلوار شهيد چمران -شيراز نشاني:

www.andishehj.ir جهرم -انتفاعي انديشه فارس * موسسه غير استان 

 خوابگاه خودگردان معرفي مي گردند.دانشجويان خواهر جهت اسكان به  شرايط خوابگاه:

شجويان -2درصد  2اعطاي وام باكارمزد -1 شرايط عمومي: صندوق رفاه دان ساعات برنامه -3اعطاي وام  صوصي با تنظيم  شركت ها وادارات دولتي و خ سهيل ادامه تحصيل كارمندان  ت

 برتر هر رشتهتخفيف شهريه جهت دانشجويان -5پرداخت شهريه به صورت اقساطي -4كالسي 

 07154233094 تلفن : -خيابان انديشه  -بلوار معلم  -جهرم  نشاني:

www.pars.ac.ir مهر فارس -انتفاعي پارس فارس * موسسه غير استان 

 07152823201 تلفن : -بلوار پارسيان  -مهر  نشاني:

www.pasargad-ihe.ac.ir شيراز -انتفاعي پاسارگاد فارس * موسسه غير استان 

 تامين خوابگاه خودگردان شرايط خوابگاه:

موسسه  -4امكان تقسيط شهريه براي كليه ي دانشجويان  -3پرداخت وام شهريه به دانشجويان از صندوق رفاه  -2تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه ي اول تا سوم  -1 شرايط عمومي:

 آزمايشگاه و كارگاه هاي مختلف -5، كتابخانه ، وايرلس ، امكانات ورزشي و سايت رايانه مي باشد. داراي امكانات رفاهي از قبيل سلف سرويس ، مركز مشاوره 

 07138420003-7 تلفن : - غربيبولوار فجر  -شهرک والفجر  -بولوار اميركبير  -شيراز  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  36 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.pishtazan.ac.ir شيراز -انتفاعي پيشتازان فارس * موسسه غير استان 

شته  -1 عمومي:شرايط  سوم هر ر شجويان ممتاز رتبه اول تا  شد.  30و  50، 100به دان سال بعدي تخفيف داده خواهد  شهريه ثابت نيم صد  شهيد و امور  -2در سه با بنياد  س اين مو

 موسسه داراي سلف سرويس مكانيزه مي باشد. -4. به دانشجويان متقاضي، وام كمك شهريه صندوق رفاه دانشجويي در هر نيمسال تعلق مي گيرد -3ايثارگران قرارداد همكاري دارد. 

 جهت اطالعات بيشتر به وبسايت موسسه به ويگاه موسسه مراجعه فرماييد.-5

 07136289203-4 تلفن : - 74كوچه  -خيابان قصردشت  -شيراز  نشاني:

www.tabnak.ac.ir المرد -انتفاعي تابناك فارس * موسسه غير استان 

 07152730218 تلفن : -المرد  نشاني:

www.hafez.ac.ir شيراز -انتفاعي حافظ فارس * موسسه غير استان 

 براي دانشجويان خوابگاه خودگردان مهيا مي باشد. شرايط خوابگاه:

 07132319642-5 تلفن : -پشت هتل پارس  -ابتداي خيابان نشاط  -خيابان كريمخان زند  -شيراز  نشاني:

www.zand.ac.ir انتفاعي زند شيرازفارس * موسسه غير استان 

 مي باشد ITاين موسسه داراي خوابگاه هاي با امكانات ويژه براي دانشجويان دختر بصورت خودگردان است و مجهز به سيستم كامل  شرايط خوابگاه:

صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و -1 شرايط عمومي: شجويان عالوه بر بهره مندي از وام  سه و بدون دان س شهريه با معرفي از طرف مو سنه  فناوري مي توانند در هر ترم وام قرض الح

شد از تخفيفات  -2سپرده گذاري از بانك هاي عامل دريافت نمايند سه با س شجوي اين مو صورتي كه از هر خانواده بيش از يك نفر دان شهريه بهره مند مي  10الي  5در  صدي در  در

وجود مركز كارآفريني و ارتباط با -4گيردبه هاي برتر، قهرمانان ورزشممي، علمي، فرهنگي و هنري در هر ترم تخفيف شممهريه طبق آيين نامه داخلي تعلق ميبه دانشممجويان رت - 3گردد 

امكان استفاده  -6ن و... ( به تمامي دانشجويان اي )تحصيلي، خانوادگي، سالمت رواارايه خدمات مشاوره -5صنعت با تمركز بر ايجاد مهارت هاي كسب و كار و فعاليت در مراكز صنعتي

تخصيص امكانات مالي  -8معرفي فارغ التحصيالن برتر به مراجع متقاضي كارپذيران -7از اينترنت وايرلس )بي سيم( در محيط موسسه و خوابگاه، بصورت رايگان براي كليه دانشجويان

 وجود مركز توانمندسازي حرفه اي جهت آموزش مهارت هاي مورد نياز بازار كار. -9ران قانوني براي خانوادههاي معظم شهدا، جانبازان و ايثارگ

 07136106 تلفن : -خيابان دوازدهم  -انتهاي بولوار ايمان جنوبي  -تقاطع غير هم سطح شهداي معلم  -شيراز  نشاني:

www.fatemiyehshiraz.ac.ir ويژه خواهران(انتفاعي فاطميه شيراز فارس * موسسه غير استان( 

 07132350630 تلفن : - 29كوچه  -حدفاصل چهارراه هنگ و بنفشه -بلوار استقالل -شيراز نشاني:

www.honarshiraz.ac.ir انتفاعي هنر شيرازفارس * موسسه غير استان 

 07132341160 تلفن : - 71857 -73373 يكدپست - 53مبعث و كوچه ابانيحد فاصل خ -بلوار پاسداران  -رازيش نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نور قزوين استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان

 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 07138235704و  07138234680 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  : نشاني

www.ikiu.ac.ir قزوين -قزوين * دانشگاه بين المللي امام خميني )ره (  استان 

اين دانشگاه فاقد خوابگاه  -2از دانشجويان جديدالورود غير بومي با رعايت اولويت بندي، خوابگاه ارايه مي نمايد.  %35خميني)ره(فقط براي دانشگاه بين المللي امام -1 شرايط خوابگاه:

 متاهلي است.

 02833901590 تلفن : -انتهاي نوروزيان  -قزوين  نشاني:

www.alborzq.ac.ir آبيك - انتفاعي دانش البرزقزوين * دانشگاه غير استان 

شان در حوزه آموزش عالي  16داراي  -1 شرايط عمومي: سابقه درخ سطح  -2سال  داراي كادر هيات علمي و اجرايي  -3در آخرين رتبه بندي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  1حايز 

كيلومتري با ايستگاه متروي هشتگرد  10فاصله  -5يرانتفاعي به تهران و كرج غ-نزديكترين دانشگاه غيردولتي -4مجرب و متخصص و بهره مندي از همكاري اساتيد دانشگاه هاي تهران 

داراي فضاي  -8برگزاري كالسها حداكثر سه روز در هفته  -7دانشگاه جامع )پذيرش دانشجو از گروههاي آزمايشي علوم تجربي، علوم رياضي وفني، علوم انساني و زبانهاي خارجي(  -6

اختصاص وام  -11امكانات رفاهي مناسب مانند غذاي گرم و سرويس اياب و ذهاب  -10بهره مندي از سايت ها، كارگاه ها، آتليه ها و آزمايشگاه هاي متنوع  -9آموزشي بسيار مناسب 

 028 - 91001550ماره تماس: ش -14تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز  -13تقسيط شهريه در همه نيمسال هاي تحصيلي  -12صندوق رفاه دانشجويان به متقاضيان 

 028-91001550 تلفن : -شهرک دانشگاهي انديشه  -شمال شهر آبيك  -اتوبان كرج به آبيك  نشاني:

www.raja.ac.ir قزوين -انتفاعي رجاء قزوين * دانشگاه غير استان 

براي ورزشكاران حايز رتبه در مسابقات دانشجويي و كشوري  -2ويژه اي داده مي شود. به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات مركز هر نيمسال تخفيف  -1 شرايط عمومي:

تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد  4سرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج به دانشگاه و برگشت همه روزه فراهم مي باشد.  -3تخفيف ويژه اي در نظر گرفته مي شود. 

دانشگاه با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام)ره(، بهزيستي و ... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان  -5ي از سوي صندوق رفاه امكانپذير مي باشد. شرايط از ترم دوم تحصيل

م رايگان، كتابخانه الكترونيكي، سالنهاي ورزشي )شامل امكانات آموزشي و رفاهي: سايت رايانه،آزمايشگاه هاي تخصصي با تجهيزات كامل، اينترنت بي سي -6تحت پوشش همكاري دارد. 

كي و مشاوره روانشناختي ويژه دانشجويان و زمين فوتبال و تنيس، سالن هاي جودو، واليبال و بسكتبال و ...(، برگزاري اردوهاي زيارتي و تفريحي، ارايه خدمات رايگان مشاوره ي پزش

 ف سرويس دانشگاه ارايه مي گردد .همچنين يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سل

 02833677101-10 تلفن : -خيابان نوروزيان  -بلوار امام خميني  -قزوين  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  37 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.jku.ac.ir آبيك -انتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني قزوين * دانشگاه غير استان 

 امكان استفاده از خوابگاه براي دانشجويان شرايط خوابگاه:

 02832884082 تلفن : -بلوار دانش  -شهرک دانشگاهي انديشه  -آبيك  نشاني:

www.bzte.ac.ir قزوين * مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا استان 

 02834225052اختصاص خوابگاه با توجه به امكانات و ضوابط دانشگاه و برحسب رتبه قبولي آزمون سراسري به پذيرفته شدگان. تلفن خوابگاه:  شرايط خوابگاه:

 امكان ارايه سرويس اياب و ذهاب از تهران، كرج و قمزوين بمه دانشمگاه وبالعكس بصورت روزانه و با قيمت مصوب وجود دارد. شرايط عمومي:

 02833894 تلفن : -انتهاي بلوار امام خميني  -بويين زهرا  نشاني:

www.ekbatan.ac.ir قزوين -اكباتان قزوين * موسسه غيرانتفاعي  استان 

 02832579098 تلفن : -بلوار دانشگاه -شهرمحمديه-قزوين نشاني:

www.ooj.ac.ir آبيك -انتفاعي اوج موسسه غير قزوين * استان 

 تامين امكانات خوابگاهي)دختران( شرايط خوابگاه:

تامين امكانات  -4سممرويس اياب و ذهاب.  -3درصممد.  40تخفيف شممهريه براي دانشممجويان برتر علمي، ورزشممي و فرهنگي در هر گروه تا  -2تقسمميط شممهريه. -1 شممرايط عمومي:

تخفيف مخصوص  -7وايرلس پرسرعت و انتشارات. داراي كتابخانه ، اينترنت  -6هاي كامپيوتري. مجهز به سايت -5مندي از يارانه غذا.  بوفه و بهرهخوابگاهي)دختران(، سالن غذاخوري، 

تخفيف شهريه  -11ارايه مشاوره اجتماعي و روانشناسي و اشتغال به صورت رايگان.  -10صندوق رفاه دانشجويي. وام  -9كارگاههاي مجهز.  -8استان قزوين. براي دانشجويان بومي 

تخفيف براي فرزندان تحت پوشش كميته  -13صد در صدي براي فرزندان خانواده معزز بنياد شهيد و امور ايثارگران.  تخفيف -12و حمايت مالي از اختراعات و پروژه هاي دانشجويان. 

از يك  تخفيف براي تحصيل همزمان دو دانشجو -16تفريحي، علمي و سياحتي.  -اردوهاي  -15برخورداري از بيمه حوادث دانشجويي.  -14امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي. 

شته -17خانواده.  شوري در ر سابقات ك شجويان به م شي و اعزام دان سابقات ورز شركت هاي دانش  -18هاي مختلف. برگزاري م شجويان برتر براي ورود به بازار كار و  حمايت از دان

 بنيان.

 02832882310-3 تلفن : - 3441311158كد پستي  -ابتداي شهرک قدس  -بعداز ميدان وليعصر  -آبيك  نشاني:

www.basir-abyek.ac.ir آبيك -انتفاعي بصير قزوين * موسسه غير استان 

صير ) شرايط عمومي: سه آموزش عالي ب س شگاهي و غذاي گرم  غيرانتفاعيمو سين كارآزموده ، امكانات آزماي سب ، مدر شي و رفاهي منا صله  -1( با امكانات آموز كيلومتري  70در فا

كارگاههاي  -5 ميليوني براي هر ترم 1,5امكان تقسيط شهريه واعطاي وام  -4سرويس اياب و ذهاب دانشجويان خودگردان و با نظارت موسسه  -3ثبت نام به صورت اينترنتي  -2تهران 

تقدير و تشممويق براي  -7برگزاري كالس ها در حداقل روزهاي ممكن  -6مهندسممي  –آموزشممي به صممورت رايگان در حوزه هاي حسممابداري ، بازرگاني ، رفتاري ، روانشممناسممي و فني 

 دانشجويان ممتاز و تخفيف براي دانشجويان از يك خانواده .

 02832894858-9 تلفن : -نيايش بلوار  -ميدان مادر  -آبيك  نشاني:

www.takestan.ac.ir تاكستان استان قزوين -انتفاعي تاكستان قزوين * موسسه غير استان 

 رايگان، فراهم است. %100خوابگاه دانشجويي براي خواهران با بهترين امكانات )به برادران در صورت امكان( بدون پرداخت اجاره بصورت  شرايط خوابگاه:

درصدي شهريه ثابت در  100الي50دانشجوياني كه از بين موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از تخفيف  -1 عمومي:شرايط 

حمايت -3بالعكس بصورت خودگردان فراهم گرديده است.  سرويس رفت و برگشت از تهران و كرج و هشتگرد به دانشگاه و -2كل دوران سنوات مجاز تحصيلي برخوردار خواهند شد 

 ليه دانشممجويان بصممورت رايگان و كمك به دانشممجويان براي ورود به بازار كار مربوطه و برگزاري دوره هاي تخصممصممي مرتبط با رشممته هاي تحصمميلي، مهارتهاي كسممب و كار براي ك

به دانشجويان متقاضي طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات فناوري وام شهريه مصوب آن صندوق پرداخت خواهد شد.  -5امكان تقسيط در پرداخت شهريه.  -4

درصد  30، 40، 50ال به ترتيب به دانشجويان ممتاز )رتبه هاي اول تا سوم( در هر رشته تحصيلي در هر نيمس -7امكان استفاده از تسهيالت وام دانشجويي از منابع داخلي موسسه.  -6

دانشجوياني كه در -9موسسه با بنياد شهيد وامور ايثارگران درخصوص پرداخت شهريه براي دانشجويان سهميه شاهد و ايثارگر همكاري دارد.  - 8تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد. 

شهريه  شوند از تخفيف  شگاهي حايز رتبه  شوري و دان شي و علمي ك سابقات ورز شد. م شجو در يك -10برخوردار خواهند  سه نفر دان صيل همزمان دو يا  شهريه براي تح ارايه تخفيف 

دانشجويان مي توانند بصورت رايگان از اينترنت  -12سلف سرويس و بوفه دانشجويي داير مي باشد و امكان استفاده از غذاي يارانه اي براي كليه دانشجويان فراهم است.  -11خمانواده 

 ه نمايند.استفاد

 02835246104 تلفن : - 3481367784كد پستي  -جنب دانشگاه پيام نور  -ميدان شهيد لشگري  -تاكستان  نشاني:

www.darolfonoon.ac.ir قزوين -انتفاعي دارالفنون قزوين * موسسه غير استان 

 تاييد در شهر قزوين معرفي مي گردند.دانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي خودگردان و خصوصي مورد  شرايط خوابگاه:

در هر  -2باشد. موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب دانشجويي روزانه از تهران، كرج و هشتگرد به محل موسسه وبالعكس با نرخ مصوب پايانه هاي مسافربري مي  - 1 شرايط عمومي:

موسسه براي تحصيل فرزندان خانواده هاي معظم  -3رشته و مقطع تحصيلي و براي هر سال ورود تعلق مي گيرد.  نيمسال تحصيلي ، تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز حايز شرايط در هر

 موسسه براي دانشجويان فعال و داراي مقام در عرصه هاي ورزشي ، علمي و فرهنگي در سطح ملي و استاني ، تخفيف شهريه قايل مي -4شاهد و ايثارگر تخفيف شهريه قايل مي گردد. 

رايط از سوي هيات بر اساس طرح مصوب داخلي موسسه كمك هزينه تحصيل رايگان براي دانشجويان نخبه علمي ، فرهنگي و ورزشي ، در صورت بررسي سوابق و تاييد ش - 5گردد. 

ز اعالم نتايج و اسامي ، فقط از طريق وبگاه رسمي موسسه منشر اطالعيه هاي زمان و نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان موسسه در سال تحصيلي جديد پس ا -6رييسه ، تعلق خواهد گرفت. 

 گرديده و ثبت نام صرفا بر همان اساس صورت خواهد پذيرفت.

 02833373815 تلفن : -پشت مجتمع ادارات نواب  -قزوين  نشاني:

www.soh-ins.ac.ir قزوين -انتفاعي سهروردي قزوين * موسسه غير استان 

 قرارداد با خوابگاه دخترانه و پسرانه خودگران با شرايط مناسب فطر شرايط خوابگاه:

 02833697120 تلفن : - 72كوچه حكمت  - (دانشگاه بين المللي امام خميني)بلوار شهيد سليماني  -قزوين  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  38 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.adi.ac.ir قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  استان 

 امكانات خوابگاه است اما بر حسب نياز دانشجويان از طريق خوابگاه هاي خودگردان مشكل سكونت دانشجويان را حل نموده است.موسسه فاقد  شرايط خوابگاه:

فناوري و همچنين دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه هاي مصوب وزارت علوم تحقيقات و -2رعايت شيونات اسالمي براي كليه دانشجويان الزامي است.-1 شرايط عمومي:
در صورت تخصيص وام از طرف -4بر اساس ضوابط داخلي مصوب شوراي موسسه به دانشجويان ممتاز در هر رشته تخفيف ويژه ارايه خواهد شد. -3ضوابط داخلي موسسه را رعايت نمايد.

ري دوره هاي آمادگي امكان تحصيل در مقاطع باالتر را براي دانشجويان مهيا نموده موسسه از طريق برگزا-5وزارت متبوع به دانشجويان حايز شرايط وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت.
دانشجوياني كه در مسابقات يا -7سرويس اياب و ذهاب ويژه دانشجويان همه روزه از تهران و كرج به موسسه و بالعكس مهيا است.،هزينه مربوطه بعهده دانشجويان مي باشد. -6است.

 هنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حايز رتبه اول شوند، از تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي شوند.رقابتهاي علمي،فرهنگي،
 02833651390-1 تلفن : -خيابان قايم جنوبي -بلوار اميركبير  -پونك  -قزوين  نشاني:

www.arq.ac.ir قزوين -انتفاعي عالمه رفيعي قزوين * موسسه غير استان 

سر وجود دارد -1 شرايط خوابگاه: شجويان دختر و و پ شجو براي دان شگاه دان ستفاده از خوابگاه هاي خود گردان )خصوصي ( تحت نظارت مستقيم و كنترل دان خوابگاه هاي  -2. امكان ا
 خودگردان)خصوصي( دانشجويي نزديك موسسه قرار دارند

به  -3سرويس اياب و ذهاب ويژه دانشجويان همه روزه مهيا مي باشد  -2ترم متوالي از سوي صندوق رفاه تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي براي چهار  -1 شرايط عمومي:
موسسه با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام)ره(، بهزيستي و ... در خصوص شهريه  -4دانشجويان رتبه برتر در هر ترم تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي تعلق مي گيرد 

موسسه مجهز به اينترنت رايگان جهت  -6به لحاظ موقعيت مكاني موسسه، دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان و سريع مي باشد  -5تي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد پرداخ
 استفاده دانشجويان مي باشد

 02833681006-7 لفن :ت         3414689162= كد پستي:  131پالک  -30حكمت  –بلوار پرستار  –خيابان نوروزيان  –قزوين  نشاني:

www.aqi.ac.ir قزوين -انتفاعي عالمه قزويني قزوين * موسسه غير استان 

 02833372023 تلفن : -مجتمع ادارات نواب بلوار ماليات  -قزوين  نشاني:

www.ghazali.ac.ir قزوين -غزالي انتفاعي قزوين * موسسه غير استان 

عالوه بر اعطاي مدرک دانشگاهي معتبر وزارت علوم تحقيقات و فناوري، ارايه همزمان يك يا چند مدرک  -2درصد تخفيف شهريه به كليه دانشجويان  100تا  30 -1 شرايط عمومي:
براي ورزشكاران حايز  -4به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات مركز هر نيمسال تخفيف ويژه اي داده مي شود.  -ILO 3فني و حرفه اي قابل پذيرش در كليه كشورهاي عضو 

 اشد. سرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج به محل دانشگاه و برگشت همه روزه فراهم مي ب -5رتبه در مسابقات دانشجويي و كشوري تخفيف ويژه اي در نظر گرفته مي شود. 
دانشگاه با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام)ره(،  -7تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط از ترم دوم تحصيلي از سوي صندوق رفاه امكانپذير مي باشد.  -6

و رفاهي: سايت رايانه،آزمايشگاه هاي تخصصي با تجهيزات كامل، اينترنت بي سيم  امكانات آموزشي -8بهزيستي و ... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. 
اري اردوهاي زيارتي و تفريحي، ارايه خدمات رايگان، كتابخانه الكترونيكي، سلف سرويس، سالنهاي ورزشي )شامل زمين فوتبال و تنيس، سالن هاي جودو، واليبال و بسكتبال و ...(، برگز

 پزشكي و مشاوره روانشناختي ويژه دانشجويان و همچنين يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس دانشگاه ارايه مي گردد .رايگان مشاوره ي 
 02833690128 تلفن : - 61پالک  -كوچه پور مطبوع  -بلوار پرستار  - (خيابان نوروزيان)بلوار شهيد سليماني  -قزوين  نشاني:

www.kar.ac.ir انتفاعي كارموسسه غيرقزوين *  استان 

وين داراي خوابگاه موسسه در واحد خرمدره داراي خوابگاه اختصاصي جهت دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان جهت دانشجويان پسر مي باشد . موسسه در واحد قز شرايط خوابگاه:
 دگردان جهت دختران و پسران مي باشد .خودگردان جهت دختران مي باشد . موسسه در واحد رفسنجان داراي خوابگاه خو

  02832243441دورنگار: 0282232182و0282225882بلوار سهروردي تلفن:-شهرصنعتي البرز -كار واحد قزوين: قزوين  غيرانتفاعي*موسسه آموزش عالي  شرايط عمومي:
 برگزاري دوره هاي تكميلي براي كليه رشته ها با مدرک رسمي  -2موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان از شهر تهران و كرج مي باشد.  -1

براي كليه دانشجويان رتبه اول  %30،%40،%50تخفيف شهريه ثابت -3(.  ) از سازمان فني و حرفه اي ، وزارت كار و ساير ارگانهاي مرتبط جهت باال رفتن مهارت در زمان فارغ التحصيلي
تخفيف در شهريه متغير در مقطع كارشناسي پيوسته جهت دانشجويان كارگر و يا عضو در خانه  %40الي  %20ميزان  -4تا سوم در هر رشته و مقطع كارشناسي پيوسته اعمال ميگردد. 

تخفيف شهريه ثابت در مقطع كارشناسي پيوسته جهت دانشجويان تحت پوشش  %50ميزان  -5سال در زمان ثبت نام ( .  3گردد ) به شرط عضويت  كارگر با ارايه معرفي نامه اعمال مي
هت كارمندان رسمي دولت و تخفيف شهريه متغير در مقطع كارشناسي پيوسته ج %15ميزان  -6و كاركنان كميته امداد و بهزيستي به شرط ارايه معرفي نامه رسمي تعلق مي گيرد . 

تخفيف در شهريه ثابت در مقطع كارشناسي پيوسته جهت كليه  %20ميزان  -7 پرسنل نيروهاي مسلح و نيز فرزندان بازنشستگان دولتي و نيروهاي مسلح در نظر گرفته شده است.
ساير تخفيفات درمقطع كارشناسي پيوسته در سايت موسسه آموزش عالي كار واحد قزوين ليست -9رايگان مي باشد .  %100تحصيل در كليه رشته هاي مقطع كارداني -8دانشجويان . 

موسسه در واحد قزوين داراي سلف سرويس ، وام صندوق رفاه دانشجويي مي باشد . *موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كار  -10قابل مشاهده است .  Qazvin.kar.ac.irبه آدرس 
موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب  -1 02435527990دورنگار: 6560و 02435536550جنب كمربندي تلفن:-يابان سيد جمال الدين اسدآباديانتهاي خ-واحد خرمدره: خرمدره

رشته و مقطع كارشناسي براي كليه دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر  %30،%40،%50تخفيف شهريه ثابت  -2براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان از شهر تهران و كرج مي باشد . 
تخفيف در شهريه متغير در مقطع كارشناسي پيوسته جهت دانشجويان كارگر و يا عضو در خانه كارگر با ارايه معرفي نامه اعمال مي گردد)  %40الي  %20ميزان  -3پيوسته اعمال ميگردد. 

ر مقطع كارشناسي پيوسته جهت دانشجويان تحت پوشش و كاركنان كميته امداد و بهزيستي به شرط تخفيف شهريه ثابت د %50ميزان  -4سال در زمان ثبت نام ( .  3به شرط عضويت 
تخفيف شهريه متغير در مقطع كارشناسي پيوسته جهت كارمندان رسمي دولت و پرسنل نيروهاي مسلح و نيز فرزندان بازنشستگان  %15ميزان  -5ارايه معرفي نامه رسمي تعلق مي گيرد . 

ليست ساير تخفيفات در سايت موسسه آموزش -7تخفيف در شهريه ثابت جهت دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته .  %20ميزان  -6روهاي مسلح در نظر گرفته شده است . دولتي و ني
موسسه در واحد خرمدره  -9 رايگان مي باشد.  %100تحصيل در كليه رشته هاي مقطع كارداني  -8قابل مشاهده است.  khoramdareh.kar.ac.irعالي كار واحد خرمدره به آدرس 

كرمان -جاده كمربندي يزد4كيلومتر  -كار واحد رفسنجان: رفسنجان غيرانتفاعيداراي سلف سرويس ، وام صندوق رفاه دانشجويي مي باشد . *موسسه آموزش عالي 
اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان از نقاط اصلي شهر رفسنجان موسسه در واحد رفسنجان داراي سرويس  -1 03434355627دورنگار:  03434355625تلفن:

تخفيف در  %40الي  %20ميزان  -3براي كليه دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر رشته و مقطع كارشناسي پيوسته اعمال ميگردد.  %30،%40،%50تخفيف شهريه ثابت  -2مي باشد. 
ميزان  -4سال در زمان ثبت نام ( .  3پيوسته جهت دانشجويان كارگر و يا عضو در خانه كارگر با ارايه معرفي نامه اعمال مي گردد) به شرط عضويت شهريه متغير در مقطع كارشناسي 

 %15ميزان  -5رسمي تعلق مي گيرد.  معرفي نامه تخفيف شهريه ثابت در مقطع كارشناسي پيوسته جهت دانشجويان تحت پوشش و كاركنان كميته امداد و بهزيستي به شرط ارايه 50%
 -6ي مسلح در نظر گرفته شده است. تخفيف شهريه متغير در مقطع كارشناسي پيوسته جهت كارمندان رسمي دولت و پرسنل نيروهاي مسلح و نيز فرزندان بازنشستگان دولتي و نيروها

 rafsanjan.kar.ac.irاير تخفيفات در سايت موسسه آموزش عالي كار واحد رفسنجان به آدرس ليست س-7تخفيف در شهريه ثابت جهت دانشجويان مقطع كارشناسي  %20ميزان 
 موسسه در واحد رفسنجان داراي سلف سرويس ، وام صندوق رفاه دانشجويي مي باشد . -9رايگان مي باشد .  %100تحصيل در كليه رشته هاي مقطع كارداني  -8قابل مشاهده است . 



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  39 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.kowsar.ac.ir قزوين -انتفاعي كوثر قزوين * موسسه غير استان 

 02833574030 تلفن : - 97خيابان راه آهن رو به روي مسجد جوادااليمه پالک-قزوين نشاني:

www.molana.ac.ir آبيك -انتفاعي موالنا قزوين * موسسه غير استان 

 02832895220 تلفن : -ابتداي شهرک قدس  -بلوار آيت اهلل طالقاني  -بلوار امام خميني ره  -آبيك  نشاني:

www.nikan.ac.ir تاكستان -انتفاعي نيكان قزوين * موسسه غير استان 

شمالي، پالک ب( خيابان شهيد رجايي، خيابان فالحي  09914564103آدرس و شماره تلفن خوابگاه ها: الف( خيابان امام خميني )ره( ، روبروي جهاد كشاورزي. تلفن:  شرايط خوابگاه:

 9تعداد اتاق هاي خوابگاه:خواهران: 26تعداد ساكنين خوابگاه:خواهران: 2تعداد خوابگاه: 09127839879تلفن:  5

 02835248330-2 تلفن : -نرسيده به بلوار شهيد بهشتي  -بعد از خيابان شهيد عبادي  -بلوارامام خميني  -تاكستان  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نور*  قم استان 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان

 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.ut.ac.ir دانشگاه تهران* قم  استان 

 براي پذيرفته شدگان دانشكده الهيات و معارف اسالمي واقع در شهر تهران و پرديس فارابي واقع در شهر قم پوشش چادر الزامي است. :عموميشرايط 

www.hmu.ac.ir قم -قم * دانشكده علوم انساني حضرت معصومه)س( )ويژه خواهران(  استان 

 دانشگاه تعهدي جهت ارايه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم ندارد. شرايط خوابگاه:

 02532012 تلفن : -روبروي ورزشگاه يادگار امام -انتهاي بلوار غدير -قم  نشاني:

www.osool.ac.ir اصول الدين غيرانتفاعي* دانشكده  قم استان 

دانشكده اصول الدين تهران و ساوه هيچ گونه امكانات خوابگاهي براي ارايه -2پذيرفته شدگان نهايي شعبه دزفول از امكانات رفاهي خوابگاه بهره مند خواهند بود .  –1 شرايط خوابگاه:

هي براي برادران ندارد و براي خواهران دانشجو در زمينه تسهيالت دانشكده اصول الدين قم هيچگونه امكانات خوابگا –3به دانشجويان ندارد و دانشكده تهران اختصاص به خواهران دارد. 

 خوابگاهي همكاري مي نمايد.

برخورداري از سالمت جسمي و رواني به تشخيص مراجع  – 2اعتقاد و التزام عملي به شريعت اسالم و نظام جمهوري اسالمي و اصل واليت فقيه.  – 1الف . شرايط وضوابط عمومي  شرايط عمومي:

پوشش مناسب براي رعايت كامل موازين و پوشش اسالمي و التزام عملي به چادر بعنوان حجاب برتر و عدم استفاده از هرگونه آرايش و رعايت شيونات اسالمي و  – 3مورد تاييد دانشكده . 

شرايط و ضوابط اختصاصي دانشكده  –محيط آموزشي اين دانشكده براي برادران و خواهران بصورت مجزا مي باشد ب  -4شكده الزامي است. دان مسئولينآقايان و ضوابط پرورشي به تشخيص 

دانشجو موظف است كليه مقررات و  – 2چنانچه دانشجو به هر دليل از تحصيل در اين دانشكده انصراف دهد موظف و متعهد است كه شهريه را طبق مقررات وزارت علوم پرداخت نمايد.  –1

هر چند نظام درسي اين دانشكده واحدي  –4دانشجويان جهت پرداخت شهريه مي توانند از وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان نيز استفاده نمايند .  -3آيين نامه هاي دانشكده را رعايت نمايد. 

رتبه هاي اول تا سوم هر سال در  -1امتيازات و تسهيالت دانشكده:  -گردد . جآموزش دانشكده در هر ترم تحصيلي ارايه مياست ولي دانشجو ملزم به گذراندن واحدهايي است كه از طرف 

لم نظام قديم يا پيش پذيرفته شدگان كه معدل كتبي ديپ – 3دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند بود .  – 2هر رشته از هداياي ويژه اي برخوردار مي گردند. 

 %10از پرداختيا باالتر باشد  5/19دانشجوياني كه معدل نيمسال تحصيلي آنان  –4شهريه ثابت و متغير در نيمسال اول معاف خواهند بود .  %10يا باالتر باشد از پرداخت  5/18دانشگاهي آنان 

-37تلفن:  21خيابان شهيد حميد فخاري  پالک  –باالتر از ميدان وليعصر) عج (  -تهران: خيابان وليعصر ) عج ( واحد : حدهانشاني ساير واشهريه ثابت و متغير در نيمسال بعدي معاف خواهد بود. 

ساوه:  واحد  061 –42320324دور نگار:  –42321663تلفن:  -جنب ورزشگاه شهيد ناحي  –روبروي مصالي دزفول  –دزفول : خيابان امام خميني ) ره ( جنوبي واحد  88934036-021

 08642422183تلفن  33اميركبير  –خيابان اميركبير  -ميدان آزادي 

 02537773525 -6تلفن  -بعد از مجتمع مسكوني مديران  -خيابان شهيد قدوسي  -بزرگراه عمار ياسر  -فلكه جهاد  -قم  نشاني:

www.hu.jz.ac.ir قم -وابسته به جامعه الزهرا)س( )ويژه خواهران(  -اسالمي هدي انتفاعي الهيات و معارف قم * دانشكده غير استان 

 به پذيرفته شدگان خوابگاه ارايه نمي شود. شرايط خوابگاه:

 02532925106 تلفن : -جنب ورودي جامعه الزهرا سالم اهلل عليها  -بلوار بوعلي  -ميدان دفاع مقدس  -سه راه ساالريه  -بلوار امين  -قم  نشاني:

www.qut.ac.ir قم * دانشگاه صنعتي قم استان 

 در اين دانشگاه، خوابگاه هاي دانشجويي به صورت خودگردان )با نظارت دانشگاه( ارايه مي شود. شرايط خوابگاه:

 بانوان الزامي است.استفاده از حجاب برتر )چادر( براي  -2براي داوطلبان ممتاز، تسهيالت ويژه اي در نظر گرفته مي شود.  -1 شرايط عمومي:

 02536641601 تلفن : -بلوار شهيد خداكرم -قم نشاني:

www.urd.ac.ir قم -انتفاعي اديان و مذاهب قم * دانشگاه غير استان 

 02532802610 تلفن :

wwww.bou.ac.ir قم -انتفاعي باقرالعلوم)ع ( قم * دانشگاه غير استان 

 تأمين خوابگاه دانشجويان ندارد. دانشگاه تعهدي نسبت به شرايط خوابگاه:

شتن مدرک سطح يك حوزه هاي علميه  -2داوطلبان بايستي از طالب رسمي حوزه هاي علميه باشند.  -1 شرايط عمومي: شرايط رايگان است و از آنان  -3دا تحصيل براي طالب واجد 

 سال 40داشتن حداكثر سن -5موفقيت در مصاحبه علمي -4شهريه دريافت نمي گردد. 

 02532136628 تلفن : -بلوار دانشگاه  -پرديسان -قم نشاني:

www.shdu.ac.ir قم -انتفاعي شهاب دانش قم * دانشگاه غير استان 

 02532317171 تلفن : -تقاطع امامت  -بلوار شهروند  -پرديسان  -قم  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  40 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.qhu.ac.ir قم -قم * دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  استان 

بۀ تهران: ندارد واحد مركز قم: خواهران: خوابگاه خودگردان. برادران: مساعدت براي معرفي به خوابگاه خودگردان به صورت محدود طبق ضوابط و ظرفيت دانشگاه شع شرايط خوابگاه:

 اصفهان: ندارد

. رعايت كامل موازين و پوشش اسالمي و 2. اعتقاد و التزام عملي به قانون اساس نظام مقدس جمهوري اسالمي و مذهب رسمي كشور؛ 1الف( شرايط عمومي و اختصاصي  شرايط عمومي:

. پرداخت 5برخورداري از سممالمت و توانايي جسمممي و رواني؛  .4. عمل به فرايض ديني )نماز، روزه و ...(؛ 3التزام عملي به چادر به عنوان حجاب برتر و عدم اسممتفاده از هرگونه آرايش 

شگاه؛  صوب هيأت أمناي دان سوي گروه 6شهريۀ دوره و هزينه هاي خدمات جانبي آن )اعم از رفاهي، فرهنگي و ...( مطابق با تعرفۀ م شده از  . گذراندن دروس پيش نياز و جبراني ارايه 

شي مربوط؛  ست7آموز ضوابط و د صيل. تذكرات: . رعايت كامل  شگاه در طول دوران تح ضوري )قم، تهران و 1ورالعمل هاي داخلي دان شدگان دوره هاي ح ( ثبت نام نهايي از پذيرفته 

ست.  شگاه ا صفهان( منوط به تأييد كميتۀ پذيرش دان شگاه، به تفكيك خواهران و برادران برگزار مي گردد. ب( امكان2ا ضوري اين دان . به دانش 1ات و مزايا ( كالس ها در دوره هاي ح

. هزينۀ تحصيل، طبق تعرفۀ مصوب هيأت أمناي دانشگاه از دانشجويان أخذ خواهد 2آموختگان اين دانشگاه مدرک رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء خواهد شد. 

. پذيرفته شدگان از 3صيص داده شده به صورت وام بين دانشجويان واجد شرايط توزيع مي گردد.شد. در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، اعتبار تخ

رت محدود طبق ضوابط و ظرفيت دانشگاه كتابخانۀ تخصصي مجهز، تاالر رايانه، امكانات ورزشي و مساعدت براي معرفي به خوابگاه خودگردان در مركز قم )خواهران و برادران( به صو

شگاه از تخفيف  18. داوطلباني كه معدل كتبي دورة متوسطۀ آنان 4هند بود. برخوردار خوا سنوات مجاز( طبق آيين نامه دان سال تحصيلي )در طول  شجويان برتر در هر  به باال باشد و دان

شد.  شهريه برخوردار خواهند  سال تا قبل از آزمون پايان همان ن5در  صيلي هر نيم شهريۀ تح ساطي  سال . امكان پرداخت اق .امكان بهره مندي از تخفيفات ويژه براي دانش آموزان 6يم

ندان و خانواده هاي استادان حوزه هاي علميه ممتاز مقطع متوسطه، دانشجويان ممتاز دانشگاه، فعاالن فرهنگي، حافظان قرآن كريم، ايثارگران، خانواده هاي كم درآمد و بي سرپرست، فرز

پذيرفته شدگان در هر يك از كدرشته محل هاي فاقد حدنصاب تشكيل كالس؛ طبق مقررات و ضوابط آموزشي ابالغي وزارت و مصوبات داخلي فراهم . امكان جابه جايي 7و دانشگاه ها 

ت دانشممگاه به نشمماني . تحصمميل در دوره مجازي كامالً غيرحضمموري و از طريق اينترنت خواهد بود. كليه دروس به صممورت چندرسممانه اي توليد شممده و از طريق سمماي8خواهد شممد. 

http://vu.qhu.ac.ir شجوي سش هاي دان سخ گويي به پر سانه اي، كالس هاي مجازيِ آنالين، پا شجويان قرار مي گيرد. در كنار دروس الكترونيكيِ چندر صورت در اختيار دان ان به 

تاالرهاي گفتگو و ساير خدمات آموزشي در طول نيمسال تحصيلي به دانشجويان ارايه مي گردد.  آنالين و آفالين، امكان استفادة دانشجويان از ابزارهاي مختلف آموزش الكترونيكي مانند

 ر مي گردد.هاي پايان ترم دانشجويان مجازي، به صورت حضوري در قم و تهران يا يكي از نمايندگي هاي دانشگاه در سراسر ايران و خارج از كشور برگزا.آزمون9

 02537176253 تلفن: -موسسه علمي فرهنگي دارالحديث دانشگاه قرآن و حديث  -بعد از شهرک جهاد  -خيابان شهيد نظري ثابت  -چهارراه نوبهار  -خرداد بلوار پانزده  -قم  نشاني:

www.mofidu.ac.ir قم –انتفاعي مفيد قم * دانشگاه غير استان 

 خانمها( با توجه به ظرفيت موجود، امكان واگذاري خوابگاه )با دريافت هزينه از دانشجو( را دارد.دانشگاه براي پذيرفته شدگان )اعم از آقايان و  شرايط خوابگاه:

دانشجويان و همچنين رعايت  اخالقي و اسالمي و مقررات و آيين نامه هاي داخلي دانشگاه توسط كليه شئونرعايت -2شهريه دوره طبق مصوبه هيات امناء خواهد بود.-1 شرايط عمومي:

 كامل اسالمي و پوشش چادر توسط خواهران در تمام بخشها و مراكز وابسته به دانشگاه مفيد الزامي است حجاب

 025-32130348 تلفن : -ميدان مفيد  -متري صدوق  45بلوار  -قم  نشاني:

www.qom.ac.ir قم * دانشگاه قم استان 

شگاه به رتبه -1 شرايط خوابگاه: سهميه زيرهاي برتر كنكور اين دان سري )بدون  سهميه به 200هاي زيرو رتبه 1000سرا صيل خوابگاه )بدون  صورت رايگان( در طول دوره مجاز تح

شگاه حداكثر به مدت شش ) -2كند. دولتي واگذار مي سي با رعايت اولويت6اين دان شنا شجويان دوره روزانه مقطع كار سال براي دان خانواده  هاي برتر هرسال تحصيلي،هاي معدل( نيم

اين دانشممگاه براي  -3نمايد. هاي نيازمند و بعد مسممافت به ترتيب امتياز، خوابگاه واگذار ميمعظم شممهدا و ايثارگران، دانشممجويان تحت پوشممش نهادهاي حمايتي، نيازسممنجي از خانواده

شنواره سكان در خوابگاهبرگزيدگان ج شي جهت ا شجويان دورهتياز ويژه لحاظ ميهاي دولتي امهاي علمي، فرهنگي، قرآني و ورز ساير دان ست  صره: الزم به ذكر ا هاي روزانه، نمايد. تب

 هاي غيردولتي با مديريت بخش خصوصي استفاده نمايند.توانند از امكانات خوابگاهنوبت دوم و پرديس خودگردان مي

علوم( مطابق با تقويم آموزشي دانشگاه فقط در روزهاي غيرتعطيل )از شنبه تا چهارشنبه( برابر ضوابط غذاي دانشجويي )با نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجويان وزارت  -1 شرايط عمومي:

شود.  شجويان مي -2و مقررات ارايه مي  ستفاده نمايند. همچنين دان شجويي ا ستوران آزاد دان صيلي از خدمات ر سال تح صي و  -3توانند در كليه ايام  صا شگاه داراي محيط اخت اين دان

ساير موارد(، اداري و فرهنگي خواهران و برادران به صورت كامالً مجزا ميها، كارگاهها، آزمايشگاهقل خواهران بوده و محيط آموزشي )كالسمست شيونات اسالمي -4باشد. ها و  رعايت 

ستورالعملنامهدر چارچوب آيين سالمي برتر ها و د شتن حجاب ا شجويان و دا شگاه براي كليه دان شجويان دختر، هاي دان سته براي دان شگاه و اماكن واب شش چادر( در تمام محيط دان )پو

 الزامي است.

 025-32103000 تلفن : - 3716146611كدپستي  -بعد از شهرک قدس  -بلوار الغدير  -قم  نشاني:

www.smc.ac.ir قم -قم * مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه  استان 

 دانشجويان در طول مدت تحصيل از خوابگاه مجردي برابر مقررات سپاه و ساير نيروهاي مسلح بهره مند خواهند شد. خوابگاه:شرايط 

التزام عملي به احكام  -3 اعتقاد و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه. -2اعتقاد به مباني اسالم ناب محمدي)ص(، انقالب اسالمي و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران.  -1  شرايط خاص:

سالمي.  سالمي و رعايت موازين اخالق ا سالمي و قوانين جمهوري ا سالمي، التقاطي، الحادي و غيرقانوني. -4ا سازمانهاي غيرا ضويت و يا هواداري از احزاب، گروهها و  سابقه ع شتن   ندا

ياسمممي. -5 هاي سممم ها و سمممازمان به محروميت از خدمات دولتي. نداشمممتن سممما-6عدم عضمممويت و هواداري از احزاب، گروه يات و محكوميت  قه اسمممتعمال مواد مخدر و دخان  ب

سلح. -7 سمي، رواني با تأييد بهداري نيروهاي م سالمت و توانايي ج شتن  صيلي. -8دا ستعداد تح شينه. -9دارا بودن هوش و ا سوءپي شهرت اخالقي و اجتماعي و عدم  سن   دارابودن ح

ضاعف. -10 شتن تابعيت م سالمي ايران و ندا شتن تابعيت جمهوري ا سلح. - 11دا ضوابط گزينش نيروهاي م صالحيتهاي الزم برابر  صيل در اين -12دارا بودن  سن داوطلبان تح حداكثر 

نشگاهي يا ديپلم نظام قديم متوسطه و يا ديپلم نظام جديد در دارا بودن مدرک دوره پيش دا-13سال تمام ميباشد.  22سال تمام و در صورت گذراندن خدمت وظيفه عمومي  20مركز 

در سال آخر تحصيلي.  14دارا بودن حداقل معدل  -14يكي از رشته هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و معارف اسالمي برابر دستورالعمل سازمان سنجش آموزش كشور. 

شرايط مساوي اولويت جذب دانشجو با اعضاي درجه يك خانواده محترم ايثارگران )شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان( و اعضاي در -16تسلط به قرايت قرآن در حد روخواني. -15

انده و برنامه هاي دانشممجويان عالوه بر دروس مصمموب، تعدادي از واحدهاي مازاد خاص رشممته مربوط را گذر -17فعال بسمميج، افراد برتر قرآني، علمي، فرهنگي و ورزشممي خواهد بود. 

همه دانشجويان در حين تحصيل متعهد مي شوند كليه مقررات و ضوابط مركز از قبيل نظم و انضباط، حضور در مراسم، شركت در اردوها و... -18آموزشي نيروهاي مسلح را مي گذرانند. 

ينش نيروهاي مسلح( با موفقيت سپري نمايند، به استخدام سپاه و ساير نيروهاي مسلح در مي آيند. دانشجويان جديدالورود كه دوره تحصيلي را )برابر با ضوابط گز-19. را رعايت نمايند

س-20 صيلي و ...( برابر مقررات  ساير خدمات )كمك هزينه تح شي و  صيل از خوابگاه مجردي، غذا و امكانات فرهنگي، ورز شجويان در طول مدت تح سلح بهره دان ساير نيروهاي م پاه و 

 شد. مند خواهند

 02533364503 تلفن : -بلوار غدير  -قم  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  41 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.iki.ac.ir قم -قم * موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(  استان 

هاي آموزش مجازي بر دوره( 2. پذير است امكان زيدر حال حاضر تحصيل پذيرفته شدگان غير طلبه )پذيرش از طريق آزمون سراسري( در مقطع كارشناسي اين موسسه به صورت مجا( 1

 . گرددمند ميهاي آموزشي نيز بهرهمندي از امكانات آموزش مجازي )كالس آنالين و آفالين( از كتب، جزوات و بستههاي الكترونيكي است كه دانشجو ضمن بهرهپايه استفاده از آموزش

هاي رفع اشكال به صورت متمركز، در شهر رت به حد نصاب رسيدن نفرات براي هر درس، نسبت به برگزاري كالسهاي وزارت علوم در صوها و دستورالعملنامهمؤسسه با توجه به آيين( 3

صورت شود و امكانات خوابگاهي در برگزار ميمركز آزمون در سراسر كشور  27در قم، تهران و حدود پايان نيمسال به صورت حضوري  ( آزمون هاي4. كندقم و با دريافت هزينه اقدام مي

رعايت ( 5. همچنين امكان افزوده شدن مراكز آزمون در صورت به حد نصاب رسيدن وجود دارد. ها توسط دانشجو، فقط در شهر مقدس قم فراهم استدرخواست و پرداخت بخشي از هزينه

شدگان ملزم به رعايت كليه قوانين پذيرفته( 6. وزشي و اداري مؤسسه الزامي استهاي آممحيط همهكامل حجاب برتر )چادر( براي بانوان و شئونات اسالمي و پوشش مناسب براي آقايان در 

شهريه ثابت و متغير ( 8. شوندمند ميشده با رعايت مقررات وظيفه عمومي از معافيت تحصيلي بهرهدانشجويان پسر پذيرفته( 7د. باشنو مقررات آموزشي و انضباطي وزارت علوم و موسسه مي

رئيسه مؤسسه تعيين مي شود  شهريه ثابت و متغير به صورت ساالنه و با تصويب هيئت( 9  .هاي مجازي به ميزان كمتر از حداقل مقدار شهريه مراكز مشابه اخذ مي گردددوره بر اساس ضوابط

 مند شوند.توانند از وام دانشجويي برابر با ضوابط صندوق رفاه دانشجويي بهرهو دانشجويان مي و حداكثر نرخ افزايش ساالنه، متناسب با افزايش شهريه مراكز آموزش عالي مشابه خواهد بود

 . نامه داخلي دانشگاه استق آييندانشجويان در صورت دارا بودن شرايط مندرج در جدول ذيل از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. ميزان و چگونگي اعمال تخفيف شهريه مطاب( 10

 براي داوطلبان( 12. ها توسط نهادها يا مؤسسات حمايتي پرداخت نمي گردددرصد براي آن دسته از دانشجوياني است كه شهريه آن 50فيف هاي موجود در جدول ذيل تا سقف تخ( 11

 .تماس حاصل نمايند 251داخلي  025-32908193-5هاي فنمراجعه و يا با شماره تل  www.ikvu.ac.irاين مركز به نشانيمركز آموزش مجازي توانند به سايت اطالعات بيشتر مي

 025-32931998دورنگار:  025-32908193-5تلفن:  .27، پالک 9و  7ساختمان مركز آموزش مجازي: قم، بلوار محمدامين )ص(، خيابان گلستان، بين كوچه 

 درصد تخفيف شرح وضعيت نوع تخفيف رديف

 دانشجویان ممتاز علمی 1

واحد درسی در ترم مورد نظر و کسب  15انتخاب حداقل 

 18در همه دروس و میانگین نمرات باالی  12حداقل نمره 

 در%  40 دوم نفر متغیر و ثابت شهریه در % 50 اول نفر

 متغیر و ثابت شهریه در%  30 نفرسوم و متغیر و ثابت شهریه

واحد درسی در ترم مورد نظر و کسب  15انتخاب حداقل 

 19در همه دروس و میانگین نمرات باالی  12حداقل نمره 
 در شهریه ثابت و متغیر %10مابقی دانشجویان تخفیف 

2 
 قرآن حافظ م،یکر قرآن قاری دانشجویان

 البالغهنهج حافظانو    کریم

ارائه گواهی معتبر از سازمان اوقاف و امور خیریه و یا سایر 

 مراجع ذی صالح
 ثابت% تخفیف در شهریه  50تا  %10از 

 ثابت شهریه در تخفیف%  30 تا %10 از مقاله یا کتاب مکتوب نسخه و گواهی ارائه یاسالم علوم حوزه در پژوهشگران 3

 ثابت شهریه در تخفیف%  50 تا 20% از مقام کسب بر دال معتبر گواهی ارائه یورزش ممتاز انیدانشجو 4

5 
 یهاحوزه طالب یهاخانواده و طالب

 هیعلم
 در شهریه ثابت و متغیر %60تا  %40از  معتبر مورد تایید مرکز مدیریت حوزه های علمیهگواهی 

 طالب ممتاز علوم دینی 6
از 18در هر ترم از مرکز مربوطه و  17ارایه گواهی احراز معدل 

 دروس دانشگاه و منحصر به همان ترم
 تخفیف از شهریه ثابت و متغیر% 50

 در شهریه ثابت و متغیر %20سه نفر برتر  امتیاز 1500الی  1200کسب  دانشجویان فعال فرهنگی 7

 در شهریه ثابت و متغیر%20 ارائه سند ازواج و شناسنامه های زوجین مجرد انیدانشجو ازدواج 8

 سرپرستدرآمد و بیهای کمخانواده 9
استشهاد محلی با مهر شورای محل و اصل و تصویر آخرین 

 فیش حقوقی

شهریه ثابت و متغیر با دستور شورای در  %50تا سقف 

 مدیران

10 
مادرانی که سه فرزند و بیش از سه 

 فرزند دارند
 با ارائه شناسنامه

 دستور با فرزند هر ازای به متغیر و ثابت شهریه در10%

 مدیران شورای
 

www.ijtihad.ac.ir قم -انتفاعي اجتهاد قم * موسسه غير استان 

سه مراجعه نماييد. . جهت 1 شرايط عمومي: س شهريه به وبگاه مو شرايط ويژه و تخفيفات  ست. 2اطالع از  شجويان الزامي ا سالمي براي دان ستفاده از حجاب برتر 3. رعايت موازين ا . ا

فصيلي در خصوص رشته كارشناسي علوم قرآن و . توضيحات الزم و اطالعات ت5. محيط آموزشي خواهران و برادران، تفكيك شده است. 4)چادر( براي دانشجويان خواهر الزامي است. 

يت و كتابت( و حوزه فرهنگ و حديث )شمممامل حوزه هاي مطالعات قرآن، مطالعات حديث، تربيت دبير آموزش قرآن و حديث، تربيت مربي آموزش قرآن و حديث، هنرهاي قرآني )قرا

سانه( و تعيين حوزه صل هاي ارا ر سرف ساس  شجو بر ا سه آموزش عالي اجتهاد تقديم ميهاي مورد عالقه دان س سايت مو شده ، در  شته6گردد.  يه  صوص انتخاب ر سه، به  . در خ س مو

صيلي تلفني ارايه مي شاوره تح ساختمان اداري : قم  داوطلبان محترم، م شاني  ستي: - 35)كوي بيت امام خميني )ره( (، پالک 11خيابان معلم غربي، معلم -گردد. ن  3715785954كدپ

 025-37749200تلفن:  - 37135-1173پستي: صندوق 

 02537749200 تلفن : - 3715696973كد پستي  -ساختمان آموزشي  - 14پالک  -شهيد پروان  2كوچه شماره  -جنب فضاي سبز  - 10معلم  -خيابان معلم غربي  -قم  نشاني:

www.taali.ac.ir قم -انتفاعي تعالي غيرقم * موسسه  استان 

 خوابگاه به صورت خودگردان است خوابگاه:شرايط 

 02537833302 تلفن : -ساختمان شفيعه  1كوچه شماره  -دور شهر  -خيابان شهيد فاطمي  -قم  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  42 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.hekmat-qom.ac.ir قم -انتفاعي حكمت قم * موسسه غير استان 

 02532314822 تلفن : - 55كوچه  -بلوار غدير  -قم نشاني:

www.rahpooyan.ac.ir قم -قم * موسسه غيرانتفاعي رهپويان سيدالشهداء )ويژه خواهران(  استان 

 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه:
سالمي ايران 1 شرايط عمومي: سي جمهوري ا سا سالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون ا شد و 2.اعتقاد و پايبندي به ا سه ويژه خواهران مي با س شش برتر چادر . اين مو ستفاده از پو ا

 . تخفيفات ويژه درج شده در وبگاه موسسه4. اين موسسه هيچ تعهدي درقبال تامين خوابگاه دانشجويان ندارد.3همراه با رعايت كامل شيونات و هنجارهاي اسالمي الزامي است.
 02532704052 تلفن : -انتهاي خيابان امام رضا عليه السالم  -خيابان پاييزان  -خيابان ذوالفقار  -فلكه جوان  -شهرک زين الدين  -قم  نشاني:

www.tolouemehr.ac.ir قم -انتفاعي طلوع مهر قم * موسسه غير استان 

 02532810008 تلفن : -خيابان شهيد فاطمي نبش ميدان رسالت  -قم  نشاني:

www.itaihe.ac.ir قم -قم * موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  استان 

 02537840127 تلفن : - 20نبش كوچه  -خيابان بسيج  -قم  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نور كردستان استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان
 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.mazaheb.ac.ir مذاهب اسالمي غيرانتفاعي* دانشگاه  كردستان استان 

 دانشگاه هيچ تعهدي براي تأمين خوابگاه ندارد. شرايط خوابگاه:
داشتن حجاب اسالمي برتر )پوشش چادر( در محيط دانشگاه و اماكن وابسته براي خواهران  -2پذيرش در اين دانشگاه داراي شرايط مصاحبه در بدو ورود مي باشد.  -1 شرايط عمومي:

اسالمي بايستي معتقد به تقريب مذاهب اسالمي بوده و احترام به مذاهب اسالمي به عنوان شرط تحصيل در اين دانشگاه مي باشد. داوطلبان تحصيل در دانشگاه مذاهب  -3الزامي است. 
همان مذاهب مي باشد.  رشته هاي فقه و حقوق حنفي و فقه و حقوق شافعي و فقه و حقوق امامي مختص برادران و خواهران -5حافظين قرآن در هنگام مصاحبه داراي اولويت مي باشد.  -4
پذيرش از بين داوطلبان مرد و زن  -9تحصيل در مقطع كارشناسي دانشگاه مذاهب اسالمي مشمول پرداخت شهريه نمي باشد.  -7تحصيل در دانشگاه مذاهب اسالمي حضوري است.  -6

 و بعد از آن صورت خواهد گرفت. 1369متولدين سال 
 07833177160تلفن:    6613956943كد پستي:  -جنب اداره كل راه و شهرسازي –بلوار آزادگان  -سنندج نشاني:

www.uok.ac.ir سنندج -كردستان * دانشگاه كردستان  استان 

متعلق به ه بگااخوزم الزات متياا كسبو يط اشردن بورت دارا صودر نه دوره روزاپسر ن نشجوياداصد در 50و نه دوره روزاختر ن دنشجويادابه تمامي ه نشگاداين در ا شممرايط خوابگاه:
 گيرد.تعلق مي دان گردخوه امبگاا خوميه و گامنشدا

در ه تحصيل ممممماداه مممممايشي بگروههاي آزبرتر ن طلباداوتشويق ر هد شد به منظواسي نخوربرو پذيرفته ن دوره تا پايار بيجاه نشكدل پذيرفته شدگان دانتقاو انقل ي تقاضا شرايط عمومي:
م مايشي علووه آز:گرن طلبااي داوبرل يار 1500000نه مك هزينه ماهالف) كدد. امي گرام قداير ح زخذ هزينه به شرون ابگاهي بداخوت مكاناو اخت كمك هزينه دابا پرن، ستادكره نشگادا
تجربي با  م مايشي علووه آزگر، 10000از كمتر ري تبه كشوربا هاي غير مهندسي( شته علوم رياضي و فني )رمايشي وه آزگر، 5000كمتر ري تبه كشوربا هاي مهندسي( شته )رفني و ياضي ر
ن از يگاده راستفان امكا. ب( ا500از كمتر ري تبه كشورمايشي هنر با وه آزگرو  1000از كمتر ري تبه كشورجي با رخاو زبانهاي نساني م اعلوايشممي ، گروه آزم15000كمتر ري تبه كشور

سي( شته ها)رفني و ياضي م رمايشي علووه آزگرن: طلبااي داوبره بگاايالي هزينه خودل رخت معادايا پره و بگااخو و فني ياضي م رمايشي علووه آزگر، 15000از كمتر ري تبه كشوربا ي مهند
وه گر، 3000از كمتر ري تبه كشورنساني با م امايشي علووه آزگر، 35000از كمتر ري تبه كشورتجربي با م مايشي علووه آزگر، 20000از كمتر ري تبه كشورغير مهندسي( با ي شته ها)ر
بعد  ن در سممالهاي يگاه رابگااخوده از ستفاانيز ق و فوكمك هاي مالي مه ، ادا1000از كمتر ري تبه كشورمايشي هنر با وه آزگرو  2000از كمتر ري تبه كشورجي با رخازبانهاي مايشي آز

به  باشمممد. كالبرتر  %10ار گرفتن در قرمشممروط  گاه دابيشتر به ت طالعااي ابرس مي  به نشممماني فوق و قسمممت نشگاوب  ، 087 – 33660067د. تلفن: جعه شواشي مرزموآنت ومعاه 
 087 -38220051ر. تلفن امه بيجمپايم ومعلو ي مي مهندسمفنه كدمنش، داهيدمهفت شان ميد، لغديرار ابلور، بيجار : شهر بيجاواحد نشاني  087 – 33624004نمابر: 
 08733660065 تلفن : - 66177- 15175كد پستي  - 416بلوار پاسداران صندوق پستي  -سنندج  نشاني:

www.irm.ac.ir قروه -انتفاعي ايرانمهر كردستان * موسسه غير استان 

 08735249963 تلفن : -خيابان ابوذر  -قروه  نشاني:

www.kduni.com سنندج -انتفاعي توسعه دانش كردستان * موسسه غير استان 

 08733623761 تلفن : - 5درب دوم دانشگاه فرهنگيان بلوک  -ميدان سهروردي -فيض آباد -سنندج نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نور كرمان استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان
 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.narjesrafsanjan.ir رفسنجان -كرمان * دانشكده علوم انساني حضرت نرجس)س( )ويژه خواهران(  استان 

شگاه داراي خوابگاه  شرايط خوابگاه: سالن تربيت بدنيدان شگاه تعيين مي گردد. امكانات خوابگاه:  سه دان سوي هييت ريي صيلي از  سال تح شهريه آن در هر  شد، كه  سالن آمفي _مي با
سيج _اينترنت رايگان _بوفه _تياتر شاوره _دفتر ب صورت مجزا غذا: طبق تعرفه وزارت علوم، تحقيق _اتاق م ضاهاي رفاهي و خدماتي در هر طبقه ب شماره ساير ف شد.  ات و فناوري مي با

 034-34356670تماس خوابگاه:
مان سنجش كشور جذب اين دانشگاه امتيازات و حمايت هاي ويژه اي را براي پذيرفته شدگان برگزيده و برتر رشته هاي مختلف، كه از طريق آزمون هاي سراسري ساز شرايط عمومي:

تحصيلي، و امكانات رفاهي و خوابگاهي ويژه ( را در نظر دارد. سرويس: دانشگاه در مجتمع دانشگاه ها مي باشد، سرويس اياب و ذهاب مي شوند. از جمله ي اين حمايت ها) كمك هزينه 
 دانشگاه با ساير دانشگاهها مشترک مي باشد.

 03434356626-8 تلفن : -روبروي دانشگاه ولي عصر عج  -بلوار واليت -ميدان خاتم االنبياء  -رفسنجان  نشاني:
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www.ujiroft.ac.ir كرمان * دانشگاه جيرفت استان 

 03443347066 تلفن : -جاده بندرعباس  8كيلومتر  -جيرفت  نشاني:

www.uk.ac.ir كرمان -كرمان * دانشگاه شهيد باهنر  استان 

شهيد باهنر باتوجه به محدوديت امكانات تنها به تعداد محدودي  شرايط خوابگاه: شگاه  شجويان دوره هاي در دان سر خوابگاه واگذار مي گردد. براي دان شجويان روزانه دختر و پ از دان

 روزانه و نوبت دوم دختر و پسر مجتمع آموزش عالي بافت تعهد خوابگاه وجود ندارد.

 براي دانشجويان رشته دكتري عمومي دامپزشكي محدوديت ميهماني و انتقال وجود دارد. شرايط عمومي:

 03433257163 تلفن : -ميدان افضلي پور  -بزرگراه امام خميني -كرمان  نشاني:

www.sirjantech.ac.ir كرمان * دانشگاه صنعتي سيرجان استان 

 03442336902 تلفن : -دانشگاه صنعتي سيرجان  -ابتداي جاده بافت  -سيرجان  نشاني:

www.vru.ac.ir رفسنجان -كرمان * دانشگاه ولي عصر)عج(  استان 

 امكان واگذاري خوابگاه به همه دانشجويان پسر در اين دانشگاه امكان پذير نيست و به تعداد محدودي دانشجو، خوابگاه واگذار مي شود. شرايط خوابگاه:

شگاه ولي  شرايط عمومي: شجوياني كه دان سته از دان سهيالتي براي آن د شجويان ممتاز،ت ساس آيين نامه حمايت از دان صيل خود انتخاب نمايند، اعطا بر ا صر)عج( را به عنوان محل تح ع

 خواهد شد.

 03431312188 تلفن : -ابتداي بلوار واليت  -رفسنجان نشاني:

www.zarand.ac.ir كرمان * مجتمع آموزش عالي زرند استان 

 03431422021 تلفن : - 7761146934 -جاده سرباغ  4كيلومتر -زرند نشاني:

www.bam.ac.ir كرمان * مجتمع آموزش عالي بم استان 

 03444210734 تلفن : -بزرگراه خليج فارس -بم نشاني:

www.afzalekermani.ac.ir كرمان -انتفاعي افضل كرماني كرمان * موسسه غير استان 

 03432265240 تلفن :

www.besat.ac.ir كرمان -انتفاعي بعثت كرمان * موسسه غير استان 

 شرايط جهت معرفي به خوابگاههاي خودگردان فراهم مي باشد. شرايط خوابگاه:

 03433243527 تلفن : -شهرک دانشگاهي صادقيه  -نرسيده به سه راه جوپار سمت راست  -كرمان بلوار عاشقان واليت  نشاني:

www.bahmanyar.ac.ir كرمان -انتفاعي بهمنيار كرمان * موسسه غير استان 

 03432122722-3 تلفن : - 5نبش شمالي  - 4اميركبير  -بلوار اميركبير  -بلوارجمهوري اسالمي  -كرمان  نشاني:

www.javid.ac.ir جيرفت - جاويد پويا دانشانتفاعي كرمان * موسسه غير استان 

 03443265585 تلفن : - 4خيابان آزادي كوچه آزادي  -جيرفت نشاني:

www.resalatkerman.ir كرمان -انتفاعي رسالت كرمان * موسسه غير استان 

 03433210001 تلفن : -انتهاي خيابان گلدشت نبش خيابان عباد  نشاني:

www.erfan.ac.ir كرمان -انتفاعي عرفان كرمان * موسسه غير استان 

ستاني.1- شرايط عمومي: شوري و ا ساتيد مجرب و به نام ك ستفاده از ا شجويان ممتاز از تخفيف -2ا شد.دان شهريه برخوردار خواهند  ستفاده از اينترنت وايرلس در محيط -3ويژه در  ا

پرداخت وام دانشجويي طبق -5ارايه خدمات مشاوره تحصيلي و اجتماعي به كليه دانشجويان.-4موسسه به صورت رايگان براي كليه دانشجويان جهت انجام كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي.

شجويان  صندوق رفاه دان شنامه  شاهد و ايثارگر.-6وزارت علوم،تحقيقات و فناوري.بخ شهريه ثابت و متغير خانواده هاي  صوص پرداخت  شهيد و امور ايثارگران در خ  همكاري با بنياد 

در حال احداث بزرگترين مجموعه -9سه.امكان استفاده از فضاهاي ورزشي متعلق به موس-8سلف سرويس و بوفه دانشجويي با امكان توزيع غذاي گرم با نرخ يارانه اي به دانشجويان.-7

 داراي فضاي مناسب،امكانات آموزشي و زيرساخت هاي مورد نياز در محدوده شهري كرمان.-10آموزشي تربيت بدني جنوب شرق كشور.

 03433243042-6 تلفن : - 57نبش كوچه -خيابان گلدشت  -كرمان  نشاني:

www.aj.ac.ir رفسنجان -عالمه جعفري  انتفاعيكرمان * موسسه غير استان 

 09381642772 تلفن : -جنب شهرک نفت -جاده تهران 2كيلومتر -رفسنجان نشاني:

www.farhikhtegan.ac.ir كرمان -انتفاعي فرهيختگان كرمان * موسسه غير استان 

 خوابگاه خودگران تحت نظارت دانشگاه باهنر و همچنين خوابگاه هاي خصوصي شرايط خوابگاه:

به دانشجويان حايز  -2 به دانشجويان طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، وام شهريه تعلق مي گيرد كه بازپرداخت آن پس از فارغ التحصيلي خواهد بود. - عمومي: شرايط

يثارگر واجد شرايط جهت دريافت شهريه به بنياد شهيد و همچنين كميته دانشجويان معظم شاهد و ا -3باشد تخفيف شهريه تعلق مي گيرد.  17رتبه اول تا سوم كه معدل آنان باالتر از 

شد.  سب مورد معرفي خواهند  ستي ح شجويان مي توانند از يك وعده غذاي گرم)ناهار( با پرداخت هزينه كمتر بهره مند گردنند.  -4امداد يا بهزي سابقات  -5دان شجوياني كه در م به دان

شگ شي دان ضوابط و مقررات تعلق خواعلمي و فرهنگي و يا ورز شهريه برابر  سب نمايند، تخفيف در  سوم را ك شوري مقام هاي اول تا  ستاني و يا ك سات آموزش عالي ا س هد اهها و يا مو

 گرفت.

 03432820791 تلفن : -ضلع غربي  -تقاطع بعثت  -بلوار رضوان  -بلوار جمهوري اسالمي  -كرمان  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  44 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.kar.ac.ir انتفاعي كارموسسه غير*  كرمان استان 

وين داراي خوابگاه موسسه در واحد خرمدره داراي خوابگاه اختصاصي جهت دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان جهت دانشجويان پسر مي باشد . موسسه در واحد قز شرايط خوابگاه:

 خودگردان جهت دختران و پسران مي باشد .خودگردان جهت دختران مي باشد . موسسه در واحد رفسنجان داراي خوابگاه 

  02832243441دورنگار: 0282232182و0282225882بلوار سممهروردي تلفن:-شممهرصممنعتي البرز -كار واحد قزوين: قزوين  غيرانتفاعي*موسممسممه آموزش عالي  شممرايط عمومي:

 برگزاري دوره هاي تكميلي براي كليه رشته ها با مدرک رسمي  -2موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان از شهر تهران و كرج مي باشد.  -1

صيلي ساير ارگانهاي مرتبط جهت باال رفتن مهارت در زمان فارغ التح سازمان فني و حرفه اي ، وزارت كار و  شهريه ثابت -3(.  ) از  شجويان رتبه  %30،%40،%50تخفيف  براي كليه دان

سوم در هر رشته و مقطع كارشناسي پيوسته اعمال ميگردد.  تخفيف در شهريه متغير در مقطع كارشناسي پيوسته جهت دانشجويان كارگر و يا عضو در  %40الي  %20ميزان  -4اول تا 

تخفيف شهريه ثابت در مقطع كارشناسي پيوسته جهت دانشجويان تحت  %50ميزان  -5سال در زمان ثبت نام ( .  3گردد ) به شرط عضويت  خانه كارگر با ارايه معرفي نامه اعمال مي

سمي تعلق مي گيرد .  شرط ارايه معرفي نامه ر ستي به  شش و كاركنان كميته امداد و بهزي سته ج %15ميزان  -6پو سي پيو شنا شهريه متغير در مقطع كار سمي تخفيف  هت كارمندان ر

تخفيف در شهريه ثابت در مقطع كارشناسي پيوسته جهت  %20ميزان  -7دولت و پرسنل نيروهاي مسلح و نيز فرزندان بازنشستگان دولتي و نيروهاي مسلح در نظر گرفته شده است . 

ساير تخفيفات درمقطع كارشناسي پيوسته در سايت موسسه آموزش عالي كار واحد  ليست-9رايگان مي باشد .  %100تحصيل در كليه رشته هاي مقطع كارداني -8كليه دانشجويان . 

موسسه در واحد قزوين داراي سلف سرويس ، وام صندوق رفاه دانشجويي مي باشد . *موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -10قابل مشاهده است .  Qazvin.kar.ac.irقزوين به آدرس 

سدآباديانتهاي -كار واحد خرمدره: خرمدره سيد جمال الدين ا سرويس اياب و  -1 02435527990دورنگار: 6560و 02435536550جنب كمربندي تلفن:-خيابان  سه داراي  س مو

شد.  شهر تهران و كرج مي با صورت خودگردان از  شجويان ب شهريه ثابت  -2ذهاب براي كليه دان سوم در هر  %30،%40،%50تخفيف  شجويان رتبه اول تا  شته و مقطع براي كليه دان ر

سته اعمال ميگردد.  سي پيو شنا ضو در خانه كارگر با ارايه معرفي نامه  %40الي  %20ميزان  -3كار شجويان كارگر و يا ع سته جهت دان سي پيو شنا شهريه متغير در مقطع كار تخفيف در 

ر مقطع كارشناسي پيوسته جهت دانشجويان تحت پوشش و كاركنان كميته امداد و تخفيف شهريه ثابت د %50ميزان  -4سال در زمان ثبت نام ( .  3اعمال مي گردد) به شرط عضويت 

تخفيف شهريه متغير در مقطع كارشناسي پيوسته جهت كارمندان رسمي دولت و پرسنل نيروهاي مسلح و نيز  %15ميزان  -5بهزيستي به شرط ارايه معرفي نامه رسمي تعلق مي گيرد . 

ليست ساير تخفيفات در -7تخفيف در شهريه ثابت جهت دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته .  %20ميزان  -6روهاي مسلح در نظر گرفته شده است . فرزندان بازنشستگان دولتي و ني

سه آموزش عالي كار واحد خرمدره به آدرس  س ست .  khoramdareh.kar.ac.irسايت مو شاهده ا شته هاي مقطع كارداني  -8قابل م صيل در كليه ر شد .  %100تح  رايگان مي با

جاده كمربندي 4كيلومتر  -كار واحد رفسنجان: رفسنجان غيرانتفاعيموسسه در واحد خرمدره داراي سلف سرويس ، وام صندوق رفاه دانشجويي مي باشد . *موسسه آموزش عالي  -9

صلي  -1 03434355627دورنگار:  03434355625كرمان تلفن:-يزد صورت خودگردان از نقاط ا شجويان ب سرويس اياب و ذهاب براي كليه دان سنجان داراي  سه در واحد رف س مو

 %40الي  %20ميزان  -3ردد. براي كليه دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر رشته و مقطع كارشناسي پيوسته اعمال ميگ %30،%40،%50تخفيف شهريه ثابت  -2شهر رفسنجان مي باشد. 

سال در زمان ثبت نام ( .  3شرط عضويت  تخفيف در شهريه متغير در مقطع كارشناسي پيوسته جهت دانشجويان كارگر و يا عضو در خانه كارگر با ارايه معرفي نامه اعمال مي گردد) به

شجويان  %50ميزان  -4 سته جهت دان سي پيو شنا شهريه ثابت در مقطع كار سمي تعلق مي گيرد . تخفيف  شرط ارايه معرفي نامه ر ستي به  شش و كاركنان كميته امداد و بهزي  تحت پو

ي مسلح در نظر گرفته تخفيف شهريه متغير در مقطع كارشناسي پيوسته جهت كارمندان رسمي دولت و پرسنل نيروهاي مسلح و نيز فرزندان بازنشستگان دولتي و نيروها %15ميزان  -5

ست.  سي  %20ميزان  -6شده ا شنا شجويان مقطع كار شهريه ثابت جهت دان سنجان به آدرس -7تخفيف در  سه آموزش عالي كار واحد رف س سايت مو ساير تخفيفات در  ست  لي

rafsanjan.kar.ac.ir  . ي سلف سرويس ، وام صندوق موسسه در واحد رفسنجان دارا -9رايگان مي باشد .  %100تحصيل در كليه رشته هاي مقطع كارداني  -8قابل مشاهده است

 رفاه دانشجويي مي باشد .

www.kermanihe.ac.ir انتفاعي كيمياي كرمانكرمان * موسسه غير استان 

 معرفي دانشجويان به خوابگاههاي مورد تاييد شوراي سياستگذاري شرايط خوابگاه:

سود-1 شرايط عمومي: سالت بدون  شجويي از بانك تجارت و ر صندوق رفاه -2اعطاي وام دان سرويس)ناهار(-3اعطاي وام  صيلي، -5ساختمان مدرن و مجهز-4سلف  مدارک فارغ التح

 تخفيف به دانشجويان ممتاز-6مورد تاييد وزارت علوم

 03433243630 تلفن : -شهرک دانشگاهي صادقيه  -سمت راست  -نرسيده به جاده جوپار  -بعد از پل بازرگاني  -بزرگراه يادگار امام  -كرمان  نشاني:
 رفسنجان -انتفاعي مفاخر كرمان * موسسه غير استان 

 03434266573 تلفن :

www.mehrkerman.ac.ir كرمان -انتفاعي مهر كرمان * موسسه غير استان 

 ايد.همكاري الزم جهت معرفي و اسكان دانشجويان دختر غير بومي در خوابگاه خودگردان نزديك موسسه به عمل مي  شرايط خوابگاه:

كميته امداد حضرت  تخفيف به دانشجويان رتبه برتر هر رشته تا سقف صد درصد شهربه ثابت بر اساس ضوابط موسسه، همكاري الزم با مدد جويان و افراد تحت پوشش شرايط عمومي:

 امام)ره(، بهزيستي و بنياد شهيد و امور ايثارگران بر اساس ضوابط به عمل مي آيد.

 03433242650-7 تلفن : -شهرک خواجو  -چهارراه جوپاري  -بزرگراه امام  -كرمان  نشاني:

www.misagh.ac.ir رفسنجان -انتفاعي ميثاق ركرمان * موسسه غي استان 

 03434356761 تلفن : -رفسنجان بلوار واليت ميدان خاتم االنبيا  نشاني:

wwwjnu.ir جيرفت -انتفاعي نگين كرمان * موسسه غير استان 

 03432162720 تلفن : -شهريور 17ميدان -جيرفت  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نوركرمانشاه  استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان

 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.razi.ac.ir كرمانشاه -كرمانشاه * دانشگاه رازي  استان 

 08334274512 تلفن : -پرديس دانشگاه رازي -خيابان دانشگاه-بستانطاق  -كرمانشاه  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  45 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.kut.ac.ir كرمانشاه * دانشگاه صنعتي كرمانشاه استان 

 تأمين مي شود.خوابگاه هاي دانشگاه استيجاري و خودگردان تحت نظارت دانشگاه مي باشند كه بخشي از هزينه توسط دانشگاه و بخشي ديگر توسط دانشجويان  شرايط خوابگاه:
 38305004-083تلفن  شرايط عمومي:

 08338305004 تلفن : - 6715685420كدپستي -بزرگراه امام خميني  -كرمانشاه  نشاني:

www.jdku.ac.ir كرمانشاه -انتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاه * موسسه غير استان 

اجتماعات، سالن ورزشي، انتشارات، كافي نت ، كتابخانه ، سلف سرويس ، سالن مطالعه ، مركز مشاوره ي تخصصي و اجراي امكانات آموزشي ،پژوهشي و رفاهي: سالن  شرايط عمومي:
شگاه هاي : خاک، تكنولوژي بتن، ريزپردازند سه مجهز به آزماي س شد. مو صول مي با شبكه برنامه جهت تبديل ايده به مح سازي و  امپيوتر، مواد و ه ، مدار منطقي، معماري كبرنامه توانمند

ساختماني ، الكترونيك و البراتوار زبان مي باشد. در بخش كارگاهي نيز؛ كارگاه هاي : كامپيوتر، رسم فني ، برق، تاسيسات برقي و ساختمان، جوشكاري و ورق كاري و  مصالح  مكانيكي 
 پاسخگو خواهند بود 642الي  639ي شماره داخلي نقشه برداري، از امكانات ساختاري اين مجموعه به شمار مي آيد. بهعد از تماس تلفن

 08331031632 تلفن : -بهمن  22سه راه  -كرمانشاه  نشاني:

www.zagros.ac.ir كرمانشاه -انتفاعي زاگرس كرمانشاه * موسسه غير استان 

شته وام اعطا مي گردد و همچنين )  شرايط عمومي: شهريه ر صيل تا كل مبلغ  شجويان در زمان تح شش كميته امداددان شهيد ريگان / تحت پو شش بنياد  /  %10/ ممتاز  %10تحت پو
 ( تخفيف شهريه اختصاص مي گردد. %30مقام آسيايي يا جهاني داشته باشن  %10/ ورزشكاركه مقام كشوري داشته باشن  %10مخترع 
 08337218030 تلفن : -روبروي بانك ملي  -باالتر ازسه راه شريعتي  -خيابان شريعتي  -كرمانشاه  نشاني:

www.kshr.ac.ir كرمانشاه -انتفاعي شهيد رضايي كرمانشاه * موسسه غير استان 

 08338267515 تلفن : -شهرک بهداري  -الهيه  -كرمانشاه  نشاني:

www.kabirgharb.ac.ir كرمانشاه -انتفاعي كبير غرب كرمانشاه * موسسه غير استان 

 خودگردانخوابگاه  شرايط خوابگاه:
تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز  -درصد رايگان براي دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد  100تحصيل  -شرايط ويژه براي برگزاري كالسهاي دانشجويان شاغل  شرايط عمومي:

 دانشجويان .اينترنت رايگان ويژه  -پاركينگ رايگان  -ژتون غذا به همراه غذاي گرم  -وام شهريه صندوق رفاه  -
 08317296051-2 تلفن : - 2جنب اداره آموزش و پرورش ناحيه  -خيابان دانشجو  -كرمانشاه  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نور كهگيلويه و بويراحمد استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان
 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.yu.ac.ir بويراحمد * دانشگاه ياسوجكهگيلويه و  استان 

 07431001300 تلفن : -خيابان دانشجو  -ميدان معلم  -ياسوج  نشاني:

www.dana.ac.ir ياسوج -انتفاعي دانا كهگيلويه و بويراحمد * موسسه غير استان 

 دانشجويان غير بومي به خوابگاههاي خودگردان زير نظر حراست موسسه معرفي ميشوند. شرايط خوابگاه:
درصد  25نبازان باالي به دانشجويان برتر )نفرات اول تا سوم( هر نيمسال تخفيف شهريه بر اساس مصوبه شوراي آموزشي داده خواهد شد.شهريه دانشجويان شاهد و جا شرايط عمومي:

 خواهد شد. از بنياد شهيد و امور ايثارگران اخذ خواهد شد. به مقاله هاي چاپ شده توسط دانشجويان كمك هزينه پرداخت
 07433229448 تلفن : - 12پالک  - 6امامت  -بلوار انقالب  -ميدان انقالب  -ياسوج  نشاني:

www.farazuast.com گچساران -كهگيلويه و بويراحمد * موسسه غيرانتفاعي فراز  استان 

 براي دانشجويان غير بومي خوابگاه وجود دارد شرايط خوابگاه:
كميته امداد و براي دانشجويان برتر هر رشته از تخفيفات شهريه ، امكان تقسيط شهريه ، تخفيف شهريه براي خانواده هاي شهدا و ايثارگران و تحت حمايت  اين موسسه شرايط عمومي:

 بهزيستي را دارا مي باشد .
 07432321604 تلفن : - 2كوچه دريا  -پازنان  -گچساران فلكه سه راهي  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نورگلستان  استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان
 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.gau.ac.ir گلستان * دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان استان 

 و پسر تعلق مي گيرد. اين دانشگاه داراي خوابگاه دانشجويي مجهز مي باشد و به كليه پذيرفته شدگان دختر شرايط خوابگاه:
مقطع دكتري دانشجو  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان به عنوان قديمي ترين دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي كشور كه در اغلب رشته هاي تحصيلي تا -1 شرايط عمومي:

اين دانشگاه به منظور تربيت نيروي كارشناس متخصص در كليه رشته هاي تحصيلي )با  -2مي گيرد. مي پذيرد داراي خوابگاه دانشجويي مجهز مي باشد و به كليه پذيرفته شدگان تعلق 
ريال در طي دوره تحصيل بر اساس شيوه نامه  1،500،000آزمون و صرفاً با سوابق تحصيلي(، به نفرات برتر هر رشته كه اين دانشگاه را براي ادامه تحصيل انتخاب نمايند، ماهيانه مبلغ 

ص سه دم صوبات هيات ريي شوق هايي مطابق م صيل جوايز و م شجويان برتر در حين تح صيلي پرداخت مي نمايد. عالوه بر اين به دان شد. وب، كمك هزينه تح شگاه اعطا خواهد  اين  -3ان
شامل اردوگاه فرهنگي شجويان، داراي امكانات رفاهي  شناسي ويژه دان شگاه عالوه بر مركز مشاوره و روان  شگاه و آمو -دان سرويس، كتابخانه، اينترنت رايگان در محيط دان سلف  زشي، 

دانشگاه داراي مجموعه هاي ورزشي مدرن شامل استخر شنا، سالن هاي ورزشي مجهز)سالن تيراندازي، سالن  -4خوابگاه و دسترسي به منابع و پايگاه هاي اطالعات علمي معتبر است. 
سالن شطرنج، سالن واليبال، سالن بسكتبال، سالن فوتسال، سالن تنيس روي ميز، سالن كشتي و ...(، زمين چمن )طبيعي و مصنوعي( و همچنين اسكواش، سالن بدنسازي و آمادگي جسماني، 

رفت آمد و همچنين برگزاري سرويس اياب و ذهاب براي دانشجويان دختر و پسر جهت  -5سالن هاي ورزشي سرپوشيده و چند منظوره روباز در محل خوابگاه هاي دانشجويي مي باشد. 
شجويي شد.  -بازديدهاي علمي، اردوهاي دان شجويي قرار مي گيرند.  -6فرهنگي فراهم مي با شش بيمه حوادث دان شجويان تحت پو شگاه داراي مركز ژيوماتيك، مركز  -7كليه دان دان

شگاه مركزي مجهز، مركز كارآفريني و ارتباط  شي انفورماتيك و خدمات رايانه اي، آزماي شد، جنگل آموز صنعت، مركز ر سي، مجموعه گلخانه و مزارع  3700با  شنا هكتاري و باغ گياه 
شي شد.  -آموز شد.  -8تحقيقاتي و مركز پرورش دام و طيور مي با ضروري برخوردار خواهند  سكن و وام  صيلي، وام ازدواج، وام م شرايط از مزاياي وام تح شجويان واجد  جهت  -9دان

 017-32229901تلفن:  - 4913815739خيابان شهيد بهشتي كد پستي:  -نشاني معاونت آموزشي: گرگان  -10به وبگاه دانشگاه مراجعه نماييد.  كسب اطالعات بيشتر
 01732229901 تلفن : - 4918943464كد پستي  -ميدان بسيج  -گرگان  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  46 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.gu.ac.ir گرگان -گلستان * دانشگاه گلستان  استان 

 دانشگاه گلستان فاقد خوابگاه دولتي بوده و داراي خوابگاه خصوصي تحت نظارت دانشگاه براي خواهران و برادران مي باشد. خوابگاه:شرايط 

شهريه )ويژه  -1 شرايط عمومي: ضروري ، عتبات عاليات و  صيلي،  سكن ويژه متاهلين، ازدواج، تح سكن ، وديعه م شامل )وام هاي م سهيالت  ضوابط اعطاي ت شجويان نوبت دوم( طبق  دان

ومهندسي و هاي فنيارايه خدمات سلف سرويس براي كليه دانشجويان براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان، ارايه سرويس اياب و ذهاب براي دانشكده -2صندوق رفاه دانشجويان 

نشاني دانشكده علوم انساني: كيلومتر  -5 017-32441003تلفن  49188-88369كدپستي:  19الغدير روبروي  -نشاني دانشكده فني و مهندسي گرگان: بلوار الغدير -4علوم انساني 

ستي:-جاده گرگان 10 ستان كدپ شگاه گل شكده فني -6 017-38737000تلفن: 49361-79142گنبد، پرديس دان شاني دان سي علين ضلومهند شهداي -آبادآبادكتول : فا ورودي 

 017-34266235تلفن: 49411-47994ي:جنب آتش نشاني كدپست -گمنام

 01738734000 تلفن : -خيابان شهيد بهشتي -گرگان نشاني:

www.gonbad.ac.ir گلستان * دانشگاه گنبد استان 

 به حايزين شرايط خوابگاه دولتي تعلق مي گيرد. خوابگاه خودگردان نيز مهيا مي باشد. شرايط خوابگاه:

 017-33268882 تلفن : -انتهاي بلوار بصيرت  -شهيد فالحي خيابان  -گنبد كاووس نشاني:

www.hakim_jorjani.ac.ir گرگان -انتفاعي حكيم جرجاني موسسه غيرگلستان *  استان 

 01732171095 تلفن : -بلوار نيايش شرقي  -ويالشهر  -گرگان  نشاني:

www.shgol.ac.ir گنبدكاووس -انتفاعي شرق گلستان گلستان * موسسه غير استان 

شهريه ، تحصيل رايگان  پرداخت قسطي شهريه ، وام شهريه اختصاصي دانشگاه )بدون سود ، بدون ضامن ، يكساله( ، وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي ، تنوع در تخفيف شرايط عمومي:

اختصاصي ، سرويس رفت و برگشت به دانشگاه رايگان ، كتابخانه مركزي غني از كتب مورد  به باال ، مشاوره تحصيلي رايگان ، مشاوره رايگان ، پاركينگ %25خانواده شهدا و جانبازان 

 نياز،كادر آموزشي با تجربه

 01733383810 تلفن : -روبروي سيلو  -باالتراز بازار روس  -خيايان امام خميني جنوبي  -گنبدكاووس  نشاني:

www.shamsgonbad.ac.ir گنبد كاووس -انتفاعي شمس گلستان * موسسه غير استان 

سرويس اياب و ذهاب از مركز  -2درصد تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال اول، براي كليه دانشجوياني كه اين موسسه را در اولويت اول، انتخاب نمايند. 50تا  20-1 شرايط عمومي:

وام قرض الحسنه بلندمدت  -4واجد شرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي تعلق مي گيرد. وام شهريه، به دانشجويان  -3شهر به موسسه و بالعكس به صورت رايگان است. 

درصد تخفيف در  10و  20،  30در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم به ترتيب معادل  -5شهريه از منابع داخلي دانشگاه براي دانشجويان قابل پرداخت است. 

با توجه به قطب فعاليت هاي ورزشي بودن اين مركز آموزش عالي، قهرمانان ورزشي در رده هاي  -6باشند.  18ت ترم بعد داده خواهد شد، به شرطي كه داراي حداقل معدل شهريه ثاب

نبازان، خانواده هاي محترم تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي نيز عالوه بر خانواده هاي معظم شهدا و جا -7ملي، آسيايي و بين المللي از تخفيفات ويژه در شهريه برخوردار مي شوند. 

شوند.  شهريه ثابت برخوردار مي  سونا و جكوزي و  -8از تخفيفات ويژه در  ستخر قهرماني و  شامل ا شيده  سرپو ستخر  سه عبارتند از: ا س شي و رفاهي اين مو ساير امكانات كمك آموز

ه اي، ازي، سالن ورزشي سرپوشيده، سالن همايش، سالن سينما، انتشارات و تكثير، تاالر اجتماعات، تاالر پذيرايي، كتابخانه مركزي، سايت رايانآبدرماني و آزمايشگاه ورزشي، باشگاه بدنس

شGISسايت رايانه اي  شاور و روان شد فناوري هاي نوين با مجوز پارک علم و فناوري، م شگاه ها و كارگاه ها، مركز ر ستقل آزماي ساختمان م شجويي ،  سرويس و بوفه دان سلف   ناس، 

 ل فراهم آورده است.موقعيت اين موسسه در يكي از بهترين جاذبه هاي گردشگري شهرستان و جنب درياچه مصنوعي واقع شده و امكانات فوق العاده اي را براي تحصي -9

 01733389711-6 تلفن : -جنب درياچه مصنوعي  -بلوار شادي  -گنبدكاووس  نشاني:

www.fakhrodin-ag.ac.ir گرگان -انتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني ان * موسسه غيرگلست استان 

 01732229110 تلفن : -گرگان خيابان وليعصر پنج آذر آذر سوم  نشاني:

www.komeil.ac.ir كردكوي -انتفاعي كميل گلستان * موسسه غير استان 

 01734347461 تلفن : -ميدان شهرداري  -كردكوي  نشاني:

www.golestan.ac.ir/ گرگان -انتفاعي گلستان گلستان * موسسه غير استان 

 01732627341 تلفن : -روبروي پارک  -شهرک شهريار  -كمربندي -گرگان  نشاني:

www.lameigorgani.ac.ir گرگان -انتفاعي المعي گرگاني گلستان * موسسه غير استان 

 01732627951 تلفن : - 5المعي  -خيام دهم -كوي خيام  -كالنتري بلوار شهيد  -گرگان  نشاني:

www.loghmanhakim.ac.ir آق قال گلستان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  استان 

 طبق سهميه مشخص شده از صندوق رفاه دانشجويان وام دانشجويي در اختيار دانشجويان قرار ميگيرد. شرايط عمومي:

 01734528612 تلفن : -روبه روي پارک  -متري شهيد فهميده  20خيابان  -متري خرمشهر  30خيابان  -قال  آق نشاني:

mirdamad.ac.ir گرگان -انتفاعي ميرداماد گلستان * موسسه غير استان 

 01732471321 تلفن : - 4گرگان خيابان ولي عصر جنب عدالت  نشاني:

www.miladgihe.ac.ir مينودشت -انتفاعي ميالد گلستان * موسسه غيرگلستان  استان 

 01735230116 تلفن : -نبش بلوار الغدير  -خيابان كمربندي  -مينودشت  نشاني:

www.hircania-bandargaz.ac.ir بندرگز -انتفاعي هيركانيا گلستان * موسسه غير استان 

 01734367701 تلفن : -بندر تركمن جاده بندرگز به  -انتهاي بلوار شهيد مطهري  -بندرگز  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نورگيالن  استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان

 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  47 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.guilan.ac.ir رشت -گيالن * دانشگاه گيالن  استان 

شجويي خود ، در  شرايط خوابگاه: سراهاي دان صيلي با توجه به محدوديت ظرفيت  شگاه ،  1399-1400سال تح شدگان غير بومي دوره روزانه كه بعد از اعالم قبولي در دان به پذيرفته 
س شده و رتبه بندي آن بر ا سب  شجويي ثبت نمايند، پس از تعيين امتيازات ك سامانه خدمات دان شده در  ست خود را در بازه زماني تعيين  شده و درخوا ستندات ثبت  اس مدارک ، م

 جود خوابگاه واگذار مي نمايد.ظرفيت مو

سر 1 شرايط عمومي: شرق ) رود شكده فني  شجويان دان شكده فني گيالن)رشت( وجود ندارد. -( امكان ادامه تحصيل دان صورت ميهمان يا انتقال در دان ( به كليه پذيرفته 2واجارگاه( به 

صيلي مبلغ  سال تح شرايط زير به ازاي هر نيم شوري با  سال 6ريال به مدت  000/500/31شدگان دوره روزانه حايز رتبه ك شود: نيم شرح ذيل پرداخت مي  صيلي كمك هزينه به   تح

دارندگان رتبه  -و كمتر از آن در گروه علوم تجربي ، پ 1500دارندگان رتبه كشمموري  -و كمتر از آن در گروه آزمايشممي رياضممي و فيزيك ، ب 500دارندگان رتبه كشمموري  -الف

و كمتر از آن در گروه زبان هاي  200دارندگان رتبه كشمموري  -و كمتر از آن در گروه هنر ، ث 30تبه كشمموري دارندگان ر -و كمتر از آن در گروه علوم انسمماني ، ت  250كشمموري 

يرفته شدگان الف تا به دارندگان مقام هاي ورزشي كمك هزينه تحصيلي پرداخت مي شود ) جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه مراجعه نمايند(.براي كليه پذ -خارجي و ج 

 5كمك هزينه خريد كتاب به مبلغ سمماليانه  -امكانات كتابخانه به طور نامحدود ج -خوابگاه ) بر اسمماس مقررات و ضمموابط موجود( ، ب -مكانات ذيل نيز اختصمماص مي يابد: الف ج ا

 سال. قابل اشاره است دانشگاه گيالن عضو دانشگاه هاي عاري از دخانيات نيز مي باشد. 4ميليون ريال به مدت 

 013-33690274-8 تلفن : - 4199613776كدپستي  -جاده رشت به قزوين  5كيلومتر  -بزرگراه خليج فارس  -رشت  نشاني:

www.ahrar.ac.ir رشت -انتفاعي احرارگيالن * موسسه غير استان 

امكانات تقسيط شهريه در -3به دانشجويان، طبق مقررات صندوق رفاه تسهيالت پرداخت وام شهريه -2دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه برخوردار خواهندشد.-1شرایط عمومی: 

شجويان  شاهد و ايثارگر -4طول ترم براي كليه دان سهميه  شجويان  شهريه براي دان صوص پرداخت  شهيد و امور ايثارگران درخ شي به دارندگان مقام-5همكاري با بنياد  هاي ورز

 ارائه خدمات مشاوره تحصيلي، خانوادگي و ... توسط مشاور -6شود. ميكشوري، استاني و منطقه اي تخفيف ورزشي داده 

 01333439119 -01333439113تلفن: -شهرک سيد احمد خميني  -بلوار پرفسور سميعي -جاده الكان  -رشت  نشاني:

www.andishmand.ac.ir الهيجان -انتفاعي انديشمند گيالن * موسسه غير استان 

 01342420291 تلفن : -خيابان نخجير شرقي  -ميدان شيخ زاهد  -الهيجان  نشاني:

www.anvar-ol-olum.ac.ir انزلي -گيالن * موسسه غيرانتفاعي انوار العلوم  استان 

سه قسط امكان پذير مي باشد. 1 شرايط عمومي: ساطي و در  صورت اق شهريه ب شرطي كه تعداد ثبت نام كنندگان آن رشته در آن 2( پرداخت  سوم به  شجويان رتبه هاي اول تا  ( به دان

 ( به دانشجوياني كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( و يا سازمان بهزيستي مي باشند ده درصد تخفيف داده مي شود.3نفر باشد تخفيف داده مي شود.  20سال بيشتر از 

  4315898643كدپستي  – جنب مدرسه عدالت – كوچه خوش پيك –ميدان ماال  -بندر انزلي  نشاني:

www.jdrasht.ac.ir رشت -انتفاعي جهاد دانشگاهي گيالن * موسسه غير استان 

 موسسه هيچ گونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد. شرايط خوابگاه:

امكان تقسط شهريه براي كليه دانشجويان -2شهريه ثابت تخفيف داده مي شود.  %50هاي اول تا سوم هر ورودي مطابق آيين نامه تخفيفدرپايان هرنيمسال به رتبه -1 شرايط عمومي:

مطابق  -4داده مي شود. به دانشجوياني كه در مسابقات علمي، فرهنگي و يا ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مقامهاي اول تا سوم كسب نمايندتخفيف در شهريه3وجود دارد..

 آيين نامه درصورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه وزارت علوم وتحقيقات فناوري وام دانشجويي پرداخت خواهدشد.

 01333448995-6 تلفن : -ذوالفقار جنوبي  -ميدان واليت  -مسكن مهر  -بلوار الكان  -رشت  نشاني:

www.deylaman.ac.ir الهيجان -انتفاعي ديلمان غيرگيالن * موسسه  استان 

 همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه هاي خودگردان. شرايط خوابگاه:

شگاه را رعايت نمايد. -1 شرايط عمومي: صوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اين دان ست كليه مقررات و آيين نامه هاي م شجو موظف ا شجويان مي توانند با 2دان صندوق . دان موافقت 

شوند.  شهريه برخوردار  شجويان 3رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از وام  سهيالت ويژه مالي براي دان ساس 4. ت صيلي بر ا سال تح صيلي در هر  شجويان ممتاز كليه مقاطع تح . دان

شد.  شهريه ثابت معاف خواهند  صدي از  ستورالعمل مربوط از پرداخت در شگاه داراي5د شد. . اين دان شجويي مي با شجويان از 6سالن غذاخوري خواهران و برادران و بوفه دان . كليه دان

 . داشتن فضاي مناسب.7مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد.

 01342245500-4 تلفن : - 44145-1174صندوق پستي  -باالتر از كوچه يكم  -خيابان استخر معين  -ميدان ابريشم  -الهيجان  نشاني:

www.rahbordshomal.ac.ir رشت -انتفاعي راهبرد شمال گيالن * موسسه غير استان 

 همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاههاي خودگران. شرايط خوابگاه:

ارايه تسهيالت به  -4تقسيط شهريه در طول ترم.  -3دانشجويي. برخورداري كليه ي دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث  -2تخفيف شهريه براي رتبه هاي اول تا سوم.  -1 شرايط عمومي:

شجويان.  صندوق رفاه دان ضيان وام  شهيد و امور ايثارگران ) تخفيف  -5متقا شهيد، آزاده و جانباز باالي  100طرف قرارداد با بنياد  صدي ( فرزندان  سيار  -6.  %25در ضاي ب شتن ف دا

سايت مجهز  -9كتابخانه مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشتراک مجله هاي علمي و پژوهشي.  -8دانشجويان از يك وعده غذاي گرم.  داراي سلف سرويس و برخورداري -7مناسب. 

 ارايه خدمات مشاوره اي به دانشجويان در مركز مشاوره موسسه. -10به رايانه. 

 01333440333 تلفن : - 4193165151كد پستي  -طالشان  متر باالتر از پل 500 -بلوار پروفسور سميعي  -جاده الكان  -رشت  نشاني:

www.sardarjangal.ir رشت -انتفاعي سردار جنگل گيالن * موسسه غير استان 

 امكان خوابگاه به صورت خودگردان براي دانشجويان وجود دارد. شرايط خوابگاه:

( اين 3( اردوها و بازديدهاي علمي و تفريحي با همكاري اساتيد، موسسه و دانشجويان برگزار مي گردد. 2گردند. ( دانشجويان رتبه برتر از تخفيف شهريه برخوردار مي 1 شرايط عمومي:

ستي همكاري دارد.  سازمان بهزي شهيد و امور ايثارگران، جانبازان و كميته امداد)ره( و  سه با بنياد  س شج4مو صندوق رفاه دان سهيالت  سه ميتوانند از ت س شجويان اين مو ويي بهرمند ( دان

 گردند.

 01333221436 تلفن : - 4143754481كد پستي  - 310پالک  -انتهاي بن بست زارع  -جنب بانك پاسارگاد  -روبروي تقاطع معلم  -بلوارآيت اله طالقاني  -رشت  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  48 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.tusd.ir رشت -انتفاعي سيماي دانش گيالن * موسسه غير استان 

 7موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه خودگردان. همكاري الزم  شرايط خوابگاه:

سه را در اولويت اول انتخاب نمايند. -1 شرايط عمومي: س شجوياني كه اين مو سال اول، براي دان شهريه ثابت نيم شته. -2تخفيف ويژه در  شهريه ثابت براي رتبه هاي اول هر ر  تخفيف 

به دانشممجويان يك نوبت غذا با نرخ -5متقاضممي وام كمك هزينه پرداخت شممهريه )صممندوق رفاه دانشممجويان( تعلق خواهد گرفت. به دانشممجويان -4تقسمميط شممهريه در طول ترم. -3

 درصد. 25درصدي( فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان باالي 100طرف قرارداد با بنياد شهيد و ايثارگران)تخفيف-6دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارايه مي گردد.

 01332241663 تلفن : - 4153664389كد پستي  -كوچه آفاق  -خيابان سعدي  -رشت  اني:نش

www.shahriar.ac.ir آستارا -انتفاعي شهريار گيالن * موسسه غير استان 

 01344804010 تلفن : -خيابان خواجه نصيرالدين طوسي  -شهرک عباس آباد  -آستارا  نشاني:

www.ghadr.ac.ir كوچصفهان رشت -انتفاعي قدر * موسسه غيرگيالن  استان 

سوم به ترتيب از  -1 شرايط عمومي: شجويان رتبه هاي اول تا  شد.  20و  30،  50دان شهريه ثابت برخوردار خواهند  صد تخفيف  شجويي  -2در شجويان از وام دان امكان برخورداري دان

 فراهم است.

 01334552247 تلفن : - بين فلكه گاز و ميدان امام رضا -كوچصفهان  نشاني:

www.ghadir.ac.ir لنگرود -انتفاعي قدير گيالن * موسسه غير استان 

 01342565134 تلفن : -خيابان شهيد شيخي  -بلوار كشاورز  -لنگرود  نشاني:

www.kadous.ac.ir رشت -انتفاعي كادوس گيالن * موسسه غير استان 

 از خوابگاه هاي خودگردان در سطح شهرامكان استفاده دانشجويان  شرايط خوابگاه:
دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم هر رشته در ايام تحصيل در  -2امكان بهره مندي از وام تحصيلي صندوق رفاه در هر نيمسال تا مبلغ هفت ميليون و پانصدهزار ريال  -1 شرايط عمومي:

بر اساس مصوبه هيأت امنا افزايش  1399-1400شهريه ثابت و متغير براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي  -3شوند. بهره مند مي  %35موسسه از تخفيف در شهريه ثابت تا سقف 
 مي يابد.

 01333265148 تلفن : - 48پالک  -نرسيده به سه راه معلم  -خيابان سعدي  -رشت  نشاني:

www.kooshyar.ac.ir رشت -انتفاعي كوشيار گيالن * موسسه غير استان 

 تامين خوابگاه براي كليه دانشجويان دختر در خوابگاه هاي متعلق به موسسه صورت مي پذيرد شرايط خوابگاه:
دانشجويان به  -2اهد شدبه دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته و هر ورودي و همچنين به مدال آوران علمي و ورزشي در سطح ملي و جهاني تخفيف در شهريه داده خو شرايط عمومي:

سه ارايه مي گردد س سرويس مو سلف  شجويي در  شوند -3يك نوبت غذا با نرخ دان شهريه برخوردار  شجويان مي توانند از وام  شجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار  -4دان كليه دان
شد شهيد،آزاده و جانبازباالي  -5خواهند  شجويان فرزند  شهيد 25به دان صد طبق قرارداد با بنياد  شهريه و به فرزندان جانباز كمتر از 100و امور ايثارگران تخفيف در صد  صد 25در در

 امكان تحصيل رايگان دانشجويان تحت پوشش بهزيستي كشور. -6طبق مصوبه داخلي هيات رييسه موسسه اعطاي تخفيف شهريه در نظرگرفته مي شود
 01333124497-8 تلفن : - 4163914389كدپستي  86انتهاي خيابان كوچه  -گلسار  -رشت  نشاني:

www.gil.ac.ir رودبار -انتفاعي گيل گيالن * موسسه غير استان 

 01334675447 تلفن : -انتهاي بلوار وليعصر  -شهر رستم آباد  -رودبار  نشاني:

www.mehrastan.ac.ir آستانه اشرفيه -انتفاعي مهر آستان گيالن * موسسه غير استان 

سه  شرايط عمومي: س شاداب و جذاب با كليه مو ساحت پنج هكتار و در محيطي علمي،  سبز گيالن در مجموعه اي به م شه  سته و مجرب در دل طبيعت همي امكانات با هيات علمي برج
 شد.آموزشي و آكادميك از جمله سايت رايانه، آزمايشگاه، كتابخانه، سالن ورزش، رستوران، بوفه و ... آماده پذيرش دانشجويان گرامي مي با

 01342166100-4 تلفن : -بلوار دانشگاه  -آستانه اشرفيه  نشاني:

www.mehraeen.ac.ir انتفاعي مهر آيين ـ بندرانزليگيالن * موسسه غير استان 

 01344400271 تلفن : -بوستان يكم _طالب آباد-منطقه آزاد انزلي -بندرانزلي  نشاني:

www.pnu.ac.ir پيام نور* دانشگاه لرستان  استان 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان

 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.abru.ac.ir بروجرد -لرستان * دانشگاه آيت اله بروجردي  استان 

 06642468225 تلفن : -ابتداي جاده بروجرد به خرم آباد  -بروجرد  نشاني:

www.lu.ac.ir خرم آباد -لرستان * دانشگاه لرستان  استان 

به كليه دانشجويان مركز  -2در دانشگاه لرستان به دانشجويان روزانه و شبانه خواهران خوابگاه دولتي تعلق مي گيرد و براي دانشجويان پسر تعهد خوابگاهي ندارد .  1 شرايط خوابگاه:
نقدي و غير نقدي از جمله كمك هزينه هاي خوابگاه ، تغذيه ، اياب و ذهاب  اعطاي تسممهيالت -3آموزش عالي الشممتر/ پلدختر/كوهدشممت/نور آباد : خوابگاه خودگردان تعلق ميگيرد. 

 كشوري )رتبه كل كشوري بدون اعمال سهميه (. 1000دانشجويي ، بهداشت و درمان، ورزشي ، فرهنگي و فوق برنامه و غيره به دارندگان رتبه هاي زير 
ه لرستان: الف( مركز آموزش خدمات سلف سرويس براي دانشجويان براساس قوانين صندوق رفاه دانشجويان كل كشور ارايه ميگردد. * نشاني مراكز اقماري وابسته به دانشگا شرايط عمومي:

ستان پلدختر كيلومتر  شهر شك. بلوار خيلج فارس روبروي ايران خودرو تلفن  –جاده پلدختر  2عالي پلدختر:  ستان  066 322228751-6انديم شهر شت :  ب( مركز آموزش عالي كوهد
شت انتهاي خيابان بوعلي ، كيلومتر  ستان نورآباد 06632641001-5جاده تنگ قلعه تلفن تلفن:  5كوهد شهر شتي روبروي اداره آ -پ(مركز آموزش عالي نور آباد:  شهيد به موزش و بلوار 

 066 -32530255- 33530590-انتهاي بلوار شهيد مطهري خيابان هنرستان تلفن :  –ت( مركز آموزش عالي الشتر : شهرستان الشتر ميدان واليت  066- 32721725-32721735پرورش تلفن: 
 066-33120104نمابر:  33120097-33120106تهران. تلفن:  –جاده خر آباد  5نشاني سازمان مركزي دانشگاه : خرم آباد كيلومتر 

 06633120088 تلفن : -جاده خرم آباد به تهران  5كيلومتر  -خرم آباد  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  49 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.afarinesh.ac.ir بروجرد -انتفاعي آفرينش علم گسترلرستان * موسسه غير استان 

 اين موسسه داراي خوابگاه خود گردان براي خواهران و برادران ميباشد شرايط خوابگاه:
شند-1 شرايط عمومي: شهريه برخوردارميبا شنواره خوارزمي از تخفيف ويژه  شدگان المپيادها و ج شهريه برخوردار خواهند -2پذيرفته  سال از تخفيف ويژه  شجويان ممتاز در هر نيم دان

 ط الزم وام تعلق ميگيرد.به دانشجويان با شراي-4خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران از تخفيف ويژه شهريه برخوردار ميباشند-3شد
 06642468255 تلفن : - 593صندوق پستي  -كوي وليعصر  -اسالم آباد شمالي  -بروجرد  نشاني:

www.juyandeganelm.ac.ir كوهدشت -انتفاعي جويندگان علم لرستان * موسسه غير استان 

 06632640044 تلفن : -ارشاد طبقه همكف فرهنگسراي  -خيابان ارشاد  -ميدان قدس  -كوهدشت  نشاني:
 پلدختر لرستان -علم آموزان افالك  غيرانتفاعيلرستان * موسسه  استان 

 06632221995 تلفن : -جنب پارک واليت  -خيابان امام  -پلدختر  نشاني:

www.yasinihebrj.ac.ir بروجرد -انتفاعي ياسين لرستان * موسسه غير استان 

 نداردخوابگاه  شرايط خوابگاه:
 06642469040 تلفن : -روبه روي كارخانجات نساجي  -جاده كمربندي  -بروجرد  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نورمازندران  استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن شگاه اين دان ستان ها، دان شگاه به  به در تمامي ا تارنماي دان

 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.ausmt.ac.ir آملمازندران * دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين  استان 

 01144153453 تلفن : - 35اباذر  -خيابان طالقاني  -آمل  نشاني:

www.sbu.ac.ir دانشگاه شهيد بهشتي مازندران استان * 

 8000رياضي و فني داراي نمره كل هاي آزمايشي علوم داوطلبان گروه -1به دليل كمبود امكانات، خوابگاه فقط به دانشجويان دوره روزانه با شرايط زير ارايه خواهد شد:  شرايط خوابگاه:

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

 باشد.فاقد خوابگاه متأهلي مي

www.nit.ac.ir مازندران * دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل استان 

ست. اولويت واگذاري خواب شرايط خوابگاه: شجويان نوبت دوم معذور ا شگاه از واگذاري خوابگاه به دان شجويي، دان شجويان روزانه به دليل محدودبودن ظرفيت خوابگاه هاي دان گاه با دان

 ساكن در خارج از استان مازندران مي باشد.

 01132312269 تلفن : -خيابان شريعتي  -بابل  نشاني:

www.mazust.ac.ir بهشهر -مازندران * دانشگاه علم و فنّاوري مازندران  استان 

شگاه خوابگاه دولتي ندارد. اما چند خوابگاه خودگردان با ظرفيت محدود، ويژه دانشجويان دختر وجود دارد كه مسيوليت انعقاد  شرايط خوابگاه: قرارداد برعهده دانشجويان عزيز اين دان

 بوده و دانشگاه ها تنها نقش حمايتي و حراستي را بر عهده دارد.

 01134556000 تلفن : -جاده دريا  3كيلومتر  -بلوار دانشگاه  -بهشهر  نشاني:

www.sanru.ac.ir مازندران * دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري استان 

 باشد.دانشگاه داراي مي شرايط خوابگاه:

سايت راي1 شرايط عمومي: سالن مطالعه،  شارات، كتابخانه،  شجويي، مركز انت سرويس، بوفه دان سلف  شامل  شي  شگاه داراي امكانات خوابگاهي، رفاهي و ورز سالن و زمين انه. دان اي و 

. دانشجويان 3وام وديعه مسكن و وام ضروري براساس ميزان اعتبار تخصيص يافته برخوردار خواهند شد.  . دانشجويان واجد شرايط از مزاياي وام تحصيلي، وام ازدواج,2باشد. ورزشي مي

, . دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي، خدمات درمانگاهي رايگان4نوبت دوم )شبانه( از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد. 

. به رتبه هاي ممتاز و خوب 6سيم( در محيط دانشگاه و خوابگاه به صورت رايگان. . امكان استفاده از اينترنت و سيستم وايرلس )بي5باشند. شناختي تحصيلي برخوردار ميمشاوره و روان

هايي مطابق با مصوبات هييت رييسه دانشگاه اعطا هنگي، پژوهشي و ورزشي جوايز و مشوقهاي آموزشي، فركه اين دانشگاه را براي ادامه تحصيل انتخاب كنند و دانشجويان برتر در حوزه

شد.  شي7خواهد  شاورزي و جنگل آموز شگاه داراي مزارع ك شگاه -. دان شي، آزماي شي، پايلوتپژوه شي و پژوه هاي تحقيقاتي، مجموعه گياهان دارويي و معطر و باغ بوتانيك هاي آموز

هاي فرهنگي، هاي فعال دانشجويي در حوزهن. دانشگاه داراي كانو8فرهنگي است.  -هاي آموزشي و تحقيقات و نيز برگزاري اردوهاي علميجويان براي انجام دورهجهت استفاده از دانش

. وجود مديريت 9كند. هاي مرتبط با هر رشته برگزار مينمايشگاههاي علمي است كه در هر نيمسال تحصيلي اردوهاي علمي، فرهنگي و سياحتي و بازديد از اجتماعي، دانشجويي و انجمن

 هاي كسب و كار.هاي كارورزي و كارآموزي با تمركز بر ايجاد مهارتارتباط با صنعت و جامعه براي برگزاري دوره

 01133687714 تلفن : - 578صندوق پستي  -جاده دريا  9كيلومتر  -ساري  نشاني:

www.shomal.ac.ir آمل -مازندران * دانشگاه غيرانتفاعي شمال  استان 

 اهد آورد.اين دانشگاه هيچگونه تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد ولي دفتر تهيه مسكن دانشجو واقع دردانشگاه دراين زمينه همكاري الزم رابعمل خو شرايط خوابگاه:

م به دانشجويان متقاضي 2تحصيلي براساس دستورالعمل مربوط از پرداخت درصدي از شهريه ثابت معاف خواهند بود.دانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي درهرسال -1 شرايط عمومي:

سهيالت بانكي قرض الحسنه تعلق خواهد گرفت  شد. -3ت شگاه  -4دراولين نيمسال تحصيلي مرخصي تحصيلي داده نخواهد  شتر مي توانند به وبگاه دان داوطلبان براي كسب اطالعات بي

 مراجعه كنند.

 01144203710-3 تلفن : - 731صندوق پستي -سه راهي امامزاده عبداهلل  -تهران  -جاده هراز آمل  5كيلومتر  -آمل  نشاني:

www.mohaddes.ac.ir نور -انتفاعي عالمه محدث نوري مازندران * دانشگاه غير استان 

 01144511861 تلفن : -نور  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  50 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.ustmb.ac.ir بابل -انتفاعي علوم و فنون مازندران مازندران * دانشگاه غير استان 

 01132197584 تلفن : - 12سرداران  -بابل  نشاني:

www.umz.ac.ir بابلسر -مازندران * دانشگاه مازندران  استان 

 الويت واگذاري خوابگاه بر اساس رتبه هاي برتر در هر رشته شرايط خوابگاه:

 01135303200 تلفن : -خيابان پاسداران  -بابلسر  نشاني:

www.haraz.ac.ir آمل -انتفاعي آبان هراز ان * موسسه غيرمازندر استان 

 خوابگاه تحت نظر دانشگاه وجود دارد. شرايط خوابگاه:

 رستوران دانشجويي تحت نظر دانشگاه وجود دارد. شرايط عمومي:

 01144296835 تلفن : - 29دريا  -خيابان طالب آملي  -آمل  نشاني:

www.amol.ac.ir انتفاعي آملمازندران * موسسه غير استان 

 شودبراي كليه دانشجويان خوابگاه بصورت خودگردان در نظر گرفته مي شرايط خوابگاه:

شهريه متغي1 شرايط عمومي: سال تخفيف  سه در هر نيم س صوبات هييت امناء مو ضوابط و م ساس  شته( بر ا سوم هر ر شجويان ممتاز )رتبه هاي اول و دوم و  شد. ( به دان  ير ارايه خواهد 

(شهريه دانشجويان در طول 3سه برخوردار خواهند شد . ( دانشجوياني كه در طول مدت تحصيل حايز كسب مقام هاي علمي و ورزشي در سطح ملي شوند از تخفيف شهريه طبق قوانين موس2

 نامه از تخفيف شهريه استفاده خواهند كرد. هاي معزز شهدا و ايثارگران گرامي، مطابق آيين(خانواده4گيرد. شود و وام دانشجويي نيز به كليه دانشجويان تعلق ميمدت تحصيل تقسيط مي

 01144252691-4 تلفن :     20پالک  -خيابان فياض بخش  -لي بلوار طالب آم -آمل  -آدرس : مازندران 

www.aihe.ac.ir تنكابن -مازندران * موسسه غيرانتفاعي آيندگان  استان 

 معرفي دانشجويان متقاضي خوابگاه به خوابگاه هاي وابسته به دانشگاه شرايط خوابگاه:

ارايه خدمات -6امكان كار دانشجويي-5بيمه حوادث دانشجويي -4پرداخت وام دانشجويي -3شهريه به دانشجويان ممتاز تخفيف -2تقسيط شهريه در طول تحصيل -1 شرايط عمومي:

شاوره  شكي و م شرفته -7رايگان پز شي و تحقيقاتي پي شگاه ها و كارگاه هاي آموز شگاه -8مجهز بودن به آزماي سي و فني و حرفه ايي در دان طاي اع-9برگزاري دوره هاي زبان انگلي

 راي فعاليت هاي بيرون از دانشگاه ميسر مي نمايد.تسهيالت ويژه به خانواده هاي شهدا جانبازان و ايثارگران. ضمناْ اين موسسه با عقد قرارداد همكاري با مراكز علمي و صنعتي زمينه را ب

 01154288851-4 تلفن : -جنب سالن ورزشي شهيدان حيدري  -خيابان فردوسي غربي  -تنكابن  نشاني:

www.adib-mazandaran.ac.ir ساري -انتفاعي اديب مازندران مازندران * موسسه غير استان 

به دانشجويان با شرايط الزم وام تعلق  -2در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كسب كنند درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده مي شود.  -1 شرايط عمومي:

شود.  -3گيرد.  مي شجويان غذاي يارانه اي داده مي  شهيد و ايثارگران انجام مي  -4به دان شهريه ثابت و متغير فرزندان  صوص پرداخت  شهيد و امور ايثارگران در خ همكاري با بنياد 

شد.  -5پذيرد.  شجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند  شجوياني كه در رشته هاي مختلف فرهن -6دان سب نمايند به دان ستاني را ك شوري يا ا گي، ورزشي، علمي و ... رتبه هاي برتر ك

ستفاده از سرويس اياب و ذهاب موسسه وجود دارد.  -7درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده مي شود.  موسسه داراي سالن ورزشي سرپوشيده و زمين  -8امكان تردد دانشجويان با ا

 د.فوتبال براي استفاده دانشجويان مي باش

 01133033941-3 تلفن : -بلوار فرح آباد  -ساري نشاني:

www.andishesazan.ac.ir نكا -انتفاعي انديشه سازان علوم پايه مازندران مازندران * موسسه غير استان 

 خوابگاه خودگردان مجهز براي دانشجويان دختر شرايط خوابگاه:

سه و خوابگاه طبق تعرفه وزارت علوم  - 1 شرايط عمومي: س شجويان در مو شام(براي دان سوم در هر ترم  - 2ارايه غذاي گرم )ناهار و  شجويان ممتاز اول تا  شهريه به دان تخفيف ويژه 

اينترنت  - 4د شهريه ثابت در ترم اول بهره مند خواهند شد درص 30دانشجوياني كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول انتخاب نمايند از تخفيف  - 3تحصيلي درگروه آموزشي مربوطه 

شجويان  سرعت )رايگان( براي همه دان صيل  -5پر شهريه از ابتداي ثبت نام و انتخاب واحد تا پايان تح سيط  سفر راهيان نور و  -6تق شامل اعزام به  شجويان از امكانات رفاهي  كليه دان

ش شند اردوهاي علمي و تفريحي ، زيارتي و پژوه سال برخوردار مي با شجويان ممتاز به ميزان  - 7ي در هر صيلي مربوطه  20تخفيف هزينه خوابگاه خودگردان به دان صد در ترم تح  در

سال با اهداي جوايز  - 8 شي در پايان هر شجويان فعال در حوزه علمي و فرهنگي و پژوه ستي -9تقدير از دان شش كميته امداد و بهزي شجوياني كه تحت پو شهريه  دان ستند از تخفيف  ه

تخفيف شهريه به دانشجويان تحت پوشش سازمان بنياد شهيد و  - 11پرداخت وام دانشجويي از طريق صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم  - 10درصد درهر ترم تحصيلي.  20ثابت 

 ودجهت اطالعات بيشتر به سايت موسسه به نشاني وبگاه موسسه مراجعه ش -12امور ايثارگران 

 01134746689 تلفن : -جنب بانك ملي شعبه امامت  -روبروي كوچه فرمانداري  -خيابان انقالب  -نكا  نشاني:

www.parsa.ac.ir بابلسر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي پارسا  استان 

 01135250682 تلفن : - 11بابلسر بلوار شهيد شريفي خيابان شهيد كهن كوچه شهيد محمد حسين پور پالک  نشاني:

www.heip.ac.ir فريدون كنار -انتفاعي پرديسان مازندران * موسسه غير استان 

 01135667241 تلفن : -خيابان امام  -فريدونكنار نشاني:

www.pd.ac.ir چالوس -ويندگان دانش انتفاعي پمازندران * موسسه غير استان 

 با تمامي امكانات بصورت خوگردان معرفي خواهند شد.دانشجويان به خوابگاه دانشجويي  شرايط خوابگاه:

ضوابط و مصوبه هيات موسس تخفيف ويژه اي در شهريه ترم بعد داده خواهد شد . -1 شرايط عمومي: دانشجويان براي پرداخت -2به دانشجويان ممتاز در هر رشته تحصيلي براساس 

به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم -3، تحقيقات و فناوري ) در صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه ( استفاده نمايند.  شهريه مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم

پرداخت -5ن همكاري با بنياد شهيد و امورايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شاهد و ايثارگرا-4با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارايه مي گردد. 

تقدير از دانشجوياني كه در المپياد ورزشي استاني و كشوري مقام اول تا سوم را كسب -8برخورداري دانشجويان ار بيمه حوادث -7اردوهاي علمي دانشجويي -6شهريه بصورت اقساطي 

 تخفيف شهريه براي تحصيل همزمان دو يا سه نفر دانشجو در يك خانواده-9كرده اند . 

 01152217626 تلفن : - 4661934816كد پستي  -كوچه فلسطين  -شهريور  17خيابان  -الوس چ نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  51 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.tajanihe.ac.ir قايمشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي تجن  استان 

 خوابگاه خودگردان براي اسكان دانشجويان دختر و پسر غيربومي. شرايط خوابگاه :

سوم خود انتخاب كرده1 شرايط عمومي : شهريه در  ( داوطلباني كه در ميان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، آزاد و پيام نور، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا  شند، از تخفيف  با

شد.  صيلي برخوردار خواهند  سال اول تح شهري2نيم صيلي(، تخفيف  شته تح شجويان برتر علمي )در هر مقطع و ر شهيد و امور 3شود. ه در نظرگرفته مي( براي دان ( همكاري با بنياد 

( ارائه تسهيالت وام كمك 4با ارائه تاييديه از بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان.  %25ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان باالي 

مندي دانشجويان از مشاورين تحصيلي، روانشناختي، بهداشتي مجرب بصورت رايگان. ( بهره5ت بعد از فراغت از تحصيل به دانشجويان متقاضي. هزينه شهريه صندوق رفاه با بازپرداخ

شجويان. 6 صندوق رفاه وزارت علوم براي دان صوب  شته7( غذاي ناهار با نرخ م شگاهي در ر سان، تجهيزات و امكانات كارگاهي و آزماي سي آ ستر سايت  هاي( د مختلف، كتابخانه و 

 ( كليه دانشجويان در هر سال تحصيلي از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد. 8سيم در محل موسسه. هاي مورد نياز و اينترنت بيكامپيوتر با رايانه

 011-42040290تلفن:  1 47668 – 74851كدپستي:  -ميدان جانبازان -قائمشهر نشاني :

www.tamishan.ac.ir بهشهر -انتفاعي تميشان مازندران * موسسه غير استان 

 01134546377 تلفن : -زير پل هوايي  -انتهاي خيابان امام  -بهشهر  نشاني:

www.ihetohid.ac.ir گلوگاه مازندران -مازندران * موسسه غيرانتفاعي توحيد  استان 

 01134669911 تلفن : -جاده گلوگاه به بهشهر  3كيلومتر  -شهرستان گلوگاه -مازندران  نشاني:

www.khazar.ac.ir محمودآباد -انتفاعي خزر مازندران * موسسه غير استان 

 به كليه دانشجويان متقاضي خوابگاه تعلق خواهد گرفت شرايط خوابگاه:

از تخفيف شهريه ثابت ترم دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام نور، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند  -1 شرايط عمومي:

صد بهره25و  35، 45اول به ميزان  شد. در شگاهي  -2مند خواهند  شهريه ثابت ترم اول  40و  30، 20ترتيب از  به 19و  18، 17كليه دانش آموزان با معدل پيش دان صد تخفيف  در

دانشجويان اين  -4اي برابر مصوبات داخلي موسسه برخوردار خواهند شد. باشد از مزاياي ويژه 5000دانشجوياني كه رتبه آنان در كنكور سراسري كمتر از  -3برخوردار خواهند شد. 

شجو صندوق رفاه دان شهريه  سه از مزاياي وام  س شد. مو ستفاده نمايند.  -5يان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند  شجويي ا شجويان مي توانند از يك وعده غذاي دان  دان

ي با بنياد شهيد و امور همكار -7درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود.  35،50، 75دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت  -6

شهيد و ايثارگران  شهريه ثابت و متغير فرزندان  صوص پرداخت  شگاه ها و  -8ايثارگران در خ شي دان سابقات علمي و فرهنگي و يا ورز سه در م س شجوياني كه به نمايندگي از مو به دان

حافظان كل قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي فرزندان شاهد و آزادگان ، خانواده  -9د گرفت. موسسات آموزش عالي مقام هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف شهريه تعلق خواه

دارا بودن سيستم  -10ار خواهند بود هاي كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و ... بر اساس ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخورد

 .رنت بي سيم( در موسسه بصورت رايگانوايرلس )اينت

 01144733989 تلفن : -درياي نوزدهم  -محمودآباد  نشاني:

www.rahedanesh.ac.ir بابل -انتفاعي راه دانش مازندران * موسسه غير استان 

 دانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي خودگردان معرفي مي شوند. شرايط خوابگاه:

 تخفيف شممهريه براي خانواده هاي معظم شمماهد و ايثارگر  -3تخفيف ويژه براي دانشممجويان ممتاز در كليه رشممته ها در هر سممال  -2درصممد  4وام شممهريه با نرخ  -1 شممرايط عمومي:

شهيد و ايثارگر  -4 شهريه ثابت و متغير فرزندان  صوص پرداخت  شهيد و امور ايثارگران در خ شهريه بر -5همكاري با بنياد  سه در تخفيف  س شجوياني كه به نمايندگي از مو اي دان

داوطلباني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين موسسه  -6مسابقات علمي و فرهنگي و ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مقام هاي اول تا سوم را كسب نمايند. 

 ف شهريه برخوردار خواهند شد.را به عنوان اولويت اول تا سوم انتخاب كرده باشند از تخفي

 01132379913-6 تلفن : - 47157-47441كد پستي  -خيابان تربيت معلم  -چهارراه معتمدي  -ميدان شهيد بزاز  -كمربندي شرقي  -بابل  نشاني:

www.rnsari.ac.ir ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  استان 

 دانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي خودگردان و مهمانسراي موسسه معرفي مي گردند شرايط خوابگاه:

اين موسسه را به عنوان اولويت اول انتخاب كرده باشند از تخفيف  غيرانتفاعيداوطلباني كه در ميان موسسات آموزش عالي  -2تخفيف شهريه براي رتبه اول تا سوم  -1 شرايط عمومي:

طرف قرار داد با  -5غذاي گرم در سلف سرويس موسسه با قيمت يارانه اي توزيع مي گردد.  -4برخورداري كليه دانشجويان از بيمه حوادث دانشجويي -3شهريه برخوردار خواهند شد. 

 سرويس رايگان اياب و ذهاب -7ارايه تسهيالت وام صندوق رفاه وزارت علوم به دانشجويان متقاضي  -6ان و فرزندان شهدا بنياد شهيد و امور ايثارگران ، جانباز

 01133136801 تلفن : -روستا شرفدار كال -جنب هتل نويد  -جاده ساري به قايمشهر  5كيلومتر  -ساري  نشاني:

www.rahman.ac.ir رامسر -انتفاعي رحمان مازندران * موسسه غير استان 

 دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه مي توانند از خوابگاه خواهران موسسه استفاده نمايند. شرايط خوابگاه:

(دانشجويان متقاضي وام دانشجويي مي توانند از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم 2(نفرات اول تا سوم هر رشته در هرترم از تخفيف شهريه برخوردار مي باشند. 1 شرايط عمومي:

ستفاده نمايند.  شد. 3ا شهريه برخوردار خواهند  ستي از تخفيف  شهيد،كميته امدادوبهزي شش بنياد  شجويان تحت پو شجويي برخوردار (4(دان شجويان از مزاياي بيمه حوادث دان كليه دان

ستفاده از يك وعده غذاي گرم)نهار( براي دانشجويان وجود دارد. 5خواهند شد.  (ارايه كارگاههاي تخصصي و صدور گواهينامه معتبر بين المللي با همكاري ارگان هاي ذيربط 6(امكان ا

ستفاده از خدمات اينترنت 7 شجويان براي دا wifi(ا ساطي 8ن صورت اق شهريه ب سه 9(پرداخت  س شاوران مو سط م صيلي،خانواده و... تو شاوره تح ضاي 10(ار ايه خدمات م ستفاده از ف ( ا

 سايت كامپيوتر و كتابخانه بصورت رايگان.

 01155230511-3 تلفن : -جنب اداره گاز  -چهارراه بسيج  -رامسر  نشاني:

www.rodaki.ac.ir تنكابن -انتفاعي رودكي * موسسه غير مازندران استان 

 01254229984 تلفن : -خيابان شهيد پورتقي  -سه راه خرم اباد  -تنكابن  نشاني:

www.rouzbahan.ac.ir ساري -انتفاعي روزبهان مازندران * موسسه غير استان 

 01133701700 تلفن : -كيلومتر يك جاده دريا  -ساري نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  52 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.saroyeh.ac.ir ساري -انتفاعي سارويه مازندران * موسسه غير استان 

 تامين خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي دانشجو امكان پذير مي باشد. شرايط خوابگاه:

شجويان داراي رتبه 1 شرايط عمومي: شهريه ثابت و متغير در يك ترم معاف خواهند بود.  200تا  1. در بدو ورود دان شجويان 2از پرداخت  ضوابط . دان ساس  شجويي بر ا از وام هاي دان

شگاه و كتابخانه 3وزارت علوم بهره مند خواهند بود.  شي،مركز رايانه،كارگاه،آزماي سب آموز ضاي منا ساتيد مجرب و برخورداري از ف ستفاده از ا شي:ا . يك نوبت غذاي 4. امكانات آموز

. كليه دانشممجويان با معدل 6دانشممجويان ممتاز )نفرات اول تا سمموم( در هر ترم تخفيف ويژه داده مي شممود.  . به5گرم در سمملف سممرويس موسممسممه با قيمت يارانه اي توزيع ميگردد. 

. موسسه داراي 8. دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. 7درصد تخفيف شهريه ثابت در ترم اول برخوردار خواهند شد.  40و  30، 20به ترتيب  19و  18، 17كارشناسي 

 . دانشجوياني كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.9يس اياب و ذهاب رايگان مي باشد. سرو

 01133685221 تلفن : -جاده دريا  10كيلومتر  -ميدان فرح آباد  -ساري  نشاني:

www.samangan.ac.ir آمل -سمنگان انتفاعي مازندران * موسسه غير استان 

 01144251493 تلفن : - 4615677995كدپستي  13آمل خيابان طالقاني كوچه اباذر  نشاني:

www.sana.ac.ir ساري -انتفاعي سنا * موسسه غيرمازندران  استان 

 01133032657 تلفن : -جاده دريا.روبروي دانشگاه آزاد اسالمي  7ساري.كيلومتر نشاني:

www.shafagh.ac.ir تنكابن -انتفاعي شفق مازندران * موسسه غير استان 

پرداخت وام بانك قرض -4پرداخت وام شهريه صندوق رفاه  -3ارايه تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز در هر نيمسال  -2امكان پرداخت شهريه به صورت اقساطي -1 شرايط عمومي:

 الزم با خانواده هاي معظم تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران برابر مقررات آن بنيادهمكاري  -5جهت پرداخت شهريه  2الحسنه رسالت با كارمزد %

 01154266957-8 تلفن : - 20كوچه مرداب  -شهريور  17خيابان  -نشتارود  -تنكابن  نشاني:

www.salehan.ac.ir قايمشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي صالحان  استان 

 ندارد شرايط خوابگاه :

 تخفيفات ويژه مالي براي دانشجويان برتر هر ترم تحصيلي شرايط عمومي:

 01142265308 تلفن :روبروي كوچه ارغوان        –خيابان بابل  –قايم شهر  نشاني :

www.sgh.ac.ir قايمشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي صنعتي قايم  استان 

 دانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردان مي باشد.موسسه براي  شرايط خوابگاه :

دانشجويان از وام صندوق  -3براي نفرات اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه در نظر گرفته خواهد شد.  -2دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود، -1 شرايط عمومي :

 رفاه برخوردار خواهند بود.

 01142045934 - 01142045924 تلفن : -شهر به ساري اتوبان قائم 3كيلومتر  -شهرقائم نشاني :

www.mit.ac.ir بابل -انتفاعي صنعتي مازندران مازندران * موسسه غير استان 

 خوابگاه براي دانشجويان دختر غيربومي به صورت خودگردان و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است. شرايط خوابگاه:

صيلي از تخفيف -1 عمومي:شرايط  سال تح شته در پايان هر نيم سوم هر ر شد.  15و  20، 25نفرات اول تا  شهريه ثابت برخوردار خواهند  صد  سات -2در س شجوياني كه در ميان مو دان

 رصممد تخفيف در شممهريه ثابت بهره مند خواهند شممد. د 10آموزش عالي غيرانتفاعي، اين موسممسممه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشممند در اولين نيمسممال تحصمميلي از 

دانشجوياني كه در طول مدت تحصيل حايز -4دانشجويان در طول تحصيل مي توانند از خدمات سلف سرويس، بوفه دانشجويي، مركز مشاوره، كتابخانه و سايت رايانه استفاده نمايند. -3

ي ند از در هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشمممي شمممو قام  ند شمممد. كسمممب م جايزه ويژه برخوردار خواه فت  تاني. -5ا نام كشممموري و اسممم يد مجرب و ب فاده از اسمممات  اسمممت

با توجه به تفاهم نامه في مابين موسسه با دانشگاه علوم پزشكي بابل و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل -7اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان. -6

شجو ستفاده نمايند. دان شگاهي موجود ا شي و آزماي شي، پژوه سه مي توانند از امكانات آموز س ستان جهت  -8يان اين مو شور هندو شگاه تكنولوژي دهلي نو ك داراي تفاهم همكاري با دان

دانشجويان در هر سال تحصيلي از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي كليه -10به دانشجويان در يك نوبت، غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس داده مي شود. -9تبادل دانشجو و استاد. 

امكان تقسيط قسمتي از شهريه -12دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده نمايند. -11برخوردار خواهند شد. 

همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه فرزندان شهيد و ايثارگران انجام مي پذيرد. -13هيات رييسه فراهم مي باشد. دانشجويان برابر مصوبات هيات امناء و 

 كليه خدمات آموزشي به صورت اينترنتي انجام مي شود-14

 01135100105 تلفن : - 744صندوق پستي  -جاده بابل به قايمشهر  5كيلومتر  -بابل  نشاني:

www.tabarestan.ac.ir چالوس -انتفاعي طبرستان مازندران * موسسه غير استان 

 01152240120 تلفن : -خيابان هفده شهريور  -چالوس  نشاني:

www.tabari.ac.ir بابل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي طبري  استان 

 01132257322 تلفن : -مسجدالنبي جنب  -ميدان كشوري  -بابل  -مازندران  نشاني:

www.aab.ac.ir بهنمير بابلسر -انتفاعي عالمه اميني مازندران * موسسه غير استان 

 موسسمه داراي خوابگماه خمودگردان ميباشد. شرايط خوابگاه:

مه دانشمجويان متقاضي واجد شرايط كه بازپرداخت آن - 2استفاده از اساتيدبرتر دانشگاههاي دولتي جهت تدريس - 1 شرايط خاص: ماه بعد از فارغ التحصيلي  9پرداخت وام شمهريه ب

ارايه - 4درصمد شهريه ثابت( برخوردار خواهند شد.  15و  25، 20نفرات اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسمال تحصميلي از تخفيممف ويممژه دانشمجويي )بمه ترتيمب- 3ميباشد. 

، علمي و پژوهشي و  ISIحمايمممت ممممالي از ارايه و چاپ مقاالت در نشريات - 5تسهيالت به مخترعان، پژوهشگران و ورزشكاران حايز رتبه ملي و بين المللي براساس ضوابط موسسمممه. 

 گرم با يارانه دانشجويي برخموردار خواهند بود.دانشجويان از يك وعده غذاي -6كنفرانسها. 

 01135750810-5 تلفن : - 15گلستان  -بلوار امام خميني  -بهنمير -بابلسر  نشاني:

www.ahelli.ir انتفاعي عالمه حلي چالوسمازندران * موسسه غير استان 

 01152282882 تلفن : -روبروي دانشكده فني و مهندسي _شهريور  17خيابان _چالوس نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  53 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.a-tabarsi.ir قايمشهر -انتفاعي عالمه طبرسي مازندران * موسسه غير استان 

 01142294538 تلفن : -جاده بابل جنب ستاد فرماندهي نيروي انتظامي  2كيلومتر  -قايمشهر  نشاني:

www.aryan.ac.ir اميركال بابل -انتفاعي علوم و فنّاوري آريان مازندران * موسسه غير استان 

 خواهران دانشجو مي توانند از امكانات خوابگاه تحت نظارت موسسه بهره مند شوند. شرايط خوابگاه:

شد. -1 شرايط عمومي: صيلي از هداياي نقدي بهره مند خواهند  سال تح شته در پايان هر نيم سوم در هر ر شهريه مي توانند از دو  -2نفرات اول تا  شجويان براي پرداخت  نوع وام دان

 دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وام تحصيلي قرض الحسنه دانشگاه استفاده نمايند.

 01132355000 تلفن : -نبش خيابان دانشگاه  -كمربندي  -اميركال  -بابل  نشاني:

www.farvardin.ac.ir قايمشهر -انتفاعي فروردين مازندران * موسسه غير استان 

 خوابگاه خودگردان ويژه خواهران شرايط خوابگاه:

 تخفيف شهريه به دانشجويان برتر هر ترم شرايط عمومي:

 01142294273-6 تلفن : -جاده نظامي  4كيلومتر  -قايمشهر  نشاني:

www.farahmandlarijan.ac.ir الريجان -مازندران * موسسه غيرانتفاعي فرهمند  استان 

 فاقد خوابگاه شرايط خوابگاه :

 درصد شهريه اعمال مي شود. 100تا  50سه دانشجوي برتر از نظر معدل , تخفيف از  شرايط عمومي :

 01143358005 تلفن : - 4639181625كدپستي   -جنب پايگاه مقاومت سپاه پاسداران  -روستاي وانا  -منطقه اميري  -بخش الريجان  -آمل  نشاني :

www.kavosh.ac.ir محمودآباد -انتفاعي كاوش مازندران * موسسه غير استان 

 01144734250 تلفن : - 67نسيم  وچهك -خ امام  -محموداباد  نشاني:

www.kasraramsar.ac.ir رامسر -انتفاعي كسري مازندران * موسسه غير استان 

براي آشنايي با دانشگاه و  -4سرو ناهار بصورت روزانه در سلف سرويس -3اقساطي در طول ترم شهريه  -2پرداخت وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم  -1 شرايط عمومي:

 اساتيد به وبگاه موسسه مراجعه كنيد

 01155220487 تلفن : -متري طالقاني  20ابتداي بلوار  -رامسر  نشاني:

www.kamalolmolk.ac.ir نوشهر -انتفاعي كمال الملك مازندران * موسسه غير استان 

 خوايگاه ويژه خواهران همراه با تمامي امكانات الزم به صورت خودگردان و زير نظر موسسه داير مي باشد. شرايط خوابگاه:

 به دانشجويان برتر هر ترم تخفيف ويژه داده خواهد شد. شرايط عمومي:

 01152337477 تلفن : -خيابان رازي  -نوشهر  نشاني:

www.marlik.ac.ir نوشهر -انتفاعي مارليك مازندران * موسسه غير استان 

 01152126518 تلفن : -بعد از چهار راه هلستان  -نوشهر  نشاني:

www.maziar.ac.ir رويان نور -انتفاعي مازيار مازندران * موسسه غير استان 

 01144510031 تلفن : -رويان  -نور نشاني:

www.nima.ac.ir محمودآباد -انتفاعي نيما مازندران * موسسه غير استان 

 شوند.دانشجويان دختر به خوابگاه خودگردان زير نظر دانشگاه معرفي مي شرايط خوابگاه:

( دانشجوياني كه از بين موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه 1شرايط و تسهيالت دانشگاه:  شرايط عمومي:

 ثابت ترم اول مصمموب هيات امناء برخوردار خواهند شممد. از درصممدي تخفيف شممهريه  19( كليه دانشممجويان با معدل باالتر از 2ثابت ترم اول مصمموب هيأت امنا برخوردار خواهند شممد. 

نمايد. ( اين دانشگاه با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير همكاري مي4( دانشگاه داراي سيستم وايرلس )اينترنت بي سيم( بصورت رايگان مي باشد. 3

صندوق طرف قرا5 ضي وام به  شجويان متقا شد. ( دان شهريه معرفي خواهند  سه جهت دريافت وام  س صندوق رفاه، وزارت 6رداد مو سهيالت وام مربوط به  شگاه از ت شجويان اين دان ( دان

ي و ورزشي كسب نمايند از ( كليه دانشجوياني كه به نمايندگي از دانشگاه مقام اول تا سوم در سطح كشوري در مسابقات علمي، فرهنگ7علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند بود. 

 ها متناسب با ساعات كاري، كارمندان محترم دولت خواهد بود تا بتوانند از شرايط تحصيل برخوردار گردند.( برگزاري كالس8تخفيف شهريه مصوب هيأت امنا برخوردار خواهند شد. 

 برخوردار خواهند شد. ( دانشجويان برتر هر مقطع تحصيلي از درصدي از تخفيف شهريه مصوب هيأت امتاء9

 01144789217 تلفن : -جاده محمودآباد به آمل  2كيلومتر  -محمودآباد  نشاني:

www.hadaf.ac.ir ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي هدف  استان 

 خوابگاه خودگردان براي اسكان دانشجويان دختر و پسر درداخل شهر ساري مهيا مي باشد شرايط خوابگاه:

سات آموزش عالي غيرانتفاعي  -1 عمومي: شرايط س شند از  -داوطلبيني كه در ميان مو سوم خود انتخاب كرده با سه را به عنوان اولويت اول تا  س صد 30غيردولتي و پيام نور ، اين مو در

سال تحصيلي)در هر مقطع و رشته تحصيلي( و نيز نفرات برتر مسابقات براي دانشجويان برترعلمي اول تا سوم هر  -2تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول تحصيلي برخوردار خواهند شد. 

شود.  30الي 10علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي، شهريه ثابت درنظر گرفته مي  سقف  - 3درصد تخفيف  شگاهيان ، فرهنگيان و فرزندان آنها تا  شهريه ثابت در 30دان درصد از تخفيف 

شد.  سال اول برخوردار خواهند  ضي اراي -4نيم شجويان متقا شجويان وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به دان صندوق رفاه دان شهريه  سهيالت وام  شهريه از طريق  -5ه ت صيص وام  تخ

 -7جرب بصورت رايگان بهره مندي دانشجويان از مشاورين تحصيلي، روانشناختي، بهداشتي و پزشكي م -6درصد  4درصد و بانك اقتصاد نوين با كارمزد  2بانكهاي رسالت با كارمزد 

 سرويس اياب و ذهاب، امكانات ورزشي رايگان و غذاي ناهار با نرخ مصوب مناسب براي دانشجويان مهيا ميباشد.

 011-33033971-5 تلفن : -جاده دريا  5كيلومتر  -بلوار فرح آباد  -ساري  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نورمركزي  استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان

 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  54 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.osool.ac.ir اصول الدين غيرانتفاعي* دانشكده  مركزي استان 

دانشكده اصول الدين تهران و ساوه هيچ گونه امكانات خوابگاهي براي ارايه -2پذيرفته شدگان نهايي شعبه دزفول از امكانات رفاهي خوابگاه بهره مند خواهند بود .  –1 شرايط خوابگاه:
هي براي برادران ندارد و براي خواهران دانشجو در زمينه تسهيالت دانشكده اصول الدين قم هيچگونه امكانات خوابگا –3به دانشجويان ندارد و دانشكده تهران اختصاص به خواهران دارد. 

 خوابگاهي همكاري مي نمايد.
برخورداري از سالمت جسمي و رواني به تشخيص مراجع  – 2اعتقاد و التزام عملي به شريعت اسالم و نظام جمهوري اسالمي و اصل واليت فقيه .  – 1الف . شرايط وضوابط عمومي  شرايط عمومي:

پوشش مناسب براي آقايان و رعايت كامل موازين و پوشش اسالمي و التزام عملي به چادر بعنوان حجاب برتر و عدم استفاده از هرگونه آرايش و رعايت شيونات اسالمي و  – 3مورد تاييد دانشكده . 
چنانچه  – 1شرايط و ضوابط اختصاصي دانشكده  –محيط آموزشي اين دانشكده براي برادران و خواهران بصورت مجزا مي باشد ب  -4شكده الزامي است . دان مسئولينضوابط پرورشي به تشخيص 

نشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه هاي دا – 2دانشجو به هر دليل از تحصيل در اين دانشكده انصراف دهد موظف و متعهد است كه شهريه را طبق مقررات وزارت علوم پرداخت نمايد. 
هر چند نظام درسي اين دانشكده واحدي است ولي دانشجو  –4دانشجويان جهت پرداخت شهريه مي توانند از وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان نيز استفاده نمايند .  -3 دانشكده را رعايت نمايد.

رتبه هاي اول تا سوم هر سال در هر رشته از هداياي ويژه  -1امتيازات و تسهيالت دانشكده :  -ج گردد.زش دانشكده در هر ترم تحصيلي ارايه ميملزم به گذراندن واحدهايي است كه از طرف آمو
يا باالتر باشد از  5/18ام قديم يا پيش دانشگاهي آنان پذيرفته شدگان كه معدل كتبي ديپلم نظ –3دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند بود.  – 2اي برخوردار مي گردند. 

شهريه ثابت و متغير در نيمسال بعدي  %10يا باالتر باشد از پرداخت 5/19دانشجوياني كه معدل نيمسال تحصيلي آنان  –4شهريه ثابت و متغير در نيمسال اول معاف خواهند بود .  %10پرداخت 
نشاني قم : فلكه  021-88934036-37تلفن :  21پالک  –خيابان شهيد حميد فخاري  –باالتر از ميدان وليعصر) عج (  -تهران : خيابان وليعصر ) عج ( واحد : نشاني ساير واحدهامعاف خواهد بود . 

  025 -3 7773525 – 6الدين . تلفن : خيابان شهيد قدوسي بعد از مجتمع مسكوني مديران دانشكده اصول -جهاد ، بزرگراه عمار ياسر 
  061 –42320324دور نگار:  –42321663تلفن:  -جنب ورزشگاه شهيد ناحي  –روبروي مصالي دزفول  –نشاني دزفول : خيابان امام خميني ) ره ( جنوبي 

 08642422183تلفن  - 33اميركبير  -خيابان امير كبير  -ميدان آزادي  -ساوه نشاني:

www.araku.ac.ir دانشگاه اراك مركزي استان * 

، ب( رتبه هاي زير  1منطقه3000دانشجويان داراي رتبه هاي برتر )بدون اعمال سهميه( شامل: الف( رتبه هاي زير -1هاي با آزمون سراسري : پذيرفته شدگان رشته شرايط عمومي:
هاي درخشان دانشگاه اراک شامل اسكان قطعي خوابگاه دولتي ، تحفيف تغذيه و امكانات از بسته هاي تشويقي دانشجويان استعداد  3منطقه  1000، ج( رتبه هاي زير  2منطقه  2000

نشگاه در مورد ساير دانشجويان پذيرش با آزمون سراسري امكان ارايه خوابگاه به همه دانشجويان وجود ندارد و بر اساس اولويت ها و امكانات دا -2رفاهي ديگر برخوردار خواهند شد . 
با توجه به محدوديت ها ، دانشگاه اراک امكان ارايه خوابگاه به همه دانشجويان پذيرفته شدگان رشته هاي براساس سوابق تحصيلي: نشجويي از نيمسال چهارم ارايه خواهد شد. ، خوابگاه دا

 را ندارد و اختصاص خوابگاه بر اساس اولويت ها و امكانات دانشگاه از نيمسال چهارم به بعد صورت مي پذيرد.
 08632777404 تلفن : -جنب پارک اميركبير  -خيابان شهيد بهشتي  -اراک  نشاني:

www.tafreshu.ac.ir مركزي * دانشگاه تفرش استان 

سممال  3خوابگاه تعلق ميگيرد و در به دانشممجويان پسممر )روزانه ونوبت دوم(در سممال اول  -2كليه دانشممجويان دختر)روزانه ونوبت دوم(از خوابگاه بهره مند هسممتند. -1 شممرايط خوابگاه:
 درصد دانشجويان پسر خوابگاه داده مي شود. 90تحصيلي بعد بر اساس معدل و اولويتهاي اعالم شده از سوي صندوق رفاه به 

 08636227430 تلفن : -انتهاي بلوار پاسداران  -شهرک امام  -تفرش  نشاني:

www.arakut.ac.ir اراك مركزي * دانشگاه صنعتي استان 

 دانشگاه فاقد خوابگاه مي باشد شرايط خوابگاه:
 086-33400 تلفن : -خيابان دانشگاه  -اراک  نشاني:

www.mahallat.ac.ir مركزي * مركز آموزش عالي محالت استان 

 08643242411 تلفن : -كيلومتر يك جاده خمين  -محالت نشاني:

www.energy.ac.ir ساوه -انتفاعي انرژي مركزي * موسسه غير استان 

 موسسه از امكانات خوابگاه برخوردار است. شرايط خوابگاه:
شجويان از مزاياي شرايط عمومي: ستند.دان شهريه برخوردار ه شته از تخفيف  شدگان در آن ر شته بنا بر تعداد پذيرفته  سوم هر ر شجويان رتبه هاي اول تا  صندوق رفاه  دان شهريه  وام 

شجويي و مزايايي  شجويان در طول ترمدان ست .كليه دان شد.امكانات رفت و آمد ،غذاي گرم روزانه و امكانات خوابگاه برخوردار ا شجويي برخوردار خواهند  سات عمومي و  بيمه دان از جل
 مشاوره هاي خصوصي با اساتيد راهنما،مشاوره اجتماعي،روانپزشك و پزشك به صورت رايگان دسترسي خواهند داشت.

 08648508 تلفن : - 3917767746كد پستي  -خيابان سلمانيه  -نرسيده به ميدان خليج فارس  -بلوار سرلشكر شهيد شجاعي  -ميدان سرداران  -ساوه  نشاني:

www.parandak.ac.ir پرندك)استان مركزي( -مركزي * موسسه غيرانتفاعي پرندك  استان 

 باشد.اين موسسه فاقد امكانات خوابگاهي مي  شرايط خوابگاه:
. موسسه آموزش عالي پرندک 2. دانشجويان ممتاز و بومي بر اساس ضوابط و مصوبات در نيمسال بعد از پرداخت درصدي از شهريه ثابت و متغير معاف خواهند بود 1 شرايط عمومي:

. دانشجويان اين موسسه از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود. 3باشد. نزديكترين شهر به تهران است ، بنابراين سرويس اياب و ذهاب با پرداخت هزينه توسط دانشجو ميسر مي 
. تمام شهريه ترم اول به صورت نقد دريافت 5. در صورت انصراف ، دانشجو موظف است ، خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد. 4

 . پذيرفته شدگان براي اطالع از زمان و مدارک الزم جهت ثبت نام به وبگاه موسسه مراجعه نمايند.7امه انتقالي به ساير موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد. . اين موسسه برن6مي شود. 
 02144815480 تلفن : -انتهاي خ وليعصر  -شهر پرندک  -ازاد راه تهران به ساوه  60كيلومتر  نشاني:

www.hnkh.ac.ir ساوه -انتفاعي حكيم ناصرخسرو مركزي * موسسه غير استان 

 موسسه داراي خوابگاه اختصاصي و مجهز به كليه امكانات رفاهي بوده و دانشجويان دختر مي توانند از آن بهره مند شود شرايط خوابگاه:
كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت  -2صندوق رفاه دانشجويان برخوردارخواهند شد دانشجويان درهر ترم از مزاياي وام شهريه درچارچوب سهم تخصيصي از  -1 شرايط عمومي:

دانشجويان با نسبت فاميلي درجه يك ) برادري ، خواهري ، همسري ، فرزندي (  -4دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه برخوردار مي گردند  -3پوشش بيمه حوادث قرارخواهند گرفت 
دانشجويان هر روز از وعده غذايي گرم )ناهار( با  -5درصد تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت  10اين موسسه به تحصيل مشغول باشند به هركدام تا سقف  ماداميكه به طور همزمان در

ارايه تسهيالت مالي از  -7هره مند مي گردند دانشجويان دسترسي به اينترنت و پايگاههاي اطالعات علمي معتبر دنيا ب -6يارانه دانشجويي در سالن غذاخوري مجهز بهره مند ميگردند 
تخفيف  -9كالسهاي آموزشي هر رشته مقطع موسسه در طي دو روز هفته برگزار مي ميگردد  -8جمله تقسيط شهريه نيمسال برابر مصوبات هيات امنا و هييت رييسه امكانپذير مي باشد 

حافظان و قاريان قرآن ، با ارايه گواهي معتبر ، از تخفيف در -10مي باشد  18,5كل دوره پيش دانشگاهي آنها باالتر از شهريه ثابت اولين نيمسال تحصيلي براي دانشجوياني كه معدل 
باشند ، از تخفيف شهريه داوطلباني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام نور ، اين موسسه را به عنوان اولويت اول انتخاب كرده -11شهريه نيمسال اول بهره مند مي باشند 

همكاري الزم با  -13بهره مندي دانشجويان از مشاورين تحصيلي ، روانشناختي ، بهداشتي و پزشكي مجرب بصورت رايگان  -12ثابت در نيمسال اول تحصيلي برخوردار خواهند شد 
 شهريه دانشجويان واجدشرايط دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايثارگر ، كميته امداد ، بهزيستي درخصوص پرداخت

 08642478001-3 تلفن : -بلوار جمهوري اسالمي  -بلوار دانشگاه  -بلوار شهيد فهميده  -ساوه  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  55 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.sdi.ac.ir ساوه -انتفاعي دانشستان مركزي * موسسه غير استان 

 08642341156 تلفن : -خيابان مهارت  -خيابان مركز خريد -ساوه شهرک صنعتي كاوه نشاني:

www.razaviehsaveh.ac.ir ساوه -انتفاعي رضويه مركزي * موسسه غير استان 

سرويس رفت و آمد همه روزه از مناطق -2كيلومتري تهران واقع شده است و مسير رفت وآمد ار طريق آزادراه تهران به ساوه مي باشد  110شهرستان ساوه در فاصله -1 شرايط عمومي:

اعطاي تخفيف شممهريه براي خانواده معظم شممهدا و ايثارگران -3به سمممت سمماوه حركت ميكند و پس از اتمام كالسممها از درب موسممسممه به سمممت تهران مهيا ميباشممد و ميادين تهران 

ست  شده ا سوم درنظر گرفته  شجويان ممتاز اول تا  شهريه -4،دان شند از تخفيف  سه به عنوان الويت اول آنان با س شجوياني كه اين مو صيل خود دان شروع به تح سال اول  ثابت در نمي

 برخوردار مي باشند.

 08642427620-7 تلفن : -خيابان امام رضا عليه السالم  -بعد از نمايندگي ايران خودرو  -بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي  -ساوه  نشاني:

www.frs.ac.ir ساوه -انتفاعي فخر رازي مركزي * موسسه غير استان 

 08642341044 تلفن : -خيابان مهارت  -شهرصنعتي كاوه  -ساوه  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نورهرمزگان  استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان

 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.mazaheb.ac.ir مذاهب اسالمي غيرانتفاعي* دانشگاه  هرمزگان استان 

 هيچ تعهدي براي تأمين خوابگاه ندارد. دانشگاه شرايط خوابگاه:

داشتن حجاب اسالمي برتر )پوشش چادر( در محيط دانشگاه و اماكن وابسته براي خواهران  -2پذيرش در اين دانشگاه داراي شرايط مصاحبه در بدو ورود مي باشد.  -1 شرايط عمومي:

بايستي معتقد به تقريب مذاهب اسالمي بوده و احترام به مذاهب اسالمي به عنوان شرط تحصيل در اين دانشگاه مي باشد. داوطلبان تحصيل در دانشگاه مذاهب اسالمي  -3الزامي است. 

ذاهب مي باشد. رشته هاي فقه و حقوق حنفي و فقه و حقوق شافعي و فقه و حقوق امامي مختص برادران و خواهران همان م -5حافظين قرآن در هنگام مصاحبه داراي اولويت مي باشد.  -4

پذيرش از بين داوطلبان مرد و زن  -9تحصيل در مقطع كارشناسي دانشگاه مذاهب اسالمي مشمول پرداخت شهريه نمي باشد.  -7تحصيل در دانشگاه مذاهب اسالمي حضوري است.  -6

 و بعد از آن صورت خواهد گرفت. 1369متولدين سال 

 07632212290تلفن:  -كوچه شهيد رمضان حمزه -ن ميدان شهدا و سه راه دلگشابي -بلوار امام خميني )ره( -بندرعباسنشاني: 

 02166465252 :دفتر تهران تلفن 

www.ut.ac.ir پرديس خودگردان كيش( * دانشگاه تهران هرمزگان استان( 

 07644435201-3تلفن:  7941639982كد پستي  –ابتداي خيابان نيايش  -بلوار ميرمهنا –كيش  نشاني:

www.sharif.ir پرديس خودگردان كيش(* دانشگاه صنعتي شريف  هرمزگان استان( 

 كيش دانشگاه صنعتي شريف اعطا خواهد شد. المللنيبپرديس كيش دانشنامه رسمي پرديس  آموختگاندانشبه  -1:  شرايط پرديس بين الملل كيش شرايط عمومي:

كشوري در آزمون سراسري گردند، بورس تحصيلي ) معاف از پرداخت شهريه تحصيلي مصوب هيات امناء پرديس(  2000ي زير هارتبهكه موفق به كسب  شدگانرفتهيپذنفر از  3به  -2

 .رديگيمتعلق 

ء پرديس در نظر گرفته تخفيف در شهريه كل مصوب هيات امنا %30باشند  گذراندهسال مقطع دبيرستان خود را در كيش  4از طريق آزمون سراسري كه  شدگانرفتهيپذبراي  -3

 خواهد شد.

نفر، كه داراي سوابق درخشان آموزشي باشند به تشخيص شوراي آموزش و پذيرش، بورس تحصيلي )معاف  4ايراني مقيم خارج از كشور و حداكثر تا سقف  شدگانرفتهيپذ %30به  -4

 .رديگيماز پرداخت شهريه تحصيلي( مصوب هيات امناء پرديس تعلق 

مورخ  96277/12/1/2213ابالغي ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران به شماره  فهيوظنظامغير غايب ايراني مقيم خارج از كشور از تسهيالت ويژه  شدگانرفتهيپذ -5

 2مرتبه در سال و هر مرتبه به مدت  4حداكثر تا  مبدأكشور  از صدور معافيت تحصيلي پس از پذيرش، امكان تردد به اندعبارتخواهد بود. برخي از اين تسهيالت  مندبهره 1/11/96

 پس از صدور مجوز تردد نيازي به دريافت مجوز مجدد در طول تحصيل نخواهد بود. شدگانرفتهيپذهفته با وثيقه در زمان تحصيل، براي اين 

 مندان مي باشد.در دسترس عالقه www.kish.ac.irيا  www.kish.sharif.eduدر پايگاه اينترنتي  1399-1400هاي مختلف در سال تحصيلي اطالعات مربوط به مبالغ شهريه براي رشته -6

شود. پرداخت شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي الزامي است، هاي دانشجويي و آموزش زبان نميهاي مسكن، اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب و ساير هزينهامل هزينهمبلغ شهريه ش -7

 نام كرده باشد.حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشد و يا در واحدهاي جبراني ثبت

از مراحل مبالغ پرداختي عودت نخواهد شد و پرداخت شهريه ثابت نيمسال بعد الزامي است.  در صورت اخراج از تحصيل مبالغ پرداختي  در صورت انصراف از تحصيل در هر يك -8

 عودت نخواهد شد.

پذير نيست. تلفن تماس ن امكانهاي  دانشگاه صنعتي شريف در تهراالملل كيش تحت هيچ شرايطي به ساير پرديسشدگان در پرديس بينانتقال يا مهمان شدن پذيرفته -9

66165041-021 

  07944422299تلفن:   7941776655كد پستي:  -ميدان اميركبير –كيش  نشاني:

www.hormozgan.ac.ir بندر عباس -هرمزگان * دانشگاه هرمزگان  استان 

سال -1 شرايط خوابگاه: شگاه هرمزگان براي دانشجويان كارشناسي پسر ورودي  سبت به تامين خوابگاه براي -2خوابگاه ندارد.1399دان مجتمع آموزش عالي ميناب هيچ گونه تعهدي ن

 دانشجويان ندارد.

شاني مجتمع آموزش عالي ميناب:شهرستان شرايط عمومي: رسالت،بلوار ميناب،بلوار  امكان مهماني و انتقال دانشجويان از مجتمع آموزش عالي ميناب به دانشگاه هرمزگان وجود ندارد. ن

 42284665-076تلفن: 7981634314دانش)شهرک المهدي(.كد پستي:

 07633711000-11 تلفن : - 3995صندوق پستي  -جاده ميناب  9كيلومتر  -بند عباس  نشاني:

http://www.kish.sharif.edu/
http://www.kish.ac.ir/


 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  56 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.kharazmiqst.ac.ir انتفاعي علوم و فنون خوارزمي قشمن * موسسه غيرهرمزگا استان 

 07635228253 تلفن : -فرماندري خيابان بسيج قشم نريمان ميدان  نشاني:

www.qeshm.ac.ir انتفاعي قشمهرمزگان * موسسه غير استان 

 07635243400 تلفن : - 7951615897كدپستي  -نخل زرين -ميدان گلها -قشم نشاني:

www.nedayedanesh.ac.ir بندرعباس -انتفاعي نداي دانش هرمزگان * موسسه غير استان 

 07633758272 تلفن : - 1نبش كوچه نيكنام  -بلوار شهريار -كوي خليج فارس -بلوار رسالت شمالي -بندرعباس نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نورهمدان  استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان

 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.basu.ac.ir همدان -همدان * دانشگاه بوعلي سينا  استان 

 08138381410 تلفن : -بلوار شهدي احمدي روشن  -همدان  نشاني:

www.sjau.ac.ir اسد آباد همدان -همدان * دانشگاه سيدجمال الدين اسد آبادي  استان 

 دانشجويان خواهد نمود.اين دانشگاه نهايت سعي خود را در جهت تامين خوابگاه تحت نظارت دانشگاه و با اخذ هزينه هاي مصوب براي  شرايط خوابگاه:

 08133117405 تلفن : -بلوار شهيد مظاهر رضاييان  -اسدآباد  نشاني:

www.hut.ac.ir همدان * دانشگاه صنعتي همدان استان 

 دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي و ملكي مي باشد و هيچ گونه تعهدي در خصوص خوابگاه در قبال دانشجويان ندارد. شرايط خوابگاه:

 08138411100 تلفن : -متري مردم  18 -بلوار شهيد فهميده  -همدان  نشاني:

www.malayeru.ac.ir همدان * دانشگاه مالير استان 

)نوبت دوم( مي توانند از خوابگاه نيمسال تحصيلي خوابگاه با تعرفه دولتي تعلق مي گيرد. همچنين ساير دانشجويان  4به دانشجويان جديد الورود غير بومي دوره روزانه،  شرايط خوابگاه:

 هاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه با تعرفه مصوب استفاده نمايند.

اداره  -2 081-32355424معاونت آموزشي: -1پذيرفته شدگان جهت اطالع از امكانات دانشگاه مي توانند به نشاني وبگاه دانشگاه مراجعه نمايند. شماره تلفن هاي دانشگاه:  شرايط عمومي:

 081-33339983آموزش:

 08133339841 تلفن : - 6571995863جاده مالير به اراک كد پستي  4كيلومتر  -مالير  نشاني:

www.nahgu.ac.ir همدان * مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند )ويژه خواهران( استان 

 08143213200 تلفن : -كمربندي بروجرد  3كيلومتر  -نهاوند نشاني:

www.alvand.ac.ir همدان -انتفاعي الوند همدان * موسسه غير استان 

 دانشجويان مي توانند از خوابگاه هاي خود گردان مورد تاييد استفاده نمايند. شرايط خوابگاه:

شجويان رتبه اول در هر ورودي امتيازاتي در نظر خواهد گرفت. 1 شرايط عمومي: سه براي دان س ست . 2.مو شده ا شجويان پيش بيني  سه غذاي گرم با يارانه براي دان س سوي مو  . از 

ترونيك و پايگاه هاي علمي از سوي موسسه فراهم شده است. . امكان دسترسي دانشجويان به منابع الك4. دانشجويان مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويي استفاده نمايند. 3

. جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد به سايت 7.دانشجويان مي توانند از امتياز پرداخت شهريه به صورت اقساط استفاده نمايند . 6.موسسه مجهز به كارگاه هاي مورد نياز مي باشد. 5

 ييدموسسه به نشاني وبگاه موسسه مراجعه فرما

 08134246747-8 تلفن : -جنب تاالر پذيرايي پيام  -بلوار زينبيه  -ميدان امام زاده عبداهلل  -همدان  نشاني:

www.omidnahavand.ir نهاوند -انتفاعي اميد ان * موسسه غيرهمد استان 

 خودگردان همكاري الزم را با دانشجويان به عمل خواهد آورد.اين موسسه داراي خوابگاه نمي باشد اما درخصوص تهيه مسكن و خوابگاه  شرايط خوابگاه:

ساطي  -1 شرايط عمومي: صورت اق شهريه به  ستفاده كنند.  -2پرداخت  شجويي ا شجويان مي توانند از غذاي گرم دان سوم در پايان هر نيمسال طبق  -3دان شجويان ممتاز رتبه اول تا  دان

 امكان استفاده از وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان -4 ضوابط موسسه شامل تخفيف شهريه خواهند شد.

 08133224300 تلفن : -روبروي فني و حرفه اي دختران  -خيابان رسالت  -نهاوند  نشاني:

www.umia.ir مالير -ايمان وانديشه  غيرانتفاعيهمدان * موسسه  استان 

 08132441561 تلفن : -آباد  شهرک صنعتي حاجي -جاده همدان  1كيلومتر  -مالير  نشاني:

www.edu.usc.ac.ir همدان -انتفاعي جهاد دانشگاهي همدان * موسسه غير استان 

شهريه، بر به دانشجويان متقاضي وام  -بر اساس ضوابط موسسه، دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته ورودي در هر ترم، از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.  شرايط عمومي:

صيص بودجه وام تعلق مي گيرد؛  شور و تخ شجويان ك صندوق رفاه دان ضوابط  ساس  ساير نهادهاي  -ا شهيد و امور ايثارگران و  سه، همكاري الزم با بنياد  س ضوابط و مقررات مو ساس  برا

ز رتبه هاي علمي، ورزشي و فرهنگي، طبق ضوابط موسسه در طول دوره تحصيل از دانشجويان حاي -حمايتي )مانند كميته امداد حضرت امام )ره( و سازمان بهزيستي( صورت مي گيرد؛ 

 تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.

 08132513020 تلفن : - 50كوچه جهاد پالک  -ابتداي بلوار آيت اله كاشاني  -چهارراه خواجه رشيد  -همدان  نشاني:



 مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  57 صفحه 
 

 ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 

www.atr.ac.ir همدان -انتفاعي عمران و توسعه همدان * موسسه غير استان 

 موسسه هماهنگي هاي الزم را براي استفاده دانشجويان از خوابگاه هاي مورد تاييد مقامات استاني انجام مي دهد. شرايط خوابگاه:

از سوي موسسه دو وعده غذاي گرم  -2شهريه منظور خواهد شد. براي دانشجويان ممتاز )رتبه هاي اول تا سوم( براساس ضوابط و مقررات مصوب هييت امناء تخفيف  -1 شرايط عمومي:

ست.  شده ا ستفاده كنند.  -3با يارانه پيش بيني  شجويي ا صندوق رفاه دان شجويان مي توانند از وام  سوي  -4دان شجويان به منابع الكترونيك و پايگاه هاي علمي از  سي دان ستر امكان د

داوطلبان مي توانند  -7موسسه مجهز به آزمايشگاه هاي آموزشي و تحقيقاتي مي باشد.  -6انند از امكانات سالن ورزشي استفاده نمايند. دانشجويان مي تو -5موسسه فراهم شده است. 

 جهت كسب اطالعات بيشتر به وبگاه موسسه مراجعه كنند.

 08138232093 تلفن : - 6515735167كد پستي  -كوچه كيوان  -ميدان جهاد چهارراه عارف  -همدان  نشاني:

www.ganjnameh.ac.ir همدان -انتفاعي گنجنامه همدان * موسسه غير استان 

 08134422124 تلفن : -روبروي دادگاه خانواده  -بلوار شهيد رجايي  -همدان  نشاني:

www.pnu.ac.ir دانشگاه پيام نوريزد  استان * 

سب براي داوطلبان شگاه ضوابط و شرايط از اطالع ك شاني همچنين و نور پيام دان شگاهي واحدهاي و مراكز تلفن شماره و ن ستان ها، اين دان شگاه در تمامي ا شگاه به  به دان تارنماي دان

 .نمايند مراجعه فوق نشاني 

 02123320000 تلفن : -سازمان مركزي دانشگاه پيام نور  –خيابان نخل  –اول شهرک نفت  –بلوار ارتش  –ميني سيتي  –تهران  نشاني :

www.ardakan.ac.ir يزد * دانشگاه اردكان استان 

 شود.هاي دانشجويي پسران و دختران بوده كه به صورت خودگردان )با تأمين هزينه توسط دانشجويان( و با تعرفه دولتي اداره ميدانشگاه داراي خوابگاه -1 شرايط خوابگاه:

هزينه شهريه واحدهاي درسي نوبت  -2شود. رساني ميهاي برتر كنكور در نظر گرفته است كه در وبگاه دانشگاه اطالعاي را براي دارندگان رتبهويژهدانشگاه اردكان تسهيالت  -1 شرايط عمومي:

 نشگاه به نشاني فوق مراجعه فرماييد.جهت اطالع از آخرين اطالعات دانشگاه به وبگاه دا -3شود. هاي آموزشي براساس ضوابط مصوب هيات امناء محاسبه ميدوم در كليه گروه

 03532248271 تلفن : -بلوار آيت اهلل خاتمي  -اردكان  نشاني:

www.sau.ac.ir يزد -انتفاعي علم و هنر يزد * دانشگاه غير استان 

 باشد.براي كليه متقضيان دختر، خوابگاه دانشجويي با پرداخت هزينه مهيا مي شرايط خوابگاه:

هاي دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه -2باشدرعايت كامل ضوابط پوشش و شيونات اسالمي براي برادران و خواهران الزامي مي -1الف( شرايط عمومي:  شرايط عمومي:

شجويي صندوق رفاه وزارت علوم استفاده نمايند. ب( شرايط توانند از وام داندانشجويان اين دانشگاه براي پرداخت شهريه مي -3مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را رعايت نمايد.

هاي كسب و كار، عالوه بر دروس هاي تحصيلي، مهارتهاي تخصصي مرتبط با رشتهاختصاصي: در راستاي توانمندسازي و تسهيل ورود فارغ التحصيالن اين دانشگاه به بازار كار، دوره

 ي برگزار مي گردد.مصوب دوره براي كليه دانشجويان مقطع كارشناس

 035-38264080-9 تلفن : - 8916713335كدپستي  -بلوار دانشجو  -يزد  نشاني:

www.haeri.ac.ir يزد * دانشگاه ميبد استان 

 به كليه پذيرفته شدگان غيربومي، خوابگاه تعلق مي گيرد. شرايط خوابگاه:

 پوشش اسالمي در دانشگاه ميبد چادر مي باشد. شرايط عمومي:

 03532357505 تلفن : -ميدان دفاع مقدس  -ميبد  نشاني:

www.yazd.ac.ir يزد * دانشگاه يزد استان 

صيص مي يابد.1 شرايط خوابگاه: صورت وجود ظرفيت، خوابگاه تخ شجويان نوبت دوم در  شجويان روزانه غيربومي، خوابگاه تعلق مي گيرد و به دان شگاه يزد خوابگاه 2(به كليه دان ( دان

 (پرديس مهريز دانشگاه يزد در ارايه خوابگاه به دانشجويان دختر تعهدي ندارد.4( كليه خوابگاه هاي خواهران داخل سايت اصلي دانشگاه است.3متأهلين ندارد. 

)براي كسب اطالعات بيشتر (دانشگاه به دانشجويان ممتاز و رتبه هاي برتر بر پايه طرح شهراد خود تسهيالت ويژه ي آموزشي،پژوهشي و فرهنگي،اجتماعي اعطا مي كند. 1 شرايط عمومي:

ي رشته محل هاي پرديس مهريز صرفا در محل پرديس مهريز ( محل تشكيل كالس ها2مراجعه فرماييد( . talent.yazd.ac.irبه وبگاه مركز استعدادهاي درخشان دانشگاه به نشاني : 

 ) شهرستان مهريز( مي باشد.

 03531232222 تلفن : -چهارراه پژوهش  -بلوار دانشگاه  -صفاييه  -يزد  نشاني:

www.iju.ir يزد -انتفاعي امام جواد)ع( يزد * موسسه غير استان 

 در داخل دانشگاه و خوابگاه برادران تحت نظارت دانشگاه براي دانشجويان طي دوران تحصيل تامين خوابگاه اختصاصي خواهران شرايط خوابگاه:

( دانشممجويان از مزاياي وام شممهريه طبق مصمموبات صممندوق رفاه دانشممجويان( و مزاياي بيمه حوادث 2( دانشممگاه در موقعيت مكاني ممتاز شممهري قرار گرفته اسممت . 1 شممرايط عمومي:

شجويي برخوردارند.  شهريه)ثابت و 3دان شته،در هرترم از معافيت  شي هر ر سوم(،فرهنگي و ورز شجويان ممتازعلمي)رتبه اول تا  سقف (دان شوند.  %50متغير(تا  (پرداخت 4برخوردار مي 

(امكان استفاده رايگان از سايتهاي كامپيوتري ، اينترنت وايرلس، كتابخانه مركزي و ديجيتال، باشگاه كارآفريني،مركز رشد كسب و 5شهريه هر ترم به صورت اقساط امكان پذير است. 

(حمايت از توليدات 7( اختصاص دفاتر كار در محل پرديس هنر و معماري به دانشجويان و فارغ التحصيالن كارآفرين 6باشد.  كار ، و سلف سرويس غذاخوري)با نرخ دانشجويي(مهيا مي

 ...(بهره مندي از خدمات مشاوره اردوهاي دانشجويي ، علمي و 8دانشجويي مورد تاييد گروههاي آموزشي 

 03538281200-4 تلفن : -بلوار جواد االيمه  -رف بلوار شهيدان اش -ميدان اطلسي  -صفاييه  -يزد  نشاني:

www.darolelmac.ir يزد -انتفاعي دارالعلم يزد * موسسه غير استان 

 گيرد.خوابگاه به دانشجويان غيربومي تعلق مي شرايط خوابگاه:

به دانشجويان رتبه -4شوند. مند ميبهره بيمه( امتيازات صندوق رفاه دانشجويي)وام،دانشجويان از -3گرفته است. ر دانشگاه در موقعيت مكاني ممتاز شهري قرا-1 شرايط عمومي:

شهريه و دوم  ،اول صيلي تخفيف  شجويان در-5گيرد. مي تعلقسوم هر ترم تح ستاي كارآفريني دان ستمر در را صورت مي گيرد.  فعاليت م شته هاي مختلف  از توليدات -6ر

 گيرد.اي انجام ميي حمايت ويژههاي آموزشدانشجويي در راستاي گروه
 03538209748 تلفن : -بلوار دانشجو بلوار اميركبير جنب سيلو گندم  -يزد  نشاني:



 مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  58 صفحه 
 

 وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي:مؤسسات و ها شرايط دانشگاهمشخصات و ( 3
پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيأت امناي دانشگاه علوم هاي مازاد، غيرانتفاعي و نيز اتباع غيرايراني ملزم به هاي خودگردان، ظرفيتدانشجويان پذيرفته شده در پرديس

 گردد.هاي اطالع رساني هر دانشگاه اعالم ميباشند. مبلغ شهريه از طريق پايگاهپزشكي محل تحصيل مي

 و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  هاشرايط دانشگاهمشخصات و 
 علوم پزشكي سرابآذربايجان شرقي * دانشكده  استان 

 04143237412 تلفن : -تير  7نرسيده بميدان  -خ امام  -سراب  نشاني:

www.mrgums.ac.ir آذربايجان شرقي * دانشكده علوم پزشكي مراغه استان 

 04137276363 تلفن : -ستاد مركزي  -جنب اداره راهنمايي ورانندگي  -خيابان معلم شمالي  -مراغه  نشاني:

www.tbzmed.ac.ir آذربايجان شرقي * دانشگاه علوم پزشكي تبريز استان 

 04133341289 تلفن : -خيابان دانشگاه  -تبريز  نشاني:

www.khoyums.ac.ir آذربايجان غربي * دانشكده علوم پزشكي خوي استان 

 044-36332112 تلفن : -خيابان شهيد منتظري  -ميدان بسيج  -خوي  نشاني:

www.umsu.ac.ir آذربايجان غربي * دانشگاه علوم پزشكي اروميه استان 

هي بوده و هيچ گونه تعهدي تمامي مجتمع هاي آموزش عالي سالمت و دانشكده هاي تابعه استان )بوكان،نقده، سلماس، مياندوآب و مهاباد( فاقد امكانات خوابگاهي و رفا  شرايط خوابگاه:

 ذهاب به دانشجويان ندارد.از بابت خوابگاه و اياب و 

 04431937219 تلفن : -فلكه جهاد  -اروميه  نشاني:

www.khlums.ac.ir اردبيل * دانشكده علوم پزشكي خلخال استان 

 04532421933 تلفن : -خيابان شهيد مظفر عزيزي  -خلخال نشاني:

www.arums.ac.ir اردبيل * دانشگاه علوم پزشكي اردبيل استان 

 فاقد خوابگاه خوابگاه:شرايط 

 ممنوعيت نقل و انتقال، تغيير رشته و تغيير محل تعهد خدمت در رشته هايي كه ويژه داوطلبان بومي استان اردبيل هستند شرايط عمومي:

 04531552359 تلفن : -انتهاي خيابان دانشگاه  -ميدان جانبازان  -اردبيل  نشاني:

www.mui.ac.ir دانشگاه علوم پزشكي اصفهاناصفهان *  استان 

 دانشگاه هيچگونه تعهدي درقبال اختصاص خوابگاه به دانشجويان جديدالورود ندارد شرايط خوابگاه:

 03137928000 تلفن : -خيابان هزارجريب  -اصفهان  نشاني:

www.kaums.ac.ir اصفهان * دانشگاه علوم پزشكي كاشان استان 

 هيچگونه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه به پذيرفته شدگان نداشته و اسكان دانشجويان صرفا در خوابگاههاي خودگردان صورت مي پذيرداين دانشگاه  شرايط خوابگاه:

نموده و پس از ثبت نام اينترنتي و ارسال ثبت نام اين دانشگاه بصورت اينترنتي بوده و پذيرفته شدگان پس از اعالم نتايج مي بايست به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه  شرايط عمومي:

و  03155578007شماره تلفن  8715981151كد پستي:  -بلوار قطب راوندي -مدارک در بازه زماني مشخص شده توسط دانشگاه مراجعه نمايند. شاني معاونت آموزشي: كاشان

 : www.edu.kaums.ac.irنشاني وبگاه معاونت آموزشي )ويژه ثبت نام 03155578010

 03155578010 تلفن : - 8713781147كد پستي  -ابتداي خيابان اباذر  -خرداد  15ميدان  -كاشان  نشاني:

www.abzums.ac.ir كرج -البرز * دانشگاه علوم پزشكي البرز  استان 

خوابگاه مشاركتي با ظرفيت محدود با -2هيچ يك از پذيرفته شدگان ندارد. اين دانشگاه فاقد خوابگاه ملكي ميباشد و هيچ تعهدي در مورد واگذاري خوابگاه به -1 شرايط خوابگاه:

به دانشجويان ظرفيت -4به دانشجويان استان تهران و البرز خوابگاه تعلق نمي گيرد. -3پرداخت شهريه و اولويت بندي به تعدادي از دانشجويان غير بومي واجد شرايط واگذار مي شود. 

 ي گيرد.مازاد نيز خوابگاه تعلق نم

 02632563324 تلفن : -شهرک اداري  -بلوار طالقاني شمالي  -كرج  نشاني:

www.medilam.ac.ir ايالم * دانشگاه علوم پزشكي ايالم استان 

 اين دانشگاه با توجه به ظرفيت محدود خوابگاه ها ،ازارايه خوابگاه به تمام پذيرفته شدگان معذور است . شرايط عمومي:

 08432227134 تلفن : -ميدان كشوري  -ايالم  نشاني:

www.bpums.ac.ir بوشهر * دانشگاه علوم پزشكي بوشهر استان 

 07733450236 تلفن : - 7518759577كد پستي-سايت پرديس دانشگاه علوم پزشكي-خ ريشهر -بوشهر بلوار سبزآباد نشاني:

www.shahed.ac.ir رشته هاي پزشكي(تهران  -تهران * دانشگاه شاهد  استان ( 

يط و ضوابط اختصاصي كليه متقاضيان تحصيل در رشته هاي تحصيلي دانشگاه شاهد، چنانچه مجاز به انتخاب رشته شده باشند ، در صورت تمايل با در نظر داشتن شرا شرايط عمومي:

اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام  -1ته خود اقدام نمايند. فرم انتخاب رش 150تا  1دانشگاه به شرح ذيل ، مي توانند نسبت به انتخاب رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه ، در اولويت هاي 

نداشتن  -4عدم وابستگي تشكيالتي، هواداري از احزاب و سازمانها و گروه هاي غير قانوني  -3اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي  -2عملي به احكام 

بديهي است  •اعتقاد و التزام عملي به حجاب برتر )چادر( براي خواهران از شرايط اساسي پذيرش است  -6پايبندي كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه  -5سابقه محكوميت كيفري موثر 

و پذيرش نهايي داوطلبان منوط به در خصوص صالحيتهاي عمومي متقاضيان دوره و احراز موارد فوق، بررسي الزم از سوي واحد بررسي صالحيتهاي عمومي دانشجويان صورت پذيرفته 

 www.shahed.ac.irنشاني اينترنتي  •ام خميني )ره(. قم، روبروي حرم مطهر ام -آدرس دانشگاه : آزاد راه تهران •تاييد اين واحد دانشگاه خواهد بود. 

 02151215093 تلفن : -روبروي حرم امام خميني ره  -نرسيده به عوارضي  -ابتداي بزرگراه تهران قم  -تهران  نشاني:
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 و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  هاشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.uswr.ac.ir تهران * دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ) رشته هاي پزشكي( استان 

 دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد. خوابگاه:شرايط 

 شركت كنندگان بايد از شرايط جسماني سالم برخوردار باشند. شرايط عمومي:

 02122180116 تلفن : -بن بست كودكيار  -بلوار دانشجو  -ولنجك  -تهران  نشاني:

www.ajaums.ac.ir اسالمي ايرانتهران * دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري  استان 

 به بخش شرايط خاص مراجعه شود شرايط خوابگاه:

، دندانپزشكي و فوريت هاي  شرايط و ضوابط عمومي داوطلبان دوره روزانه دانشگاه علوم پزشكي ارتش و بورسيه ارتش در ساير دانشگاهها ، داوطلبان دوره بورسيه پزشكي شرايط خاص:

نشگاه علوم پزشكي ارتش ، داوطلبان رشته پزشكي پزشكي نيروي انتظامي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش ، داوطلبان دوره بورسيه رشته دندانپزشكي سپاه پاسداران در دا

در آزمون سراسري علوم تجربي. شرايط و ضوابط عمومي و 1400-1399،دندانپزشكي،پرستاري و پيراپزشكي بورسيه وزارت دفاع در دانشگاه علوم پزشكي ارتش درسال تحصيلي 

در آزمون سراسري علوم تجربي شرايط  1399 -1400و بورسيه ارتش در ساير دانشگاهها در سال تحصيلي اختصاصي وامتيازات داوطلبان دوره روزانه دانشگاه علوم پزشكي ارتش 

ايران ايمان به انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي  -3تابعيت جمهوري اسالمي ايران و ايراني االصل بودن. -2متدين به دين مبين اسالم و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه. -1عمومي : 

عدم سابقه -6عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي. -5عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقالب ونظام جمهوري اسالمي ايران. -4و آمادگي فداكاري درراه تحقق اهداف آن. 

عدم سوء پيشينه كيفري برابر اعالم مراجع -8قي و عدم اعتياد به مواد مخدر . عدم معروفيت به فساد اخال-7عضويت و يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي و الحادي و غير قانوني. 

شاخصه هاي تدين و انقالبي -10كساني كه به عنوان عضو به ارتش جمهوري اسالمي ايران مي پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد شوند و آمادگي ماموريت را داشته باشند. -9ذيصالح. 

استخدام افراد بر مبناي مرتفع نمودن مشكالت اقتصادي آنان نبوده و جذب و استخدام براساس نياز سازمان مي باشد. -11مه مراحل بايد مورد توجه قرار گيرد. بودن اصل بوده و در ه

برابر هزينه هاي دوره آموزشي درصورت استعفاء و يا  سپردن تعهد كافي مبني بر پرداخت دو-13در استخدام افراد به وجود انگيزه خدمتي ،روحيه ايثار و فداكاري توجه مي شود. -12

 سانتي متر(برابر تاييد مركز معاينات پزشكي نيروي زميني ارتش ج.ا.ا.  165داشتن سالمت جسماني و رواني و تناسب اندام )حداقل قد  -14اخراج برابر قوانين و مقررات ارتش ج.ا.ا 

سال تمام.) مبناي احتساب سن داوطلبان  22سال وحداكثر سن 16حداقل سن در هنگام پذيرش داوطلبان  -1ظيفه. شرايط اختصاصي : نداشتن كارت معافيت پزشكي از حوزه نظام و -15

را به اتمام رسانيده داوطلباني كه در حال انجام خدمت مقدس سربازي در نيروهاي مسلح بوده و يا آن -2خواهد بود(.  99از تاريخ اولين روز شروع فرآيند گزينش و مصاحبه در سال 

فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي ، آزادگان از كار افتاده كلي ، در  -3سال( اضافه خواهد شد. 22اند،مدت خدمت دوره ضرورت )خدمت مقدس سربازي( به حداكثر سن آنان)

شرايط علمي مورد نظر جهت داوطلبان : -4رط حداقل معدل ديپلم و حداكثر سن معاف مي باشند. صورت كسب حد نصاب قبولي )تراز علمي( و امتيازات الزم در آزمون استخدامي ، از ش

در آزمون سراسري )ب( براي داوطلبان رشته هاي پرستاري  9000و باالتر از آن و كسب نمره علمي باالتر از  16)الف( براي داوطلبان رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي : معدل كل ديپلم 

در آزمون سراسري )ج( براي داوطلبان رشته هاي كارداني فوريت هاي پزشكي : معدل  7000و باالتر از آن و كسب نمره علمي باالتر از  16سي پيراپزشكي : معدل كل ديپلم و كارشنا

يثارگر و ديگر سهميه ها نيز بايد حد نصاب تراز علمي را داشته در آزمون سراسري تبصره: داوطلبان داراي سهميه شاهد و ا 6900و باالتر و كسب نمره علمي باالتر از  16كل ديپلم 

و بعد از آن، دارا بودن گواهي پايان تحصيالت متوسطه و پيش  1380مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبين آقا )دارا بودن گواهي اشتغال به تحصيل براي متولدين  -5باشند. 

و قبل از آن، دارا بودن گواهي اشتغال خدمت سربازي براي داوطلبان سرباز، دارا بودن كارت پايان خدمت  1379ن مهر غيبت براي متولدين دانشگاهي و دفترچه آماده به خدمت بدو

ور شاغل به تحصيل مي باشند داوطلباني كه در دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي كش -7احراز صالحيت علمي به تاييد هييت علمي منتخب دانشگاه. -6جهت داوطلبان منقضي خدمت (. 

احراز صالحيت مكتبي و موفقيت درمصاحبه علمي ، روانسنجي، تست ورزش -8بايستي در موقع پذيرش برگه تسويه حساب و يا نامه انصراف از تحصيل دانشگاه مربوطه را ارايه نمايند. 

شرايط ادامه تحصيل در دانشگاه -10ايستي در استخدام هيچيك از سازمانهاي دولتي و غير دولتي باشند. داوطلبان درهنگام ثبت نام نب-9وتحقيقات الزم به تاييد مركز گزينش نزاجا. 

دانشجويان پس از فراغت ازتحصيل -11علوم پزشكي ارتش ضمن رعايت ضوابط ومقررات آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، تابع مقررات ارتش ج.ا.ا. نيز مي باشد. 

ل تحصيل تقسيم خواهند شد. دريكي از مراكز ستاد فرماندهي آجا ،نيروهاي زميني ، قرارگاه پدافند ، هوايي ودريايي در كل كشور براساس رتبه بندي معدل كل نمرات طوجهت اشتغال 

ر هزينه هاي آموزشي و آمادي( از ادامه تحصيل در رشته درصورت انصراف دانشجو ويا ارتكاب اعمالي كه موجب اخراج وي از ارتش گردد عالوه برجبران خسارات مالي )دو براب-12

داوطلبان متاهل حق شركت در معاينات  -14معرفي ضامن معتبر و سپردن تعهد خدمتي برابرضوابط ومقررات ارتش درهرنقطه از كشور . -13مربوطه در اين دانشگاه محروم خواهد شد. 

 فارغ التحصيالن مقاطع كارداني و باالتر حق ثبت نام ندارند. -16مصوب ارتشي براي دانشجويان اين دانشگاه الزامي است. پوشيدن لباس  -15و گزينش اين دانشگاه را ندارند. 

قال دايم در هيچ مقطع و بعد از قبولي در اين دانشگاه امكان تغيير رشته و انت-18اولويت جذب در رشته هاي : پزشكي ) خانم ( و دندانپزشكي ) خانم ( با ساكنين شهر تهران ميباشد -17

شجو تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتش براي تمامي رشته ها از جمله رشته هاي بورسيه شبانه روزي و رايگان بوده )هيچگونه هزينه اي از دان-1رشته اي وجود ندارد. امتيازات : 

درمان و وسايل كمك آموزشي رايگان و بر عهده ارتش جمهوري اسالمي ايران خواهد بود. ليكن دريافت نمي شود( وكليه امكانات زيست ،مسكن ،خوراک ،پوشاک ،تحصيل،بهداشت و 

ساله، دانشجويان دندانپزشكي به درجه ستوانيكمي، دانشجويان  2پس از فارغ التحصيلي دانشجويان پزشكي به درجه ستوانيكم  -2دانشگاه هيچگونه تعهدي براي خوابگاه متاهلين ندارد. 

يي كه استخدام آنان بصورت پيراپزشكي به درجه ستواندومي ، دانشجويان كارداني پيراپزشكي به درجه ستوانسومي نايل خواهند شد. در خصوص دانشجويان پرستاري از آنجاكارشناسي 

دكتراي حرفه اي )مطابق با رشته ن مدرک كارداني، كارشناسي، به فارغ التحصيال-3)معادل درجه ستواندومي ( نايل مي گردند.  11كارمندي مي باشد، پس از فراغت از تحصيل به رتبه 

دانشجويان در طول  -5دانشجو از بدو ورود و ثبت نام به استخدام رسمي ارتش ج.ا.ا. در خواهد آمد. -4فارغ التحصيلي( مورد تاييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعطا خواهد شد. 

همچنين دانشجويان ارتش از تسهيالتي مانند:  -6 داخت حقوق برابر قانون هماهنگ پرداخت (به عنوان كمك هزينه تحصيلي دريافت خواهند نمود. مدت تحصيل ماهيانه مبلغي )مشمول پر

دانشجويان رتبه هاي ممتاز و نخبه كه برابر راي دانشگاه محل -7مسكن ،حكمت كارت، دفترچه بيمه درماني و بيمه عمر براي خود و عايله تحت تكفل و وام هاي مصوب برخوردار خواهند شد. 

ن برخورداري از جوايز نفيس و مساعدت هاي الزم ، مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي تحصيل خود مشمول آيين نامه هاي مربوطه باشند ضم

دانشجويان پس از فراغت از تحصيل  -9. امكان ادامه تحصيل در همه مقاطع با توجه به نياز سازمان و با هماهنگي كارگزيني نيروي مربوطه وجود دارد -8بعدي بدون آزمون ورودي مي باشند . 

ضمنا براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص  -10امكان شركت در دوره هاي طولي و عرضي و پودماني در داخل و خارج از كشور را برابر روش جاري و قوانين ارتش ج.ا.ا خواهند داشت. 

 مراجعه نمايند. www.ajaums.ac.irدانشگاه علوم پزشكي ارتش به سايت اينترنتي دانشگاه به آدرس 
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 و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  هاشرايط دانشگاهمشخصات و 
 :تهران * دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران استانادامه 

ثبت نام داوطلبين در اين دانشگاه و شركت در  -2به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.  www.sanjesh.orgنتايج از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني  -1نحوه اعالم نتايج: 

هيچگونه مكاتبه ،تماس تلفني، اعالن واجدان شرايط ،تاريخ مراجعه معاينات  -3معاينات جسماني و مصاحبه ها به معني اگاهي از تمامي ضوابط و مقررات دانشگاه علوم پزشكي ارتش مي باشد. 

اوطلبان براي كسب هر گونه اطالع بايد به سايت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه پزشكي و مصاحبه حضوري و تاريخ ثبت نام با داوطلبان از طرف اين دانشگاه صورت نخواهد گرفت.د

معاونت آموزش تلفكس :  –دانشگاه علوم پزشكي ارتش  –خيابان شهيد اعتماد زاده  –خيابان فاطمي غربي  -خيابان كارگر شمالي  -نمايند. آدرس دانشگاه علوم پزشكي ارتش تهران

شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي وامتيازات داوطلبان دوره بورسيه پزشكي ، دندانپزشكي و فوريت هاي پزشكي  611/14185صندوق پستي:  1411718541كدپستي:  88337909-021

التزام  – 2زام عملي به دين مبين اسالم. اعتقاد و الت – 1در آزمون سراسري علوم تجربي الف ( شرايط عمومي:  1399 -1400نيروي انتظامي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش در سال تحصيلي 

  عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران واعتقاد به واليت مطلقه فقيه و آمادگي فداكاري در راه اهداف آنها.

عدم عضويت يا وابستگي به احزاب  – 5عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي و معارض با نظام جمهوري اسالمي ايران.  – 4تابعيت جمهوري اسالمي ايران.  – 3

داشتن شرايط  – 9اد مخدر. عدم اعتياد به مو – 8نداشتن سوء پيشينه كيفري.  – 7عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي.  – 6و گروههاي سياسي در زمان تقاضاي استخدام. 

داوطلبين رشته  -1داشتن سالمت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر . ب ( شرايط اختصاصي داوطلبان :  – 10تحصيلي و يا تخصصي الزم براي خدمت مورد نظر. 

سال و در صورت شرايط  19حداكثر سن  -2سانتي متر قد براي داوطلبان.  170ارا بودن حداقل د -1پزشكي ، دندانپزشكي و فوريت پزشكي بورسيه ناجا الزاما مي بايست مرد باشند. 

: در صورت داشتن عضويت  2: در صورت انجام خدمت وظيفه عمومي مدت خدمت سربازي به حداكثر سن دو سال افزوده مي شود. تبصره 1زير به حداكثر سن اضافه مي گردد : تبصره 

 35: براي جذب ويژه و خاص دو سال سن افزوده مي گردد كه شامل : خانواده شهداء ، جانبازان باالي  3تخاري به حداكثر سن دو سال افزوده مي شود. تبصره بسيج فعال و پليس اف

حداقل معدل كل ديپلم و يا پيش  -3ريم مي باشد. درصد ، خانواده نيرو هاي مسلح ، نخبگان و استعداد برتر، دارا بودن مقامات برتر كشوري و بين المللي مرتبط و حافظان قرآن ك

در آزمون  9000و باالتر از آن و كسب نمره علمي  16معدل كل ديپلم -مي باشد. الف 16دانشگاهي در مقطع بورسيه پزشكي، دندانپزشكي و در مقطع بورسيه فوريت هاي پزشكي 

 -4در آزمون سراسري براي داوطلبان بورسيه كارداني ناجا.  6900و باالتر از آن و كسب نمره علمي  16ل كل ديپلم معد-سراسري براي داوطلبان بورسيه پزشكي و دندانپزشكي ناجا. ب

 -5شكي (. ، گواهي تحصيلي ويا معافيتهاي غير پز ارايه مدرک نظام وظيفه براي داوطلبان ) دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت ، گواهي حين خدمت سربازي ، كارت پايان خدمت

موفقيت در مراحل گزينش  -7فارغ التحصيالن مقاطع كارداني و باالتر حق ثبت نام ندارند.  -6آزمايشي ( به سازمانهاي دولتي و غير دولتي.  عدم تعهد خدمت به هر نحوي ) رسمي، پيماني،

شكي و فوريت هاي پزشكي ناجا در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران مي باشد. محل تشكيل كالسها و دوره هاي بورسيه پزشكي ،دندانپز –8و استخدام نيروي انتظامي. 

بعد از قبولي در اين دانشگاه امكان تغيير رشته و -10پوشيدن لباس مصوب برابر ضوابط مربوطه براي دانشجويان بورسيه نيروي انتظامي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش الزامي است.  -9

پس از  -2دانشجويان از بدو ورود به استخدام پايور انتظامي)رسمي(نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران در خواهند آمد.  -1يم در هيچ مقطع و رشته اي وجود ندارد. امتيازات: انتقال دا

تحصيل در دوره هاي بورسيه  -3ه درجه ستوانسومي نايل خواهند شد. فارغ التحصيلي دانشجويان بورسيه پزشكي ودندانپزشكي به درجه ستوانيكمي و دانشجويان فوريت هاي پزشكي ب

ست،مسكن،خوراک،پوشاک،تحصيل،بهداشت پزشكي ، دندانپزشكي و فوريت هاي پزشكي ناجا شبانه روزي ورايگان بوده)هيچگونه هزينه اي از دانشجو در يافت نمي شود(وكليه امكانات زي

به فارغ التحصيالن مدرک كارداني ،دكتراي حرفه اي)مطابق با رشته فارغ  -4هده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران خواهند بود. ودرمان ووسايل كمك آموزشي رايگان وبه ع

رداخت(به عنوان دانشجويان در طول مدت تحصيل ماهيانه)مشمول پرداخت حقوق برابر هماهنگ پ -5التحصيلي(مورد تاييد وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي اعطا خواهد شد. 

دانشجويان رتبه هاي ممتاز و نخبه مجاز به استفاده از سهميه  -7دانشجويان رتبه هاي ممتاز ونخبه از جوايز نفيس برخوردار خواهند شد.  -6كمك هزينه تحصيلي دريافت خواهند نمود. 

دانشجويان پس از فراغت از تحصيل  -8باشند و در تعيين محل خدمتي در اولويت خواهند بود. استعدادهاي درخشان براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بعدي بدون آزمون ورودي مي 

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران در صورت دارا بودن شرايط امكان ادامه تحصيل در مقاطع باالتر در دانشگاهها وموسسات عالي در داخل كشور را برابر مقررات وضوابط جاري 

اداره تربيت وآموزش  63982152ضمنا براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص دوره هاي بورسيه پزشكي ، دندانپزشكي و فوريت هاي پزشكي ناجا با شماره تلفن - 10خواهند داشت. 

مراجعه www.ajaums.ac.irشگاه به آدرس ضمنا براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص دانشگاه علوم پزشكي ارتش به سايت اينترنتي دان- 11بهداري كل ناجا تماس حاصل نماييد. 

در آزمون سراسري علوم تجربي  1399 -1400نمايند. شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان دوره بورسيه دندانپزشكي سپاه پاسداران در دانشگاه علوم پزشكي ارتش در سال تحصيلي 

م التزام عملي به احكام اسالم و  3م اعتقاد و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه  2مي و نظام جمهوري اسالمي ايران م اعتقاد به مباني اسالم ناب محمدي )ص(، انقالب اسال 1شرايط عمومي: 

وهها و سازمان م نداشتن سابقه عضويت و يا هواداري از احزاب و گر 5م عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي  4قوانين جمهوري اسالمي و رعايت موازين اخالق اسالمي 

م عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم سابقه محروميت  7م عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران  6هاي غير اسالمي، التقاطي، الحادي و غير قانوني 

م داشتن تابعيت جمهوري  10م داشتن حسن شهرت اخالقي و اجتماعي و عدم سوء پيشينه  9نظر  م داشتن سالمت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد 8از خدمات دولتي 

حداكثر سن داوطلبان  -2م داوطلبين رشته دندانپزشكي بورسيه سپاه پاسداران انقالب اسالمي الزاما مي بايست مرد باشند. 1اسالمي ايران و نداشتن تابعيت مضاعف شرايط اختصاصي: 

:به ازاي هر يك سال عضويت بسيج فعال ، سه ماه و عضويت عادي دو ماه تا سقف يك سال قابل افزايش به حداكثر سن مي باشد 1سال تمام مي باشد . تبصره  20دانشگاه  تحصيل دراين

واده هاي معزز شهدا ، جانبازان ، آزادگان و مفقوداالثرها براي اعضاي درجه يك خان :3:در صورت انجام خدمت دوره ضرورت، مدت مذكور به حداكثرسن اضافه مي گردد. تبصره 2تبصره 

م در شرايط مساوي، 3سال تجاوز نمايد .  25: سن فرد با احتساب ارفاق هاي سني حاصل از اين بند حداكثر نمي بايد از  4تا ميزان پنج سال قابل افزايش به حداكثر سن مي باشند تبصره 

شرايط علمي مورد نظر جهت داوطلبان رشته -4ترم ايثارگران ( شهداء ، جانبازان ، آزادگان و رزمندگان ) و همچنين اعضاي بسيج مي باشد. اولويت با اعضاي درجه يك خانواده مح

نگي ، خوابگاه و تغذيه در حد م درمدت تحصيل دانشجويان از امكانات فره5در آزمون سراسري  9000و باالتر از آن و كسب نمره علمي باالتر از  16دندانپزشكي : معدل كل ديپلم 

پذيرفته شدگان نهايي در بدو ورود به استخدام رسمي سپاه پاسداران در آمده واز حقوق ، مزايا، -6امكان بهره مند خواهند بود . ليكن دانشگاه تعهدي براي تامين خوابگاه متاهلين ندارد . 

 منتخبين دربدو ورود دوره عمومي پاسداري را در يكي از مراكز آموزشي سپاه طي مي نمايند.  -7مند خواهند شد.  بيمه ، خدمات رفاهي و ساير امكانات دانشجويان بورسيه بهره

شروع به خدمت فارغ التحصيالن رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه، صرفا  -9منتخبين پس از فارغ التحصيلي براساس نياز سپاه ونظر معاونت بهداشت ودرمان سپاه بكارگيري مي شوند.  -8

م اولويت محل خدمت كليه فارغ التحصيالن اين 10كانپذير خواهد بود پس از گذراندن طرح خدمت دو ساله در مناطق هدف )تعيين شده از سوي معاونت بهداشت و درمان سپاه( ام

انشگاه به نشاني ذيل قرار خواهد گرفت: دانشگاه و استان هاي داراي اولويت جذب، به زودي و تا موعد انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته، بر روي خروجي پايگاه اينترنتي اين د

www.Bmsu.ac.ir 11-ر اين دانشگاه امكان تغيير رشته و انتقال دايم در هيچ مقطع و رشته اي وجود ندارد. بعد از قبولي د 



 مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ها و مشخصات و شرايط دانشگاه

  61 صفحه 
 

 و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  هاشرايط دانشگاهمشخصات و 
 :تهران * دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران استانادامه 

 021 87555618 - 021 87555131دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...)عج( تلفن هاي تماس:  -كوچه شهيد نصرتي -خيابان شيخ بهايي جنوبي -خيابان مالصدرا -ميدان ونك -نشاني: تهران

و پشتيباني نيروهاي مسلح در دانشگاه علوم پزشكي ارتش درسال شرايط وضوابط عمومي واختصاصي داوطلبان رشته پزشكي ،دندانپزشكي،پرستاري و پيراپزشكي بورسيه وزارت دفاع 

( تابعيت جمهوري اسالمي ايران 2(تدين به دين مبين اسالم و التزام عملي به قانون اساسي و واليت مطلقه فقيه. 1در آزمون سراسري علوم تجربي شرايط عمومي:  1399 -1400تحصيلي

(عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه 4(ايمان به انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آن. 3عف(. و ايراني االصل بودن )نداشتن تابعيت مضا

(عدم 7و الحادي و غير قانوني.  (عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروهاي سياسي6(عدم محكوميت و محروميت از خدمات دولتي. 5انقالب و نظام جمهوري اسالمي ايران. 

(آمادگي جهت خدمت در تمامي مراكز درماني تابع وزارت دفاع و پشتيباني 8معروفيت به فساد اخالقي و عدم اعتياد به مواد مخدر و سوء پيشينه كيفري برابر اعالم مراجع ذيصالح. 

(در استخدام افراد به وجوه انگيزه خدمتي، روحيه ايثار و فداكاري توجه مي 10موارد بايد مورد توجه قرار گيرد. (شاخصه هاي تدين و انقالبي بودن اصل بوده و در همه 9نيروهاي مسلح . 

و تناسب  ( داشتن سالمت جسماني و رواني12(پذيرفته شدگان نهايي به استخدام وزارت دفاع در آمده و از جهت ميزان و مدت خدمت تابع مقررات نيرو هاي مسلح خواهند بود. 11شود. 

( نداشتن كارت معافيت پزشكي از حوزه نظام وظيفه . 13  اندام )مطابق آيين نامه استخدامي داوطلبان ن.م ( برابر تاييد مركز معاينات پزشكي استخدامي وزارت دفاع و پشتيباني ن.م .

( حداقل سن در زمان 2ارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح الزاما مي بايست مرد باشند. ( داوطلبين رشته پزشكي ، دندانپزشكي پرستاري و پيراپزشكي بورسيه وز1شرايط اختصاصي : 

( داوطلباني 3خواهد بود (.  1399سال تمام ) مبناي احتساب سن داوطلبان از تاريخ اولين روز شروع فرايند گزينش و مصاحبه در سال  23سال سن و حدأكثر سن  16پذيرش داوطلبان 

سال( 23آن ها )خدمت مقدس سربازي در نيرو هاي مسلح بوده و يا آن را به اتمام رسانيده اند ، مدت خدمت دوره ضرورت )خدمت مقدس سربازي( به حدأكثر سن كه در حال انجام 

زم در آزمون استخدامي( از شرط حدأقل معدل ديپلم و ( فرزند شاهد و ايثارگر ، جانبازان از كار افتاده كلي در صورت كسب حد نصاب قبولي )تراز علمي و امتياز ال4اضافه خواهد شد. 

و باالتر از آن و كسب نمره علمي  16شرايط علمي مورد نظر جهت داوطلبان : )الف( براي داوطلبان رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي : معدل كل ديپلم -(5حدأكثر سن معاف مي باشند. 

در آزمون  7000و باالتر از آن و كسب نمره علمي باالتر از  16ن رشته هاي پرستاري و كارشناسي پيراپزشكي : معدل كل ديپلم در آزمون سراسري )ب( براي داوطلبا 9000باالتر از 

ودن وضعيت نظام ( مشخص ب6در آزمون سراسري  6900و باالتر و كسب نمره علمي باالتر از  16سراسري )ج( براي داوطلبان رشته هاي كارداني فوريت هاي پزشكي : معدل كل ديپلم 

و بعد از آن ، دارا بودن گواهي پايان تحصيالت متوسطه و پيش دانشگاهي و دفترچه آماده به  1380وظيفه براي داوطلبان آقا )دارا بودن گواهي اشتغال به تحصيل براي متولدين سال 

به خدمت سربازي براي داوطلبان سرباز ، دارا بودن كارت پايان خدمت جهت داوطلبان منقضي و قبل از آن ، دارا بودن گواهي اشتغال  1379خدمت بدون مهر غيبت براي متولدين سال 

از تحصيل دانشگاه مربوطه را  ( داوطلباني كه در دانشگاهاي دولتي و يا غير دولتي شاغل به تحصيل مي باشند بايستي در موقع پذيرش برگه تسويه حساب و يا نامه انصراف7خدمت(. 

زينش وزارت دفاع و پشتيباني ( احراز صالحيت مكتبي و موفقيت در مصاحبه ، روانسنجي ، تست ورزش ، معاينات و آزمايشات پزشكي و تحقيقات الزم به تاييد نهايي مركز گ8 ارايه نمايند.

( شرايط ادامه تحصيل پذيرفته شدگان در رشته هاي تخصصي و فوق 10( داوطلبان در هنگام ثبت نام نبايستي در استخدام هيچ يك از سازمانهاي دولتي و يا غير دولتي باشند. 9ن.م . 

( دانشجويان پذيرفته شده پس از انجام معاينات 11تخصصي ، ضمن رعايت ضوابط و مقررات آموزشي وزارت بهداشت ، تابع قوانين و شرايط وزارت دفاع و پشتيباني ن.م خواهد بود. 

نهايي گزينش توسط وزارت دفاع و پشتيباني ن.م ، به مدت دوران تحصيل رشته مرتبط در دانشگاه علوم پزشكي ارتش مشغول به تحصيل  پزشكي ، تأييد صالحيت مكتبي و اخذ تأييد

ش و بر مبناي تراز علمي ، رتبه وي سازمان سنجخواهند بود. تبصره : وزارت دفاع صرفاً فرايند گزينش داوطلبان بورسيه را انجام داده و تخصيص داوطلبان در رشته هاي مورد نياز ، از س

( دانشجويان پس از فراغت از تحصيل بر اساس رتبه بندي معدل كل نمرات دوران تحصيل جهت اشتغال در يكي از مراكز 12كسب شده و اولويت انتخاب رشته صورت خواهد گرفت. 

ارتكاب اعمالي كه موجب اخراج وي از دانشگاه علوم پزشكي ارتش گردد ، عالوه بر جبران خسارت  ( در صورت انصراف دانشجو و يا13وزارت دفاع و پشتيباني ن.م تقسيم خواهند شد . 

( معرفي ضامن معتبر و سپردن تعهد خدمتي برابر ضوابط و مقررات وزارت 14مالي )دو برابر هزينه آموزشي و آمادي ( از ادامه تحصيل در رشته مربوطه در اين دانشگاه محروم خواهد شد. 

( تحصيل در اين دانشگاه شبانه روزي بوده پوشيدن لباس مصوب دانشگاه براي دانشجويان اين دانشگاه الزامي و دانشجويان 15ع و پشتيباني ن.م در هر نقطه از وزارت دفاع در كشور. دفا

( وزارت دفاع در رشته هاي مورد نظر طبق سهميه 17رشته و انتقال دايم وجود ندارد . ( بعد از قبولي در اين دانشگاه امكان تغيير 16در طول مدت تحصيل تابع قوانين دانشگاه خواهند بود. 

(بعد از قبولي در 18محسوب مي شوند. تخصيصي دانشجوي آقا و خانم جذب خواهد نمود و داوطلبان پس از طي مراحل گزينش و معرفي نهايي به عنوان پذيرفته شده نهايي وزارت دفاع 

( ضمنا براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص دانشگاه علوم پزشكي ارتش به سايت اينترنتي دانشگاه 19غيير رشته و انتقال دايم در هيچ مقطع و رشته اي وجود ندارد. اين دانشگاه امكان ت

به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.  www.sanjesh.orgمراجعه نمايند. نحوه اعالم نتايج: نتايج از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني  www.ajaums.ac.irبه آدرس 

بورسيه بهره مند خواهند شد.  پذيرفته شدگان نهايي در بدو ورود به استخدام رسمي وزارت دفاع در آمده و از حقوق ، مزايا ، بيمه و خدمات رفاهي و امكانات دانشجويان-1امتيازات : 

ساله، دانشجويان دندانپزشكي به درجه ستوانيكمي، دانشجويان كارشناسي پيراپزشكي به درجه ستواندومي ، دانشجويان  2جه ستوانيكم پس از فارغ التحصيلي دانشجويان پزشكي به در -2

 11ت از تحصيل به رتبه ، پس از فراغكارداني پيراپزشكي به درجه ستوانسومي نايل خواهند شد. در خصوص دانشجويان پرستاري از آنجايي كه استخدام آنان بصورت كارمندي مي باشد

به فارغ التحصيالن مدرک كارداني، -4امكان ادامه تحصيل در همه مقاطع با توجه به نياز وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وجود دارد.  -3)معادل درجه ستواندومي ( نايل مي گردند. 

تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتش براي تمامي -5وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعطا خواهد شد.  كارشناسي، دكتراي حرفه اي )مطابق با رشته فارغ التحصيلي( مورد تاييد

 ،خوراک ،پوشاک ،تحصيل،بهداشت و درمان رشته ها از جمله رشته هاي بورسيه شبانه روزي و رايگان بوده )هيچگونه هزينه اي از دانشجو دريافت نمي شود( وكليه امكانات زيست ،مسكن

دانشجويان پس از فراغت از تحصيل امكان شركت در دوره هاي طولي و عرضي و پودماني در داخل و خارج از كشور را برابر روش جاري  -6و وسايل كمك آموزشي رايگان خواهد بود. 

 و قوانين وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح خواهند داشت.

 02143825288 تلفن : -انتهاي خيابان اعتمادزاده  -خيابان فاطمي غربي  -خيابان كارگر شمالي  -تهران  نشاني:

www.iums.ac.ir تهران * دانشگاه علوم پزشكي ايران استان 

 02186702280 تلفن : -جنب بيمارستان ميالد  -اتوبان همت  نشاني:
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 و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  هاشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.bmsu.ac.ir تهران -اله)عج(  تهران * دانشگاه علوم پزشكي بقية استان 

 به بخش شرايط خاص مراجعه شود شرايط خوابگاه:

م اعتقاد به مباني اسالم ناب محمدي)ص( ، 1شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي پذيرش دانشجوي بورسيه در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...)عج(/ الف( شرايط عمومي:  شرايط خاص:

 سالم و قوانين جمهوري اسالمي و رعايت موازين اخالق اسالمي م التزام عملي به احكام ا3م اعتقاد و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه 2انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران 

م عدم 6م نداشتن سابقه عضويت ويا هواداري از احزاب و گروه ها و سازمان هاي غيراسالمي، التقاطي، الحادي و غيرقانوني 5م عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي 4

م داشتن سالمت و توانايي جسمي و 8م عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم سابقه محروميت از خدمات دولتي 7مي و نظام جمهوري اسالمي ايران محكوميت ناشي از اقدام عليه انقالب اسال

بعيت مضاعف/ ب( شرايط اختصاصي م داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران و نداشتن تا10م داشتن حُسن شهرت اخالقي و اجتماعي و عدم سوء پيشينه 9رواني متناسب با خدمت مورد نظر 

: به ازاء هر يك سال عضويت بسيج فعال، سه ماه و عضويت عادي دو ماه تا سقف يك سال قابل افزايش 1سال تمام مي باشد تبصره 20م حداكثر سن داوطلبان تحصيل در اين دانشگاه 1

: براي اعضاء درجه يك خانواده محترم شهدا، جانبازان، 3به حداكثر سن اضافه مي گردد تبصره : درصورت انجام خدمت دوره ضرورت، مدت مذكور2به حداكثر سن مي باشد تبصره

: درصورت دارا بودن هر يك از شرايط، سن فرد با احتساب ارفاق سني حاصل از اين بند نمي بايد 4آزادگان و مفقوداالثرها تا ميزان پنج سال قابل افزايش به حداكثر سن مي باشد تبصره

 باشد  م در شرايط مساوي، اولويت با اعضاء درجه يك خانواده محترم ايثارگران )شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان( و همچنين اعضاء بسيج مي2سال تجاوز نمايد  25از 

امكان بهره مند خواهند بود. ليكن دانشگاه تعهدي براي تامين خوابگاه م در مدت تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...)عج( ، دانشجويان از امكانات فرهنگي، خوابگاه و تغذيه در حد 3

نشجويان بورسيه بهره مند م پذيرفته شدگان نهايي در بدو ورود به استخدام رسمي سپاه پاسداران در آمده و از حقوق، مزايا، بيمه، خدمات رفاهي و ساير امكانات دا4متاهلين ندارد. 

م منتخبين پس از فارغ التحصيلي بر اساس نياز سپاه و نظر معاونت بهداشت 6و ورود دوره عمومي پاسداري را در يكي از مراكز آموزشي سپاه طي مي نمايند م منتخبين در بد5خواهند شد 

هدف )تعيين شده از سوي معاونت بهداشت و شروع به خدمت فارغ التحصيالن اين دانشگاه صرفا پس از گذراندن طرح خدمت دوساله در مناطق  -7و درمان سپاه بكارگيري مي شوند 

اولويت محل خدمت كليه فارغ التحصيالن اين دانشگاه و همچنين استان هاي داراي اولويت پذيرش در آزمون سراسري، از طريق وبگاه دانشگاه  -8درمان سپاه( امكانپذير خواهد بود. 

 اطالع رساني مي شود

 02187555131 تلفن : -كوچه شهيد نصرتي  -خيابان شيخ بهايي جنوبي  -مالصدرا خيابان  -ميدان ونك  -تهران  نشاني:

www.tums.ac.ir تهران * دانشگاه علوم پزشكي تهران استان 

 دانشگاه علوم پزشكي تهران عاري از دخانيات مي باشد. شرایط عمومی:

 02181634079 تلفن : -طبقه هفتم  -تهرانابتداي قدس سازمان مركزي علوم پزشكي  -بلوار كشاورز -تهران نشاني:

www.sbmu.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  استان 

 عدم تخصيص خوابگاه به دانشجويان پرديس خودگردان , بومي تهران و دانشجوايان مجتمع آموزشي سالمت ورامين شرايط خوابگاه:

 مراجعه نماييد http://education.sbmu.ac.irشرايط عمومي: در مورد اطالعات مربوط به شهريه پرديس خودگردان اين دانشگاه به آدرس 

 02122439880 تلفن : -اهلل طالقاني جنب بيمارستان آيت  -خيابان شهيد اعرابي  -خيابان يمن  -بزرگراه شهيد چمران  -تهران  نشاني:

www.uast.rcs.ir كاربردي هالل ايران -تهران * موسسه آموزش عالي علمي  استان 

 را ندارد. 1400-1399شدگان رشته اعضاي مصنوعي سال تحصيلي امكان تامين خوابگاه به پذيرفته مؤسسهاين  شرايط خوابگاه :

پرداخت وام دانشجويي منوط به موافقت صندوق رفاه دانشجويي وزارت  -2اين موسسه امكان ارايه تسهيالت خوابگاه و سرويس اياب و ذهاب به دانشجويان ندارد.  -1 شرايط عمومي :

شت خواهد بود.  شد.  -3بهدا سه نمي با شدگان برعهده جمعيت هالل احمر و موس ستخدام پذيرفته  سيوليتي از حيث ا س -4م شاغل حداكثر  شاغل و غير  ضيان  شد.  35ن متقا  سال مي با

چنانچه دانشجويي به هر دليل ترک تحصيل نمايد يا از دوره اخراج شود متعهد به پرداخت كل  -6داشتن توانايي جسمي و رواني و عدم نقض عضو موثر در كار كارگاهي الزامي است.  -5

 خواهد بود. هزينه ها و خسارات وارده طبق ضوابط و به تشخيص موسسه

 02188974897 تلفن : - 1پالک  -خيابان ايتاليا  -تهران  نشاني :

www.skums.ac.ir چهارمحال و بختياري * دانشگاه علوم پزشكي شهركرد استان 

 اين دانشگاه به لحاظ امكانات تعهدي در قبال اسكان دانشجويان نخواهد داشت. شرايط خوابگاه:

 اهد داشت.دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال انتقال يا ميهماني دانشجويان به ساير دانشگاهها و يا پذيرش انتقال و ميهماني از ساير دانشگاهها نخواين  -1 شرايط عمومي:

 03833350341 تلفن : -بلوار ايت اهلل كاشاني  -شهركرد  نشاني:

www.bums.ac.ir بيرجندخراسان جنوبي * دانشگاه علوم پزشكي  استان 

 شرايط خوابگاه: دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در واگذاري خوابگاه به دانشجويان جديدالورود تعهدي ندارد.

 05632395600 تلفن : -خيابان غفاري  -بيرجند نشاني:

trjums.ac.ir خراسان رضوي * دانشكده علوم پزشكي تربت جام استان 

 05152523225 تلفن : - 12كوچه  -خيابان ميرقوام الدين  -تربت جام  نشاني:

www.nums.ac.ir خراسان رضوي * دانشكده علوم پزشكي نيشابور استان 

 05142632470 تلفن : -خيابان شهيد جعفري خيابان رازي معاونت آموزشي و پژوهشي  -نيشابور  نشاني:

www.thums.ac.ir خراسان رضوي * دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه استان 

 عدم تعهد در ارايه خوابگاه شرايط خوابگاه:

 051-52226013 تلفن : -معاونت آموزشي -خيابان رازي  -خيابان فردوسي شمالي  -تربت حيدريه  نشاني:

www.medsab.ac.ir خراسان رضوي * دانشگاه علوم پزشكي سبزوار استان 

 دانشگاه تعهدي در ارايه خوابگاه ندارد شرايط خوابگاه:

 مهمان و انتقال از دانشكده پرستاري جوين ممنوع مي باشد. شرايط عمومي:

 05144018440 تلفن : -باالتر از مزار شهداي گمنام  -بلوار شهداي هسته اي  -سبزوار  نشاني:

http://education.sbmu.ac.ir/
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 و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  هاشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.gmu.ac.ir خراسان رضوي * دانشگاه علوم پزشكي گناباد استان 

درصد كل دوره تحصيل  50درصد و براي پسران  75متقاضي ، از ابتداي تحصيل تعلق مي گيرد. طول مدت استفاده از خوابگاه براي دختران خوابگاه به همه دانشجويان  شرايط خوابگاه:

 مي باشد.

 051-57225027-8 تلفن : - 397صندوق پستي  - 9691793718كد پستي  -معاونت آموزشي  -حاشيه جاده آسيايي  -گناباد  نشاني:

www.mums.ac.ir خراسان رضوي * دانشگاه علوم پزشكي مشهد استان 

 .شرايط خوابگاه: دانشگاه علوم پزشكي مشهد محدوديت تأمين خوابگاه دارد

 ها محدوديت شديد  دارد.دانشگاه علوم پزشكي مشهد در پذيرش دانشجوي مهمان و انتقال در تمامي رشتهشرایط عمومی: 

 05131409222 تلفن : -اداره كل امور آموزش دانشگاه علوم پزشكي  - 7نبش سناباد  -سعديميدان  -مشهد  نشاني:

www.varastegan.ac.ir مشهد -علوم پزشكي وارستگان  غيرانتفاعيخراسان رضوي * موسسه  استان 

خودگردان سطح شهر مشهد كه تحت نظارن اماكن و موسسات آموزش عالي غير دولتي فعاليت دانشجويان غير بومي اين دانشگاه مي توانند از تعداد زيادي خوابگاههاي  شرايط خوابگاه:

 مي كنند استفاده نمايند.

 اطالعات شهريه همه ساله در موقع انتخاب رشته در وبگاه موسسه درج مي شود شرايط عمومي:

 05135091160 تلفن : - 3نبش الدن  -بلوار الدن  -بلوار وكيل آباد  -مشهد  نشاني:

www.esfrums.ac.ir خراسان شمالي * دانشكده علوم پزشكي اسفراين استان 

 دانشكده تعهدي در قبال ارايه خوابگاه دانشجويي ندارد. شرايط خوابگاه:

 05837238757 تلفن : -خيابان امام رضا عليه السالم  -اسفراين  نشاني:

www.nkums.ac.ir بجنورد -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي خراسان شمالي *  استان 

 058332424642و 05832424564اين دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان ندارد.تلفن براي پاسخگويي به سواالت در مورد خوابگاه  شرايط خوابگاه:

 058-31511200 تلفن : -بلوار دولت  -بجنورد  نشاني:

www.abadanums.ac.ir خوزستان * دانشكده علوم پزشكي آبادان استان 

( داوطلبان براي كسب 3( به درخواست هاي انتقال خارج از شرايط آيين نامه آموزشي ترتيب اثر داده نخواهد شد. 2( دانشكده فاقد خوابگاه و امكانات رفاهي مي باشد. 1 شرايط عمومي:

( نشاني: آبادان، فلكه فرودگاه، روبروي 4نشاني فوق مراجعه نمايند. اطالع از شرايط و ضوابط دانشكده و همچنين نشاني و شماره تلفن مراكز و واحدهاي دانشكده، به وبگاه دانشكده به 

  061-53265358 فرودگاه بين المللي آيت ا... جمي آبادان، معاونت آموزشي و تحقيقات. تلفن: 

 06153384004 تلفن : -ايستگاه يك  -سي متري -ذوالفقاري-آبادان نشاني:

www.www.behums.ac.ir دانشكده علوم پزشكي بهبهانخوزستان *  استان 

 06152722014 تلفن : -كوچه ي نبش بيمارستان شهيدزاده  -خيابان شهيد زيبايي  -بهبهان  نشاني:

www.shoushtarums.ac.ir خوزستان * دانشكده علوم پزشكي شوشتر استان 

 استيجاري خودگردان)مشاركتي( است.دانشكده فاقد خوابگاه است و فقط براي خواهران داراي خوابگاه  شرايط خوابگاه:

 06136228925تلفن تماس: شرايط عمومي:

 061-36228925 تلفن : -بلوار شهيد شرافت  -شوشتر  نشاني:

www.ajums.ac.ir اهواز -خوزستان * دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  استان 

 06133337077 تلفن : -سازمان مركزي  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  -اتوبان گلستان  -اهواز  نشاني:

www.dums.ac.ir خوزستان * دانشگاه علوم پزشكي دزفول استان 

 عدم تخصيص خوابگاه براي پذيرفته شدگان شرايط خوابگاه:

 06142429040 تلفن : -جنب اداره راهنمايي رانندگي -انتهاي بلوار آزادگان -دزفول  نشاني:

www.zums.ac.ir زنجان * دانشگاه علوم پزشكي زنجان استان 

شدگان اعم از دختر و پسر شرايط اعطاي خوابگاه دولتي را نداشته يك از پذيرفتهيك از مقاطع تحصيلي و به هيچدر هيچ 1399-1400اين دانشگاه در سال تحصيلي شرایط خوابگاه: 

صورت هماهنگي و معرفي به خوابگاه صرفاً به  صورت ميهاي و ارائه خوابگاه  ستاري ابهر امكان ارائه هيچگيرد. براي پذيرفتهخودگردان  شكده پر گونه خوابگاه اعم از شدگان دان

 باشد.دولتي و خودگردان ميسر نمي

 02433156370 تلفن : -ستاد دانشگاه علوم پزشكي -بلوار آزادي  -زنجان  نشاني:

www.semums.ac.ir سمنانسمنان * دانشگاه علوم پزشكي  استان 

و مقاطع، دانشجويان مقطع با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه هاي دانشجويي در شهرستان سمنان به دانشجويان پذيرفته شده مازاد)پرديس( و اتباع در كليه رشته ها  شرايط خوابگاه:

phd  درصد زمان مجاز تحصيل خوابگاه تعلق مي گيرد. 50و دستياري خوابگاه تعلق نمي گيرد. به دانشجويان در مقطع كارشناسي و دكترا فقط 

 023-33441021-22 تلفن : - 35147-99442كد پستي  -جنب نيروي انتظامي  -باالتر از پل امير كبير  -بلوار بسيج  -سمنان  نشاني:

www.shmu.ac.ir سمنان * دانشگاه علوم پزشكي شاهرود استان 

 عدم تعهد در ارايه خوابگاه شرايط خوابگاه:

 02332395054 تلفن : -معاونت آموزشي  -ميدان هفت تير -شاهرود  نشاني:

www.irshums.ac.ir سيستان و بلوچستان * دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر استان 

 05437210483 تلفن : -معاونت آموزشي و تحقيقاتي و دانشجويي  -بلوار بلوچ  -ايرانشهر  نشاني:
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 و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  هاشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.zbmu.ac.ir سيستان و بلوچستان * دانشگاه علوم پزشكي زابل استان 

 اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد. شرايط خوابگاه:

 05432225402 تلفن : -دانشگاه ستاد مركزي  -خيابان شهيد باقري  -ميدان جهاد  -زابل  نشاني:

www.zaums.ac.ir سيستان و بلوچستان * دانشگاه علوم پزشكي زاهدان استان 

 ندارد.به دليل كمبود فضاي خوابگاهي ونبود امكانات رفاهي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان هيچگونه تعهدي در قبال ارايه خوابگاه وامكانات رفاهي  شرايط خوابگاه:

 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان محدوديت مهماني وانتقال دارد داوطلبان در انتخاب رشته محل دقت الزم مبذول نمايند. عمومي:شرايط 

 05433372138 تلفن : -معاونت آموزشي  -ميدان دكتر حسابي  -زاهدان  نشاني:

www.gerums.ac.ir فارس * دانشكده علوم پزشكي گراش استان 

 07152448105 تلفن : - نشاني:

www.larums.ac.ir فارس * دانشكده علوم پزشكي الرستان استان 

 دانشكده تعهدي در ارايه خوابگاه به دانشجو ندارد. شرايط خوابگاه:

شهادت ، فوت يا معلول شدن -1آموزشي مي باشد: آيين نامه  41كيلومتر مي باشد. نقل و انتقاالت بر اساس ماده  375مسافت شهرستان الرستان از مركز استان )شيراز(  شرايط عمومي:

شود.  شناخته  بيماري صعب العالج يا معلوليت موثر -2سرپرست خانواده دانشجو به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني ) با رأي قاضي دادگاه( به عنوان سرپرست و كفيل خانواده 

ازدواج رسمي و دايمي دانشجوي دختر تبصره : هريك از موارد مذكور در اين ماده -3امه زندگي به طور مستقل نباشد. دانشجو به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي قادر به اد

 بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد انجام كليه كارآموزيها و كارآموزي در عرصه ها در الر و اوز مي باشد.

 07152255512 -16الرستان: الرستان، شهرجديد،بلوار غدير شمالي،خيابان كارمندان، پشت بازار بزرگ الرستان. تلفن: نشاني دانشكده علوم پزشكي 

شهرجديد، كيلومتر يك جاده الر ستان،  ستان: الر ضرت زينب)س( الر ستاري و مامايي ح شكده پر شاني دان ضا)ع( تلفن:  -ن ستان امام ر و  07152247110گراش، جنب بيمار

07152245009 nursing.larums.ac.ir 

 ewazuni.larums.ac.ir 07152519273تلفن  خنج، يك كيلومتري دانشگاه پيام نور -نشاني دانشكده بهداشت شهرستان اوز: الرستان، اوز، جاده اوز

 

www.jums.ac.ir فارس * دانشگاه علوم پزشكي جهرم استان 

 07154341506مي شود. شماره تماس امور دانشجويي واحد خوابگاه : خوابگاه در حد مقدورات ارايه  شرايط خوابگاه:

 07154345013/ 07154331521شماره تماس امور آموزش :  شرايط عمومي:

 07154340405 تلفن : - 74148 - 46199كد پستي -با التر از بيمارستان شهيد مطهري  -انتهاي بلوار استاد شهيد مطهري  -جهرم  نشاني:

www.sums.ac.ir فارس * دانشگاه علوم پزشكي شيراز استان 

 عدم امكان واگذاري خوابگاه شرايط خوابگاه:

شيراز  -1 شرايط عمومي: ستان به شرح زير مي باشد:  -2ممنوعيت نقل و انتقاالت از دانشكده هاي اقماري به   260شهرستان داراب در فاصله -فاصله دانشكده هاي اقماري تا مركز ا

كيلومتري  270شهرستان آباده در فاصله -كيلومتري 175شهرستان استهبان در فاصله -كيلومتري 385شهرستان المرد در فاصله -كيلومتري80شهرستان سپيدان در فاصله -كيلومتري

صله  سني در فا ستان نورآباد مم شهر شيراز قرار دارند.  160و  شگاه به -3كيلومتري  شي دا سايت مديريت امور آموز جهت اطالع از زمان،مكان و مدارک مورد نياز جهت ثبت نام به وب

 7134853185كدپستي :  -جنب دانشكده پزشكي -ميدان امام حسين-يت امور آموزشي:شهر شيراز نشاني مدير-4مراجعه نماييد.  amoozesh.sums.ac.irنشاني 

 07132341344 تلفن : -خيابان زند -شيراز  نشاني:

www.fums.ac.ir فارس * دانشگاه علوم پزشكي فسا استان 

وجود خوابگاه دولتي يا ايجاد شممرايط خوابگاهي اعم از درصممورت  -2دانشممجويان جديدالورود مي باشممد.  جهت اسممكاناين دانشممگاه درحال حاضممر فاقد خوابگاه -1 شممرايط خوابگاه:

ست. شجويان روزانه ا شاركتي( اولويت با دان شگاه بوده و هزينه تمام  خودگردان )م شاركتي( محل اين گونه خوابگاهها درخارج از دان صورت وجود خوابگاه خودگردان )م ست در بديهي ا

 گردد.دانشجو اخذ مي شده از

 07153357094 تلفن : -ميدان ابن سينا  -فسا  نشاني:

www.qums.ac.ir قزوين * دانشگاه علوم پزشكي قزوين استان 

 فاقد خوابگاه مي باشد 1399-1400اين دانشگاه براي ورودي هاي سال تحصيلي  شرايط خوابگاه:

 028-33336001-4 تلفن : -بلوار شهيد باهنر  -قزوين  نشاني:

www.muq.ac.ir قم * دانشگاه علوم پزشكي قم استان 

 02531071100 تلفن : -خيابان ساحلي  -قم  نشاني:

www.muk.ac.ir سنندج -كردستان * دانشگاه علوم پزشكي كردستان  استان 

 08733664645 تلفن : -پايين تر از بيمارستان قدس -خيابان پاسداران-سنندج نشاني:

www.sirums.ac.ir كرمان * دانشكده علوم پزشكي سيرجان استان 

 دانشكده تعهدي در قبال ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد. شرايط خوابگاه:

 03442266407 تلفن : - 7816916338جنب پارک ترافيك كدپستي  -بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي  -سيرجان  نشاني:

mubam.ac.ir دانشگاه علوم پزشكي بم كرمان استان * 

 03444219245 تلفن : -پرديس دانشگاه -بلوار خليج فارس -بم نشاني:
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 و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  هاشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.jmu.ac.ir كرمان * دانشگاه علوم پزشكي جيرفت استان 

 034-43318085محدوديت خوابگاه دولتي شماره تلفن :  شرايط خوابگاه:

ساير  شرايط عمومي: شگاه به  شي : جيرفت نقل وانتقال از اين دان شاني معاونت آموز شد. ن شگاهها ممنوع مي با ضا  -دان شماره تلفن : -بلوار امام ر سبزواران   034-43310816ميدان 

 www.jmu.ac.ir/fa/educationوبگاه:

 03443317302 تلفن : -ميدان شاهد  -جيرفت  نشاني:

www.rums.ac.ir كرمان * دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان استان 

 03434280038 تلفن : -سازمان مركزي  -بلوار امام علي -رفسنجان  نشاني:

www.kmu.ac.ir كرمان * دانشگاه علوم پزشكي كرمان استان 

 دانشگاه امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان روزانه و شهريه پرداز در كليه مقاطع و سطوح را ندارد شرايط خوابگاه:

 03431325638 تلفن : -جاده هفت باغ علوي ابتداي  -كرمان  نشاني:

www.kums.ac.ir كرمانشاه * دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه استان 

 اين دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان هيچگونه تعهدي ندارد. شرايط خوابگاه:

 08338360177 تلفن : -شمار دو دانشگاه علوم پزشكي طبقه سوم  ساختمان -بلوار شهيد بهشتي روبروي بيمارستان امام علي -كرمانشاه  نشاني:

www.yums.ac.ir كهگيلويه و بويراحمد * دانشگاه علوم پزشكي ياسوج استان 

 07433346070 تلفن : -بلوار شهيد مطهري -ياسوج نشاني:

www.goums.ac.ir گرگان -گلستان * دانشگاه علوم پزشكي گلستان  استان 

سبت به تامين خوابگا خوابگاه:شرايط  شدوهيچگونه تعهدي ن شجويان مي با سكان براي كليه دان سهيالت خوابگاهي و ا شگاه فاقد هر گونه ت شجويان بومي و همه دوره هاي اين دان ه به دان

 غيربومي ندارد.

 01732452661 تلفن : -مديريت آموزشي دانشگاه  -مرحوم فلسفي مجموعه آموزشي  -ابتداي جاده شصت كال  -جاده گرگان به ساري  4كيلومتر  -گرگان  نشاني:

www.gums.ac.ir رشت -گيالن * دانشگاه علوم پزشكي گيالن  استان 

 عدم تعهد در ارايه خوابگاه بويژه براي پسران شرايط خوابگاه:

 01333328845 تلفن : -معاونت آموزشي  -روبروي هتل پرديس  -بلوار امام خميني  -رشت  نشاني:

lums.ac.ir خرم آباد -لرستان * دانشگاه علوم پزشكي لرستان  استان 

 06633120150 تلفن : -جاده بروجرد  5كيلومتر  -كمالوند -خرم آباد نشاني:

www.mubabol.ac.ir مازندران * دانشگاه علوم پزشكي بابل استان 

شگاه هيچگونه تعهدي در قبال  شرايط خوابگاه: شد و براي دختران محدوديت در ارايه اين دان سران ميبا سر فاقد خوابگاه براي پ ستاري و مامايي رام شكده پر ارايه خوابگاه ندارد. دان

 خوابگاه دارد.

 ثبت نام به صورت اينترنتي از طريق وبگاه دانشگاه طبق زمانبندي اعالمي سازمان سنجش انجام ميپذيرد. شرايط عمومي:

 01132190601 تلفن : -خيابان گنج افروز  -بابل  نشاني:

www.mazums.ac.ir ساري -مازندران * دانشگاه علوم پزشكي مازندران  استان 

مقاطع مختلف هاي دانشجويي تعهدي درخصوص ارائه تسهيالت رفاهي و خوابگاهي به دانشجويان پذيرفته شده در به دليل محدوديت اين دانشگاه، ظرفيت خوابگاهشرایط خوابگاه: 

جايي، انتقالي و باشد. به دانشجويان شهريه پرداز، مهمان، جابهپرستاري و پيراپزشكي آمل و دانشكده پرستاري بهشهر فاقد خوابگاه جهت خواهران و برادران مي ندارد. دانشكده

 گيرد.نامه اسكان، خوابگاه تعلق نميسنواتي برابر آيين

 01133044307 : تلفن -ساري ميدان امام  نشاني:

www.khomeinums.ac.ir مركزي * دانشكده علوم پزشكي خمين استان 

 اين دانشكده داراي خوابگاه خودگردان مي باشد. شرايط خوابگاه:

شهرستان خمين  -آدرس : استان مركزي  086- 46221534- 46221533تلفن تماس :  http://khomeinums.ac.irآدرس سايت دانشكده علوم پزشكي خمين  شرايط عمومي:

 086-46226007نمابر  -معلونت آموزش ،تحقيقات و فرهنگي دانشجويي -بلوار قدس  -

 086-46221533-4 تلفن : -خيابان آزادي  -خمين  نشاني:

www.savehums.ac.ir مركزي * دانشكده علوم پزشكي ساوه استان 

 محدوديت در پذيرش -داراي خوابگاه مشاركتي  شرايط خوابگاه:

 08642343395 تلفن : -خيابان ياس  -شهرک صنعتي كاوه  -ساوه  نشاني:

www.arakmu.ac.ir مركزي * دانشگاه علوم پزشكي اراك استان 

 1399-1400شدگان مقاطع مختلف سال تحصيلي عدم ارائه خوابگاه به پذيرفتهشرایط خوابگاه: 

 08634173638 تلفن : -پشت بيمارستان اميركبير  -خيابان علم الهدي  -اراک  نشاني:

www.hums.ac.ir هرمزگان * دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس استان 

 .1399-1400تحصيلي ها و مقاطع براي دانشجويان جديدالورود سال عدم ارائه خوابگاه در اين دانشگاه در كليه رشته:  شرايط خوابگاه:

و مهماني به بندرعباس پذيرفته شدگاني كه محل تحصيل آنها در شهرستان بندرلنگه و يا مجتمع عالي سالمت شهرستان ميناب مي باشد، نمي توانند انتقال، جابجايي  -1 شرايط عمومي:

 مراجعه نمايند.  www.eduv.hums.ac.irداوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر به وبگاه اينترنتي دانشگاه -2و ساير دانشگاههاي علوم پزشكي داشته باشند. 

 07633333280 تلفن : -معاونت آموزشي  -ضلع شرقي بيمارستان شهيد محمدي  -بلوار جمهوري اسالمي  -بندرعباس  نشاني:
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 و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  هاشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.asaums.ac.ir استان همدان( همدان * دانشكده علوم پزشكي اسدآباد استان( 

 08133132015 تلفن : - نشاني:

www.umsha.ac.ir همدان * دانشگاه علوم پزشكي همدان استان 

 هاي غيردولتي انجام خواهدشد.پذيرش دانشجوي غيربومي در خوابگاه شرايط خوابگاه:

 38380574خيابان شهيد فهميده شماره تلفن :  -آدرس دانشگاه علوم پزشكي همدان : خيابان مهديه  شرايط عمومي:

 08132516632 تلفن : - 4هتل مرمر ساختمان شماره همدان چهارراه شريعتي روبروي  نشاني:

www.ssu.ac.ir يزد * دانشگاه علوم پزشكي يزد استان 

 عدم تعهد در ارايه خوابگاه شرايط خوابگاه:

 مراجعه كنند ssu.ac.ir/amozeshپذيرفته شدگان جهت اطالع از زمان و محل ثبت نام به وبگاه دانشگاه به آدرس  شرايط عمومي:

 03537240171 تلفن : -ميدان باهنر  -يزد  نشاني:

 شود:به شرح زير اعالم مي« كارشناسي»و « كارداني»در دو مقطع « هاي پزشكي پيش بيمارستانيفوريت»شرايط پذيرش رشته 

 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور: هاي علومهاي پزشكي پيش بيمارستاني در دانشگاهالف( ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو )زن/مرد( در رشته فوريت
 هاي پيشرفته قلبي و ...، العالج مانند: ديابت، فشار خون، آسم، نارسايي كليه، بيماريهاي مزمن، واگير و صعبداشتن سالمت جسماني و عدم ابتال به بيماري -1

عدم -4هاي مصنوعي، ها و عدم استفاده از اندامسابي اسكلت بخصوص اندامنداشتن تغيير شكل مادرزادي يا اكت -3نداشتن صرع و هيچگونه عوارض رواني،  -2

قد داوطلبان زن نبايد از  -7داشتن قدرت بينايي و شنوايي كامل، -6داشتن قدرت تكلم طبيعي )نداشتن لكنت زبان(، -5اعتياد به سيگار و ساير مواد مخدر، 

سال  26سال و با احتساب مدت خدمت وظيفه عمومي  24حداكثر سن -8، سانتي متر كمتر باشد 170ز سانتي متر كمتر باشد و قد داوطلبان مرد نبايد ا 165

تاييد سالمت جسماني و رواني و ساير موارد گفته شده -10هاي بدني جهت امدادرساني سريع و صحيح، آمادگي انجام تمرينات ورزشي و كسب مهارت-9باشد، مي

 نام در دانشگاه.در آزمون و به هنگام ثبتتوسط دانشگاه مربوط پس از قبولي 

 هاي پزشكي پيش بيمارستاني:مراكز اورژانس پيش بيمارستاني جهت پذيرش در رشته فوريت ب( ضوابط پذيرش كاركنان عملياتي )غيراداري( ديپلمه

ن ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه و يا ديپلم نظام جديد به داشت-4عدم اعتياد، -3عدم سوء پيشينه، -2اعتقاد و التزام به مباني جمهوري اسالمي ايران،  -1

سال سابقه كار  3حداقل -6العالج، هاي مزمن، واگيردار و صعبداشتن سالمت كامل جسمي و رواني و عدم ابتال به بيماري-5انضمام مدرك پيش دانشگاهي، 

سال از سنوات خدمت ايشان باقي مانده باشد،  10اي كه حداقل كاركنان ديپلمه-8سانتيمتر،  165داشتن حداقل قد -7در مراكز اورژانس پيش بيمارستاني، 

هاي پزشكي پس از فراغت از تحصيل مجاز به شركت در آزمون سراسري و پذيرش در رشته مشروط به سپردن تعهد خدمت به مركز مديريت حوادث و فوريت

 باشند.هاي پزشكي پيش بيمارستاني ميفوريت

در هر  طلب 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 شرايط فوقداو :1نكته 

 نام يا ادامه تحصيل خواهد شد.مرحله از دوره تحصيلي باعث محروميت داوطلب از ثبت

پذيرد و اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت براي تاني بصورت متمركز با شرايط خاص صورت ميهاي پزشكي پيش بيمارس: پذيرش در رشته فوريت2نكته

 انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش بعد از مرحله انتخاب رشته اعالم خواهد شد.

  



 مشخصات و شرايط واحدها و مراكز وابسته به دانشگاه آزاد اسالمي
 

  67 صفحه 
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 دانشگاه آزاد اسالمي  يواحدهامشخصات 
 نشاني تارنما تلفن نشاني نام واحد استان

 تبريز آذربايجان شرقي
دانشكده علوم  -خيابان سليمان خاطر  -ميدان منظريه -تبريز

 پزشكي ) رشته پزشكي(

04134799169 

04134799997 
www.iaut.ac.ir  

 تبريز آذربايجان شرقي
 -ابتداي جاده باسمنج  -سه راهي اهر  -جاده تهران -تبريز

 )رشته دندانپزشكي( 2مجتمع شماره 
04136374116 www.iaut.ac.ir  

 تبريز آذربايجان شرقي
 -ابتداي جاده باسمنج  -سه راهي اهر  -جاده تهران -تبريز

 )رشته دامپزشكي(  2مجتمع شماره 
04136377412 www.iaut.ac.ir  

 شبستر آذربايجان شرقي
شبستر، بلوار شهرداري، جنب پارک آزادگان، صندوق پستي 

159-53815 
04142425311-14 www.iaushab.ac.ir  

 www.iaurmia.ac.ir 32722043 (044) جاده  فرودگاه   2اروميه  كيلومتر  اروميه آذربايجان غربي

 ميدان بسيج  -اردبيل  اردبيل استان اردبيل

(045) 33728020 

(045) 33728022 

(045) 33728024 

iauardabil.ac.ir 

 خوراسگان استان اصفهان
صندوق  -بلوار دانشگاه -ارغوانيه -خيابان جي شرقي -اصفهان

 81595-158پستي 
031-35354001-14 www.khuisf.ac.ir 

www.iaun.ac.ir 03142292929 8514143131نجف آباد، بلوار دانشگاه كدپستي:  -اصفهان آبادنجف استان اصفهان  

 دانشكده دامپزشكي -بلوار موذن -رجايي شهر -كرج كرج البرز
02634182540 

02634182525 
www.kiau.ac.ir 

 تهران
پزشكي 

 تهران

 خيابان شريعتي باالتر از چهارراه دولت خيابان عطاري مقدم 

 )زرگنده( كوي دانش )رشته پزشكي(
(021) 22006660-7 iautmu.ac.ir 

 تهران
پزشكي 

 تهران
 iautmu.ac.ir 22564570 (021) خيابان پاسداران نيستان نهم دانشكده دندان پزشكي 

 تهران
پزشكي 

 تهران

خيابان شريعتي باالتر از دوراهي قلهك ابتداي خيابان يخچال 

 دانشكده داروسازي و علوم دارويي 
(021) 22640051-5 iautmu.ac.ir 

 تهران
واحد علوم 

 و تحقيقات

بلوار  -ميدان دانشگاه -انتهاي بزرگراه شهيد ستاري -تهران

 -دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات -شهداي حصارک

دانشكده علوم  -طبقه دوم -شرقي Aبلوک  -ساختمان ابن سينا

 تخصصي دامپزشكي 

(021)44868607-35 

(021)44868559-63 
veterinary.srbiau.ac.ir 

 iaushk.ac.ir 03833361047 8813733395كد پستي    -رحمتيه  -شهركرد  شهركرد چهارمحال و بختياري

 مشهد خراسان رضوي
مشهد، قاسم آباد، استاد يوسفي، مجتمع دانشگاهي شهيد قاسم 

 سليماني

(051) 36637847 

(051) 36612636 

(051) 36630962 

mshdiau.ac.ir 

www.damghaniau.ac.ir 02335225008  بلوار چشمه علي ميدان دانشگاه دامغان سمنان  

 شاهرود، بلوار دانشگاه شاهرود سمنان

02332394530 

02332390360 

02332390077 

www.iau-shahrood.ac.ir  

 www.iau-Garmsar.ac.ir 02331435 دانشكده دامپزشكي  - روستاي كوشك -گرمسار گرمسار سمنان

 خيابان دانشگاه نرسيده به ميدان دكتر حسابي  -زاهدان زاهدان سيستان وبلوچستان
(054) 33426899 

(054) 33443600 
www.iauzah.ac.ir 

http://www.iaut.ac.ir/
http://www.iaut.ac.ir/
http://www.iaut.ac.ir/
http://www.iaushab.ac.ir/
http://www.iaun.ac.ir/
http://www.damghaniau.ac.ir/
http://www.iau-shahrood.ac.ir/
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 دانشگاه آزاد اسالمي  يواحدهامشخصات 
 نشاني تارنما تلفن نشاني نام واحد استان

iaushiraz.ac.ir 44-07136410041 71987 - 74731كد پستي :  - شهر صدرا 5كيلومتر شيراز،  شيراز فارس  

 كازرون فارس
 73135 -168بوشهر ، صندوق پستي -جاده كازرون  5كيلومتر 

 7319866451؛كدپستي 
(071) 42243930-40 www.kau.ac.ir  

 qom-iau.ac.ir 37780001 (025) خرداد 15بلوار  -قم قم قم

www.iausdj.ac.ir 16-08733367112 618سنندج خيابان پاسدارن باالتر از سه راه ادب صندوق پستي  سنندج كردستان  

 iauk.ac.ir 50-33210043 (034) 7635131167كدپستي  -عليه السالم  بزرگراه امام علي -كرمان كرمان كرمان

 بروجرد لرستان
بروجرد، ميدان نواب ، خيابان يادگار امام، مجتمع دانشگاهي امام 

 6915136111كد پستي :  518خميني )ره(  صندوق پستي 
06642518000-8 WWW.IAUB.AC.IR 

 755قائمشهر صندوق پستي بابل به  3كيلومتر-بابل بابل مازندران
(011) 32415000 

(011) 32416000 
www.baboliau.ac.ir  

 www.toniau.ac.ir 54274415 (011) 4684161167جنب فرماندهي نيروي انتظامي  كد پستي:  –تنكابن  تنكابن مازندران

www.iausari.ac.ir 3-33032891 (011) جاده دريا 7كيلومتر -ساري ساري مازندران  

 www.iauamol.ac.ir 43217060 (011) 678صندوق پستي  – فرعي دانشگاه –جاده قديم آمل به بابل  -آمل  آيت ا... آملي مازندران

 هرمزگان
پزشكي تهران 

)پرديس 

 خودگردان كيش(

 Iaukish.ir 07644422720 ميدان سازمان منطقه آزاد -بلوار سنائي -جزيره كيش

www.iauqeshm.ac.ir 10-35287001 (076) 7953163135اتوبان قشم، درگهان كدپستي:  18كيلومتر  قشم هرمزگان  

www.iauyazd.ac.ir 9-03538211391 8915813135كد پستي  - بلوار شهداي گمنام -صفاييه-يزد يزد يزد  
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