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 گانههاي آزمايشي پنجهاي تحصيلي گروهالزم مورد نياز در رشتهحداقل اعضاء با كارآيي 

  1 صفحه 
 

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

هاي هاي مذكور را در اولويت انتخاب رشتههاي تحصيلي موجود در دانشگاهشود كه رشتهنابينا توصيه مي متقاضيانبه  ،اندويژه دانشجويان نابينا (روشندل) نموده
  مورد عالقه خود قرار دهند.تحصيلي 
 باشدمي ذيل شرح به پنجگانه آزمايشي هايگروه تحصيلي مختلف هايرشته ايحرفه مطلوب هايدر فعاليت ثرؤعضو غيرم نقص

 و فني: رياضي علوم آزمايشي گروه تحصيلي هايمورد نياز در رشته الزم اعضاء با كارآيي حداقل) 1-1
  هاي مختلف نشود، ضروري است. هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني داشتن سالمت كامل و نقص عضوي كه مانع فعاليترشتهالف) در 

 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

مهندسـي مكانيك، مهندسـي نسـاجي، علوم كامپيوتر، كارداني فني برق، كارداني فني صـنايع، كارداني فني  ،معدن مهندسـي
 عمران، كارداني فني معدن و كارداني فني مكانيك.

ــنوايي يك گوش،  ــم، ش كارآيي بينايي يك چش
 ها و نداشتن كوررنگيدست

هاي ريلي، مهندسـي مواد و هاي ريلي، مهندسـي دريا، مهندسـي ماشـينمهندسـي حمل و نقل ريلي، مهندسـي خط و سـازه
 متالورژي، مهندسي نگهداري هواپيما و هوانوردي. 

نايي چشـــم كارآيي ها، شـــنوايي گوشبي ها و 
 هادست

ضو غيرمؤثر در فعاليت ب) نقص 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
شي گروه تحصيلي هايشتهدر كليه ر) الف شكي آموز صي ،پز شخصذيل  در جدول كه بجز موارد خا ست گرديده م سالمت ،ا سماني بايد از   ، جهازخون ، گردش، تنفسقلب(از لحاظ  ج

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

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

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

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

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

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

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

  بايستي از سالمت كامل رواني و جسماني برخوردار باشد. متقاضيهاي گروه پزشكي (پزشكي، پرستاري، دندانپزشكي، مامايي و...) 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 دهاستفا براي الزم با كارآيي دو پا و دو چشم داشتن كه شناسيزمين باشد. بجز رشته از هر دو پا محروم متقاضياگر  ، 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، 
سل و مديريت شند و يا انگشت كوچك در مناطق خشك و بياباني مندرج در جدول زيرگروه داروئي و معطر، پرورش زنبور ع 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 معلو 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، كالميبايد از لحاظ بينائي ولي ثر نيستؤعضو پا م نقص ،آموزشي تكنولوژي گرايش تربيتي علوم رشته در) ب

 كافي سالمت از ظ بينايياز لحا 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 ايهرشته از انتخاب متقاضياناز  دسته اين است آيند لذا مناسبو ... برنمي ، تحقيق، مشاهدهنظير خدمات عملي دروس نابينا از عهده متقاضيان اينكه به توجه با -

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

 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  از كارآييكه  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

ــويري ارتباط ــويري، ، تص ــيآموزش ارتباط تص طراحي  ،عكاس
صنايع صنعتي ستي،  شيد  و مرمت و لباس پارچه ، طراحي، نقا

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

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

   ني.موسيقي جها ، نوازندگيموسيقي ايراني نوازندگي
  :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 غيرمؤثر در انتخابعضو  نقص نوع

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

ــي و ادبيات زبان ــي زبان آموزش، انگليس ــي زبان، مترجمي انگليس ــي زبان، انگليس ، روس
ــي. زبان ــه مترجمي زبان روس  ، مترجميآلماني زبان، )مترجمي و ادبيهاي (گرايش فرانس

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

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



  رجايي شهيد شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير

  2 صفحه 
 

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

 19/2/1400مورخ  7277وز شماره مجلس شوراي اسالمي) و مج 8/3/1369قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش (مصوب  1اسالمي ايران، ماده 

هاي وپرورش براي تأمين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود، متناسب با مباني و ارزشسازمان اداري و استخدامي كشور، وزارت آموزش

واجد  متقاضيانهاي مختلف تحصيلي در مقطع كارشناسي پيوسته براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، از ميان اسالمي و نياز دوره

هاي عمومي، اختصاصي و ساير شرايط و ضوابط مندرج در اين در صورت احراز صالحيت متقاضيانپذيرد. ، دانشجو معلم مي1400شرايط آزمون سراسري سال

هاي عمومي، اختصاصي و همچنين كسب توانند پس از انتخاب رشته و موفقيت در مراحل بررسي صالحيتهاي بعدي آزمون مزبور، ميه و اطالعيهدفترچ

 هاي انتخابي، در صورت اعالم قبولي نهايي، ادامه تحصيل نمايند. آزمون در كد رشته متقاضيانباالترين نمره علمي در مقايسه با ساير 

 شيوه پذيرشالف ): 

شهيدرجايي به -1 شگاه تربيت دبير  شگاه فرهنگيان و دان شجو در دان ستانيصورت بوميپذيرش دان سنجش آموزش مي پذيري ا سازمان  سط  شد. گزينش نهايي  تو با

  پذيرد.شده، صورت ميبومي/محل خدمت) درج متقاضيانها با توجه به دامنه پذيرش كه در ستون (پرديس/ مخصوص كشور، در هريك از كد رشته محل

ستاني هاي موردنياز آموزشرشته متقاضيان -2 شهيد رجايي بومي ا وپرورش دقت نمايند، چنانچه در يك كد رشته محل دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير 

    توانند در صورت تمايل با رعايت ساير شرايط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمايند. بومي آن استان مي متقاضيانشده باشد، همه درج

ساني منابع تأمين و معلم تربيت زيرنظام برنامه 5با توجه به هدف عملياتي   -3 سمي تربيت و تعليم ان سالمي جمهوري نظام عمومي ر سه  ا  965ايران مصوب جل

صره  و آموزش عالي شوراي 17/4/1398مورخ  شي و تربيتي وزارت آموزش و «   ماده واحده 4پرورش و همچنين تب شاغل آموز ساني در م نحوه جذب منابع ان

سه » پرورش ستخدام در مشاغل آموزشي و تربيتي در آموزش و پرورش،  27/8/1399مورخ  833مصوب  جل شوراي عالي انقالب فرهنگي، هرگونه گزينش و ا

پذيرد.  بنابراين بعد از طي فرايند استخدامي، خارج شدن نيرو (فرد قبول شده) از مياهد بود صورت به صورت  استاني خو كه» براي بوم خدمت«براساس نياز 

ستان خواهد بود ستخدامي بوده و ابقاي رديف براي بوم ا ست بنابراين .بوم خدمت به منزله قطع رابطه ا ستان هر جايي بهجابه درخوا ساير ا ها و يا دليلي به 

 .شد خواهد آنان استخدامي رابطه قطع موجب هاي اجراي كشور ويا در سطح همان استان،گاهدست

در  ،شوندن/ منطقه) پذيرش ميصورت استاني، شهرستاني و يا دريك دامنه بوم خدمت (چند شهر/شهرستاهايي كه بهمحل –تعيين محل خدمت كد رشته  -4

قانون متعهدين خدمت، به 3مربوط(استان سهميه خدمتي) خواهد بود كه بعد از فراغت از تحصيل و به استناد ماده وپرورش استان اختيار اداره كل آموزش

منزله استنكاف از ايفاي تعهد خدمت تلقي خواهد شد. تعيين محل صدور حكم شده، بهصورت قطعي اعالم خواهد شد. عدم مراجعه به محل خدمت تعيين

 باشد.زشي تابعه جهت برقراري حقوق در طول تحصيل، در اختيار اداره كل استان  محل خدمت ميآزمايشي در بين مناطق آمو

يابد. بومي/محل خدمت) تحت هر شرايطي براي پذيرش استاني تغيير نمي متقاضياننياز آموزشي(محل خدمت) مندرج در ستون (پرديس/ مخصوص   :1يادآوري

 وپرورش سهميه خدمتي، تعهد خدمت محضري بسپارند. برابر طول تحصيل به آموزششدگان نهايي مكلفند به مدت دو پذيرفته

هاي دانشگاههاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي بوده و اقدام به انتخاب كد رشته محلمجاز به انتخاب كد رشته محلمتقاضي چنانچه  -5

ظرفيت پذيرش، براي انجام  برابر )5/1تا يك و نيم(هاي انتخابي از ميان واجدين شرايط در آزمون براساس اولويتهاي مزبور را نمايد، براساس ضوابط و مقررات 

جهت متقاضي وپرورش معرفي خواهند شد. معرفي و تخصصي از سوي سازمان سنجش آموزش كشور به آموزش هاي عموميمصاحبه تخصصي و احراز صالحيت

  گردد.  هاي مزبور تلقي نميقبول نهايي فرد در دانشگاه منزلهانجام مصاحبه تخصصي به

وپرورش قرار هاي عمومي مورد تأييد آموزششده، بعد از انجام مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيتمعرفيمتقاضي هاي عمومي و تخصصي چنانچه صالحيت -6

رج در گيرد، سازمان سنجش آموزش كشور بر اساس ضوابط مربوط و لحاظ نمودن اولويت بر مبناي دامنه پذيرش بومي استاني(توضيحات كد رشته محل مند

بنابراين موفقيت در مصاحبه  ، گزينش نهايي را انجام خواهد داد.متقاضياندر مقايسه با ساير متقاضي دفترچه آزمون) و با در نظرگرفتن نمره علمي نهايي 

  .گرددمنزله قبولي نهايي ايشان براي دانشگاهاي مزبور تلقي نميبه متقاضيهاي عمومي اختصاصي و بررسي صالحيت

آموزش كشور) و با (طبق ضوابط سازمان سنجش در كد رشته انتخابي  متقاضيانكسب نمره علمي باالتر درگروِه آزمايشي مربوط در مقايسه با ساير   :يادآوري

  .الزامي است  وپرورش،رعايت شرايط و ضوابط آموزش

گيرد از فرآيند گزينش نهايي براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت وپرورش قرار نميهاي تخصصي و يا عمومي آنان مورد تأييد آموزشكه صالحيت متقاضياني -7

  دبير شهيد رجايي حذف خواهند شد. 
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  3 صفحه 
 

  وميب): شرايط عم
  تابعيت جمهوري اسالمي ايران )1
  شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايراناعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته )2
 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )3

 داشتن سالمت كامل رواني، جسماني و توانايي انجام وظايف محوله   )4

 مؤثر نداشتن سابقه محكوميت جزائي يا كيفري )5

 عدم اعتياد به مواد مخدر، دخانيات و الكل و هر نوع مواد اعتيادآور )6

 (نظام آموزشي جديد)يپلم متوسطه دوم نظام آموزشي قديم) يا د متقاضياندانشگاهي(داشتن گواهينامه پايان دوره پيش )7

هاي عمومي از افرادي كه فاقد مدرك پيش دانشگاهي(نظام صالحيتبه آموزش وپرورش براي انجام مصاحبه اختصاصي و بررسي متقاضي درصورت معرفي  :تبصره
 آموزشي قديم) ويا ديپلم (نظام جديدآموزشي) باشند تحت هر شرايطي، مجاز نخواهد بود. 

 شرايط اختصاصي  :ج )

 در آزمون سراسري خواهد بود.  آزمايشي مربوط(در زيرگروه مربوط) جهت مجاز شدن براي انتخاب رشته در گروه و باالتر  6500كسب حداقل نمره علمي كل  )1

  هاي دولتي و غيردولتي، (از آغاز تا پايان  دوره تحصيل در دانشگاه)گونه رابطه استخدامي يا تعهد خدمت(دائم يا موقت) به نهادها و سازماننداشتن هيچ )2
پايه  اول، دوم (معدل سه در دوره متوسطه 14اري، حداقل معدل كل هيات عمومي ديوان عدالت اد 30/5/1397مورخ  1344و  1343با توجه به راي شماره  )3

 دوم و سوم) تعيين مي گردد.

  تبصره) حداقل  معدل كل، تحت هر شرايطي تغيير نخواهد داشت.  
ي ديوان عدالت اداري، داشتن هيات عموم 527تا525هاي شماره قانون مديريت خدمات كشوري و محلوظ نظرقردادن دادنامه 43و  42سن مجاز: با رعايت ماده  )4

  جهت تحصيل در رشته موردنياز آموزش وپرورش الزامي است.  ، به بعد) 1/7/1378سال تمام (متولدين  22حداكثر سن
نام در تغييراتي كه پس از ثبتكند، بنابراين نام مياي است كه به استناد آن درآزمون ورودي ثبتبا توجه به مندرجات اصل شناسنامهمتقاضي محاسبه سن هر  ):1تبصره

 اي،  قبولي وي لغو خواهد شد. به وجود آمده باشد معتبر نيست و در صورت پذيرفته شدن در آزمون، در هر مرحلهمتقاضي ويژه تاريخ تولد آزمون، در مدارك هويتي، به

  افزوده نمي شود.متقاضي قف سني انجام خدمت سربازي و يا سوابق كاري و موارد ديگر، تحت هيچ شرايطي  به س )2تبصره
  حداكثر سن ورود به دانشگاه هاي مزبور، تحت هرشرايطي تغيير نخواهد داشت.   :)3تبصره

  درهريك از كد رشته محل هاي اعالم شده ازسوي آموزش وپرورشمتقاضي بومي بودن  )5
  :به شرح ذيل است در هر يك ازكد رشته محل هامتقاضيان هاي تعيين بومي بودن ):  مالك1تبصره     

 باشــد، اســتان يــا و شــهر بخــش، يــك در متقاضــيان بــراي دبيرســتان آخــر ســال دو و دانشــگاهي پــيش تحصــيلي مــدرك اخــذ محــل كــه صــورتي در) الــف
 .شودمي تلقي استان و شهر بخش، آن بوميمتقاضي 

بـهمتقاضـي  تولـد محـل اسـتان و شـهر بخـش، نباشـد، اسـتان يـا و شـهر بخـش، يـك درمتقاضـي  آخـر سـال سه تحصيلي مدرك اخذ محل كهيدرصورت) ب
 .شودمي گرفته نظر در وي بومي استان و شهر بخش، عنوان

 .شد خواهد تلقيمتقاضيان  اينگونه بومي استان تولد، محل استان اند، گذرانده كشور از خارج در را تحصيل محل آخر سال سه كهمتقاضياني ) ج
 بـومي اسـتان اسـت، بـوده كشـور از خـارج نيـز ايشـان تولـد اسـتان همچنـين و انـد گذرانـده كشـور از خـارج را تحصـيل محـل آخر سال سه كهمتقاضياني ) د

 بود. خواهد شهرتهرانمتقاضيان  قبيل اين

نحوه جذب منابع انساني در مشاغل آموزشي و تربيتي وزارت « ماده واحده 4شوراي عالي آموزش وپرورش و تبصره  17/4/1398مورخ  965با توجه به مصوبه  )6
پذيرش دانشجوي متعهد خدمت  براي تأمين نيروي انساني موردنياز براي ،شوراي عالي انقالب فرهنگي 27/8/1399مورخ  833مصوب جلسه » آموزش و پرورش

جايي بين استاني درطول ايفاي تعهد و بعد از آن، به هرگونه درخواست جابه بنابراينبوم خدمت (استان محل خدمت مندرج دردفترچه آزمون) خواهدبود. 
 هاي مربوط خواهد شد.  متعهدين خدمت به وزارت آموزش وپرورش  شده و مكلف به پرداخت هزينه هردليل، موجب قطع رابطه استخدامي

بوده كه در ستون محل خدمت دفترچه آزمون متقاضي ي همان استان بومي در صورت وجود مجوزهاي قانوني براي استخدام، محل صدور حكم استخدام آزمايش )7
ير سهميه استان درج شده است.  مسئوليت ساماندهي وبه كارگيري، بعد از فراغت ازتحصيل به عهده اداره كل استان سهميه خدمتي خواهد بود. براين اساس تغي

آن، تحت هر شرايطي اعم از تأهل، تجرد، بُعد و بعد از  تعهدايفايدر طول  كم استخدامي قطعيقبل از اشتغال به تحصيل، شروع به كار، صدور ح ،محل خدمت
 باشد.مسافت، تكفل، سرپرستي خانواده، فوت والدين وغيره ... ممنوع مي

خدمت پس از فراغت از تحصيل با ،تعيين خدمت متعهدين هيات عمومي ديوان عدالت اداري 30/5/1397مورخ  1344و 1343به موجب راي شماره  :يادآوري
بنابراين، درصورت عدم نياز در محل مندرج دردفترچه آزمون، اداره كل آموزش و پرورش استان مجاز به تعيين محل خدمت جديد  ؛آموزش وپرورش خواهد بود

 در سطح همان استان خواهد بود. 



  رجايي شهيد شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير

  4 صفحه 
 

نمايند، درصورتي وقبل از آن) كه بااستفاده از قانون آموزش رايگان تحصيل مي 1398لها وموسسات آموزش عالي(ورودي ساروزانه دانشگاه دورهدانشجويان   )8
انصراف و ترك تحصيل دايم  25/12/1399هاي موردنياز آموزش وپرورش را انتخاب نمايند كه قبل از شروع ثبت نام در آزمون حداكثر تا تاريخ توانند رشتهمي

) راهنماي ثبت نام وشركت 1دفترچه شماره (70) مندرج در صفحه2،مطابق فرم شماره (انصراف قطعي ازتحصيل خود را به محل تحصيل اعالم نموده و فرم
 د. نباشد؛ درغير اين صورت، مجاز نمينرا دريافت نموده باش 1400ها وموسسات آموزش عالي سالدرآزمون سراسري ورود به دانشگاه

 كهمتقاضياني ،سراسري درآزمون وشركت نام ثبت راهنماي) 1( شماره دفترچه) 4( صفحه در مندرج انصرافي دانشجويان شركت نحوه توضيحات به توجه با :تبصره
 قبولي، درمحل نام ثبت عدم ويا تحصيل از انصراف درصورت اند شده پذيرفته عالي آموزش وموسسات هادانشگاه روزانه دوره در 1399 سال سراسري آزمون در

  .باشندنمي رجايي شهيد دبير تربيت دانشگاه و فرهنگيان دانشگاه هايمحل رشته كد انتخاب به مجاز
) قانون مديريت خدمات كشوري و 42ستناد بند (ز) ماده (برخورداري از سالمت كامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني براي حسن انجام وظيفه معلمي به ا )9

و با توجه به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري (موضوع دادنامه  هيأت دولت) 23/4/1389-44178/88383شماره تصويب نامه نامه اجرايي ماده مزبور (آيين
 ها و معيارهاي ذيل الزامي است:، با تأييد پزشك معتمد واجدشرايط آموزش و پرورش با مالك)9/5/1397مورخ  1312شماره 

 )ميزان هر به زبان لكنت نداشتن و حيصح و كامل طوربه عبارات، و كلمات اداي و حروف متما مخارج رعايت تواناييي (گفتار مهارت ويي توانا )1-9
   قدرت بينايي:) 2-9  
 بيستم) و نداشتن كوررنگي و انحراف چشم)   دهم يا هر دو چشم بدون عينك و لنز، (حداقل دهقدرت بينايي(قدرت ديد هر چشم حداقل پنج 

 ،در دو چشم، الزامي مي باشد 20/16هر چشم و داشتن ديد حداقل  10/10لنز، داشتن ديدپس از اصالح با عينك و  :تبصره

 هر نوع نقص ميدان بينايي در يك يا هر دو چشم؛  
 دوربيني غير قابل درمان ونيستاگموس شديد هر دو چشم؛  
 ضايعات وسيع، شديد و غيرقابل درمان در هر دو قرنيه؛  
  باشد، ممنوع بوده و در بقيه ها ضروري ميهايي كه شناخت رنگ و طيف نوري در آنهاي گروه هنر و رشتهدايي و رشتههاي آموزش ابتبراي رشته(كور رنگي

 ها بالمانع است)؛رشته

  .نابينايي در يك چشم  
  بل باشد)؛دسي 30نبايد بيش از متقاضي شنوايي قدرت شنوايي: توانايي شنيدن صداها و اصوات معمولي، نداشتن نقص شنوايي، (كم)  3-9
  :قد، وزن)  4-9

رحله با توجه به مقتضيات هر استان ومتناسب با وظايف شغل معلمي به تشخيص اداره كل آموزش و پرورش استان مربوط، طبق ضوابط و مقررات كه درم -
  گيرد.مصاحبه تخصصي و انجام معاينات پزشكي، مورد سنجش قرارمي

ها و ورود به رشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاهمتقاضيان رشته تربيت بدني و علوم ورزشي، مطابق ضوابط مربوط به متقاضيان حداقل قد الزم براي  -
  باشد.مؤسسات آموزش عالي مي

  ظاهري و نمايان بدن ؛هاي ها و نداشتن كراهت منظر در اثر سوختگي، سوانح يا ديگر عوامل در صورت يا قسمت) تغيير شكل مادرزادي يا اكتسابي اندام5-9
 اي معلمي براساس  تشخيص پزشك معتمد واجدشرايط.) نداشتن نقص عضومشهود و موثر در انجام وظايف حرفه6-9

 پاركينسون و -اسكروز آن پالك -هاي قلبيبيماري -نارسايي كليه -آسم -سيروز كبدي -هاي مزمن و صعب العالج از قبيل ديابت)  عدم ابتال به بيماري7-9
، تاالسمي ماژور و هرنوع بيماري شناخته شده موثر درانجام وظايف معلمي به تشخيص پزشك خوني شديد مقاوم به درمانكم -هاي خوني نظير لوسميبيماري

 معتمد واجدشرايط .

  .اي باشدحرفهزش وپرورش مانع انجام وظايف هاي كه براساس تشخيص پزشك  متعمد آموبيماري :) ساير موارد8-9
  روان شناسي ازسازمان  نظام روان شناسي ومشاوره جمهوري اسالمي ايران )داراي نظام (زش و پرورش )  احراز سالمت  رواني براساس نظر روان شناس متخصص ومتعمد آمو9-9

خورداري از قدرت تعامل با ديگران و آشنايي با برخورداري از استعداد، عالقه و انگيزه معلمي، عامل بودن به اخالق و رفتار متناسب با شأن و جايگاه معلمي، بر
  تعاليم ديني، به ويژه قرآن كريم. 

براساس كد  نخبگان علمي و مهارتي، مخترعان، مبتكران، برگزيدگان المپيادهاي علمي، فرهنگي،هنري و مهارتي، جشنواره خوارزمي در شرايط علمي برابر، ) 10
 خواهندشد.  رشته محل انتخابي، از اولويت پذيرش  برخوردار

آور در مصاحبه اختصاصي صرفاً درانجام مصاحبه قابل محاسبه و احتساب است وبعداز اتمام زمان مصاحبه، مندي ازامتياز مربوط به مدارك امتيازبهره :تبصره )
  ، امتيازي تعلق نخواهد گرفت. متقاضيبه مدارك ارائه شده جديد 

  هاي پايه و علوم فناوري اطالعات احراز توانايي در مهارت ) 11
هاي آنان و اخذ مدرك كارشناسي در التحصيالن دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي درصورت تأييد قطعي صالحيتاستخدام قطعي فارغ  ) 12

 پذير خواهد بود. اي كه تعهد محضري به آموزش وپرورش سپرده، امكانرشته

  دو استخدام قطعي بعداز فراغت ازتحصيلسال درب 28داشتن حداكثر  ) 13
 ، عامل بودن به اخالق  ورفتار نيكو ومتناسب با شان و جايگاه معلميبرخورداري ازحسن شهرت ) 14

مجلس  16/9/1390قانون اصالح موادي از وظيفه عمومي مصوب  6ماده1و تكليف مقرر درتبصره 29/7/63قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب  7به موجب ماده ) 15
قطعي،   –هاي وابسته به آموزش وپرورش  قبل از اشتغال به كار درآموزش وپرورش و صدور حكم استخدام رسمي التحصيالن ذكوردانشگاهاسالمي، فارغ شوراي

بديل وضعيت باشند. در صورت عدم مراجعه براي گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتي، هرمشكلي درراستاي تمكلف به گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتي مي
 خواهد بود.  ايشاناستخدامي به عهده 
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 :تذكرات )د

 محضري خدمت تعهد پرورش و آموزش به.) نخواهدبود سال 5 كمتراز آن حداقل( تحصيل مدت دوبرابر ميزان به خود تحصيل آغاز در مكلفند شدگان پذيرفته ) 1

 در آنان تحصيل. نمايند خدمت پرورش و آموزش وزارت توسط شده تعيين درمحل خود، تحصيل مدت دوبرابر ميزان به  آموختگيدانش از پس  كه بسپارند

 سال 4حداكثر( خدمت سوابق جزء معلمان دانشجو تحصيل مدت. باشدمي محضري تعهد سپردن به منوط شهيدرجايي دبير تربيت دانشگاه و فرهنگيان دانشگاه

 .خواهدبود مجاز  سال4 حداكثربراي صرفاً شرايطي، هر تحت تحصيل درطول كارآموزي حقوق پرداخت. شودمي محسوب آنان) كارشناسي دوره

تيصالح كسب و طيشرا احراز رش،يپذ طيشرا حفظ به مشروط و استان هر در شده اعالمي ازهاين و هارشته با متناسب افراد،ي ريبكارگ و استخدام تعهد، اخذ ) 2

  .بود خواهد ،»سالده مدت به حداقل ،ياستان برونيي جاجابه عدم« بري مبني رسم محضري  تعهد سپردن و دانشگاه در ليتحص نيحي ها

 منزله به ،)كشور آموزش سنجش سازمان سوي از قبولي اعالم از بعد جديد تحصيلي سال شروع از تاقبل حداكثر( شرايطي هر تحت قبولي محل در نام ثبت عدم ) 3

 .  شد خواهد تلقي " يكن لم كان" فرد قبولي و شده تلقي تحصيل از استنكاف و انصراف

 باشد.روزي ميشبانهشهيد رجايي به صورت تحصيل دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه فرهنگيان ودانشگاه تربيت دبير  ) 4

  باشد.انتقال دانشجو به سايردانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و بالعكس ممنوع مي ) 5

نامه يا ريز نمرات و تأييديه تحصيلي مجلس شوراي اسالمي، تسليم گواهي 8/3/1369متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب قانون  4به موجب ماده  ) 6

  شود ممنوع است.  مندبه متعهدين به هر عنوان كه متعهد قبل از انجام يا لغو تعهد بتواند از مزاياي آن بهره

هاي قانون متعهدين خدمت و ساير ضوابط و مقررات مربوط صرفاً در رشته 4وزارت آموزش و پرورش، به استناد مفاد مادهادامه تحصيل متعهدين خدمت به  :)1تبصره

دمت مورد نياز آموزش و پرورش، در صورت موافقت با ادامه تحصيل و صدور فرم مربوطه از سوي اداره كل آموزش وپرورش محل خدمت و سپردن تعهد خ

 دبود. پذيرخواهجديد، امكان

هاي كارشناسي ارشد دانشگاه فرهنگيان، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت آموزشي و يا اداري درآموزش وپرورش الزامي ): جهت ادامه تحصيل در رشته2تبصره

 خواهد بود.

ادامه تحصيل بعد از اشتغال به كار در مدارس، قانون مديريت خدمات كشوري و ممنوعيت اعطاي مأموريت آموزشي،  70و 60،61): با توجه به مفاد ماده 3تبصره

 پذير خواهد بود.امكان ساعت اداري موظف، صرفاً در خارج از

ها و بالعكس در بدو ورود و يا در طول تحصيل تحت هيچ جايي در بين دانشگاهتغييررشته وگرايش، تغيير اولويت انتخابي، تغيير دوره تحصيلي، انتقال و جابه ) 7

ذير نخواهد بود. ضمناً چنانچه دانشجويي تحت هر شرايطي در دوره كارداني متوقف شودبه علت عدم نياز به خدمات آنان در آموزش و پرورش، پشرايطي امكان

  پذير نخواهد بود.جذب و استخدام آنان  امكان

ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي هاي تحصيلي در دانشگاهزمان با دانشگاه فرهنگيان ودانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي در هريك از دورهاشتغال به تحصيل هم ) 8

 ، شروع به تحصيل وحين تحصيل مجاز نبوده وتخلف محسوب خواهدشد.و غير دولتي در زمان ثبت نام

 بيتي هستند. باشد، ملزم به گذراندن دروس ترهاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي كه عنوان رشته آنها دبيري نميپذيرفته شدگان رشته ) 9

هاي تحصيلي موردنياز آموزش و پرورش كه جزء معرفي شدگان چندبرابر قرارگيرند در صورتي مصاحبه به عمل خواهد آمدكه داراي شرايط و از متقاضيان رشته ) 10

روان شناس متخصص و معتمد هاي جسماني آنان نيز توسط پزشك معتمد واجد شرايط و سالمت رواني توسط ضوابط مندرج در اين دفترچه بوده و ويژگي

 آموزش وپرورش، صرفاً درمهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تأييد قرارگيرد.

هاي عمومي از شرايط قانوني از مراحل آزمون سراسري  براي پذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير مصاحبه اختصاصي وبررسي صالحيت) 11

هاي اعالم شده از سوي سازمان سنجش هاي عمومي صرفاً در مهلت مقرر مندرج در اطالعيهانجام مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيت باشدشهيدرجايي مي

 باشد. انجام مصاحبه مجدد و يا تمديد مهلت اعالم شده به هيچ عنوان امكان پذير نخواهد بود.پذير ميآموزش كشور امكان

(بعد از معرفي از سوي سازمان سنجش آموزش كشور) به منزله  ومي، تحت هر شرايطيهاي عممصاحبه تخصصي و بررسي صالحيتعدم حضور در مراحل انجام  )12

  هاي مورد نياز آموزش و پرورش  تلقي خواهد شد.انصراف از رشته

) در واحدهاي تابعه (مراكز آموزش عالي) سطح استان 1ها براساس جدول پيوست (شمارهشدگان پس از ثبت نام قطعي، توسط پرديسمحل تحصيل پذيرفته) 13

 تعيين خواهد شد.  
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نفر) براي تشكيل در پرديس محل قبولي نرسد، سازمان مركزي دانشگاه فرهنگيان به تشخيص خود نسبت به  20هاي كه به حدنصاب الزم(حداقلكالس :1تبصره

گونه اعتراضي را نخواهند داشت در غير اين صورت قبولي شدگان حق هيچهاي كشور اقدام خواهد نمود. پذيرفتهطح پرديسجايي پذيرفته شدگان درسجابه

  تلقي خواهدشد.  "كان لم يكن "آنان

 باشد.)ممنوع مي1هاي دانشگاه فرهنگيان به جزء تبصره (انتقال و جابه جايي در بين پرديس :2تبصره

باشند و در دفترچه آزمون زمينه تخصصي رشته، مشخص نشده است. دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي كه داراي چند زمينه تخصصي ميهاي تحصيلي در رشته )14

، نسبت به تعيين زمينه تخصصي اقدام خواهد دانشگاه متناسب با نياز آموزش وپرورش با در نظر گرفتن بومي بودن در سهيه خدمت و وضعيت علمي دانشجويان

باشد. بديهي است  انتخاب دروس اختياري ازبين جدول دروس بعد ازتعيين زمينه تخصصي توسط دانشگاه، تغيير زمينه تخصصي تحت هرشرايطي مجاز نميكرد 

 )2مندرج در جداول رشته عمومي با نظر و تأييد گروه آموزشي (متناسب با نياز آموزش وپرورش) امكان پذير خواهدبود.(جدول شماره

هاي مزبور هاي خاص دانشگاهگردد چنانچه در برخي از رشتههاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي به صورت قطعي تلقي ميي در رشتهقبول )15

) قانون 1ناد ماده (ها، عدم امكان ايجاد كالس، به استبعداً مورد تأييد قرار بگيرد به دليل تكميل ظرفيت پذيرشمتقاضي هاي عمومي و اختصاصي صالحيت

  متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش براي پذيرش در رشته جديد عدم نياز براي آنان اعالم شده و ترتيب اثر داده نخواهد شد.

حال درصورت كند. درعينايجاد نميمتقاضي پس از اعالم نتايج نهايي آزمون سراسري محرز گردد، حقي براي  ،متقاضيهاي عمومي و تخصصي چنانچه صالحيت )16

 ، امكان اقدام  وجود خواهد داشت. 1400-1401وجود ظرفيت پذيرش در كد رشته محل مربوط، حداكثرتا قبل از شروع نيمسال دوم 

،گواهي صالحيت يج حاصلهآيد و براساس نتاطبق مصوبه شوراي عالي آموزش وپرورش، درپايان دوره كارشناسي از دانشجو معلمان، ارزشيابي پاياني به عمل مي )17

 گردد. اي در سطوح مختلف صادر ميحرفه

تحصيل ويا استخدام چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص گردد كه شرايط الزم را نداشته است در هر مرحله از ثبت نام،  )18

  هاي ناشي از آن خواهد بود.مكلف به پرداخت خسارتگردد و حسب مورد، آزمايشي و قطعي، قبولي وي لغو مي

سوگندنامه صدور احكام كارگزيني و ابالغ اشتغال به كار معلمان  بعد از فراغت ازتحصيل جهت تدريس در مدارس، مشروط به اداي سوگند معلمي و امضاي  )19

 شود. معلمي خواهد بود.متن امضاء سوگندنامه در پرونده دانشجومعلمان نگهداري مي

 متقاضيانو همچنين مقررات نظام وظيفه عمومي (متقاضيان  همةاز سوي   1400مسئوليت رعايت شرايط و ضوابط عمومي واختصاصي آزمون سراسري سال  )20

در مراحل مختلف آزمون مزبور و بعد از  1400) راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1در دفترچه شماره (  24تا 22ذكور) مندرج در صفحات 

  اعالم نتايج نهايي از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، به عهده آنان خواهد بود. 

متقاضيان  همه)، كه 1و ساير ضوابط كلي آزمون مندرج در اين دفترچه و يا دفترچه شماره( شرايط عموميختصاصي مذكور، رعايت عالوه بر شرايط و ضوابط ا )21

 ن سنجش آموزش كشورهاي قبلي سازما) و يا اطالعيه1الذكر كه در دفترچه شماره(ملزم به رعايت آن بوده، الزامي است. شرايط و ضوابط مغاير با موارد فوق

  گردد.(براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي) درج شده باشد، لغو مي

 تذكرمهم: 

از سوي سازمان سنجش آموزش كشور به آموزش وپرورش جهت بررسي صالحيت هاي عمومي، اختصاصي و همچنين  متقاضيمعرفي  -1
هاي جسماني به منزله قبولي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تلقي نمي گردد. درصورت تأييد بررسي ويژگي

گزينش علمي نهايي آنان، براساس نمرات علمي  كه در آزمون كتبي(كنكور) صالحيت هاي افراد معرفي شده از سوي آموزش وپرورش، 
 اند و با درنظرگرفتن اولويت هاي انتخابي آنان، توسط سازمان سنجش آموزش كشور صورت خواهد گرفت. كسب نموده

تخاب رشته، محل تولد، محل اخذ مسئوليت درج اشتباه اطالعات  و يا عدم درج اطالعات در مهلت مقرر براي تعيين اولويت هاي ان -2
) و يا استفاده از تسهيالت نخبگان، صرفاً بر عهده  %5ويا  %25مدرك سه سال آخر تحصيل دوره متوسطه دوم، سهميه ايثارگري(

ده، آزمون، به موارد ياد ش متقاضيانخواهد بود فلذا بعد از اعالم نتايج آزمون سراسري و در راستاي صيانت ازحقوق ساير  متقاضي
  ترتيب اثر داده نخواهد شد.
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  نهاي دانشگاه فرهنگيا) واحدهاي تابعه پرديس1( جدول شماره

  نام مركز آموزش عالي تابعه  نام پرديس  استان  رديف
  محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) سلماس  پرديس شهيد رجايي اروميه   آذربايجان غربي   1

  محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدمطهري خوي  پرديس عالمه طباطبائي اروميه   آذربايجان غربي   2

  محل تحصيل مركز آموزش عالي آزادگان نير  پرديس عالمه طباطبائي اردبيل   اردبيل  3

  محل تحصيل مركز آموزش عالي دكتر آيت نجف آباد  پرديس شهيد باهنر اصفهان   اصفهان  4

  محل تحصيل مركز آموزش عالي امام خميني (ره) كاشان  پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان   اصفهان  5

  محل تحصيل مركز آموزش عالي عترت واوان  پرديس زينبيه پيشوا(ورامين)   تهران  6

  محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران  پرديس شهيد چمران تهران   تهران  7

  محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدبهشتي تهران  پرديس شهيد چمران تهران   تهران  8

  محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدباهنرتهران  پرديس نسيبه تهران   تهران  9

  محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران  پرديس نسيبه تهران   تهران  10

  تحصيل مركز آموزش عالي بنت الهدي صدر فردوسمحل   پرديس امام سجاد(ع) بيرجند   خراسان جنوبي   11

  محل تحصيل مركز آموزش عالي ثامن الححج مشهد  پرديس شهيد بهشتي مشهد   خراسان رضوي   12

  محل تحصيل مركز آموزش عالي دانشور نيشابور  پرديس شهيد بهشتي مشهد   خراسان رضوي   13

  مركز آموزش عالي شهيدرجايي تربت حيدريهمحل تحصيل   پرديس شهيد بهشتي مشهد   خراسان رضوي   14

  محل تحصيل مركز آموزش عالي عالمه طباطبايي سبزوار  پرديس شهيد بهشتي مشهد   خراسان رضوي   15

  محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد كالهدوز قوچان  نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي   خراسان رضوي   16

  محل تحصيل مركز آموزش عالي امام جعفرصادق (ع)بهبهان  پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز   خوزستان   17

  محل تحصيل مركز آموزش عالي امام رضا (ع) انديمشك  پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز   خوزستان   18
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   تحصيلي گرايش براي تعيين  رشته هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي ):  زمينه هاي تخصصي2شماره (  جدول  
  در طول تحصيل حسب نياز آموزش وپرورش سهميه خدمتي

 استان

  مهندسي كامپيوتر  مهندسي مكانيك  مهندسي برق

ك
الكتروني

  

قدرت
تاسيسات  

خودرو  
ك  
مكاتروني

نرم افزار  
سخت افزار  

  

  مرد  زن  مرد  زن  مرد  مرد  مرد  مرد  مرد
  1  1  1  1  0  2  2  3  3  آذربايجان شرقي
  1  1  0  1  1  2  2  3  2  آذربايجان غربي

  1  0  1  0  0  1  1  1  1  بيلارد
  1  1  0  0  2  2  2  3  3  اصفهان

  5  1  1  1  0  2  0  2  2  رزالب
  0  0  1  0  1  1  0  1  0  ايالم
  1  0  1  0  0  1  1  1  1  هربوش

  1  0  1  0  0  1  1  1  1  چهارمحال و بختياري
  1  0  1  0  0  1  1  1  1  خراسان جنوبي

  1  1  27  15  3  72  21  58  13  سان رضويخرا
  0  0  2  0  2  2  0  4  1  خراسان شمالي

  1  1  1  1  3  3  2  4  5  ستانخوز
  1  0  1  0  0  1  1  1  1  زنجان

  1  1  1  1  0  6  0  4  4  تان و بلوچستانسيس
  0  0  1  0  0  1  1  1  1  سمنان 

  1  1  1  2  4  3  3  6  5  ر تهرانشه 
  1  1  1  1  4  4  4  5  5  شهرستانهاي استان تهران 

  0  0  2  0  4  0  1  3  3  فارس
  1  0  1  0  1  1  0  1  1  قزوين
  1  0  1  0  0  1  1  1  1  قم
  1  0  1  0  0  1  2  1  1  ستانكرد

  1  1  1  1  0  0  3  2  2  انكرم
  1  0  0  1  1  1  1  1  1  انشاهكرم

  1  0  1  0  0  0  0  0  0  كهگيلويه و بويراحمد
  0  0  0  0  1  1  2  1  1  تانگلس
  1  0  1  0  1  1  1  1  1  نگيال

  1  0  1  0  1  1  1  1  1  لرستان
  1  0  1  0  1  1  2  1  1  ندرانماز

  1  0  1  0  1  1  1  1  1  زيمرك
  1  0  1  0  0  2  0  1  1  زگانهرم

  1  0  1  0  0  1  1  1  1  همدان
  1  0  1  0  0  1  1  2  1  ديز 
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 :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. 1400درج 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  هاي داراي مصاحبه يا آزمون علمي (بورسيهها و مؤسساتي كه در رشتهدانشگاه

مطالعه به دقت شرايط مذكور را  متقاضيانشرايط و ضوابط اعالم شده را در زمان مصاحبه بررسي و كنترل خواهند نمود. لذا الزم است 
  هاي مزبور نمايند.   ، مبادرت به انتخاب رشتهبودنيط شراواجد و در صورت 

نحوه ها و امكانات رفاهي و همچنين براي اطالع از وضعيت خوابگاه ،شود قبل از انتخاب رشتهعزيز توصيه مي متقاضيان همهبه ) 3-1-2
، ذيربط آموزش عاليمؤسسات  ها ودانشگاه هاي اينترنتيوبگاه، به ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي

  .مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خدمات اطالع حاصل نمايند
از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و  ،هاي نوبت دوم (شبانه)ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دورهدانشگاه )2-1-4

گردد انتخاب رشته توصيه مي متقاضيانباشند. لذا به معذور مي جـدّرفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) بطور  تسهيالتساير 
  خود را بومي نموده و رشته / شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند.

تي جهت تأمين نياز خوابگاهي كشور، صندوق رفاه دانشجويان هاي دول) 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 غيردولتي هاي غيردولتي داراي مجوز، به سامانه خوابگاهز خوابگاهگيري اخوابگاه، جهت كسب اطالعات بيشتر و بهره متقاضياننموده است. لذا 
 مراجعه نمايند.  www.swf.irاين صندوق به نشاني اينترنتي: 

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

ها و همچنين دانشگاه ، دانشگاه پيام نور وها و مؤسسات آموزش عالي دولتيدانشگاهو پرديس خودگردان (نوبت دوم (شبانه)، مجازي  »روزانه غير«هاي پذيرفته شدگان دوره
باشند. بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه 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  رفته شدگان دريافت خواهد شد.تعيين و از پذيي 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

  غيرانتفاعي:ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه) 2-2
از نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه و يا براي اطالع از شرايط و ضوابط و همچنين  ،شود قبل از انتخاب رشتهعزيز توصيه مي متقاضيان همهبه  )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 تسهيالتاز ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و غيردولتي 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، ميت تأمين خوابگاه براي دانشجويان و نظر به كمبود خوابگاه) با توجه به اه2-2-3

 متقاضياناست. لذا  هاي منتخب هر استان نمودههاي غيردولتي كشور از طريق شوراهاي نظارت و ارزيابي و دانشگاهتحقيقات و فناوري اقدام به ساماندهي خوابگاه
هاي غيردولتي اين صندوق به نشاني اينترنتي: هاي غيردولتي داراي مجوز، به سامانه خوابگاهگيري از خوابگاهخوابگاه، جهت كسب اطالعات بيشتر و بهره

www.swf.ir  .مراجعه نمايند  
  

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

 
 
   

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
 هاي تحصيلي علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني:رشته 

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  31/5/1400اين سازمان اعالم نموده اند و از تاريخ ) از طريق پايگاه اينترنتي 12/4/1400لغايت  6/4/1400كه عالقه مندي خود را در زمان مقرر (متقاضياني شرايط خاص از بين 

  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 3/6/1400
d-tabriz.tvu.ac.ir استان	الزهرا(س) -اي دختران تبريز آذربايجان شرقي * آموزشكده فني و حرفه 

  04132808999	:تلفن	-روبروي پارك بانوان  -خيابان بهار  -تبريز	نشاني:
www.tct.ac.ir استان	آذربايجان شرقي * دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز 

  نفر 20ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
 04134779011	:تلفن	-جنب سپاه  -انتهاي كوي منظريه  -تبريز	نشاني:
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  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.bonabu.ac.ir استان	آذربايجان شرقي * دانشگاه بناب 

  به دليل محدوديت خوابگاه خواهران اعطاي خوابگاه با اولويت بندي انجام مي شود. خوابگاه برادران به صورت خودگردان مي باشد.	شرايط خوابگاه:
  درخشان دانشگاه قابل مشاهده مي باشد.اعطاي تسهيالت ويژه براي پذيرفته شدگان رتبه هاي برتر طبق شيوه نامه مصوب استعداد درخشان كه در پرتال استعداد 	شرايط عمومي:

  04137721066	:تلفن	-جنب پليس راه  -ابتداي بزرگراه واليت  -بناب 	نشاني:
www.tabrizu.ac.ir استان	آذربايجان شرقي * دانشگاه تبريز 

  04133393647	:تلفن	-بهمن  29بلوار  -تبريز 	نشاني:
www.azaruniv.ac.ir استان	تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان آذربايجان شرقي *  

  دانشگاه به پذيرفته شدگان داراي شرايط خوابگاه واگذار خواهد كرد. دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است.	شرايط خوابگاه:
سا	شرايط عمومي: ضوابط و نقل و انتقاالت دانشجويي (مهمان و انتقال دايم) به هر يك از دانشگاه هاي تبريز ممنوع است. بديهي است درخواست نقل و انتقاالت به  ير دانشگاه ها مطابق 

  قبل از انتخاب رشته مي توانند براي كسب اطالع بيشتر به تارنماي دانشگاه مراجعه نمايند. متقاضيان) 5قوانين مربوطه بررسي خواهد شد. 
  04134327535	:تلفن	-جاده تبريز به مراغه  35كيلومتر  -تبريز 	نشاني:

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

  خوابگاه، دانشگاه تعهدي در خصوص ارايه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) و آموزش الكترونيكي (مجازي) ندارد.با توجه به محدوديت 	شرايط خوابگاه:
با توجه به محدوديت خوابگاه، به  -2سرويس اياب و ذهاب دانشجويان به صورت مشاركتي توسط بخش خصوصي از محل ميدان راه آهن تا دانشگاه داير مي باشد. – 1	شرايط عمومي:

ان ممتاز در دوره كارشناسي دانشگاه صنعتي دانشجويان نوبت دوم (شبانه) و آموزش الكترونيكي (مجازي) خوابگاه تعلق نخواهد گرفت. ضوابط تشويقي براي جذب و تحصيل دانشجوي
ميليون تومان در بدو ورود به دانشگاه ب) رتبه هاي  5و برندگان المپيادهاي كشوري پرداخت 1000سهند مطابق مصوبه هيأت امناي دانشگاه به شرح زير مي باشد: الف) رتبه هاي زير 

درصد برتر  3ميليون تومان در بدو ورود به دانشگاه ج) در هر نيمسال حائزين رتبه هاي  3اي رازي خوارزمي پرداخت ) جشنواره ه3تا  1و برندگان (حائزين رتبه هاي  2000-1000
مربوطه و واحد در نيمسال  18ميليون تومان كمك هزينه تحصيلي در هر نيمسال تحصيلي به شرط داشتن حداقل  1برخورداري از  17دانشكده (در بين هم ورودي ها) با معدل كل باالي 

بايست از آشنايي شدگان محترم ميپذيرفته -1: دانشگاه يكيالكترون آموزش يها دوره ياختصاص و يعموم ضوابط و طيشراتا نيمسال هشتم تحصيلي براي دانشجويان ممتاز فوق الذكر، 
آموزش الكترونيكي به صورت اينترنتي در محيط  -3ترنت پرسرعت دسترسي داشته باشند. بايست به اينشدگان محترم ميپذيرفته -2كامل با كاربري رايانه و اينترنت برخوردار باشند. 

بايست از توانايي الزم براي پرداخت شهريه تحصيلي برخوردار باشند. شهريه هر نيمسال شدگان محترم ميپذيرفته -4شود. ) ارائه ميLMSاي سامانه مديريت آموزشي (چندرسانه
 وجوه پرداختي پس از ثبت نام به هيچ وجه قابل استرداد نخواهند بود. -5ي دانشگاه تعيين شده و در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از دانشجو اخذ خواهد شد. تحصيلي توسط هيأت امنا

محترم به منظور  متقاضيان -8ت نام كننده خواهد بود. شدگان ثبها منوط به حد نصاب رسيدن پذيرفتهبرگزاري دوره -7گيرد. هاي الكترونيكي تعلق نميخوابگاه به دانشجويان دوره -6
مراجعه كرده و يا با شماره تلفن  www.vu-sahand.irهاي الكترونيكي دانشگاه به نشاني توانند به تارنماي دانشكده آموزشكسب اطالعات بيشتر و آگاهي از مقررات آموزشي، مي

  تماس حاصل نمايند. 34249611-041
  04133443801-9	:تلفن	-شهر جديد سهند  -تبريز 	نشاني:

 پرديس عالمه اميني تبريز -آذربايجان شرقي * دانشگاه فرهنگيان 	استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز -آذربايجان شرقي * دانشگاه فرهنگيان 	استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.maragheh.ac.ir استان	دانشگاه مراغهآذربايجان شرقي *  

  04137278001	:تلفن	-ميدان مادر  -اتوبان اميركبير  -مراغه 	نشاني:
www.tabriziau.ac.ir آذربايجان شرقي * دانشگاه هنر اسالمي تبريز استان 

  04135419975	:تلفن	- 4567/51385صندوق پستي  - 5164736931كد پستي  -ميدان حكيم نظامي  -خيابان آزادي  -تبريز 	نشاني:
www.osve.ac.ir تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  استان 

  معرفي به خوابگاه خودگردان	شرايط خوابگاه:
شامل-1		شرايط عمومي: شجويان از امكانات رفاهي  شي-غذا:دان سفر راهيان نور-سالن ورز ستخر و-اردوهاي تفريحي و علمي-اعزام به  ستفاده از ا شجويان و...بهره ا مند سوناي ويژه دان

  هاي مختلف ورزشي و فرهنگي جوايز ويژه اعطا خواهد شدبه دانشجويان داراي مقام در رشته -3به دانشجويان رتبه اول و دوم تخفيف شهريه داده خواهد شد  -2خواهند شد. 
  04136665604	:تلفن	-بان سبالن خيا -كوي الهيه  -به طرف باغميشه  -ميدان شهيد فهميده  -تبريز 	نشاني:

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

  04133120113	:تلفن	- 398قطعه -كوي سپهر-روبروي كوي استانداري  -خيابان استاندارد  -2وليعصر(عج)  -تبريز	نشاني:
www.chnaihe.ac.ir تبريز -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان آذربايجان شرقي *  استان 

كتابخانه باز)  ،بوفه بدون فروشنده ،(لباس فرم يكسان دانشجويي علمي مانند: -نوآوري هاي فرهنگي  -2بهره مندي از استادان مجرب دانشگاه هاي معتبر .  -1		شرايط عمومي:
كالس هاي  -5كانون ها و انجمن هاي فعال علمي و هنري براي دانشجويان  -4معرفي دانشجويان در صورت لزوم به پزشكان متخصص غربال گري ساالنه پزشكي و روان پزشكي رايگان و  -3

ان در هر نيمسال تحصيلي ارائه تسهيالت كمك هزينه شهريه صندوق رفاه از محل تخصيص اعتبار از سوي وزارت علوم و تحقيقات به دانشجوي -6مجهز به سيستم هاي ديتا پروژكتور و رايانه 
تشويق و راهنمايي و حمايت اوليه چاپ كتاب هاي دانشجويان نويسنده و محقق  -8اردوهاي علمي و سمينارها و همايش هاي برگزارشده در موسسه به صورت رايگان  ،شركت در بازديدها -7

برگزاري كارگاه هاي آموزشي رايگان در هر سال تحصيلي -10رزشي كه از طرف موسسه هر سال اعالم مي شود مزاياي ويژه در نظر گرفته شده براي دانشجويان برتر علمي و و -9و استادان 
  د.براي آشنايي با موسسه آموزش عالي چرخ نيلوفري آذربايجان مي توانيد به نشاني تارنماي موسسه مراجعه كني -11با همكاري انجمن هاي علمي و كانون هاي دانشجويي

  04133368864-5:تلفن	-5163957541 :كد پستي - 22پالك  -آبان  13مابين كوي بزرگمهر و  -پاستور جديد  -آبرسان  -تبريز	نشاني:



 

  11 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.raberashidi.ac.ir تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  استان 

  04136665138	:تلفن	- 7روبروي سبالن  -خيابان سبالن -جنب اداره گاز  -كوي باغميشه  -ميدان شهيد فهميده  -تبريز	نشاني:
www.roshdiyeh.ac.ir تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي رشديه  استان 

  دانشجويان متقاضي استفاده از خوابگاه، به خوابگاه هاي مورد تائيد دانشگاه تبريز معرفي خواهند شد. 	شرايط خوابگاه:
ستان مي باشد. اين  -1	شرايط عمومي: سطح ا ساختمان مجهز به تجهيزات آموزشي در  شجويان ممتاز با معدل باالي  -2موسسه داراي مناسب ترين  شهريه: براي كليه دان ، 18تخفيف 

سه پذ س شديه كه در مقطع باالتر اين مو سه ر س صيالن مو شوري، حافظان قرآن كريم و نيز فارغ التح شي منطقه اي و ك ضوابط تخفيف داده دارندگان عناوين ورز ساس  شوند، برا يرفته 
  وام شهريه براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان پرداخت مي شود. -3شود. مي

  04151051و  04151051201	:تلفن - 5158464918كد پستي 	- 3خيابان فرشته -فرشته جنوبي  -اتوبان پاسداران  -تبريز	نشاني:
www.seraj.ac.ir تبريز -* موسسه غيرانتفاعي سراج  آذربايجان شرقي استان 

  استقرار موسسه در مركز شهر با دسترسي آسان به مناطق مختلف شهر	شرايط عمومي:
  04135572830	:تلفن	-كوچه اراك  -خيابان امام خميني (ره)  -تبريز 	نشاني:

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

  04137455002	:تلفن	-جنب ورودي كوي طالقاني  -اتوبان شهيد درخشي  -پهراباد -مراغه 	نشاني:
www.shamsist.ac.ir تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي علم و فنّاوري شمس  استان 

  خوابگاه هاي خودگردان معمول خواهد داشت. موسسه جهت رفاه حال دانشجويان، راهنمايي هاي الزم را براي استفاده از	شرايط خوابگاه:
دانشجوياني كه در رشته هاي ورزشي داراي -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 امور -4اعطاي وام دانشجويي مطابق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان -3برخوردار خواهند شد مقام هاي ملي، كشوري و يا استاني هستند از تخفيف شهريه تحصيلي 
ي موسسه، به لحاظ موقعيت مكان-6موسسه مجهز به اينترنت بي سيم رايگان جهت استفاده دانشجويان مي باشد. -5ايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران 

  دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان و سريع مي باشد.
  04133863474	:تلفن	- 266پالك  -خيابان مائده -خيابان نور  -ياغچيان  -تبريز	نشاني:

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

همكاري -3ســـلف ســـرويس،بوفه بدون فروشـــنده،كتابخانه،قرائتخانه،ســـالن ورزشـــي و ... -2ســـرويس اياب وذهاب رايگان ازميدان راه آهن تامحل دانشـــگاه -1	شـــرايط عمومي:
شش  شجويان تحت پو شهريه پرداختي دان صوص  ستي و ... درخ ضرت امام (ره)،بهزي شهيد،كميته امدادح شجويان ممتا-4بابنياد شهريه براي دان شي و ... تخفيف  زعلمي،قهرمانان ورز

  ارائه مشاوره تحصيلي وخانواده براي دانشجويان عزيز-6امكان پرداخت اقساطي شهريه درطول ترم -5
  04132890007	:تلفن	-مجتمع آذربايجان - 6روبروي شهرداري منطقه  -اي به طرف سازمان فني و حرفه -راه آهن  -تبريز	نشاني:

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

هاي علمي و ورزشي در سطح استان و كشور دانشجويان داراي فعاليت برگزيدگان جشنواره 1-1گردد: هاي ذيل لحاظ ميطبق مصوبه هيأت امناء تخفيف - 1	شرايط عمومي:
در  -3يابد. وام كمك شهريه كوتاه مدت و امكان تقسيط شهريه از طرف موسسه به كليه دانشجويان متقاضي اختصاص مي -2از دانشجويان ممت 1-3دانشجويان شاهد و ايثارگر  2-1

ار) و دريافت هاي جامع توانمندسازي (آمادگي بازار كامكان حضور در دوره -4يابد. صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويي، وام كمك شهريه براي دانشجو اختصاص مي
اش پرداخت خواهد شد. 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 -5گواهي نامه مربوطه. 

وجود  -8ارائه مشاوره تحصيلي و خانوادگي رايگان توسط كلينيك مشاوره دانشگاه.  -7است. گذار و عضو هيأت مديره صندوق پژوهش پارك علم و فناوري اين موسسه سرمايه -6
كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث  -9هزار جلد كتاب چاپي و ديجيتالي و دسترسي رايگان به بانك اطالعاتي جامع مقاالت.  70كتابخانه مجهز تخصصي با دارا بودن بيش از 

  ارائه خوابگاه به صورت خودگردان براي برادران و خواهران. -10هند گرفت. دانشجويي قرار خوا
  04134429999	:تلفن	- 1283پالك  -بعد از تقاطع دامپزشكي -آهن خيابان راه -تبريز 	نشاني:

d-khoy.tvu.ac.ir اي دختران خويآذربايجان غربي * آموزشكده فني و حرفه استان 

  04436333454	:تلفن	-نرسيده به ميدان كشاورز  -كوچري خيابان شهيد  -خوي 	نشاني:
d-orumiyeh.tvu.ac.ir آذربايجان غربي * آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه استان 

  نفر 25ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  04432223601	:تلفن	-خيابان فرهنگ  -خيابان والفجر -اروميه	نشاني:

afo.ac.ir شهيد قاضي طباطبايي -آذربايجان غربي * دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه  استان 

  نفر 160ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  04432776886	:تلفن	-يك و نيم كيلومتري جاده سرو  -اروميه	نشاني:

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

  04432755287	:تلفن	-پرديس نازلو دانشگاه  -جاده سرو  11كيلومتر  -اروميه 	نشاني:
www.uut.ac.ir آذربايجان غربي * دانشگاه صنعتي اروميه استان 

سراي دانشجويي مجردي ملكي براي دانشجويان دختر و پسر است كه 	شرايط خوابگاه: صنعتي اروميه داراي ظرفيت بسيار محدود  صد دانشجويان  10با اولويت در اختيار  دانشگاه  در 
ميليون ريال به صورت ترمي است و ساليانه با  9سال آخر كارشناسي و تحصيالت تكميلي قرار مي گيرد. ساير دانشجويان در سراهاي مجردي خودگردان كه نرخ اسكان در آنها حداقل 

  نرخ تورم افزايش مي يابد،اسكان مي يابند.
  04433728081	:تلفن	- 57155-419صندوق پستي  57166-17165كدپستي  2باالتر از گلشهر -اول جاده بند  -اروميه 	نشاني:



 

  12 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
 پرديس شهيد رجايي اروميه -آذربايجان غربي * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس عالمه طباطبايي اروميه -آذربايجان غربي * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.uca.ac.ir اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  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:
به دانشجويان واجد شرايط  -2در صد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد  20-30-50دوم و سوم هر ترم آموزشي اين موسسه بترتيب از تخفيف  ،دانشجويان رتبه اول-1	شرايط عمومي:

به كليه قهرمانان -4ند شد دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواه -3وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت 
  اول ورزشي تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت.

  04433829974	:تلفن	- 201شماره  -روبروي مجتمع فرهنگي شمس  -بلوار شهيد باهنر  -اروميه 	نشاني:
www.afagh.ac.ir اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي آفاق  استان 

  بهترين خوابگاه هاي خودگردان داخل شهر و طرف قرارداد دانشگاه معرفي خواهند شددانشجويان به 	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:

اخت بر اساس توافق نامه با بانك هاي عامل در هر ترم وام قرض الحسنه شهريه با معرفي از طرف موسسه و با شرايط عالي بدون سپرده گذاري پرد -3درصد شهريه تحصيلي  100
در سه روز از هفته براي دوره هاي كارشناسي برنامه هفتگي فقط  -5دانشجويان واجد شرايط از وام بال عوض صندوق خيريه امام جواد (ع) موسسه نيز برخوردار خواهند شد.  -4گردد. مي

از اساتيد متخصص و باتجربه دانشگاه هاي سراسري در زمينه هاي پژوهشي  -7برگزاري دوره هاي مهارت آموزي با ارائه مدرك معتبر از سازمان فني و حرفه اي  -6تنظيم مي گردد. 
  و مقطعتخفيف شهريه براي نفرات برتر هر رشته  -8استفاده مي گردد. 

  04432259591	:تلفن	-جنب خيابان مديريت  -بلوار شهيد دستغيب (خيابان مافي)  -اروميه 	نشاني:
www.kamal.ac.ir اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  استان 

موسسه داراي سه طبقه مناسب براي تشكيل كالس در بهترين -2شهريه مي باشند . دانشجويان ممتاز و ورزشكاران با توجه به مصوبات هيات موسس داراي تخفيف -1	شرايط عمومي:
امكانات بهرمندي از آموزش مجازي و آنالين با اينترنت پر سرعت و تسهيالت صندوق رفاه براي -3منطقه شهر با دسترسي آسان از طريق تمامي وسايل نقليه عمومي شهري مي باشد .

بهرمندي از -5گردشگري علمي و تفريحي و ورزشي براي ارتقاء سطح علمي و افزايش روحيه ورزشي دانشجويان ميسر است . -استفاده از ژتون غذا -4تمامي دانشجويان ميسر است 
آموزشي و دوره هاي آموزشي خاص براي  تشكيل كارگاههاي -7داراي اينترنت و سايت كامپيوتري مجهز براي انتخاب واحد و انجام امورات الزم ....  -6تسهيالت فرزندان شاهد و ايثارگر

معرفي به -11-داراي كتابخانه مجهز(دسترسي به ليست كتابها از طريق اينترنت) - 10برگزاري جشن هاي دانشجويي  -9تشكيل سمينارهاي علمي معتبر در سطح استان -8دانشجويان 
  خوابگاههاي معتبر استان كه مجوز دانشگاه اروميه را دارند

  04433477058 - 04433477059	:تلفن	- 186پالك  -جنب بيمارستان فوق تخصصي شمس  -بلوار دكتر بهشتي (دانشكده)  -اروميه 	نشاني:
www.saba.ac.ir اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي صبا  استان 

)خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران با 2درصد داده مي شود.  50و75، 100ثابت به ترتيب )در پايان هر ترم به دانشجويان رتبه اول تا سوم تخفيف در شهريه 1	شرايط عمومي:
)موسسه داراي 4)به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت. 3اخذ هزينه تامين خواهد شد. 

  )دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود.5از قبيل رستوران، بوفه، سايت اينترنتي و كتابخانه مي باشد. امكانات رفاهي 
  04433471105 :و نمابر04433489067و 04433477176 -04433477171	:تلفن	- 12پالك  -بلوارجام جم  -بلوار شهيد بهشتي  -اروميه 	نشاني:

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

  خوابگاه ندارد	شرايط خوابگاه:
  04436254383	:تلفن	-متري جانبازان 20-ميدان آفتابگردان -بلوار وليعصر -خوي 	نشاني:

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

  معرفي دانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي معتبر خودگردان كه مجوز از دانشگاه اروميه را دارند.	شرايط خوابگاه:
علمي و فرهنگي -ورزشيتخفيف ويژه براي قهرمانان -2دوم و سوم هر ترم آموزشي با توجه به مصوبه هيات موسس داراي تخفيف شهريه مي باشند -دانشجويان رتبه اول-1	شرايط عمومي:

بر اساس توافق نامه با بانك هاي عامل در هر ترم وام قرض الحسنه شهريه با معرفي دانشجو از طرف موسسه و با شرايط عالي و بدون سپرده -3و هنري با توجه به مصوبات هيات موسس 
دانشجويان از سرويس اياب و ذهاب رايگان بهره مند خواهند شد. -5ه دانشجويان وجود دارد. امكان بهره مندي از تسهيالت بر اساس ضوابط صندوق رفا-4گذاري پرداخت مي گردد. 

ارائه خدمات مشاوره تحصيلي و -8بهره مندي كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجوئي -7سالن ورزشي بهره مند خواهند شد. -دانشجويان از امكانات رفاهي شامل غذا-6
  همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده معظم شهدا و جانبازان-9ره موسسه خانواده توسط مشاو

  04432554090	:تلفن	-جنب شهرك آلمان آباد  -جاده دريا (چي چست)  4كيلومتر  -اروميه 	نشاني:
www.meraj.ac.ir آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي معراج علم سلماس استان 

  ندارد	شرايط خوابگاه:
  04435253655	:تلفن	-روبروي پارك مولوي  -خيابان شهيد چمران  -سلماس	نشاني:

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

  04442350670	:تلفن	-خيابان مردوخ  -خيابان محمد قاضي  -مهاباد 	نشاني:
ardu.tvu.ac.ir رازي -اي پسران اردبيل اردبيل * آموزشكده فني و حرفه استان 

  04533668187	:تلفن	-جنب هواشناسي -اول جاده خلخال -ميدان ايثار -اردبيل	نشاني:



 

  13 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
 الهدي صدر اردبيلپرديس بنت  -اردبيل * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 عالمه طباطبايي اردبيل پرديس -اردبيل * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.uma.ac.ir اردبيل -اردبيل * دانشگاه محقق اردبيلي  استان 

خوابگاه غير ال هاي بعدي 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	شرايط خوابگاه:
غير دولتي واگذار خواهد شد. به دانشجويان  دولتي براي دوره هاي روزانه خواهران: چهار نيمسال اول تحصيلي خوابگاه دولتي و براي نيمسال هاي بعدي درصورت امكان خوابگاه پرديس يا

تعدادمحدودي خوابگاه متاهلي براي اولين بار، به ،اهد شد. با توجه به احداث خوابگاه متاهليدوره نوبت دوم (شبانه)نيز در صورت امكان و فراهم شدن خوابگاه غير دولتي واگذار خو
دانشكده كشاورزي و -3دانشكده فناوريهاي نوين نمين: به تمامي دانشجويان دوره روزانه خوابگاه دولتي واگذار مي شود. -2دانشجويان متاهل بر اساس اولويت بندي واگذار خواهد شد. 

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

با رتبه هاي برتر آزمون سراسري كه دانشگاه محقق اردبيلي را براي تحصيل انتخاب نمايند، مقرري ثابت ماهانه،  متقاضيانحمايت از دانشجويان رتبه هاي برتر: براي 	شرايط عمومي:
رفاهي، حمايت براي شركت در كنفرانسهاي معتبر علمي و ... اعطاء خوابگاه رايگان، اعطاي جوايز، تخفيف براي شركت در دوره هاي آموزشي، تخفيف براي استفاده از امكانات ورزشي و 

  حمايت از دانشجويان استعداد درخشان)خواهدشد. نوع و سطح حمايت ها وابسته به رتبه قبولي و خوشه مربوط خواهد بود. (اطالعات بيشتر در وبگاه دانشگاه آيين نامه شناسايي و 
  04531505000	:تلفن	-دانشگاه انتهاي خيابان  -اردبيل	نشاني:

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي مشكين شهر: - 2جاده پارس آباد به اردبيل.  17كيلومتر  -دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي مغان: پارس آباد مغان- 1نشاني دانشكده هاي اقماري: 
  04531505000 :تلفن -انتهاي خيابان دانشگاه  -نمين، خيابان دانشگاه نشاني: اردبيل دانشكده فناوريهاي نوين نمين: شهرستان-3روستاي نصير آباد  -مشكين شهر

 اردبيل -اردبيل * موسسه غيرانتفاعي سبالن  استان 

  04533715353	:تلفن	-سمت راست كوچه سوم  -خيابان باقري زنده دل -باالتر از ميدان برادران شهيد رجبي -مخابرات  -شهرك كشاورزي -اردبيل 	نشاني:
www.ihemardabili.ac.ir اردبيل -اردبيل * موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي  استان 

  04533518355	:تلفن	-خيابان بوستان  -شهرك كارشناسان  - 2فاز -اردبيل 	نشاني:
mohajer.tvu.ac.ir مهاجرشهيد محسن  -اي پسران شماره يك اصفهان اصفهان * دانشكده فني و حرفه استان 

  03136736550	:تلفن	-خيابان هزار جريب  -اصفهان	نشاني:
khoramabad.tvu.ac.ir اصفهان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران خوانسار استان 

  نفر 200ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  06633120407	:تلفن	-انتهاي بلوار نماز  -خوانسار	نشاني:

d-kashan.tvu.ac.ir اصفهان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران كاشان استان 

  03155339955	:تلفن	-ميدان شهيد اردهال  -خيابان اميركبير  -كاشان	نشاني:
d-najafabad.tvu.ac.ir اصفهان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران نجف آباد استان 

  نفر 40ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  03142442295	:تلفن	-جنب جهاد كشاورزي  -خيابان امام خميني ره  -آباد نجف 	نشاني:

teck.tvu.ac.ir شهيد رجايي -اصفهان * دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  استان 

  نفر 60ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  03155511010	:تلفن	-بلوار قطب راوندي  -كاشان	نشاني:

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

توجه به با  -3هاي دانشگاه، اولويت اسكان با دانشجويان مجرد جديد الورود غيربومي است. با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه -2اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است.  -1		شرايط خوابگاه:
مجازي  ،دانشگاه تعهدي براي تامين خوابگاه دانشجويان نوبت دوم، شاغل، بورسيه، پرديس-4نفره مي باشد.  6نفره و دختران  4به صورت هاي خوابگاه پسران كمبود ظرفيت، وضعيت اسكان در اتاق

ي دوم مهر ماه، نسبت د شرايط، از هفتهكيلومتر است ندارد، اما درصورت وجود ظرفيت و پس از اسكان دانشجويان واج 100و دانشجوياني كه مسافت محل زندگي شان تا دانشگاه اصفهان كمتر از 
 8ي صندوق رفاه دانشجويان، حداكثر زمان استفاده از خوابگاه و ساير تسهيالت رفاهي (وام و تغذيه) مطابق با بخشنامه -5به اولويت بندي اين دانشجويان و واگذاري خوابگاه اقدام خواهد كرد. 

هاي آزاد تابع مقررات و هاي دانشجويي و رستورانها و استفاده از سلفها به صورت حضوري، اسكان دانشجو در خوابگاهشيوع كرونا، برگزاري كالسبا توجه به شرايط فوق العاده  -6نيمسال است. 
  شند.باهاي بهداشتي و الزامات مركز بهداشت دانشگاه ميضوابط ابالغي از طرف ستاد ملي كرونا است و همة دانشجويان موظف به رعايت پروتكل

شجويان مي -1		شرايط عمومي: صندوق رفاه تعيين ميدان سط  ساله تو شجويي كه قيمت آن هر  صرفاًتوانند از غذاي دان ضمناً گردد  ستفاده نمايند. ( شنبه ا شنبه تا چهار چند  در روزهاي 
ست).  شگاه فعال ا ستوران آزاد با ارايه غذاهاي متنوع همه روزه در دان ستعمال مواد دخاني برابر مقررات  -2ر ستعمال هرگونه ا شگاه عاري از دخانيات، با ا شگاه به عنوان دان در اين دان

  شود.برخورد مي
  03137932128	:تلفن	-خيابان هزار جريب  -اصفهان 	نشاني:

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

هاي دانشجويي دانشكده فني و ندارد. با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه» نوبت دوم«دانشگاه صنعتي اصفهان تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه به دانشجويان دوره 	شرايط خوابگاه:
  هاي تحصيلي صورت خواهد گرفت.ترممهندسي گلپايگان، تخصيص خوابگاه براساس رتبه كنكور و معدل 

  03133912210	:تلفن	-بزرگراه دانشگاه صنعتي اصفهان  -اصفهان 	نشاني:
www.ashrafi.ac.ir اصفهان -اصفهان * دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني  استان 

شجويان دختر غير بومي به طور خود گردان و 	شرايط خوابگاه: شجويان دختر غيربومي جديدالورود در خوابگاه براي تمام دان سكان دان ست. ا صي تأمين گرديده ا صو از طريق بخش خ
  باشد.ها براي نيمسال اول و دوم الزامي است. اين دانشگاه داراي كليه امكانات رفاهي، فرهنگي، ورزشي، علمي و پژوهشي ميخوابگاه

سالمي و انقالبي در  -1	شرايط عمومي: شيونات ا ست. رعايت كامل  شجويان الزامي ا صيالت براي تمام دان شجويان دختر، در محيط  -2طول تح سط دان سالمي تو رعايت حجاب كامل ا
  هند شد.مند خواهاي اختصاص داده شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مطابق ضوابط در صورت تأمين اعتبار بهرهدانشجويان از وام-3دانشگاه از دانشگاه كامال الزامي است. 

  03136502820	:تلفن	- 8179949999كدپستي -بلوار قائم جنوبي  -سپاهان شهر  -جاده شيراز  5كيلومتر -اصفهان 	نشاني:



 

  14 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.shbu.ac.ir اصفهان -اصفهان * دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي  استان 

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

دانشجو موظف است كليه مقررات و آئين نامه هاي مصوب وزارت  •رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است.  •	شرايط عمومي:
ويان براي پرداخت شهريه مي توانند از وام دانشجوئي صندوق دانشج •دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجوئي برخوردار خواهند بود.  •تحقيقات و فناوري و دانشگاه را رعايت نمايد.  ،علوم

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

  03136862172	:تلفن	-بلوار بهشت  -شهر جديد بهارستان  -اصفهان 	نشاني:
www.icqt.ac.ir عترت(ع) اصفهاناصفهان * دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و  استان 

  اين دانشگاه فاقد خوابگاه مي باشد.	شرايط خوابگاه:

محيط آموزشي اين دانشگاه براي برادران و خواهران به  -2الزم است به دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.  متقاضيان -1	شرايط عمومي:
تربيت نيروهاي كارآمد براي تبليغ «با توجه به هدف اين دانشگاه در  -3ها و ضوابط پرورشي دانشگاه براي كليه دانشجويان الزامي است. نامهرعايت مقررات، آيينباشد و صورت مجزا مي

يره و همچنين عدم استفاده از هرگونه آرايش) براي كليه ، استفاده از حجاب برتر (چادر مشكي ساده بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره، كفش ساده با رنگ ت»دين
كالسهاي برادران  -5برادر موظف به رعايت ظواهر شرعي چهره و همچنين عدم استفاده از لباس هاي مروج فرهنگ بيگانه مي باشند.  متقاضيان -4دانشجويان خواهر الزامي مي باشد. 

 متقاضيانكليه  -7اين دانشگاه با انتقال و مهماني دانشجويان خود به ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي موافقت نمي نمايد.  -6ردد. معموالً در بعدازظهرها و اواخر هفته تشكيل ميگ
 ي كليه دانشجويان ميسر مي باشد.امكان پرداخت شهريه بصورت اقساطي برا -8بايد از سالمت كامل جسماني و رواني، دارابودن قدرت تكلم، بينايي و شنوايي كامل برخوردار باشند. 

مي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري اعطا التحصيالن اين دانشگاه، مدرك رسبه فارغ-10حافظان كل قرآن كريم و نهج البالغه از پرداخت شهريه دروس، معاف ميباشند.  -9
خفيف در نظر ميگيرد و در صورت تخصيص وام دانشجويي از طرف صندوق رفاه، به دانشجويان حايز شرايط، وام اين دانشگاه براي دانشجويان ممتاز، در شهريه متغير، ت -11شود مي

افت كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي خواهند بود . همچنين دانشجويان مي توانند يك وعده غذاي گرم با يارانه ي دانشجويي دري -12تحصيلي تعلق خواهد گرفت. 
محيط آموزشي اين دانشگاه براي برادران و خواهران به صورت  -14الزم است به دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التزام عملي داشته باشند  متقاضيان -13يند. نما

، »تربيت نيروهاي كارآمد براي تبليغ دين«با توجه به هدف اين دانشگاه در  -15است.  ها و ضوابط پرورشي دانشگاه براي كليه دانشجويان الزامينامهباشد و رعايت مقررات، آيينمجزا مي
ه از هرگونه آرايش) براي كليه دانشجويان استفاده از حجاب برتر (چادر مشكي ساده بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره، كفش ساده با رنگ تيره و همچنين عدم استفاد

كالسهاي برادران معموالً در  -17برادر موظف به رعايت ظواهر شرعي چهره و همچنين عدم استفاده از لباس هاي مروج فرهنگ بيگانه مي باشند.  متقاضيان -16مي باشد. خواهر الزامي 
موسسات آموزش عالي موافقت نمي نمايد. ضمناً كليه دانشجويان  اين دانشگاه با انتقال و مهماني دانشجويان خود به ساير دانشگاهها و -18بعدازظهرها و اواخر هفته تشكيل ميگردد. 

بايد از سالمت كامل جسماني و رواني، دارابودن قدرت تكلم، بينايي و شنوايي كامل برخوردار باشند.  متقاضيان همه -19موظفند دروس پيش نياز تعيين شده توسط دانشگاه را بگذرانند. 
اين دانشگاه براي دانشجويان ممتاز، در شهريه متغير، تخفيف در نظر ميگيرد و در صورت تخصيص  -21 اطي براي كليه دانشجويان ميسر مي باشد.امكان پرداخت شهريه بصورت اقس -20

جويي خواهند بود. همچنين كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانش -22وام دانشجويي از طرف صندوق رفاه، به دانشجويان حايز شرايط، وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت. 
  دانشجويان مي توانند يك وعده غذاي گرم با يارانه ي دانشجويي دريافت نمايند.

  03133372020	:تلفن	-ابتداي خيابان شهيدان غربي  -بزرگراه شهيد خرازي  -اصفهان	نشاني:
 پرديس شهيد باهنر اصفهان -اصفهان * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان -اصفهان * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.kashanu.ac.ir اصفهان * دانشگاه كاشان استان 

توسط دانشگاه مي توانند از خوابگاه استفاده .براي دانشجويان روزانه خوابگاه به صورت محدود وجود دارد و دانشجويان واجد شرايط با پرداخت اجاره بهاي تعيين شده 1	شرايط خوابگاه:
. خوابگاه دختران به صورت خودگردان داخل دانشگاه و خوابگاه پسران به صورت خودگردان داخل يا خارج از 2كنند و دانشگاه تعهدي نسبت به خوابگاه دولتي در تمام سنوات ندارد. 

ي تامين خوابگاه دانشجويان نوبت دوم(شبانه)، شاغل، بورسيه،پرديس، مجازي و دانشجوياني كه مسافت محل زندگيشان تا . دانشگاه تعهدي برا3دانشگاه تحت نظر دانشگاه مي باشد. 
از هفته دوم مهر ماه نسبت به اولويت بندي اين دانشجويان و  ،كيلومتر است ندارد اما در صورت وجود ظرفيت و پس از اسكان دانشجويان واجد شرايط100دانشگاه كاشان كمتر از 

.اين دانشگاه 5.با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه هاي دانشگاه، اولويت اسكان با دانشجويان مجرد جديدالورود غير بومي است. 4واگذاري خوابگاه با هزينه مصوب اقدام خواهد شد. 
(بدون سهميه به صورت رايگان)در طول دوره مجاز تحصيلي 200و رتبه هاي زير  1000گاه به رتبه هاي برتر كنكورسراسري(بدون سهميه زير .اين دانش6فاقد خوابگاه متاهلي است. 

  خوابگاه دولتي واگذار مي كند.
صرفا در روزهاي شنبه تا چهارشنبه برابر ضوابط و مقررات مربوطه . دانشجويان مي توانند از غذاي دانشجويي كه قيمت آن در هر سال توسط صندوق رفاه تعيين مي گردد 1	شرايط عمومي:
. امكان استفاده از ناهاردر 3درصد يارانه)مي توانند از تغذيه استفاده نمايند. 50درصد هزينه تمام شده(با لحاظ حدود 50. دانشجويان نوبت دوم(شبانه) با پرداخت حدود 2استفاده نمايند. 

.مطابق با بخشنامه صندوق رفاه دانشجويان، زمان استفاده از خوابگاه و ساير 4كليه دانشجويان و صبحانه و شام صرفا براي دانشجويان خوابگاهي فراهم است.  غذاخوري هاي دانشگاه براي
.دانشجويان اتباع روزانه مي 5يمسال تحصيلي است. ن 4نيم سال تحصيلي و براي دانشجويان ارشد حداكثر 8تسهيالت رفاهي(وام و تغذيه) براي دانشجويان كارشناسي و دكتري حداكثر

 . دانشجويان واجد شرايط از مزاياي وام تحصيلي، وام ازدواج، وام وديعه مسكن و وام ضروري بر اساس ميزان اعتبار تخصيص يافته برخوردار6توانند از تسهيالت مصوب استفاده نمايند. 
. دانشجويان از تسهيالت بيمه حوادث دانشجويي 8زاياي وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد. . دانشجويان نوبت دوم(شبانه) از م7خواهند شد. 

ط دانشگاه و خوابگاه به صورت . امكان استفاده از اينترنت و سيستم وايرلس(بي سيم) در محي9مشاوره و روانشناختي تحصيلي برخوردار مي باشند.  ،خدمات درمانگاهي ،و مسئوليت مدني
  براي كسب اطالع از شهريه هاي ثابت و متغيير دوره هاي پرديس خود گردان به وبگاه دانشگاه مراجعه نمايند. متقاضيان. 10رايگان فراهم مي باشد. 

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



 

  15 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.aui.ac.ir دانشگاه هنر اصفهاناصفهان *  استان 

  دانشگاه هنر اصفهان فاقد خوابگاه دولتي مي باشد	شرايط خوابگاه:
  031-36249841نمابر: 03136249840	:تلفن	- 8173877541كد پستي  -چهارراه خاقاني  -خيابان حكيم نظامي  -اصفهان 	نشاني:

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

شهريه ثابت برخوردار خواهند شد . به دانشجويان واجدالشرايط بر  %50و  %60 ،%70دوم و سوم هر سال تحصيلي اين موسسه به ترتيب از تخفيف  ،دانشجويان رتبه اول	شرايط عمومي:
شهريه دوره تحصيلي دانشجوي متقاضي با معرفي نامه از طرف  ،ي با بانك عاملاساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي وام شهريه تعلق مي گيرد، به عالوه بر اساس تفاهم نامه همكار

دانشجويان از امكانات رفاهي  –يه موسسه به صورت وام قرض الحسنه پرداخت مي گردد . همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد و بهزيستي در خصوص پرداخت شهر
  بيمه حوادث،مشاوره،پزشك،اردوهاي علمي،تفريحي و ... بهره مند خواهند شد ،خوابگاه خودگردان ويژه خواهران، يك نوبت غذاي يارانه اي :شامل

  03136507900	:تلفن	-سمت راست  -انتهاي بلوار غدير -سپاهان شهر -اصفهان 	نشاني:
www.amin.ac.ir فوالد شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي امين  استان 

  03152636161	:تلفن	-ساختمان سابق شركت عمران فوالدشهر  - 20يونيت  - A2محله  -فوالدشهر 	نشاني:
www.bonyan.ac.ir شاهين شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي بنيان  استان 

پرسرعت در تمامي نقاط، كتابخانه wirelessواينترنت  ITهاي مجهز براي دانشجويان دختر وپسر به صورت خودگردان، مجهز به سيستم كامل اين مؤسسه داراي خوابگاه	شرايط عمومي:
پژوهشكده و سلف سرويس برخوردار است. در ضمن به باشد. همچنين از امور فرهنگي، مشاوره و هاي كمك آموزشي مانند ويدئو پرژكتور ميبه همراه سالن مطالعه، سلف، دستگاه

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

تلفن امور  03145223236 -03145220511	:تلفن 8316663191صـــندوق پســـتي:	- 234پالك -شـــرقي 6فرعي  -خيابان مخابرات  -شـــاهين شـــهر  -اصـــفهان 		نشـــاني:
  03145224255فاكس: 03145223774:مالي

www.payamgolp.ac.ir گلپايگان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي پيام  استان 

  دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پسر است.موسسه داراي خوابگاه براي 	شرايط خوابگاه:
شده از 	شرايط عمومي: صاص داده  شجويان از وام هاي اخت شهريه معاف خواهند بود. دان صدي از  سال از پرداخت در سوم در هر نيم شجويان رتبه هاي اول تا  صندوق رفاه دان سوي 

  موسسه داراي امكانات رفاهي، فرهنگي و ورزشي است.دانشجويان مطابق ضوابط بهره مند خواهند شد. 
  03157243249-50نمابر:  03157243244الي  47	:تلفن	- 87717179صندوق پستي  - 8771667596كد پستي  -جاده خمين2كيلومتر -ميدان معلم  -گلپايگان 	نشاني:

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

  03133667261	:تلفن	-بلوار پرديس  -شهرك منظريه -خميني شهر -انتهاي بلوار دانشگاه صنعتي -اصفهان	نشاني:
www.daneshpajoohan.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  استان 

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

معرفي  -4پيشنياز به تشخيص شوراي آموزشي براي برخي از دانشجويان اين موسسه الزامي است. گذراندن درسهاي  -3وام شهريه از طريق صندوق رفاه وزارت علوم،تحقيقات و فناوري 
دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابتهاي علمي،فرهنگي،هنري و ورزشي در  -5) جهت دوره هاي كارآموزي IASTEدانشجويان ممتاز به كميته تبادل دانشجويان داخل و خارج از كشور(

همكاري با  -7به 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. -9يگر را ندارد. اين موسسه برنامه انتقالي به ساير موسسات آموزش عالي د -8بنياد شهيد و امور ايثارگران 

  03137779914	:تلفن	-جنب بانك رفاه كارگران  -نبش چهار راه مفتح  -بلوار كشاورز  -اصفهان	نشاني:
www.raghebisf.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  استان 

  معرفي به خوابگاه هاي خودگردان	شرايط خوابگاه:
شجويان  -1	شرايط عمومي: سرويس اياب ذهاب دان شجويي  -2وجود  سه  -3وجود وعده ناهار گرم با هزينه دان س شجوياني كه در بيش از يك مقطع در اين مو شهريه براي دان تخفيف 
رايگان، ســايت هاي مجهز كامپيوتري، كتابخانه ديجيتال، آزمايشــگاه هاي آموزشــي و تحقيقاتي مجهز، وجود اينترنت  -5تخفيف شــهريه براي دانشــجويان رتبه برتر  -4تحصــيل كنند. 

  امكان تقسيط قسمتي از شهريه -8اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم به دانش آموختگان  -7برخورداري از وام شهريه  -6مشاوره رايگان، سالن ورزشي 
  03133687701	:تلفن	-خيابان بسيج  2كيلومتر  -ابان امام خميني (ره) خي -ميدان جمهوري  -اصفهان 	نشاني:

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

شهريه برخوردار مي1		شرايط عمومي: ضوابط از تخفيف  سوم هر نيمسال طبق  شجويان رتبه اول تا  ستيجاري، كتابخانه تخصصي و ) اين مركز مجهز به 2شوند. ) دان ضاي آموزشي غيرا ف
) سرويس اياب 4گردد. ) در اين مركز خدمات پزشكي و مشاوره اي جهت دانشجويان درطول هفته بصورت رايگان ارائه مي3باشد. ديجيتال، آتليه، پالتو، سايت هاي رايانه و اينترنت مي

شهر فعال مي صلي  شد. و ذهاب از نقطه ا شجويان5با شهريه به ) دان شجويان، امكان پرداخت  صندوق رفاه دان ساط را دارا ميعالوه بر وام  شند. صورت اق شجويان از مزاياي 6با ) كليه دان
  بيمه حوادث برخوردار خواهند بود.

  03145849700	:تلفن	-جنب پل هوايي خورزوق  -بزرگراه معلم  5كيلومتر -خيابان كاوه  -اصفهان	نشاني:
www.sina.ac.ir كاشان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي سينا  استان 

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

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



 

  16 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.sosa.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  استان 

  اين موسسه خوابگاه اختصاصي ندارد.	شرايط خوابگاه:
شود. 2) وام دانشجويي پرداخت مي گردد. 1		شرايط عمومي: شهريه برخوردار 3)به دانشجو ژتون ناهار داده مي  سوم ورودي هر رشته از تخفيف  )در مركز 4مي باشند.)رتبه هاي اول تا 

  شهر قرار دارد و دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان مي باشد.
  03132351997	:تلفن 81847-75315كدپستي 	- 10بن بست شماره -بعد از چهارراه عباس آباد  -خيابان شهيد بهشتي -اصفهان	نشاني:

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

  03137776556	:تلفن	-خيابان جانبازان  -سه راه سيمين  -بلواركشاورز -اصفهان	نشاني:
www.fit.ac.ir فوالد شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  استان 

بلند مدت صندوق رفاه كمك بالعوض به دانشجويان نيازمند تسهيالت ويژه به شهريه بصورت اقساط، تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز، قهرمانان ورزشي اعطاي وام 	شرايط عمومي:
ي دانشجويي با كيفيت باال و قيمت خانواده هاي شاهد و ايثارگران حضور در مسابقات ورزشي در سطح استان و كشور سرويس رفت و آمد رايگان بين ساختمان هاي موسسه ارايه غذا

  اه صنعتي اصفهان معرفي دانشجويان به مراكز معتبر علمي يا صنعتي جهت انجام پروژه و كارآموزيمناسب استفاده از كتابخانه دانشگ
  03152619880	:تلفن	-طبقه همكف  - 6پالك  -معبر آخر( كوچه اصلي اول) -معبر ماقبل آخر( بلوار قائم)  - C3محله  -فوالد شهر -لنجان 	نشاني:

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

  03145224790	:تلفن	- 35و  33هاي پالك -غربي 11فرعي  -بلوار شهيد بهشتي(مخابرات سابق)  -شاهين شهر  -اصفهان	نشاني:
www.feiz.ac.ir كاشان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  استان 

  خودگردان با هماهنگي موسسه اسكان داده ميشود.در خوابگاههاي 	شرايط خوابگاه:
همكاري با كميته امداد امام، بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان  -3اعطاي وام بلند مدت صندوق رفاه در صورت درخواست  -2پرداخت شهريه به صورت اقساط  -1	شرايط عمومي:

روز هفته  3ها حداكثر سعي شده كالس -5گردد موسسه داراي سلف بوده و يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه توزيع مياين  -4بهزيستي در خصوص شهريه دانشجويان تحت پوشش 
  ريزي شود.برنامه
  03155433074	:تلفن	-بلوار امام رضا (ع)  5كيلومتر  -كاشان 	نشاني:

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

ضيان براي تهيه خوابگاه (فقط براي خو1	شرايط خوابگاه: سته جمعي و تقبل هزينه از طرف متقا ست د صورت درخوا اهران) همكاري ) موسسه در خصوص خوابگاه تعهدي ندارد ولي در 
  خواهد نمود.

) رعايت حجاب كامل اسالمي توسط دانشجويان دختر، در محيط دانشگاه 2دانشجويان الزامي است. ) رعايت كامل شئونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت براي تمام 1	شرايط عمومي:
) دانشجويان از وام هاي اختصاص 4) دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه را رعايت نمايد 3از دانشگاه كامال الزامي است. 

) در صورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را 5شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مطابق ضوابط در صورت تامين اعتبار بهره مند خواهند شد داده 
  اهند بود) دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خو6مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد. 

  03146266933	:تلفن	-اي اهللا خامنهبلوار آيت -ميدان شهيد مدرس  -نائين 	نشاني:
www.sepahan.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  استان 

  از طريق خوابگاههاي خودگردان و تحت نظارت موسسه اقدام مينمايد. ،اين موسسه برحسب نياز دانشجويان جهت تامين خوابگاه	شرايط خوابگاه:
  براساس ضوابط مصوب در اين موسسه به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم در هر ترم،تخفيف شهريه داده ميشود.	شرايط عمومي:

  03136530080 - 03136530244-7	:تلفن	-بلوارپاسداران جنوبي  -انتهاي بلوار غدير  -سپاهانشهر  -اصفهان 	نشاني:
www.fei.ac.ir خميني شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  استان 

  تسهيل اقامت دانشجويان دختر و پسر غير بومي در خوابگاه خودگردان مورد تاييد	شرايط خوابگاه:
پرداخت شهريه خانواده  -3تسهيالت وام شهريه دانشجويي صندوق رفاه با شروع پرداخت دو سال پس از اتمام تحصيل -2امكان پرداخت شهريه به صورت اقساطي  -1	شرايط عمومي:

امكانات كارگاهي و رايانه اي مجهز و كامل  -5ره تخفيف شهريه در هر نيمسال به دانشجويان برتر هر دو -4هاي شهدا، جانبازان و ايثارگران توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران 
وجود سلف(ناهارخوري) با قيمت يارانه اي و مورد تاييد اداره بهداشت  -8اينترنت پرسرعت بي سيم به صورت رايگان  -7برگزاري دوره ها و كارگاه هاي تخصصي مرتبط با رشته ها  -6
مجهز به سامانه هاي آموزش مجازي پيشرفته  -11وجود كتابخانه مجهز و امكان ارتباط با كتابخانه هاي ساير دانشگاه ها  -10دانشجويان بهره مندي از مزاياي بيمه حوادث براي كليه  -9

اختي و بهداشتي مجرب به صورت بهره مندي دانشجويان از مشاوران تحصيلي، روانشن -13اياب و ذهاب و تسهيالت الزم جهت رفت و آمد در شرايط غير كرونايي  -12با اينترنت رايگان 
  اعطاي دانشنامه رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان -14رايگان 
  03133581605	:تلفن	-ابتداي خيابان ساعي  -ميدان معلم  -شهر خميني -اصفهان 	نشاني:

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

  03155577459	:تلفن	-سطح دفاع مقدس بعد از تقاطع غير هم -بلوار قطب راوندي 4كيلومتر  -كاشان 	نشاني:
www.ncst.ir اصفهان * موسسه غيرانتفاعي نجف آباد استان 

  فعال مي باشد.رشته فني مهندسي  21آزمايشگاه و كارگاه  31كالس درس  40موسسه داراي دو ساختمان 	شرايط عمومي:
  03142455447	:تلفن	-نرسيده به كارخانه ريسندگي و بافندگي  -خيابان امام خميني (ره)  -نجف آباد 	نشاني:

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

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

ها برگزاري كارگاه-7اي مجهز كامل آزمايشگاهي، كارگاهي و رايانهامكانات -6دادهاي پژوهشي جوايز نقدي براي برون-5تخفيف شهريه در هر نيمسال به دانشجويان برتر هر دوره  -4
مندي از مزاياي بيمه حوادث بهره-10اي و مورد تأييد اداره بهداشت وجود سلف(ناهارخوري) با قيمت يارانه -9سيم در دسترس بودن اينترنت بي -8هاي تخصصي مرتبط با رشته و دوره

هاي مجازي با زير ساخت مناسب وجود سامانه برگزاري كالس-13هاي مجاور هاي دانشگاهوجود كتابخانه مجهز و امكان ارتباط با كتابخانه-12داري برباشگاه ورزشي در شرف بهره-11
  وجود خط مترو در حال احداث-15تخفيف شهريه متناسب با اينترنت مصرفي دانشجويان جهت شركت در كالس هاي مجازي -14

  03136826056	:تلفن	- 1001پالك -خيابان شهيد جعفر مراديان  -خيابان فروردين غربي  -خيابان وليعصر (عج) -بهارستان -اصفهان 	نشاني:



 

  17 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.nourdanesh.ac.ir ميمه -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي نور دانش  استان 

  موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر ميباشد.	شرايط خوابگاه:
مند مي شوند. ) دانشجويان رتبه هاي اول، دوم وسوم از تخفيف شهريه بهره2) تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي و رايانه اي و اينترنت بي سيم در موسسه داير است . 1	شرايط عمومي:

واجد شرايط از طريق صندوق رفاه دانشجويان به عمل خواهد آورد.  ) موسسه پيگيري هاي الزم جهت دريافت كمك هزينه تحصيل (وام شهريه دانشجويي) براي كليه دانشجويان3
) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ايثارگران 5) سرويس اياب و ذهاب و وعده ناهار دانشجويي با نرخ مصوب مناسب براي دانشجويان مهيا مي باشد. 4

) ارائه كارگاه هاي تخصصي و صدور گواهينامه معتبر بين المللي با همكاري 7طرف قرار داد با كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي.  )6درصد.  25با درصد جانبازي باالي 
  ) دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند بود.8ارگان هاي ذيربط. 

  03145427601-4	:تلفن	-بلوار دانش  -ميدان اصفهان  -ميمه 	نشاني:
www.hashtbehesht.ac.ir اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  استان 

  اين مؤسسه داراي خوابگاه خودگردان جهت دانشجويان دختر و پسر مي باشد.	شرايط خوابگاه:
) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران درخصوص پرداخت شهريه 2برخوردار خواهند شد.  %60شهريه تا سقف ) دانشجويان داراي رتبه اول تا سوم هر ترم از تخفيف 1	شرايط عمومي:

)دانشجويان از مشاورين تحصيلي،روانشناختي، بهداشتي و پزشكي مجرب به 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 آمد.6) تجهيزات و امكانات ورزشي،رايانه اي مورد نياز و اينترنت بي سيم در محل موسسه 5صورت رايگان بهره مند خواهند شد 

  03136540830تلفكس:  - 03136540168		:تلفن		-گذاري (جنب اداره گمرك) شمارهروبروي اداره  -بعد از پل راه آهن  -جاده اصفهان شيراز  6كيلومتر -خيابان هزار جريب  -اصفهان 		نشاني:
p-karaj.tvu.ac.ir البرز * آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج استان 

  نفر 10ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  02632544373	:تلفن	-ميدان طالقاني.بلوار طالقاني شمالي. روبروي دادگستري  -شهرك رسالت  -كرج	نشاني:

d-karaj.tvu.ac.ir البرز * آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرج استان 

  نفر 45ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  02634553169	:تلفن	-خيابان آقا رضايي  -حصارك  -بلوار شهيد بهشتي  -كرج	نشاني:

 كرج پرديس اميركبير -البرز * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج -البرز * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.rasam.ac.ir البرز * موسسه غيرانتفاعي رسام ( ويژه خواهران) ـ كرج استان 

  تامين خوابگاه خودگردان براي دانشجويان غير بومي	شرايط خوابگاه:
ارايه همزمان يك يا چند مدرك  -3ارايه تخفيف به دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر نيمسال  -2تخفيف شهريه تحصيلي به كليه دانشجويان در نيمسال اول تحصيلي  -1	شرايط عمومي:

سلف سرويس و بوفه دانشجويي  -5هريه كليه دانشجويان ارايه وام دانشجويي طبــق ضــوابط وزارت علــوم و تقسـيط ش-ILO 4فني و حرفه اي قابل پذيرش در كليه كشورهاي عضو 
اين موسسه با - 7آورد. اين موسسه با انعقاد تفاهمنامـه بـاسازمانها و مراكز علمي و تحقيقاتي زمينه فعاليت هاي علمي و پژوهشي را براي دانشجويان فراهم مي -6با امكانات مطلوب 

  ــام(ره)، بهزيسـتي و ... درخصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. ادارات بنياد شهيد، كميته امـداد حضــرت ام
  02634524702 - 02634524701	:تلفن	-قبل از ميدان امام حسين(ع)  -به سمت باغستان -خيابان شهيد بهشتي(ميانجاده)  -كرج	نشاني:

ilam.tvu.ac.ir دختران ايالماي ايالم * آموزشكده فني و حرفه استان 

  08432223046	:تلفن	-جنب دانشگاه آزاد اسالمي  -بلوار دانشجو -ايالم	نشاني:
www.ilam.ac.ir ايالم * دانشگاه ايالم استان 

  08432222015	:تلفن	-بلوار پژوهش  -ايالم 	نشاني:
 صادق(ع) ايالمپرديس امام جعفر -ايالم * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس شهيد مدرس ايالم -ايالم * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.bakhtar.ac.ir ايالم -ايالم * موسسه غيرانتفاعي باختر  استان 

  08432201401	:تلفن	-انتهاي خيابان مهديه  -ميدان دانش -خيابان رزمندگان  -ايالم	نشاني:
www.safirdanesh.ac.ir ايالم -ايالم * موسسه غيرانتفاعي سفير دانش  استان 

  خوابگاه خودگردان	شرايط خوابگاه:
  08432243792	:تلفن	-حد فاصل مخابرات و چهارراه پيام نور  -بلوار دانشجو  -ايالم 	نشاني:

bushehr.tvu.ac.ir اي پسران بوشهربوشهر * آموزشكده فني و حرفه استان 

  07733444829	:تلفن	-برازجان -جاده بوشهر 4كيلومتر -بوشهر 	نشاني:
d-bushehr.tvu.ac.ir بوشهر * آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر استان 

  نفر 20ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  07733320501	:تلفن	-خيابان رييسعلي دلواري روبروي فرمانداري  -بوشهر	نشاني:

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

  07731222010	:تلفن	-خيابان ماهيني  -بوشهر 	نشاني:
 الهدي صدر بوشهرپرديس بنت  -بوشهر * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس عالمه طباطبايي بوشهر -بوشهر * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:



 

  18 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.kherad.ac.ir بوشهر -بوشهر * موسسه غيرانتفاعي خرد  استان 

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

ستفاده نمايند. مطابق آيين صورت تخصيص بودجه ا شهدا و جانبازان.  -3نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در  شهريه خانواده  شهيد و امور ايثارگران براي پرداخت  همكاري با بنياد 
  ري با كميته امداد امام خميني(ره) براي سهولت در پرداخت شهريه دانشجويان كم بضاعت.همكا -4

  07733451129	:تلفن	-شهرك نيايش  -بوشهر 	نشاني:
www.rdbu.ir برازجان -بوشهر * موسسه غيرانتفاعي رهجويان دانش  استان 

  07734243544	:تلفن	- 2كوچه  -خيابان مولويابتداي  -ميدان گارگر -انتهاي خيابان فردوسي -برازجان	نشاني:
www.ielian.ac.ir بوشهر -بوشهر * موسسه غيرانتفاعي ليان  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:
  07733536859دورنگار:  07733536913	:تلفن	-ساختمان عرب نيدي  -خيابان دكتر بهشتي(فرودگاه) -بوشهر	نشاني:

shamsipour.tvu.ac.ir شهيد شمسي پور -اي پسران شماره دو تهران تهران * آموزشكده فني و حرفه استان 
  02177158730	:تلفن	-دماوند روبروي خيابان ايرانمهر ابتداي خيابان  -ميدان امام حسين عليه السالم  -تهران	نشاني:

www.ngo-ac.ir:سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح -تهران * آموزشكده فني نقشه برداري  استان ٨٠٨٠ 
  02188961129	:تلفن	- 7پالك  -خيايبن شهيد شوريده -بلوار كشاورز	نشاني:

www.osool.ac.ir واحد تهران –غيرانتفاعي اصول الدين تهران * دانشكده  استان 
  گونه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه براي دانشجويان ندارد.الدين شعبه تهران هيچدانشكده اصول	شرايط خوابگاه:
شرايط شغلي دانشجويان نبايد مانع از انجام فعاليت تحصيلي دانشجو  – 2استفاده از حجاب برتر و رعايت شيونات اسالمي براي كليه دانشجويان خواهر الزامي است.  – 1	شرايط عمومي:

توانند از وام دانشجويان مي – 5ارايه نامه بالمانع بودن ادامه تحصيل براي شاغلين رسمي.  – 4وظيفه. مرد) ازلحاظ خدمت سربازي و نظام متقاضياننداشتن منع قانوني (براي  – 3شود. 
شهريه طبق مصوبات هيات امناي  – 3دانشجو موظف است كليه مقررات و ضوابط دانشكده را رعايت نمايد.  – 2شهريه صندوق رفاه استفاده نمايند. ب ) شرايط و ضوابط اختصاصي 

چنانچه دانشجو به هر دليل از ادامه تحصيل  – 5باشند. كل شهريه ترم بعد معاف مي %20التر باشد از ) يا با19/50دانشجوياني كه معدل ترم اول به بعد ( – 4دانشكده اخذ خواهد شد. 
  در اين دانشكده انصراف دهد شهريه طبق مقررات وزارت علوم اخذ خواهد شد. 

  02188934036-7	:تلفن	- 21پالك  -فخاري  خيابان شهيد حميد -باالتر از ميدان وليعصر (عج)  -خيابان وليعصر (عج)  -تهران 	نشاني واحد تهران:
www.refah.ac.ir تهران -تهران * دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)  استان 

  دانشكده فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد.	شرايط خوابگاه:
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 عمومي:

استان  متقاضيانكده فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد، لذا دانش -5به بعد) مي باشد.  1/7/1365سال تمام( متولدين  35شرط سني ورود به دانشكده حداكثر  -4شدگان الزامي است. 
پذيرفته  -7معرفي شدگان چند برابر ظرفيت الزم است پس از معرفي سازمان سنجش، در مراحل مصاحبه عمومي شركت كنند.  -6تهران و البرز در شرايط مساوي در الويت هستند. 

مپيوتر و آشنايي با قرآن را عالوه بر سرفصل هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در طول تحصيل طبق ضوابط دانشكده شدگان الزم است دروس زبان انگليسي ترميك، مباني كا
  براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص ضوابط و شرايط دانشكده به تارنماي دانشكده مراجعه نمايند. متقاضيان -8بگذرانند. 

  02135074338 - 02133521776	:تلفن	-نبش كوچه شهيد گل محمدي  –خيابان مردم  -ميدان بهارستان -تهران	نشاني:
tvct١.tvu.ac.ir انقالب اسالمي -تهران * دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  استان 

  نفر 35ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  02166319882	:تلفن	-ضلع جنوبي ميدان ميدان معلم  -بلوار معلم  -اله سعيدي بزرگراه آيت  -تهران	نشاني:

shariaty.ac.ir دكتر شريعتي -تهران * دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  استان 
  نفر 30ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:

  02155003335	:تلفن	-خيابان دانشگاه  -خيابان ميعاد جنوبي  -بزرگراه شهيد تندگويان  -تهران 	نشاني:
www.alzahra.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه الزهرا (س) (ويژه خواهران)  استان 

دانشجويان به  -3آزمون كتبي سازمان سنجش، خوابگاه تعلق مي گيرد.  5تا  1به كليه دانشجويان برتر داراي رتبه  -2خوابگاه تعلق مي گيرد.  ،به دانشجويان روزانه غيربومي -1		شرايط خوابگاه:
اده از خوابگاه براي دانشجويان مقطع كارشناسي حداكثر مدت مجاز استف -5به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) خوابگاه تعلق نمي گيرد.  -4استان هاي تهران و البرز، خوابگاه تعلق نمي گيرد. 

 ي دانشگاه وجود خواهد داشت.نيمسال مي باشد. * الزم به تاكيد است با توجه به استمرار شرايط كرونا احتمال هرگونه تغيير در ضوابط اعالم شده توسط معاونت دانشجوي 8پيوسته روزانه 
  02188030662	:تلفن	-خيابان ونك  -ميدان ونك  -تهران 	نشاني:

www.srttu.edu تهران -تهران * دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  استان 
  02122970004	:تلفن	-لويزان 	نشاني:

www.ut.ac.ir تهران * دانشگاه تهران استان 
 است. "دانشگاه بدون دخانيات"فارابي واقع در قم الزامي مي باشد. دانشگاه تهران پوشش چادر براي بانوان پذيرفته شده در دانشكده الهيات و معارف اسالمي و پرديس 	شرايط عمومي:

  02161112635	:تلفن	-طبقه ششم  -ساختمان معاونت آموزشي  -نبش خيابان نصرت  -آذر  16خيابان  -تهران 	نشاني:
www.khu.ac.ir تهران * دانشگاه خوارزمي استان 

  تهران فاقد خوابگاه مي باشد. دانشگاه خوارزمي در	شرايط عمومي:
  02634550573	:تلفن	-كرج ميدان دانشگاه دانشگاه خوارزمي 	نشاني:

www.shahed.ac.ir تهران (رشته هاي پزشكي و غيرپزشكي) –تهران * دانشگاه شاهد  استان 
مي توانند نسبت به انتخاب  ،نظر داشتن شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه به شرح ذيل كليه متقاضيان تحصيل در رشته هاي تحصيلي دانشگاه شاهد، در صورت تمايل با در	:شرايط خاص

اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، جمهوري اسالمي ايران و  -2اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام  -1انتخاب رشته خود اقدام نمايند.  ،رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه
پايبندي كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه  -5فري موثر نداشتن سابقه محكوميت كي -4عدم وابستگي تشكيالتي، هواداري از احزاب و سازمانها و گروه هاي غير قانوني  -3قانون اساسي 

بديهي است در خصوص صالحيتهاي عمومي متقاضيان دوره و احراز موارد فوق، بررسي الزم  •اعتقاد و التزام عملي به حجاب برتر (چادر) براي خواهران از شرايط اساسي پذيرش است  -6
  منوط به تائيد اين واحد دانشگاه خواهد بود. متقاضيانصورت پذيرفته و پذيرش نهايي  از سوي واحد بررسي صالحيتهاي عمومي دانشجويان

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



 

  19 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.sbu.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه شهيد بهشتي  استان 

شد: 	شرايط خوابگاه: شرايط زير ارائه خواهد  شجويان دوره روزانه با  ضيان. 1به دليل كمبود امكانات، خوابگاه فقط به دان ضي و فني داراي نمره كل  متقا شي علوم ريا گروههاي آزماي
. دانشگاه 4جويان بومي ساكن استانهاي تهران و البرز وجود ندارد . امكان واگذاري خوابگاه به دانش3و باالتر  7500ساير گروههاي آزمايشي داراي نمره كل  متقاضيان. 2و باالتر  8000

  فاقد خوابگاه متاهلي است.
  2-02129901	:تلفن	- 983969411ميدان شهيد شهرياري كدپستي  -اوين -تهران 	نشاني:

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

شگاه براي پذيرفتهاين  -	شرايط خوابگاه: شد. دان شهر تهران مي با هاي شدگان دورهبه پذيرفته -شدگان دوره روزانه داراي خوابگاه رايگان با امكانات و كيفيت عالي در بهترين نقاط 
  نوبت دوم خوابگاه تعلق نمي گيرد.

سال سابقه به عنوان يك دانشگاه جامع تخصصي و مرجع در زمينه علوم، فنون و هنرهاي رسانه اي و با بهره گيري از روشها و فناوري هاي  50دانشگاه صداوسيما با بيش از 	شرايط عمومي:
كانات، تجهيزات و فضاهاي آموزشي منحصر به فرد و كليه به روز و موثر آموزشي و پژوهشي و بهره مندي از اعضاي هيات علمي و مدرسان مجرب و متخصص سازمان صداوسيما و ام

هاي مختلف هنرهاي رسانه اي و علوم ارتباطات رسانه اي و علوم فني امكانات رفاهي، فرهنگي، ورزشي، جهت تربيت و آموزش نيروي انساني متعهد و متخصص، خالق و نوآفرين در حوزه
هاي تخصصي مجهز و منحصر بفرد (صدا و آكوستيك، ) اين دانشگاه داراي آزمايشگاه1امكانات آموزشي، پژوهشي و رفاهي (خوابگاه)  مهندسي رسانه با شرايط زير دانشجو مي پذيرد. -

سازي راديويي و ستوديوهاي برنامههاي راديويي و تلويزيوني آنالوگ و ديجيتال)، كارگاه ها (عكاسي، جلوه هاي ويژه، گرافيك و انيميشن رايانه اي، عروسك سازي و ...)، اويدئو، فرستنده
هاي حرفه منظور ورود به عرصه فعاليت ، به تلويزيوني، اتاق خبر و ... مي باشد كه فراهم كننده شرايط رشد توان علمي و تخصصي دانشجويان مستعد در تمامي رشته هاي تحصيلي دانشگاه

ر فضاهاي آموزشي موجود در دانشگاه، امكان استفاده از امكانات تخصصي و پيشرفته سازمان صداوسيما در دوره هاي باشد. عالوه باي سازمان صداوسيما و سپهر رسانه اي كشور مي
ي تمامي ) مديريت توليد دانشجويي اين دانشگاه با هدف توانمندسازي دانشجويان و توسعه امر توليد در شاخه هاي مختلف رسانه اي، برا2كارورزي و كارآموزي نيز فراهم مي باشد. 

به ارتباطي كه با بخش هاي مختلف سازمان دانشجويان، با اختصاص بودجه و امكانات فني فرصت كسب تجربه هاي عملي و حرفه اي در توليد آثار رسانه اي را فراهم مي آورد و با توجه 
) براي دانشجويان اين دانشگاه به تناسب رشته تحصيلي، دوره هاي 3يويي پخش نمايد. صداوسيما دارد مي تواند آثار متنوعي را بصورت مشترك توليد و در شبكه هاي تلويزيوني و راد

ر همايش ها و كارگاه هاي آموزشي و تخصصي و كارگاه هاي آموزشي برگزار مي شود و برحسب عالقه و توانمندي مي توانند در قالب بازديدهاي علمي از سازمان صداوسيما و شركت د
راكز استان ره هاي كارورزي و كارآموزي با تمركز بر ايجاد مهارت هاي حرفه اي در طول تحصيل با بخش هاي مختلف سازمان صداوسيما در تهران و ساير متخصصي آن و برگزاري دو

فرهنگي و زيارتي  -مي است كه اردوهاي دانشجويي) دانشگاه داراي تشكل ها و كانون هاي فعال دانشجويي در حوزه هاي فرهنگي، هنري، دانشجويي و انجمن هاي عل4ها در ارتباط باشند. 
) به فارغ التحصيالن اين دانشگاه 5ند. سياحتي و بازديدهاي علمي از همايش ها و نمايشگاه ها و كارگاه هاي تخصصي و فعاليت هاي فوق برنامه مرتبط با هر رشته را برگزار مي كن -

ي اعطاء خواهد شد و فارغ التحصيالن ممتاز دانشگاه از تسهيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، جهت ادامه تحصيل در مقطع مدرك رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناور
، سلف سرويس، بوفه ) دانشگاه داراي امكانات رفاهي و ورزشي شامل اينترنت بي سيم رايگان در محيط دانشگاه و خوابگاه6تحصيلي باالتر، مطابق ضوابط مربوطه برخوردار مي شوند. 

ن ورزشي مي باشد. الف) ويژه دانشجويان دانشجويي، مركز انتشارات، كتابخانه مجهز تخصصي، عمومي و اشتراك مجله هاي علمي و پژوهشي، سالن مطالعه، سايت رايانه اي و سالن و زمي
) تمامي دانشجويان واجد شرايط روزانه از مزاياي وام تحصيلي، ازدواج, وديعه مسكن، 8مي باشد. ) اين دانشگاه داراي سرويس اياب و ذهاب دانشجويي به دانشگاه 7دوره هاي روزانه: 

رشته كاردان فني الكترونيك كه بومي  متقاضيان) 9عتبات عاليات و وام ضروري صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براساس ميزان اعتبار تخصيص يافته برخوردار خواهند شد. 
بوشهر باشند در اولويت پذيرش قرار  ايالم، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان،كردستان، هرمزگان، كهگيلويه و بوير احمد، آذربايجان غربي، زنجان، خراسان شمالي، خوزستان و استان

نه تحصيلي (به صورت وام) و هديه ازدواج (بال عوض)، خوابگاه رايگان، ) دانشجويان دوره هاي روزانه در طول دوره ي تحصيل از تسهيالت نقدي و غير نقدي شامل كمك هزي10دارند. 
ماه) به مدت دو و نيم سال  9كمك هزينه تحصيلي ماهيانه (هر سال به مدت  •تغذيه (صبحانه، ناهار و شام در طي تمام روزهاي هفته با هزينه مصوب يارانه اي)، برخوردار مي باشند. 

ان متاهل) كارداني و چهار سال تحصيلي براي دانشجويان مقطع كارشناسي مبلغ چهار ميليون ريال (دانشجويان مجرد) و مبلغ هفت ميليون ريال (دانشجويتحصيلي براي دانشجويان مقطع 
با استعداد  متقاضيانمي باشد، به منظور جذب  ) دانشگاه صداوسيما در راستاي يكي از اهداف خود كه ارتقاي سطح علمي11و هديه ازدواج به مبلغ پنجاه ميليون ريال پرداخت مي شود. 

ار سال ، به پذيرفته شدگان داراي رتبه هاي برتر، در صورت داشتن يكي از شرايط زير كمك هزينه ويژه (ماهيانه مبلغ ده ميليون ريال) به مدت چه1400و نخبه آزمون سراسري سال 
كشوري (بدون  800علوم آزمايشي رياضي و فني با رتبه زير  متقاضياناسي اختصاص مي دهد. شرايط اخذ تسهيالت: * ماه) براي دانشجويان مقطع كارشن 9تحصيلي (هرسال به مدت 

ز نيمسال پرداخت كمك هزينه تحصيلي ويژه ا •كشوري.  100گروه آزمايشي هنر با رتبه زير  متقاضيانكشوري *  300گروه آزمايشي علوم انساني با رتبه زير  متقاضياناعمال سهميه) * 
) حداكثر مدت مجاز (سنوات رفاهي) استفاده از خوابگاه رايگان و تغذيه با نرخ 12واحد در نيمسال قبل از آن مي باشد.  18و باالتر با حداقل  17سوم به بعد مشروط به داشتن معدل 

) امكانات رفاهي شامل 13كارشناسي مي باشد. ب) ويژه دانشجويان دوره هاي نوبت دوم:  نيمسال براي دانشجويان مقطع 9نيمسال براي دانشجويان مقطع كارداني و  5مصوب يارانه اي، 
) در راستاي توانمندسازي و تسهيل ورود فارغ التحصيالن اين دانشگاه به بازار كار، دوره هاي تخصصي مرتبط 14كمك هزينه تحصيلي و ... به دانشجويان دوره نوبت دوم تعلق نمي گيرد. 

) دانشجويان دوره هاي نوبت دوم 15تحصيلي، برنامه هاي مهارت افزايي و كارآفريني، عالوه بر دروس مصوب دوره براي كليه دانشجويان مقطع كارشناسي برگزار مي گردد.  با رشته هاي
) براي 16ل (ثابت و متغير) نيمسال بعد برخوردار خواهند شد. درصد تخفيف شهريه ك 15كه رتبه اول تا سوم را در هر نيمسال كسب نمايند، در چارچوب آيين نامه مصوب دانشگاه از 

) دانشگاه صداوسيما هيچگونه تعهدي جهت استخدام فارغ 17مراجعه نماييد.  www.iribu.ac.irاطالع از شهريه دوره ي نوبت دوم (شبانه) و كسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه 
با ) تمامي دانشجويان واجد شرايط دوره نوبت دوم، از مزاياي وام شهريه طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد. تذكر مهم: 18التحصيالن دوره هاي نوبت دوم ندارد. 

ه شده باشند)، شجو در دانشگاه صداوسيما با شرايط خاص مي باشد به كليه متقاضيان تحصيل در رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه (چنانچه مجاز به انتخاب رشتتوجه به اينكه پذيرش دان
شگاه، در اولويت هاي اول فرم انتخاب رشته خود توصيه مي شود با در نظر داشتن شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه به شرح ذيل، نسبت به انتخاب رشته هاي تحصيلي اين دان

) اعتقاد و التزام عملي به اصل واليت فقيه، نظام جمهوري اسالمي ايران و 20) اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام به احكام. 19اقدام نمايند. شرايط عمومي (دوره هاي روزانه و نوبت دوم): 
) پايبندي و رعايت كامل مقررات، آيين نامه هاي آموزشي و منشور اخالقي 23) نداشتن سوءپيشينه به تشخيص مراجع ذي صالح. 22ايران.  ) تابعيت جمهوري اسالمي21قانون اساسي. 

به ترتيب اولويت صورت پذيرش نهايي از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و پس از احراز شرايط الزم  •) موفقيت در مصاحبه حضوري (تخصصي و صالحيت عمومي). 24دانشگاه. 
) داشتن شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج 26) دانشجويان عالوه بر دروس مصوب، ملزم به گذراندن دوره ها و دروس خاص ارايه شده از سوي دانشگاه خواهند بود. 25مي گيرد. 

به بعد.  1375سال سن (با احتساب دوران خدمت نظام وظيفه) متولدين  25) داشتن حداكثر 27: ). شرايط اختصاصي (دوره هاي روزانه)1در دفترچه راهنماي ثبت نام (دفترچه شماره 
) با توجه به امكان استخدام فارغ التحصيالن واجد 29) عدم استخدام و تعهد خدمت به هيچيك از سازمان ها و ارگان هاي دولتي و غير دولتي به هر نحوي (رسمي، پيماني و آزمايشي). 28

وره هاي روزانه ضرورت دارد. بر علمي، توانمندي حرفه اي و صالحيت عمومي و اخالقي در سازمان صداوسيما ارايه سند تعهد محضري در شروع به تحصيل براي كليه دانشجويان د امتياز
ي استخدامي (مطابق ضوابط دانشگاه و سازمان) مي بايست در مراكزي اساس اين تعهد، فارغ التحصيالن در صورت معرفي دانشگاه و نياز سازمان صداوسيما و احراز شرايط علمي و عموم

در صورت موافقت سازمان صداوسيما با انجام تعهد خدمت از فارغ التحصيالن مشمول خدمت وظيفه  •كه سازمان تعيين مي كند، به ميزان دو برابر مدت تحصيل مشغول به خدمت شوند. 
) دانشجوياني كه در طول تحصيل از ادامه تحصيل در دانشگاه صداوسيما باز بمانند (انتقالي، انصراف و اخراج)، ملزم به پرداخت كليه 30اهند كرد. برابر ضوابط به صورت امريه استفاده خو

  ما بالمانع خواهد بود.) ادامه تحصيل فارغ التحصيالن متعهد به خدمت در سازمان در مقاطع باالتر وفق مقررات سازمان صداوسي31هزينه هاي تحصيلي مي باشند. 
  02122168538و  02122168643 - 02122021933	:تلفن	-ابتداي اتوبان هاشمي رفسنجاني(نيايش)  -ابتداي  -خيابان وليعصر  -تهران 	نشاني:



 

  20 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
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 

ابگاهي به با توجه به شــرايط خاص همه گيري كرونا، به جهت رعايت پروتكل هاي بهداشــتي و حفظ ســالمت دانشــجويان عزيز، در ســال تحصــيلي آينده خدمات خو	شــرايط خوابگاه:
  محترم (روزانه و نوبت دوم) ارائه نخواهد شد.دانشجويان 

  02184064450	:تلفن	-ساختمان مركزي دانشگاه -447پالك  -بلوار ميرداماد غربي  -تهران 	نشاني:
www.sharif.ir تهران -تهران * دانشگاه صنعتي شريف  استان 

بومي به استثناي دانشجويان پرديس خودگردان و ساكنين شهرستانهاي توابع استان تهران و استان البرز امكان پذير ) تامين خوابگاه صرفاً براي دانشجويان روزانه غير 1	شرايط خوابگاه:
سبت به پرداخت وديعه اقدام و اجاره بهاي هرنيمسال را در ابتداي نيم2است.  ستفاده از خوابگاه بايستي در بدو ورود ن شرايط ا صندوق رفاه دان) متقاضيان حائز  شجويان وزارت سال به 

  علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت كنند.
 3. به 2الملل كيش دانشگاه صنعتي شريف اعطا خواهدشد. دانشنامه رسمي پرديس بين ،آموختگان پرديس كيش. به دانش1الملل كيش: شرايط پذيرش در پرديس بين	شرايط عمومي:
گيرد. كشوري در آزمون سراسري گردند، بورس تحصيلي( معاف از پرداخت شهريه تحصيلي مصوب هيات امناء) تعلق مي 2000هاي زير شدگان كه موفق به كسب رتبهنفر از پذيرفته

تخفيف در شهريه كل مصوب هيات امناء در نظر گرفته خواهد شد.  %30سال مقطع دبيرستان خود را در كيش گذرانده باشند،  4طريق آزمون سراسري كه شدگان از . براي پذيرفته3
وزش و پذيرش، بورس تحصيلي (معاف از نفر، كه داراي سوابق درخشان آموزشي باشند به تشخيص شوراي آم 4شدگان ايراني مقيم خارج از كشور و حداكثر تا سقف پذيرفته %30. به 4

وظيفه ابالغي ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري شدگان غيرغايب ايراني مقيم خارج از كشور از تسهيالت ويژه نظام. پذيرفته5گيرد. پرداخت شهريه تحصيلي) مصوب هيات امنا تعلق مي
خواهندشد. برخي از تسهيالت عبارتند از صدور معافيت تحصيلي پس از پذيرش، امكان تردد به كشور مبداء  مندبهره 96/11/01مورخ  2213/1/12/96277اسالمي ايران به شماره 

هد شدگان پس از صدور مجوز تردد نيازي به دريافت مجوز مجدد در طول تحصيل نخواهفته با وثيقه در زمان تحصيل. براي اين پذيرفته 2مرتبه در سال و هر مرتبه به مدت  4حداكثر تا 
در دسترس عالقمندان  www.kish.ac.irيا  www.kish.sharif.eduدر پايگاه اينترنتي  1400-1401هاي مختلف در سال تحصيلي . اطالعات مربوط به مبالغ شهريه براي رشته6بود. 
شود. پرداخت شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي الزامي آموزش زبان نمي هاي دانشجويي وهاي مسكن، اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب و ساير هزينه. مبلغ شهريه شامل هزينه7باشد. مي

. در صورت انصراف از تحصيل در هريك از مراحل مبالغ پرداختي عودت نخواهد شد و 8باشد. نام كردهاست. حتي اگر دانشجودر مرخصي تحصيلي باشد و يا در واحدهاي جبراني ثبت
الملل كيش تحت شدگان در پرديس بين. انتقال يا مهمان شدن پذيرفته9مي است. در صورت اخراج از تحصيل مبالغ پرداختي عودت نخواهدشد. پرداخت شهريه ثابت نيمسال بعد الزا

  پذير نيست.هاي دانشگاه صنعتي شريف در تهران امكانهيچ شرايطي به ساير پرديس
  02166165041 - 02166165051	:تلفن	-خيابان آزادي  -تهران 	نشاني:

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

دانشگاه تعهدي در قبال اسكان براي  -2شده مقطع كارشناسي دوره روزانه به ترتيب رتبة كنكور سراسري در اولويت دريافت خوابگاه خواهند بود. دانشجويان پذيرفته -1	شرايط خوابگاه:
دليل محدوديت ظرفيت، به دانشجويان به -3هاي خودگردان اسكان داده خواهند شد.دوم(شبانه)، مهمان، انتقالي، بورسيه و شاغل ندارد و در صورت امكان در خوابگاهدانشجويان نوبت 
استفاده از خوابگاه برابر با دستورالعمل صندوق رفاه دانشجويان  حداكثر زمان -4كنندگان از سهميه پذيرش بومي، خوابگاه تعلق نمي گيرد.هاي تهران و البرز يا استفادهساكن در استان

  اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي است. -6رفاهي و با پرداخت نقدي اجاره بها در ابتداي هر نيمسال تحصيلي مي باشد.-وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تا سقف ترم هاي مجاز تحصيلي
هاي مهارت افزايي مرتبط با رشتة خود كه توسط دانشگاه برگزار دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه عالمه طباطبائي عالوه بر گذراندن واحدهاي درسي بايد در دوره 	شرايط عمومي:

  گردد، شركت نمايند.مي
سازمان سنجش آموزش كشور انجام  تيچندبرابر ظرف شدگانيمعرف نيتوسط دانشگاه ازب يسياكو پس از مصاحبه به زبان انگل مهيب تيريدر رشتة مد يينها رشيپذ  	:شرايط خاص

 ي نوبت دوم (شبانه) و كسب اطالعات بيشتر به تارنماي دانشگاه مراجعه نمايند.براي اطالع از شهريه دوره متقاضيان. شوديبرگزار م يسيرشته به زبان انگل نيا يهاكالس ةيو كل رديگيم
  02144737546	:تلفن	- 1489684511كد پستي -دهكده المپيك  -هران ت	نشاني:

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

اين دانشگاه فاقد  -2واگذار مي نمايد.اين دانشگاه براي دانشجويان روزانه (تنها در هشت نيمسال)به تعداد خيلي محدود در صورت وجود امكانات خوابگاهي،خوابگاه -1	شرايط خوابگاه:
  اين دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم مي باشد.-3خوابگاه متاهلي مي باشد .

  02177240540	:تلفن	-خيابان حيدر خاني شمالي  -خيابان فرجام شرقي  -نارمك  -تهران 	نشاني:
www.uswr.ac.ir تهران ( رشته هاي پزشكي و غيرپزشكي) -توانبخشي و سالمت اجتماعي تهران * دانشگاه  استان 

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

  02122180054	:تلفن	-بن بست كودكيار  -بلوار دانشجو  -ولنجك  -تهران 	نشاني:
www.ujsas.ac.ir تهران * دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري استان 

شرايط ورود به مقطع  -براي احراز صالحيت هاي عمومي و اخالقي مصاحبه به عمل خواهد آمد: الف متقاضيانپذيرش در اين دانشگاه داراي شرايط خاص بوده و از همه 	:شرايط خاص
)التزام به واليت 3) تدين به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام آن. 2)داشتن كليه شرايط عمومي آزمون سراسري. 1 :پيوسته دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداري كارشناسي ارشد

)داشتن 6زم براي منصب قضاوت و نداشتن سوءپيشينه كيفري. )برخورداري از سالمت كامل جسمي و رواني ال5)پذيرفته شدن در گزينش. 4فقيه و مباني نظام جمهوري اسالمي ايران. 
 31/06/1400سال سن تا تاريخ  24) داشتن حداكثر 9سال. 10) سپردن تعهدخدمت به قوه قضاييه به مدت 8)عدم اشتغال به كار و تعهد به تحصيل تمام وقت. 7حسن شهرت خانوادگي 

نظام قديم آموزشي عالوه  متقاضيان(براي  17) داشتن حداقل معدل كتبي ديپلم 10انده اند به حداكثر سن آنان افزوده مي شود. كه دوره سربازي را گذرمتقاضياني (مدت خدمت وظيفه 
سال است  4شود: در بخش اول كه حدود دوره تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد پيوسته از دو بخش تشكيل مي -نيز شرط است.). ب 17بر آن داشتن حداقل معدل كل پيش دانشگاهي 
كنند . در بخش دوم كه دانشجويان وارد گرايش كارشناسي گذرانند در اين مدت دانشجويان بورسيه نبوده و مقرري بورس دريافت نميدانشجويان واحد هاي درسي كارشناسي را مي

نمايند و در پايان دوره كارشناسي ارشد پيوسته و پس از طي دوره كارآموزي و شوند در صورت استمرار شرايط پذيرش؛ بورسيه قوه قضاييه شده و مقرري ماهيانه دريافت مي ارشد مي
)دريافت ابالغ كارآموز قضايي ضمن تحصيل از زمان ورود به گرايش 1امتيازات بورس تحصيلي: -مشروط به احراز شرايط الزم ؛ در كادر قضايي قوه قضاييه استخدام خواهند شد. ج

)اشتغال به كار قضايي در قوه قضاييه 3سال  3ي ماهيانه(حقوق كار آموزقضايي ضمن تحصيل) از زمان ورود به گرايش كارشناسي ارشد پيوسته به مدت ) دريافت مقرر2كارشناسي ارشد 
ال در قوه قضاييه(بر اساس قانون )گذراندن خدمت سربازي در قالب اشتغ4پس از فراغت از تحصيل و گذراندن دوره كارآموزي قضايي در صورت داشتن صالحيت هاي عمومي و علمي. 

)برخورداري از خوابگاه و خدمات 5). 1375و آيين نامه اجرايي آن مصوب  1373گذراندن مدت خدمت وظيفه فارغ التحصيالن دانشكده علوم قضايي در محاكم قضايي كشور مصوب 
  و مقررات دانشگاه.  رفاهي در طول دوره تحصيلي در حدود امكانات دانشگاه و مطابق ضوابط وزارت علوم



 

  21 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
  تهران * دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري استانادامه 

)دانشجويان اين رشته پس از طي يك دوره مشترك(در حد كارشناسي)در صورت احراز شرايط مقرر و به تشخيص 1توضيحات ضروري در مورد رشته كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي: -د
)صرفا 2هند داد. گرايش هاي كارشناسي ارشد( نظيرحقوق خصوصي، حقوق عمومي، حقوق جزا و جرم شناسي، حقوق تجارت، حقوق ثبت، حقوق خانواده)ادامه تحصيل خوا دانشگاه در يكي از

ي ورود به خدمت قضايي محرز باشد، در غير اين صورت دانشجوياني مي توانند پس از طي دوره مشترك، در يكي از گرايشهاي ارشد ادامه تحصيل دهند،كه صالحيت عمومي و علمي آنان برا
)درصورت انصراف، اخراج، انتقال و نيز در صورت عدم احراز صالحيت عمومي دانشجو قبل از 3امكان ادامه تحصيل نداشته و تنها مدرك كارشناسي علوم قضايي براي آنان صادر خواهد شد. 

) به منظور ارتقاي سطح بينش اعتقادي دانشجويان ؛ 1 :تذكرات الزم-ت هزينه هاي تحصيل خود به تشخيص دانشگاه را پرداخت نمايد. هورود به يكي از گرايشهاي ارشد، دانشجو موظف اس
ي شهيد مطهري همراه با مباحثه الزامي هاريزي خواهد شد . برخي از اين دروس با محتواي آثار و انديشهدروس گروه معارف اسالمي با محتواهاي مورد نياز اعتقادي ؛ اخالقي و فرهنگي برنامه

انشجو در صورت تمايل و تالش خود ) برنامه ريزي دروس عربي، اصول فقه، متون فقه و قواعد فقه در رشته علوم قضايي با عنايت به دروس حوزوي و به گونه اي خواهد بود كه د2شود. ارائه مي
) كالس هاي درس در همه روزهاي 3ه هاي علميه، مدرك حوزوي دريافت نمايد. دانشگاه در خصوص اعطاي مدرك حوزوي تعهدي ندارد. بتواند با گذراندن دروس تكميلي مطابق با برنامه حوز

يه را به تشخيص دانشگاه ) چنانچه در هر مرحله از تحصيل ؛ دانشجو شرايط پذيرش را از دست بدهد متعهد است هزينه هاي تحصيل و وجوه دريافتي بورس4غير تعطيل هفته برگزار مي شود. 
هاي فرهنگي ؛ كارآموزي ؛ دروس حوزوي و كارگاه هاي مهارت افزايي هستند . فعاليت هاي ) دانشجويان در طول دوره تحصيل متعهد به شركت در برنامه5و قوه قضائيه بازپرداخت نمايد. 

  هت كسب اطالعات بيشتر به تارنماي دانشگاه مراجعه نمايند.ج متقاضيان) 6فرهنگي در قالب كارنامه فرهنگي دانشجو ارزيابي خواهد شد. 
  02166714505	:تلفن	- 9پالك  -خيابان خارك  -خيابان انقالب  -تهران 	نشاني:

www.aaa.ac.ir تهران * دانشگاه غيرانتفاعي امام صادق(ع) استان 
  مراجعه فرماييد. 1399اسفندماه  12منتشره دفترچه راهنماي ثبت نام  46شرايط خاص: براي اطالع از شرايط به صفحه 

  02112345678	:تلفن	-پل مديريت  -بزرگراه شهيد چمران  -تهران 	نشاني:
www.khatam.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  استان 

  02189174004	:تلفن	- 30پالك -خيابان حكيم اعظم  -خيابان شيرازي شمالي  -خيابان مال صدرا  -تهران 	نشاني:
www.soore.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه غيرانتفاعي سوره  استان 

  ندارد و  هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد .	شرايط خوابگاه:
تحقيقات و فناوري الزامي است و شرايط و ضوابط دانشگاه به ويژه رعايت شئونات هنرمند متدين متعهد از اولويت  ،)رعايت تمامي مقررات و ضوابط دانشجويي وزارت علوم1	شرايط عمومي:

ي ها از تخفيف كشور و المپياد 200) رتبه هاي زير 3حافظان قرآن كريم و همچنين بسيجيان فعال استقبال مي شود .  ،) از ورود فرزندان شاهد و ايثارگر2هاي پذيرش اين دانشگاه است . 
) و سومنسل ) به منظور توانمند سازي و مهارت افزايي پذيرفته شدگان در اين دانشگاه در راستاي رسيدن به دانشگاه كارآفرين (4بهره مند خواهند شد .  ،ويژه شهريه در طول دوره تحصيلي مجاز

 60تا  40اين امكان وجود دارد كه دانشجو در يكي ديگر از رشته هاي موجود دانشگاه تحصيل كرده و حدود  ،همزمان با تحصيل در رشته پذيرفته شده ،زايي دانش آموختگاناشتغال
برگزاري كالسهاي حضوري درسي در  ،)با توجه به بيماري كرونا5واحد درسي تخصصي را در رشته دوم بگذراند . در اين صورت گواهي معتبر از سوي دانشگاه به وي اعطاء خواهد شد . 

  طول ترم منوط به مجوز ستاد كرونا خواهد بود.
  88994046مدير خدمات آموزشي  - 88994048 :اداره ثبت نام - 02188004047		:تلفن		- 252پالك  -نبش كوچه كامياران  -بين خيابان خوش و آذربايجان  -خيابان آزادي  -تهران		نشاني:

edalat.ac.ir عدالتتهران * دانشگاه غيرانتفاعي  استان 
  02188497832	:تلفن	- 26پالك  -كوچه دانش كيان  -خيابان وليعصر  -تهران 	نشاني:

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

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

ي، ضروري و اضطراري)، در صورت تأمين اعتبار برخوردار خواهند شد. هاي عادالحسنه دانشجويان ايران (وام ازدواج و واموزارت علوم تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت صندوق قرض
كه دانشگاه علم و فرهنگ را انتخاب  300هاي آموزشي با رتبه كمتر از و در ساير گروه 50: در گروه آموزشي هنر با رتبه كمتر از 1ممتاز آزمون سراسري سهميه منطقه  متقاضيان -3

بر اساس مصوبه هيأت امناي دانشگاه، به دانشجويان رتبه اول هر رشته ورودي در هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه ثابت  -4برخوردار خواهند بود. نمايند، از مزيت تحصيل رايگان 
م را كسب نمايند، برابر ضوابط و مقررات، تا هاي اول تا سوها و مؤسسات آموزش عالي مقامبه دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه -5تعلق خواهد گرفت. 

ها، توانند در طول تحصيل با پژوهشكدهدانشجويان اين دانشگاه به تناسب رشته تحصيلي و عالقه و توانمندي، مي -6درصد تخفيف در شهريه ثابت تعلق خواهد گرفت.  50سقف 
  ز فراغت از تحصيل در اولويت همكاري با مراكز ياد شده قرار خواهند گرفت.ها و مراكز علمي جهاددانشگاهي در ارتباط باشند و پس اپژوهشگاه

  02144238171	:تلفن	-كوچه بهار  -خيابان پارك  -نرسيده به پل بزرگراه همت  -بلوار شهيد اشرفي اصفهاني  -تهران	نشاني:
www.mazaheb.ac.ir تهران * دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي استان 

  دانشگاه هيچ تعهدي براي تأمين خوابگاه ندارد.	خوابگاه:شرايط 
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:

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

  و بعد از آن صورت خواهد گرفت. 1370متولدين سال 
  02166465252	:تلفن	- 3پالك  -خيابان روانمهر  -خيابان فلسطين جنوبي  -خيابان انقالب  -تهران	نشاني:

www.motahari.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  استان 
اين دانشگاه به تعداد محدود براي دانشجويان خواهر با شرايط  -2تعلق ميگيرد. خوابگاه و ساير تحصيالت دانشگاهي به برادراني كه موازين طلبگي را رعايت نمايند  -1	شرايط خوابگاه:

  باشد.خاص داراي خوابگاه مي
 ،براي كلية پذيرفته شدگان اين مركز -3تحصيل در اين دانشگاه بصورت تمام وقت ميباشد.  -2تحصيل در كليه رشتهاي اين دانشگاه اعم از روزانه و نوبت دوم رايگان است.  -1 		شرايط عمومي:

پذيرفته شدگان برادر پس از فراغت از تحصيل، در صورت تمايل و  -4شدگان طالب علوم ديني محسوب ميشوند. شود و پذيرفتهتركيبي از نظام آموزشي و مفاد درسي حوزه و دانشگاه ارائه مي
 -6واحد حوزوي را نيز بگذرانند.  22رشته روانشناسي عالوه بر واحدهاي تخصصي مي بايست  متقاضي تحصيل در متقاضيان -5توانند به لباس مقدس روحانيت ملبّس شوند. داشتن شرايط الزم مي

ع كارشناسي تخصص داشته و به اخذ مدرك متقاضي تحصيل در رشته فلسفه و كالم اسالمي عالوه بر تخصص در رشته فلسفه و كالم اسالمي در رشته فقه و مباني حقوق اسالمي نيز در مقط متقاضيان
  پرداخت كمك هزينه تحصيلي ويژه دانشجويان كم برخوردار -9اعطاي وام تحصيلي  -8پرداخت شهريه به دانشجويان برادر  -7شوند. ين رشته نايل ميدر ا

عالقه مند به ادامه تحصـيل در علوم حوزوي و رعايت شـئونات طلبگي  -2متدين به دين مبين اسـالم و مذهب جعفري و التزام عملي به نظام جمهوري اسـالمي ايران  -1 	:شـرايط خاص
سال  -3 صالحيت -4به بعد  1380متولدين نيمه دوم  شگاه پس از انجام -5هاي علمي و عمومي احراز  شدگان چند برابر ظرفيت و احراز  قبولي قطعي در اين دان صاحبه از بين معرفي  م

  صالحيتهاي علمي و عمومي ميياشد.
  02133513155	:تلفن	-ميدان بهارستان  -تهران 	نشاني:



 

  22 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
 پرديس زينبيه پيشوا(ورامين) -تهران * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 چمران تهران پرديس شهيد -تهران * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس شهيد مفتح شهرري -تهران * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس نسيبه تهران -تهران * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.art.ac.ir تهران * دانشگاه هنر استان 

دانشگاه هنر فاقد خوابگاه متاهلي ميباشد.  - 2فاقد امكانات خوابگاهي در شهر تهران است.  1400 - 1401دانشگاه براي دانشجويان جديد الورود سال تحصيلي  - 1	شرايط خوابگاه:
ين دانشگاه به دليل كمبود امكانات خوابگاهي امكان اسكان .ا 4نيمسال ميباشد.  8حداكثر مدت مجاز (سنوات رفاهي) استفاده از خوابگاه براي دانشجويان مقطع كارشناسي روزانه - 3

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

شد. شوند، از دان3نميبا شخيص گروه آموزشي موظف به گذراندن اين نوع دروس ب واهد شجويان روزانه اخذ خ. هزينه تكرار دروس مردودي و دروس جبراني(كمبود يا پيش نياز) كه به ت
ضواب4شد.  شرايط وفق  شتن  صورت دا صرفاً در  شگاه علي الخصوص در رشته هاي نمايش و موسيقي بعد از قبولي،  شدگان دان شگاه .تغيير رشته كليه پذيرفته  ط و مقررات آموزشي دان

  امكانپذير است.
  02166726315	:تلفن	- 56پالك  -ير بعد از تقاطع خيابان سي ت -خيابان شهيد سرهنگ سخايي  -خيابان حافظ  -تهران 	نشاني:

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

  با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه اين مركز هيچ تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد.	شرايط خوابگاه:
صالحيت نظر به حساسيت و اهميت رشته هاي تحصيلي  -1	شرايط عمومي: سالمت جسمي، حركتي و روحي و رواني، كليه متقاضيان مي بايست داراي  اين مركز، لزوم اطمينان كامل از 

سطح قاب« مهندسي هوانوردي و مراقبت پرواز»متقاضيان رشته -2پزشكي مورد تاييد امور پزشكي سازمان هواپيمايي كشوري جهت اشتغال در مشاغل مربوطه باشند.  ل ميبايست داراي 
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 -تهران * موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  استان 

  نمايند.هاي خصوصي داراي مجوز، مشاوره الزم را انجام داده و بر مديريت سالم خوابگاه نظارت ميمؤسسه در خصوص معرفي دانشجويان به خوابگاه شرايط خوابگاه:
هـاي ولويتهاي واالي انقالب اسالمي و رعايت اخالق و احكام دين مبين اسالم و كليه مقررات و ضوابط دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از اارزش) اعتقاد به 1 شرايط عمومي:

در قالب تحصيل رايگان در دانشگاه منطبق بر ممتاز را  متقاضيان) موسسه 2شدگان الزامي است. باشد كه رعايت آن در طول دوره تحصيل براي پذيرفتهپـذيرش ايـن مؤسسـه مي
آموختگان ) در صورتي كه دانش4) دانشجويان استعدادهاي درخشان از پرداخـت شـهريه ثابـت دو نيمسـال اول تحصـيلي معـاف خواهنـد بـود. 3نمايد. نامه داخلي بورسيه ميآيين

التحصيلي ها و مركز رشد) پس از فارغ) همكاري با مؤسسـه و يا مراكز مرتبط (پژوهشكده5ف شهريه برخوردار خواهند بود. مؤسسـه در مقاطع باالتر اين مؤسسـه پذيرفته شوند، از تخفي
) فرزندان شاهد، 7ند. گردمند مينامه داخلي از تخفيف شهريه بهره) دانشجويان برتر مسابقات قرآني و حافظان كل قرآن كريم مطابق آيين6پذير خواهد بود. مطابق ضوابط مصوب امكان

ها و مسابقات علمي، پژوهشي، فرهنگي و ) نفرات برتر در جشنواره8نامه مربوطه از تحصيل رايگان برخوردار خواهند بود..جانبازان و آزادگان با ارائه تأييديه از بنياد شهيد، مطـابق آيين
از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار  17هاي برتر در هر نيمسال تحصيلي به شرط اخذ معدل باالي داراي رتبه) دانشجويان 9مند خواهند شد. ورزشي از تخفيف در شهريه ثابت بهره

عـات توانند براي كسب اطالمي متقاضيان) 11گردند. ) دانشجويان اين مؤسسه از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان مربوط به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار مي10خواهند بود. 
  بيشتر از شرايط كلي و اختصاصي مؤسسه به تارنماي مؤسسه به نشاني فوق مراجعه نمايند.

  02144320647	:تلفن	-خيابان مدرسه  -بلوار كوهسار  -شهران -تهران 	نشاني:
www.abrar.ac.ir تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي ابرار (ويژه خواهران)  استان 

  02155064267	:تلفن	- 202پالك  -روبروي شيرخوارگاه شبير  -تر از ميدان خراسان پايين -شهريور جنوبي 17خيابان  -تهران	نشاني:
www.e-damavandihe.ac.ir تهران * موسسه غيرانتفاعي ارشاد استان 

  02166977518	:تلفن	-خيابان شهيد تندگويان  -اي اله خامنهبلوار آيت -گيالوند -دماوند 	نشاني:
www.sadra.ac.ir تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  استان 

  02144748551	:تلفن	-بلوار عالمه قزويني  -ميدان موج  -خروجي بلوار كاشان جنوب  -بزرگراه شهيد خرازي  -تهران 	نشاني:
www.iranian.ac.ir تهران -ايرانيان تهران * موسسه غيرانتفاعي مجازي  استان 

ارزشمندي در حوزه  اين موسسه اولين موسسه آموزش عالي الكترونيكي در كشور است كه به شيوه كامال الكترونيكي فعاليت مي نمايد و داراي تجارب و مهارت هاي	شرايط عمومي:
اطع باالتر تحصيلي ادامه تحصيل دهند و يا به سرعت آموزش الكترونيكي در كشور است. جهت تحصيل موفق دانشجويان بطوري كه آن ها بتوانند به راحتي بعد از فارغ التحصيلي در مق

اي طراحي و آماده گرديده كه امكان در بازار كار مشغول بكارگردند و حتي ضمن تحصيل شرايط مناسبي را براي اشتغال و كسب درآمد داشته باشند، برنامه درسي و تحصيلي بگونه 
برخورداري  -زش عالي مي بايست داراي امكانات و شرايط زير باشند تا بتوانند در اين موسسه پذيرش و ادامه تحصيل دهند: تحقق موارد فوق فراهم گردد. دانشجويان اين موسسه آمو

براي آزمون ها اينترنت شتن اينترنت مناسب و از يك دستگاه رايانه مستقل، صرفا بمنظور آموزش الكترونيكي دانشجو همراه با وبكم و ميكروفن، گوشي موبايل هوشمند و نيز در اختيار دا
شهريه تحصيلي اعم از ثابت و متغير مطابق مصوبه هيات امناي موسسه در ابتداي هر نيمسال تعيين و از دانشجو دريافت خواهد  -.  ICDLپشتيبان (اينترنت دوم) و آشنايي با مهارت هاي 

برگزاري دوره منوط به رسيدن تعداد دانشجويان ثبت نام كننده به حد نصاب تعيين شده توسط  -د بود. شد و وجوه پرداختي دانشجو پس از ثبت نام به هيچ وجه قابل استرداد نخواه
گذاري پرداخت مي  بر اساس توافق نامه با بانك عامل در سراسر كشور در هر ترم وام قرض الحسنه شهريه با معرفي از طرف موسسه و با شرايط عالي بدون سپرده -موسسه مي باشد. 

رعايت كامل ضوابط و دستورالعمل هاي داخلي دانشگاه در طول دوران تحصيل جزء  -گذراندن دروس پيش نياز و جبراني ارايه شده به تشخيص گروه آموزشي مربوطه مي باشد.  - گردد.
، پژوهشي و مالي دانشگاه مندرج در تارنما از شرايط و الزامات الزم مطالعه كامل و دقيق مندرجات تارنماي دانشگاه و آشنايي با قوانين و ديگر شرايط آموزشي -تعهدات دانشجو است. 

  براي ثبت نام پذيرفته شده قلمداد مي گردد.
  02166124000	:تلفن	- 7تهران، خيابان توحيد، نرسيده به خيابان آزادي، روبروي ايستگاه مترو توحيد، بن بست فرهاديه، پالك 	نشاني:



 

  23 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.rayanee.ac.ir تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما استان 

  تحصيل رايگان افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره)	شرايط عمومي:
  02126215441	:تلفن	- 1طبقه  -44پالك -خيابان گلستان-خيابان وليعصر-تهران	نشاني:

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

  نو آوري هاي مصوب و اختراعات مصوب،پروژه ها ،بورسيه تحصيلي براي معدل استعدادهاي درخشان	شرايط عمومي:
  02188734156	:تلفن	- 6پالك  -خيابان ششم  -خيابان حمد قصير  -تهران 	نشاني:

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

  ..	شرايط عمومي:
  02161017101	:تلفن	- 3پالك  -كوچه مهر  -نرسيده به خيابان نصرت  -ميدان انقالب  -تهران 	نشاني:

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

  02158138000	:تلفن	- 14-16-18هاي شماره -خيابان انتصاريه  -خيابان دوم  -كارگر شماليخيابان  -تهران	نشاني:
d-shahrekord.tvu.ac.ir اي دختران شهركردچهارمحال و بختياري * آموزشكده فني و حرفه استان 

  03833346125	:تلفن	-رحمتيه  -شهركرد	نشاني:
p-shahrekord.tvu.ac.ir اي پسران شهركردبختياري * آموزشكده فني و حرفهچهارمحال و  استان 

  03832220933	:تلفن	-باالتر از صدا و سيما  -فردوسي شمالي  -شهركرد	نشاني:
www.sku.ac.ir چهارمحال و بختياري * دانشگاه شهركرد استان 

تعداد محدودي از دانشجويان دوره روزانه و با اولويت بندي دانشجويان مطابق با مقررات هاي دانشجويي خوابگاه به به دليل وجود محدوديت در ظرفيت خوابگاه -1	شرايط خوابگاه:
ترم براي تعداد  8ارايه خوابگاه براي دانشجويان دوره دكتري تخصصي حداكثر  1همچنين با رعايت موارد عنوان شده در بند  -2گيرد. هاي دانشجويي دانشگاه تعلق ميشوراي خوابگاه
دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي  -4امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه)، مهمان، انتقالي، بورسيه و شاغل وجود ندارد. -2باشد. نشجويان امكان پذير ميمحدودي از دا

  در دانشكده هنر فارسان فقط به دانشجويان روزانه خوابگاه تعلق مي گيرد.-5است. 
  باشد.فقه وحقوق اسالمي وعلوم سياسي مربوط به دانشكده هنر فارسان واقع در شهر فارسان وابسته به دانشگاه شهركرد مي ،ارتباط تصويري ،فرش،صنايع دستيرشته هاي 	شرايط عمومي:

  03832324421	:تلفن	-جاده سامان  2كيلومتر  -شهركرد 	نشاني:
 العلوم شهركرد پرديس بحر -چهارمحال و بختياري * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس شهيد باهنر شهركرد -چهارمحال و بختياري * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.noorhedayat.ac.ir شهركرد -چهارمحال و بختياري * موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  استان 

  03832244085	:تلفن	-جنب امور صنفي  -خيابان خبرنگار  -خيابان سعادت  -بلوار طالقاني  -شهركرد	نشاني:
ebnehesam.tvu.ac.ir ابن حسام -اي پسران بيرجند خراسان جنوبي * آموزشكده فني و حرفه استان 

  05631312000	:تلفن	-خيابان آيت ا... غفاري  -بيرجند	نشاني:
d-birjand.tvu.ac.ir حرفه اي دختران بيرجندخراسان جنوبي * آموزشكده فني و  استان 

  نفر 30ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  05632320001	:تلفن	-خيابان شهيد آويني بعد از فلكه راه و ترابري  -بيرجند	نشاني:

www.buqaen.ac.ir خراسان جنوبي * دانشگاه بزرگمهر قاينات استان 

به فضاهاي آموزشي،  ) دانشگاه بزرگمهر قائنات داراي دو خوابگاه دانشجويي براي دانشجويان دختر واقع در پرديس اصلي دانشگاه است كه اين امر سهولت دسترسي1	شرايط خوابگاه:
به علت محدوديت فضــا، مدت اســكان براي  ) اســكان دانشــجويان پســر در خوابگاه واقع در داخل شــهر صــورت مي گيرد.2را فراهم مي كند.  …كتابخانه مركزي، ســلف ســرويس و 

ست.  ست و پس از آن منوط به وجود ظرفيت خالي و با توجه به اولويتها صيلي ا سال اول تح سر دو نيم شجويان پ شجويان غير بومي و 3دان سكان در خوابگاهها با دان ) اولويت پذيرش و ا
  روزانه مي باشد.

  05631006000	:تلفن	-انتهاي خيابان بزرگمهر  -شيرازي ميدان  -خيابان امام خميني  -قاين 	نشاني:
https://birjand.ac.ir/fa خراسان جنوبي * دانشگاه بيرجند استان 

ستيجاري پرديس.اعطاء خوابگاه1	شرايط خوابگاه: شگاه با امكانات و كيفيت عالي بههاي ملكي و ا .اعطاء 2تمامي مقاطع تحصيلي شدگان غيربومي دوره روزانه در تمامي پذيرفته هاي دان
  .در اختيار قرار دادن خوابگاه متأهلي به صورت محدود3هاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه درصورت كمبود ظرفيت اسكان در پرديس دانشگاه خوابگاه

.انجام تمامي فرايندها 2.دسترسي به تجهيزات سخت افزاري بروز و اينترنت پرسرعت 1 :پذيرددانشگاه بيرجند با امكانات و تسهيالت عمومي و اختصاصي ذيل دانشجو مي	شرايط عمومي:
هاي ورزشي، مركز مشاوره و مركز بهداشت .ارائه امكانات رفاهي و ورزشي متنوع، نظير استخر، زمين چمن، سالن3و درخواستهاي دانشجويي بصورت الكترونيكي در سامانه جامع دانشگاه 

هاي .اعطاي حمايت5ازدواج وغيره مطابق با ضوابط صندوق رفاه دانشجويان  ،.اعطاي تسهالت رفاهي اعم از تحصيلي، ضروري4لف سروس مركزي و رستوران مكمل و درمان مجهز و س
هاي فرهنگي و هاي علمي، كانونر انجمن.اعطاي فرهنگ كارت، براي استفاده رايگان از خدمات و محصوالت فرهنگي، عضويت د6مالي در قالب طرح شتاب براي دانشجويان ممتاز 

هاي اي در اختيار رتبهعنوان نگين آموزش عالي شرق كشور، امكانات و تسهيالت ويژههاي الكترونيكي بهسال و پيشرو در آموزش 40هاي سياسي دانشگاه بيرجند با قدمت بيش از تشكل
ابقات كشوري و نيز قهرمانان ورزشي ملي به شرح زير قرار خواهد داد: دسترسي رايگان به منابع كتابخانه مركزي، اعطاي (يا برتر) كنكور، برگزيدگان المپيادهاي و مس 2000كمتر از 

عنوان كارگيري بههبنيان. اولويت در بهاي دانشكارگيري در مراكز رشد و تأسيس شركتوام و تسهيالت تحصيلي، اعطاي اعتبارات نقدي آموزشي، پژوهشي و مهارت افزايي، اولويت در به
  مراجعه فرماييد. https://birjand.ac.ir/intro/faكار دانشجويي. جهت كسب اطالعات بيشتر به تارنماي دانشگاه يا لينك 

  05631020000	:تلفن	-پرديس شوكت آباد -انتهاي بلوار شهيد آويني-بيرجند	نشاني:



 

  24 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.birjandut.ac.ir صنعتي بيرجندخراسان جنوبي * دانشگاه  استان  

  05632391212: تلفن – بيرجند صنعتي دانشگاه -معدن و صنعت بلوار -بيرجند نشاني:
 پرديس امام سجاد(ع) بيرجند -خراسان جنوبي * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس شهيد باهنر بيرجند -خراسان جنوبي * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.fer-pihe.ac.ir فردوس -خراسان جنوبي * موسسه غيرانتفاعي پيروزان  استان 

  دانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي خود گردان معرفي مي شوند	شرايط خوابگاه:
  كليه دانشجويان اين موسسه به صورت رايگان تحت پوشش طرح آموزش در مسير اشتغال قرار مي گيرند	شرايط عمومي:

  05632731801	:تلفن	-خيابان شهيد مطهري جنوبي  -فردوس	نشاني:
www.bir-hormozan.ac.ir بيرجند -خراسان جنوبي * موسسه غيرانتفاعي هرمزان  استان 

  معرفي دانشجويان به خوابگاه هاي خودگردان	شرايط خوابگاه:
  05632425151	:تلفن	- 6شهدا  -ميدان شهدا -بيرجند	نشاني:

montazeri.tvu.ac.ir شهيد محمد منتظري -اي پسران شماره يك مشهد خراسان رضوي * دانشكده فني و حرفه استان 

  05138781015	:تلفن	-روبروي قنادي جام عسل  -ميدان شهيد كاوه -ابتداي رضا شهر  -مشهد 	نشاني:
samenmashhad.tvu.ac.ir ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد حرفهخراسان رضوي * آموزشكده فني و  استان 

  05135310727	:تلفن	-بلوار سجاديه  -شهرك الهيه  -مشهد 	نشاني:
afdn.tvu.ac.ir اي دختران نيشابورخراسان رضوي * آموزشكده فني و حرفه استان 

  05142613141 :تلفن	- بلوار مقاومت-شهرك بسيج  -نيشابور	نشاني:
d-sabzevar.tvu.ac.ir خراسان رضوي * آموزشكده فني و حرفه اي دختران سبزوار استان 

  نفر 20ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  05144417015	:تلفن	-نرسيده به نيروي انتظامي  -شهرك توحيد 	نشاني:

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

  05152547041	:تلفن	- 41و  39بين امام خميني -بلوار امام خميني-تربت جام	نشاني:
www.torbath.ac.ir خراسان رضوي * دانشگاه تربت حيدريه استان 

ستيجاري (با تأمين هزينه 	شرايط خوابگاه: توسط دانشجو) به تعداد كافي براي خواهران و بصورت محدود دانشگاه تربت حيدريه فاقد خوابگاه ملكي بوده و داراي خوابگاه خودگردان و ا
  باشد.براي برادران مي

  05151240000	:تلفن	-محور تربت حيدريه به سمت مشهد  7كيلومتر  -تربت حيدريه 	نشاني:
www.hsu.ac.ir سبزوار -خراسان رضوي * دانشگاه حكيم سبزواري  استان 

  يابد.دانشجويي با اولويت دانشجويان غيربومي دوره روزانه و براساس امتيازبندي به واجدين شرايط اختصاص ميهاي خوابگاه	شرايط خوابگاه:
  05144013001	:تلفن	-توحيد شهر  -سبزوار 	نشاني:

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

نظارت دانشگاه وجود دارد. براي دانشجويان پسر نيز يك خوابگاه ملكي با ظرفيت محدود و با نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجويان براي دانشجويان دختر خوابگاه تحت 	شرايط خوابگاه:
  و همچنين چند خوابگاه خودگردان تحت نظارت دانشگاه وجود دارد.

شدگان با رتبه هاي برتر حمايت مي كند. اطالعات  -2سرويس رفت و برگشت به مشهد همه روزه براي دانشجويان برقرار است.  -1		شرايط عمومي: صنعتي قوچان از پذيرفته  دانشگاه 
  بيشتر در تارنماي دانشگاه

  05147017261	:تلفن	- 94771-67335كدپستي  -جاده قوچان به مشهد  5كيلومتر  -قوچان 	نشاني:
www.imamreza.ac.ir مشهد -رضا(ع) خراسان رضوي * دانشگاه غيرانتفاعي امام  استان 

  شرايط خوابگاه: دانشجويان دختر و غير بومي واجد شرايط مي توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي استفاده نمايند.	شرايط خوابگاه:
اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به واليت فقيه -1 :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 -3رعايت كامل شيونات و هنجارهاي اسالمي به ويژه حجاب اسالمي و نيز رعايت كامل عفاف در محيط هاي مرتبط با دانشگاه -2و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
پذيرفته شدگان -1اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان ب) تسهيالت و امتيازات: - 4زامي است. سازمان سنجش ال 2مندرج در دفترچه شماره 

خانواده -2ردار گردند .درصد تخفيف شهريه ثابت در اولين نيمسال تحصيلي برخو 50مي توانند از  19داراي معدل كتبي ديپلم سال سوم دبيرستان يا معدل كتبي سال دوازدهم باالي 
دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال (شامل دو نيمسال - 3درصد تخفيف شهريه ثابت در مدت مجاز تحصيلي برخوردار خواهند شد . 20كاركنان آستان قدس رضوي از 

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

دانشجوياني -6قرآن داراي مدرك معتبر و قهرمانان ورزشي مشمول آيين نامه وزارت علوم درمدت مجاز تحصيل از تخفيف شهريه ثابت بهره مند خواهند بود. دانشجويان حافظ كل -5
ي (ره)، معاونت امداد مستضعفين آستان قدس مشمولين كميته امداد امام خمين-7درصد شهريه ثابت همان نيمسال معاف خواهند شد  50كه در دوران تحصيل ازدواج نمايند از پرداخت 

دانشجوياني كه در طول تحصيل در مسابقات علمي يا ورزشي دانشگاهها يا -8رضوي و سازمان بهزيستي طبق شيوه نامه دانشگاه از تخفيف شهريه متغير و ثابت برخوردار خواهند بود.
داراي معدل كتبي برتر ديپلم يا سال دوازدهم پس از انجام  متقاضيان - 9دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند بود .موسسات علمي كشور شركت و مقام اول تا سوم را كسب نمايند از 

تارنماي دانشگاه  از شرايط تحصيل رايگان به مصاحبه علمي و فرهنگي و قبولي در اين مرحله مي توانند از شرايط تحصيل رايگان دانشگاه امام رضا (ع) استفاده نمايند براي اطالع دقيق
  مراجعه شود. 

  پذيرش در رشته كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف اسالمي و ارشاد(كليه گرايش ها) داراي مصاحبه است.شرايط خاص: 
  051384226038:نمابر – 553-91735صندوق پستي  -05138489787	:تلفن	-خيابان اسرار  -خيابان دانشگاه  -مشهد 	:نشاني واحد برادران

  051384226038:نمابر – 553-91735صندوق پستي  - 05137610111:ميدان فلسطين واحد رضوان دانشگاه امام رضا (ع) تلفن –مشهد  -پرديس خواهران 



 

  25 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.khayyam.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * دانشگاه غيرانتفاعي خيام  استان 

شدگان ازطريق-1		شرايط عمومي: صورت عير حضوري انجام مي گردد. ثبت نام پديرفته  سلف ،به دانشجويان در يك نوبت-2مراجعه به تارنماي موسسه و يه  غذا با نرخ دانشجويي در 
دانشجويان -4.تخفيف شهريه تعلق مي گيرد ،بر اساس مصوبات هيات امناي محترم دانشگاه ،به دانشجويان رتبه اول هررشته درپايان هرسال تحصيلي-3سرويس دانشگاه داده مي شود.

  كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهندشد.-5تحقيقات وفناوري از وام شهريه برحوردار شوند.،مي توانند با موافقت صندوق رقاه وزارت علوم
  05135252777	:تلفن	- 9189747178كدپستي  -ميدان مطهري  -بلوار شهيد رفيعي  -بزرگراه امام علي (ع)  -مشهد 	نشاني:

www.sadjad.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  استان 

  گردند.هاي خود گردان تحت نظارت دانشگاه منتخب استان (فردوسي مشهد) معرفي ميدانشجويان غيربومي به خوابگاه	شرايط خوابگاه:
شهريه -1	شرايط عمومي: شد.  دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام  صندوق رفاه دانشجويان وزارت عتف برخوردار خواهند  سهميه تخصيصي از  از دانشجويان برتر در  -2در چارچوب 

  شود.هاي آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و ورزشي در هر سال تقدير ميحوزه
  05136029000	:تلفن	- 64جالل آل احمد  -بلوار جالل آل احمد شمالي -مشهد 	نشاني:

www.um.ac.ir خراسان رضوي * دانشگاه فردوسي مشهد استان 

) امكانات 1پذيرد. هاي سطح يك كشور، با تسهيالت و امكانات به شرح زير دانشجو ميدانشگاه فردوسي مشهد با بيش از هفتاد سال سابقه و به عنوان يكي از دانشگاه	شرايط عمومي:
توانند در طرح خوشه بندي دانشجويان استعداد برتر دانشگاه شركت نمايند ( دانشجوياني كه در ) دانشجويان مي2گيرد. مي سخت افزاري و اينترنت پرسرعت در اختيار دانشجويان قرار

رفاهي، وام تحصيلي ) بر اساس ضوابط صندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايط غير شاغل و در محدوده سنوات مجاز 3هاي باال قرار بگيرند مورد حمايت مالي قرار خواهند گرفت) خوشه
صورت ) تمام دانشجويان به5هاي دانشگاه براي كليه دانشجويان و صبحانه، نهار و شام براي دانشجويان روزانه خوابگاهي فراهم است. ) امكان استفاده از ناهار در غذاخوري4گيرد. تعلق مي

درصد دانشجويان  80) به حداكثر 7باشد. اه) هاي دانشجويي روزانه در داخل پرديس دانشگاه مستقر مي) كليه سرا (خوابگ6گيرند. رايگان تحت پوشش بيمه عمر و حوادث قرار مي
كيلومتر طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان، با اخذ اجاره بهاء مصوب صندوق سراي دانشجويي تعلق  100غير بورسيه و ساكنين شهرهاي با فاصله بيشتر از  ،روزانه، غيربومي، غير كارمند

فيت، اسكان پذيرفته شدگان دختر نوبت دوم با ) سراي دانشجويي به دانشجويان نوبت دوم تعلق نمي گيرد لكن امكان بهره برداري از سراهاي دانشجويي در صورت وجود ظر8گيرد. مي
) وام شهريه به دانشجويان نوبت دوم (مشروط به تأمين اعتباراز سوي صندوق رفاه دانشجويان) پرداخت 9اخذ هزينه در سراهاي بنياد دانشگاهي( به صورت خودگردان) ميسر خواهد بود. 

) هزينه شهريه ثابت و واحدهاي درسي نوبت دوم در 10تصميمات تحت نظر دانشگاه و يا مراجع ذيصالح تغيير خواهد كرد.  )،19شود. تذكر: در شرايط خاص (مانند بيماري كوويد مي
تي توانند براي كسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنعزيز مي متقاضيانگردد (هاي آموزشي بر اساس ضوابط مصوب هيات امناي دانشگاه فردوسي مشهد محاسبه ميكليه گروه

edu.um.ac.ir  .(بنياد دانشگاهي دانشگاه فردوسي مشهد در راستاي يكي از اهداف خود كه ارتقاي سطح علمي دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد، جهت جذب 11مراجعه نمايند (
گروه آزمايشي علوم  متقاضيان. 1دهد: رتر، به شرح زيراختصاص ميهاي بشدگان داراي رتبهبورس هاي تحصيلي را به پذيرفته ،1400با استعداد و نخبه آزمون سراسري سال  متقاضيان

گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشته هاي  متقاضيان. 2سال تحصيلي  4ريال به مدت  10،000،000كشوري با مبلغ ماهيانه  500رياضي و فني رشته هاي مهندسي با رتبه زير 
كشوري با مبلغ ماهيانه  3000گروه آزمايشي علوم تجربي با رتبه زير  متقاضيان. 3سال تحصيلي  4ريال به مدت 10،000،000هيانه كشوري با مبلغ ما 3000غيرمهندسي با رتبه زير 

سال  4ل به مدت ريا10،000،000كشوري با مبلغ ماهيانه  150هاي خارجي با رتبه زير گروه آزمايشي علوم انساني و زبان متقاضيان. 4سال تحصيلي  4ريال به مدت 10،000،000
سال تحصيلي (براي اطالع  4ريال به مدت 10،000،000حائز رتبه هاي اّول تا سوّم المپيادهاي علمي دانش آموزي مرتبط با رشته تحصيلي منتخب با مبلغ ماهيانه  متقاضيان. 5تحصيلي 

شود براي دريافت تصوير گرامي توصيه مي متقاضيان همهمراجعه فرمائيد). *به  www.faf.um.ac.irبيشتر از جزئيات اين پاداش تحصيلي به وبگاه بنياد دانشگاهي فردوسي به نشاني 
  تري از دانشگاه فردوسي مشهد به تارنماي دانشگاه مراجعه كنند.دقيق

  05138802440	:تلفن	-ميدان آزادي  -مشهد 	نشاني:
 پرديس شهيد بهشتي مشهد -خراسان رضوي * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 نژاد مشهدپرديس شهيد هاشمي -خراسان رضوي * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.neyshabur.ac.ir خراسان رضوي * دانشگاه نيشابور استان 

خوابگاه هاي تحت نظارت دانشگاه ( واقع در پرديس دانشگاه نيشابور) و خوابگاههاي دانشگاه نيشابور فاقد خوابگاه دولتي مي باشد. ولي دانشجويان محترم مي توانند از 	شرايط خوابگاه:
  خودگردان سطح شهرستان استفاده نمايند.

  05143305000	:تلفن	-انتهاي بلوار اديب  -بلوار جانبازان  -نيشابور 	نشاني:
www.gonabad.ac.ir خراسان رضوي * مجتمع آموزش عالي گناباد استان 

  مجتمع فاقد خوابگاه دانشجويي دولتي مي باشد ولي براي دانشجويان خوابگاه خودگردان با اخذ شهريه در نظر گرفته شده است.	خوابگاه:شرايط 
  05157229701	:تلفن	-انتهاي خيابان غفاري  -گناباد 	نشاني:

www.kashmar.ac.ir خراسان رضوي * مركز آموزش عالي كاشمر استان 

  05155258801	:تلفن	- 9671995335كد پستي  -بلوار امام زاده سيد مرتضي  -كاشمر 	نشاني:
www.armanrzavi-ihe.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي آرمان رضوي (ويژه خواهران)  استان 

  05136625993	:تلفن	- 5اديب جنوبي  -بلوار اديب  -بزرگراه امام علي  -مشهد	نشاني:
www.atrak.ac.ir قوچان -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي اترك  استان 

  05147231737	:تلفن	-جنب نمايندگي ايران خودرو  -بلوار امام رضا (ع)  -قوچان	نشاني:
www.asrar.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي اسرار  استان 

ساتيد با بهره -1	شرايط عمومي: شاورهگيري از ا صيل در قالب م سبي را در طول دوره تح صنعت، امكانات منا ستمر و برگزاري دورهمجرب و مرتبط با  صيلي م هاي كارآفريني و هاي تح
  ارايه تخفيفات شهريه براي دانشجويان ممتاز -2كند. آموزي به دانشجويان ارايه ميمهارت
  05138661770	:تلفن	- 51پالك  - 69معلم  -بلوار معلم  -مشهد 	نشاني:



 

  26 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.eqbal.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  استان 

  05138219742	:تلفن	- 9سرافرازان  -بلوار سرافرازان  -بلوار پيروزي  -مشهد 	نشاني:
www.baharihe.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي بهار  استان 

  مؤسسه با خوابگاههاي خودگردان رسمي جهت دانشجويان غيربومي قرارداد منعقد نموده است. اين	شرايط خوابگاه:
غيرانتفاعي به  -كه در انتخاب رشته، اين موسسه را در بين موسسات آموزش عالي غيردولتيمتقاضياني شهريه ثابت در ترم اول براي  ٪ 50تخفيف  -1 :شرايط عمومي	شرايط عمومي:
تخفيف شهريه ثابت براي دانشجويان رتبه اول تا سوم به شرط دارا بودن  -3استفاده از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  -2كنند. اول انتخاب ميعنوان اولويت 
  تخفيف شهريه براي دانشجويان ورزشكاري كه براي موسسه مقام كسب كنند. -4 16حداقل معدل 

  05138840455	:تلفن	- 32پالك  - 2كوثر شمالي  -بلوار كوثر  -وكيل آباد  بلوار -مشهد	نشاني:
www.binaloud.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي بينالود  استان 

  05134230262	:تلفن	- 4نبش معلم -بلوار طرقبه  -مشهد 	نشاني:
www.beyhagh.ac.ir بيهق ـ سبزوارخراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي  استان 

  داراي خوابگاه خودگردان	شرايط خوابگاه:
  17درصد شهريه ثابت به دانشجويان رتبه اول تا سوم و معدل هاي باالي  20امتيازات ويژه جهت دانشجوياني كه انتخاب اول آن ها اين موسسه مي باشد. تخفيف تا سقف 	شرايط عمومي:

  05144668870	:تلفن	-رازي (چهارراه امداد) تقاطع خيابان طالقاني و  -سبزوار	نشاني:
www.parsrazavi.ac.ir گناباد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي  استان 

  05157229115	:تلفن	-روبروي اداره آموزش و پرورش  -خيابان ناصرخسرو  -گناباد	نشاني:
www.tabaran.ac.ir مشهد -تابران خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي  استان 

  هند گرديد.دانشجويان غيربومي جهت سكونت در خوابگا ه هاي دانشجويي به خوابگاه هاي خودگردان داراي مجوز از سوي دانشگاه منتخب استان، معرفي خوا 	شرايط خوابگاه:
دانشجويان انبازان و ايثارگران ب) تخفيفات شهريه براساس ضوابط و مصوبات هيات امنا موسسه، به افراد ذيل در هر نيمسال تحصيلي تعلق مي گيرد: الف) خانواده معظم شهدا، ج-1		شرايط عمومي:

سه آموزش عالي تا س شتر از يك خانواده در مو صيل همزمان دو فرد يا بي شي. ج) تح سازمان ممتاز علمي، فرهنگي و ورز شش كميته امداد امام خميني(ره)،  شجويان تحت پو بران د) دان
ساير نهادهاي خيريه  ستي و  شهريه، تعلق خواهد  -2بهزي ضي، وام كمك هزينه پرداخت  شجويان متقا شجويان وزارت متبوع، به كليه دان صندوق رفاه دان صيص اعتبار از  صورت تخ در 

  گرفت. 
  051- 35227223دورنگار:  - 05135227215‐7	:تلفن -91897-13113كدپستي: 	- 11پالك - 60شريعتي -شريعتي  بلوار -قاسم آباد  -مشهد 	نشاني:

www.toos.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي توس  استان 

  05138909641	:تلفن	- 20نبش شهيد قانع  -) 67بلوار شهيد قانع (معلم  -آباد(پل شهيد صياد شيرازي) بلوار وكيل -مشهد 	نشاني:
www.jdk.ac.ir كاشمر -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  استان 

  05155250800	:تلفن	-مقابل پمپ بنزين  -بلوار سيد مرتضي  -كاشمر 	نشاني:
www.hri.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  استان 

  05136238657	:تلفن	-جنب پارك نيلوفر  - 68انديشه  -انديشه  بلوار -مشهد 	نشاني:
www.hakimtoos.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  استان 

  خوابگاه براي دانشجويان غير بومي از طريق خوابگاههاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه فردوسي مشهد، امكانپذير خواهد بود.
برابر مصوبات موسسه، به دانشجويان رتبه اول تا -2اين موسسه در يكي از بهترين مناطق شهري با دسترسي بسيار آسان به مترو و وسايل حمل و نقل عمومي قرار دارد. -1	عمومي:شرايط 

به دانشجويان ورودي جديد برابر ضوابط -3ثابت اعطاء ميگردد. درصد تخفيف شهريه  20، 50،30) به ترتيب 18سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي (به شرط كسب معدل باالي 
برابر مصوبات موسسه، دانشجوياني كه اين  -4وام قرض الحسنه كمك هزينه پرداخت شهريه اعطاء ميگردد. (اين وام مجزا از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم مي باشد.)  ،موسسه

تحصيل همزمان دو فرد از هر خانواده -5در ترم اول بهره مند ميگردند.  %70ي، بعنوان انتخاب اول برگزينند، از تخفيف شهريه ثابت به ميزان موسسه را پس از دانشگاههاي دولتي حضور
ب نموده و اين موسسه را جهت كس 5000برابر مصوبات موسسه، دررشته هاي پذيرش باآزمون، دانشجوياني كه رتبه زير -6شهريه ثابت براي هر دانشجو ميگردد.  %20مشمول تخفيف

جهت دانشجويان برتر علمي،ورزشي،فرهنگي برابر ضوابط موسسه تخفيفات شهريه اعمال -7در ترم اول بهره مند ميگردند.  %50تحصيل انتخاب نمايند، از تخفيف شهريه ثابت به ميزان 
  خواهد شد.

  05138402726	:تلفن	- 230پالك -) 25خيابان گلستان غربي(دانشگاه  -خيابان دانشگاه  -مشهد	نشاني:
www.hnq.ac.ir قوچان -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي  استان 

  05147211772	:تلفن	-انتهاي اراضي سيمرغ  -جاده قوچان به مشهد  2كيلومتر  -قوچان 	نشاني:
www.khi.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي خاوران  استان 

  كمك به تامين خوابگاه دانشجويي جهت خواهران با هزينه شخصي دانشجو مطابق مقررات.	شرايط خوابگاه:
هاي دولتي (اعم از روزانه، پيام نور، شبانه و پرديس)، اين تخفيف درصدي از شهريه ثابت براي يك نيمسال جهت دانشجوياني كه در انتخاب رشته، پس از دانشگاه-1	شرايط عمومي:

 18. معافيت از پرداخت درصدي از شهريه ثابت اولين نيمسال تحصيلي براي دانشجوياني كه معدل كل دوره پيش دانشگاهي آن ها باالتر از 2اند. موسسه را انتخاب اول خود قرار داده
هاي ورزشي مجهز و متنوع، سالن آمفي تئاتر . اين موسسه داراي سالن4اشد.ب 4000كه رتبه كشوري آنها زير متقاضياني . معافيت از پرداخت شهريه ثابت در يك نيمسال براي 3باشد.

تخفيف ويژه جهت استفاده از اماكن ورزشي (سالن بدنسازي، فوتسال، كشتي -باشد. المللي در محيطي زيبا و با امكانات تأسيساتي مدرن ميمنحصر بفرد مطابق با آخرين استانداردهاي بين
-هاي تخصصي رايگان رباتيك، شبكه، امنيت شبكه و اطالعاتارايه كارگاه-. 6نمودن دانشجوياني كه از توان مالي الزم برخوردار نيستند وفق مقررات موسسه امكان بورسيه -5و...) 
ريه ثابت نيمسال بعد براي دانشجوياني كه در سطح استان . برخورداري از تخفيف ويژه در شه7سازي ورود به بازار كار افزارهاي كاربردي، جوش و ... جهت زمينهسازي تجاري، نرمبرنامه

معافيت از پرداخت درصدي از شهريه ثابت نيمسال بعد مطابق ضوابط آموزشي موسسه براي دانشجويان  -8و باالتر موفق به كسب رتبه اول تا سوم در مسابقات قراني و ورزشي شوند 
باشد.  1000كه رتبه كشوري آنها زير متقاضياني يت از پرداخت شهريه ثابت در كل دوران تحصيل در مقطع پذيرفته شده، براي معاف -.9رتبه اول تا سوم هر رشته، در هر نيمسال 

  شخصاً از موسسه بازديد نمايند. متقاضيانشود توانند براي كسب اطالعات بيشتر به تارنماي موسسه مراجعه نمايند. اكيداً توصيه ميمي متقاضيان
  05135230690	:تلفن	- 12و 10بين خيابان برادران حسيني  - 4فالحي  -بلوار شهيد رفيعي  -قاسم آباد  -مشهد 	نشاني:



 

  27 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.khorasan.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي خراسان  استان 

سايت كامپيوتر و آتليه مجهز  ،كارگاه،آزمايشگاه 33دانشجويان براي بازاركار از طريق شعار موسسه، فرهنگ، خالقيت و كارآمدي است و مهارت آموزي و آماده سازي 	شرايط عمومي:
بازنشستگان كشوري،  ،دانشجويان واجد شرايط زير از تخفيف درصدي از شهريه ثابت برخوردار مي شوند: الف: فرهنگيان، كاركنان نيروهاي مسلح ،صورت مي پذيرد. عالوه بر اين ها

ل كل سال آخر تحصيل مين اجتماعي و ايثارگران انقالب اسالمي و فرزندان آنان و بسيجيان فعال سراسر كشور با معرفي سازمان هاي ذيربط ب: دانشجوياني كه معدلشگري و سازمان تا
در طي هر سال تحصيلي د: دانشجويان شاغل به تحصيل تخفيف شهريه ثابت ج: دانشجويان ممتاز هر رشته %100و باالتر باشند در نيمسال اول تحصيلي معادل  18آنان در مقطع ديپلم 

رتبه شوند ( بر اساس آيين نامه مصوب در موسسه از يك خانواده ( دونفر و بيشتر) ه: دانشجوياني كه در جشنواره هاي استاني و كشوري در رشته هاي علمي و فرهنگي موفق به كسب 
تي كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي ضمنا در صورت تداوم همكاري سازمان امور دانشجويان، سلف سرويس وزارت علوم) ز: دانشجويان تحت پوشش سازمان هاي حماي

زيربط معرفي  دريافت وام شهريه به مراجعموسسه آماده سرويس دهي به دانشجويان است و متقاضيان دختر و پسر خوابگاه را نيز به خوابگاه هاي طرف قرارداد و افراد متقاضي را جهت 
  مي نمايد. فارغ التحصيالن به شركت هاي دانش بنيان مرتبط با موسسه جهت اشتغال معرفي مي گردند.

  05135028601	:تلفن	- 77خيابان معلم  -بلوار معلم  -مشهد 	نشاني:
www.motahar.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  استان 

  05138842226	:تلفن	- 2پالك  -45خيابان كوثر شمالي - مشهد	نشاني:
www.salman.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي سلمان  استان 

  در صورت مجوز استفاده از خوابگاه ها از طرف ستاد ملي كرونا، تامين خوابگاه دانشجويي خودگردان امكانپذير مي باشد	شرايط خوابگاه:
دانشجوياني كه از بين مؤسسات غيرانتفاعي، اين مؤسسه را  -2دانشجويان از وام هاي دانشجويي براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بهره مند خواهند بود.-1	شرايط عمومي:

دانشجويان ممتاز هر رشته در هر نيمسال، از تخفيف شهريه ثابت  -3درصد تخفيف شهريه ثابت در ترم اول برخوردار خواهند شد.  50به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند، از 
اه امكانات آموزشي: استفاده از اساتيد مجرب و برخورداري از فضاي مناسب آموزشي، سامانه هاي آموزش مجازي، مركز رايانه، كارگاه، آزمايشگ -4در نيمسال بعد برخوردار خواهند شد.
روزانه يك وعده غذاي گرم در سلف سرويس موسسه با ،در صورت مجوز استفاده از سلف سرويس ها از طرف ستاد ملي كرونا -6كانات الكترونيكي.و كتابخانه و قرائت خانه مجهز با ام

موسسه داراي  -9برنامه درسي.تسهيالت ويژه براي شاغلين دولت و بخش خصوصي در تنظيم  -8دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد.  -7قيمت يارانه اي توزيع مي گردد. 
  موقعيت مكاني مناسب (دسترسي آسان از طريق مترو و اتوبوس)است.

  05138650370	:تلفن	- 2الدن -ابتداي بلوار الدن -بلوار وكيل آباد  -مشهد 	نشاني:
www.sanabad.ac.ir گلبهار -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي سناباد  استان 

كه اين موسسه را پس از انتخاب رشته هاي روزانه متقاضياني به  -2تخفيف شهريه به قهرمانان ورزشي در سطح جهاني، آسيايي و ملي مطابق بخشنامه داخلي موسسه.  -1	شرايط عمومي:
بومي شهر ستان شامل شهرهاي  متقاضيانخواهد شد. تبصره: درصد شهريه ثابت در نيمسال اول تخفيف داده  50و شبانه دانشگاه هاي دولتي به عنوان اولويت اول خود انتخاب نمايند 

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 ارائه گواهي  - 5امكان استفاده از وام شهريه بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان.  -4تا سوم در هر نيمسال تحصيلي داده خواهد شد. 

  معتبر از بنياد شهيد بر اساس آيين نامه هاي اجرايي از تسهيالت شهريه برخوردار خواهند شد.
  05138326401-2	:تلفن	-جنب بخشداري  -ابتداي بلوار استقالل -شهر جديد گلبهار	نشاني:

www.shandiz.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي شانديز  استان 

  دانشجويان در طول دوره تحصيلي مطابق ضوابط از تسهيالت خوابگاه خودگردان برخوردار خواهند شد.	شرايط خوابگاه:
درصد تخفيف شهريه ثابت در  50دانشجوياني كه درميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مشهد، اين موسسه را به عنوان اولين اولويت خود انتخاب كرده باشند، از -1	شرايط عمومي:

پرداخت وام صندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايط. -3د. دانشجويان مي توانند شهريه تحصيل خود را طي اقساط ماهيانه پرداخت نماين-2نيمسال اول تحصيلي برخوردار خواهند بود. 
دانشجويان در طول دوره تحصيلي مطابق ضوابط از تخفيف شهريه جهت دانشجويان رتبه هاي برتر اول تا سوم هر ورودي برخوردار خواهند شد. -4امكان استفاده از وام قرض الحسنه. -4
وكيل آباد تا موسسه. با مراجعه به سايت موسسه مي توانيد از فضاي استاندارد علمي و آموزشي، امكانات رفاهي و مفرح ممتاز موسسه  سرويس اياب و ذهاب رايگان از انتهاي بلوار-5

  مطلع گرديد.
  05131509201	:تلفن	-) 10(دانشگاه  5مدرس  -هاي خروشانرو بروي موج -انتهاي بلوار وكيل آباد  -مشهد 	نشاني:

www.attar.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي عطار  استان 

  05138830118	:تلفن	- 8پالك  - 43كوثر -بلوار كوثر  -مشهد	نشاني:
www.ferdowsmashhad.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي فردوس  استان 

تخفيف شهريه جهت دانشجوياني كه -2شهري كه شرايط رفت و آمد را براي دانشجويان تسهيل مي كند.قرارداشتن در مركز شهر و دسترسي آسان به تمام امكانات -1	شرايط عمومي:
تخفيف شهريه جهت دانشجوياني كه مقاالت علمي پژوهشي و علمي -3مسابقات فرهنگي،ورزشي و جشنواره هاي هنري كسب رتبه نمايند.،در حين تحصيل در موسسه در المپيادهاي علمي

پرداخت وام شهريه به دانشجويان واجد شرايط.با معرفي به بانك -4و نشان موسسه در مجالت معتبر علمي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري به چاپ برسانند. ترويجي با نام 
موسسه -7در دو مقطع متوالي در اين موسسه تحصيل نمايند.  درصد تخفيف شهريه به دانشجوياني كه 10اعطا -6اعطا تخفيف به فرزندان محترم شهدا و ايثارگران-5مهرايران در هر ترم 

  داراي نگارخانه بامجوز رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي استفاده دانشجويان رشته هاي هنري مي باشد .
  05137256790	:تلفن	- 91375 - 1374پالك  -30كالهدوز  -بلوار شهيد كالهدوز  -مشهد 	نشاني:

www.kavian.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي كاويان  استان 

  خوابگاه خودگردان جهت دانشجويان غير بومي	شرايط خوابگاه:
 موسسه آموزش عالي كاويان باشد.تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول براي دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي انتخابهاي اول تا سوم آنها -1	شرايط عمومي:

تسهيالت ويژه براي دانشجويان ممتاز -4تخفيف ويژه شهريه به دانشجويان ممتاز اول تا سوم -3تخفيف شهريه ثابت دانشجويان برتر مسابقات ورزشي،قرآني،هنري،علمي،پژوهشي و... -2
  ارايه خدمات مشاوره اي رايگان-8بيمه حوادث دانشجويي -7وق رفاه برخورداري از وام شهريه صند-6تقسيط شهريه براي دانشجويان نيازمند -5

  05138816393	:تلفن	- 13نبش كوثر -خيابان كوثر  -بلوار وكيل آباد  -مشهد 	نشاني:



 

  28 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.vahdat.ac.ir تربت جام -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي وحدت  استان 

همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و  -2دانشجويان داراي رتبه اول تا سوم در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.  -1	شرايط عمومي:
ارايه تسهيالت  -4در يك نيمسال تحصيلي برخوردار خواهند شد. كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از تخفيف متقاضياني  -3متغير فرزندان شهيد ايثارگر 

برخورداري از تخفيف ويژه در شهريه ثابت  -7غذاي گرم دانشجويي با نرخ مصوب مناسب  -6امكانات ورزشي و اينترنت رايگان  ،سرويس اياب و ذهاب -5وام شهريه صندوق رفاه 
  تر موفق به كسب رتبه اول تا سوم در مسابقات قرآني و ورزشي شوند.نيمسال براي دانشجوياني كه در سطح استان و باال

  05152547001	:تلفن	-كيلومتر يك جاده تربت جام مشهد  -تربت جام 	نشاني:

nkh.tvu.ac.ir دارالفنون -اي پسران بجنورد خراسان شمالي * آموزشكده فني و حرفه استان 

  05832238602	:تلفن	-بعداز كارخانه آرد بيژن  -جاده اسفراين  3كيلومتر  -بجنورد 	نشاني:

d-bojnurd.tvu.ac.ir انقالب اسالمي -خراسان شمالي * آموزشكده فني و حرفه اي دختران بجنورد  استان 

  05832296800	:تلفن	-جنب دانشگاه پيام نور -خيابان شهريار -بجنورد 	نشاني:

www.ub.ac.ir بجنوردخراسان شمالي * دانشگاه  استان 

رنماي دانشگاه مراجعه شود) با توجه به كمبود خوابگاه دانشجويي، اولويت با دانشجوياني است كه بر اساس آيين نامه اجرايي سراهاي دانشجويي دانشگاه بجنورد (به تا	شرايط خوابگاه:
توانند از خوبگاه هاي دانشجويي غير دولتي استفاده كنند. دانشگاه بجنورد فاقد خوابگاه دانشجويي حائز شرايط باشند. ديگر دانشجويان نيازمند خوابگاه و همچنين دانشجويان نوبت دوم مي 

  متأهلي است.
  براي اطالع از شرايط  ويژه اعطاي كمك هزينه تحصيلي به تارنماي دانشگاه مراجعه فرماييد.	شرايط عمومي:

  05832201000	:تلفن	- 55111-94531كد پستي  -جاده اسفراين  4كيلومتر  -بجنورد 	نشاني:
 پرديس امام جعفرصادق(ع) بجنورد -خراسان شمالي * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس امام محمد باقر(ع) بجنورد -خراسان شمالي * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:

www.kub.ac.ir بجنورد -كوثر (ويژه خواهران) خراسان شمالي * دانشگاه  استان 

  دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي است و دانشجويان مي توانند از خوابگاه هاي غيردولتي تحت نظارت دانشگاه با هزينه شخصي استفاده كنند.	شرايط خوابگاه:
  05832262863	:تلفن	- 9415615458كد پستي  -كوچه شهيد عبدالحسين نوريان  -شهريور شمالي  17خيابان  -بجنورد 	نشاني:

www.eshragh.ac.ir بجنورد -خراسان شمالي * موسسه غيرانتفاعي اشراق  استان 

  خوابگاه در قالب بخش خصوصي	شرايط خوابگاه:
اعطاي  -2سال در زمينه آموزش عالي  13داشتن تجربه بالغ بر  -1مؤسسه غيرانتفاعي اشراق بجنورد امكانات رفاهي و خدمات اين موسسه شامل موارد زير مي باشد: 	شرايط عمومي:

امكان برگزاري كالس حداكثر  -5رم بدون كارمزد امكان پرداخت اقساطي شهريه در طول ت -4درصد  3پرداخت وام دانشجويي با كارمزد  -3مدرك رسمي و مورد تاييد وزارت علوم 
مجموعه ورزشي تجهيز شده با امكان برگزاري بيش  -8تخفيف شهريه جهت دانشجويان رتبه ممتاز در هر ترم  -7اجراي برنامه هاي مهارت افزايي و كار آفريني  -6در سه روز در هفته 
سرويس اياب و ذهاب شركت اتوبوسراني از سطح شهر به محل  -11سالن غذاخوري با امكان ارايه غذاي يارانه اي و متنوع -10تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي  -9از ده رشته ورزشي 

برخورداري از  -14 اينترنت پرسرعت رايگان در فضاي موسسه -13استفاده از بانك اطالعاتي جامع مقاالت كنفرانس ها و همايش ها(مگا پيپر) به صورت رايگان براي دانشجويان  -12موسسه 
  داراي امكانات و زيرساختهاي مناسب و استاندارد جهت برگزاري كالسها به صورت مجازي و از راه دور -16امتيازات بيمه دانشجويي 

  05832285701	:تلفن	-بعد از بيمارستان امام حسن (ع)  -اركان  -جاده اسفراين  5كيلومتر  -بجنورد 	نشاني:

www.hakiman.ac.ir بجنورد -خراسان شمالي * موسسه غيرانتفاعي حكيمان  استان 

  اين موسسه از خوابگاه دانشجويي با تخفيف ويژه (براي خواهران) برخوردار است.	شرايط خوابگاه:
دانشجويان ممتاز(رتبه اول تا سوم) -2اخذ مجوز افتتاح ساختمان داخل شهر بجنورد جهت رفاه حال دانشجويان براساس مجوز وزارت محترم علوم و دانشگاه بجنورد -1	شرايط عمومي:
يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه اي ب توزيع مي گردد. در صورت تأمين اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان  -3تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.  %20در هر رشته از 

ريالي با  000/000/20اعطاي وام شهريه  -5وام شهريه پرداخت خواهد شد.  ،در صورت تخصيص اعتبار وام دانشجويي از سوي صندوق رفاه دانشجويان به دانشجويان شاغل به تحصيل -4
همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه  -7ان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد. كليه دانشجوي -6به دانشجويان متقاضي  %4كارمزد 

كم درآمد و بي خانواده هاي -10همكاري با كميته امداد امام خميني (ره) جهت پرداخت شهريه  -9 پرداخت شهريه بصورت اقساطي. -8ن ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگرا
واقع ضروري براي دانشجويان مستعد سرپرست و تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و ... براساس ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. در م

كتابخانه  -12ر المپياد ورزشي استاني و كشوري مقام اول تا سوم را كسب كرده اند. تقدير از دانشجوياني كه د -11امكانات، كمكهاي مالي و تخفيف شهريه در نظر گرفته خواهد شد.
از دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي  -16برخورداري از سالن اجتماعات مجهز  -15سايت مجهز رايانه  -13مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشتراك مجله هاي علمي و پژوهشي . 

  ارشد پذيرفته مي شوند، به نحو مقتضي تقدير بعمل مي آيد. 
  05832285820 - 05832285818	:تلفن	-بعد از نمايشگاه بين المللي  -جاده اسفراين جاده اركان  5كيلومتر  -بجنورد 	نشاني:



 

  29 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
khz.tvu.ac.ir شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز خوزستان * آموزشكده فني و حرفه استان 

  06133343570	:تلفن	-بهمن 22كوي-گلستان -اهواز	نشاني:
www.osool.ac.ir واحد دزفول –خوزستان * دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين  استان 

  شوند.مي مندالدين شعبه دزفول از خوابگاه و امكانات رفاهي بهرهدانشجويان دانشكده اصولتمامي 	شرايط خوابگاه:
شرايط شغلي دانشجويان نبايد مانع از انجام فعاليت تحصيلي دانشجو  – 2استفاده از حجاب برتر و رعايت شيونات اسالمي براي كليه دانشجويان خواهر الزامي است.  – 1	شرايط عمومي:

توانند از وام دانشجويان مي – 5ارايه نامه بالمانع بودن ادامه تحصيل براي شاغلين رسمي.  – 4وظيفه. مرد) ازلحاظ خدمت سربازي و نظام متقاضياننداشتن منع قانوني (براي  – 3شود. 
شهريه طبق مصوبات هيات امناي  – 3دانشجو موظف است كليه مقررات و ضوابط دانشكده را رعايت نمايد.  – 2نمايند. ب ) شرايط و ضوابط اختصاصي  شهريه صندوق رفاه استفاده

چنانچه دانشجو به هر دليل از ادامه تحصيل  – 5باشند. كل شهريه ترم بعد معاف مي %20) يا باالتر باشد از 19/50دانشجوياني كه معدل ترم اول به بعد ( – 4دانشكده اخذ خواهد شد. 
  در اين دانشكده انصراف دهد شهريه طبق مقررات وزارت علوم اخذ خواهد شد. 

  061-42321663تلفن:  -جنب ورزشگاه شهيد ناحي  –روبروي مصالي دزفول  –خيابان امام خميني (ره) جنوبي  -نشاني واحد دزفول: دزفول 
www.scu.ac.ir اهواز -خوزستان * دانشگاه شهيد چمران  استان 

  براي دانشجويان روزانه خوابگاه به صورت محدود وجود دارد. دانشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجويان نوبت دوم ندارد.	شرايط خوابگاه:
  06133332043	:تلفن	-اتوبان گلستان  -اهواز	نشاني:

www.put.ac.ir خوزستان * دانشگاه صنعت نفت استان 

) تامين خوابگاه و سه وعده 2ريال براساس تعداد واحدهاي گذرانده و رتبه بندي.  4/250/000) برخورداري از كمك هزينه تحصيلي ماهيانه (بصورت بالعوض) تا سقف 1	شرايط عمومي:
) تامين بخشي از هزينه كتاب، لوازم التحرير و پرداخت وامهاي مختلف مانند وام خريد ماشين حساب تا سقف 3غذايي (مشابه دانشگاههاي دولتي) در طول ايام هفته و ترم تحصيلي 

) برگزاري سه دوره تابستانه 5ها و امكانات مناسب آموزشي براي تسلط يافتن به زبان انگليسي در چهار مهارت اصلي در دوران تحصيل ) وجود شرايط، زمينه4ريال  5/000/000
) امكان آشنايي دانشجويان با صنايع نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي در طول دوران تحصيل و اخذ پايان نامه هاي مرتبط با صنايع 6آموزي در شركت هاي وابسته به صنايع نفت و گاز كار

) اعطاي جوايز 8ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي باالتر مطابق ضوابط مربوطه التحصيالن ممتاز دانشگاه از تسهيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، جهت ) برخورداري فارغ7مربوطه 
) امكان حضور 10) بهره مندي دانشجويان ممتاز از امكانات اينترنت و كتابخانه به صورت رايگان 9تحصيلي و امتيازات خاص به دانشجويان ممتاز از طريق معرفي به بنياد ملي نخبگان 

) دانشگاه صنعت نفت و وزارت نفت هيچگونه تعهدي جهت استخدام فارغ 11اي در دانشگاه و اعطاي مدرك معتبر به دانشجويان ممتاز همزمان با تحصيل در دوره هاي مهندسي حرفه 
  التحصيالن نخواهند داشت

  06153326442	:تلفن	- 63146 - 61118كدپستي  -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 

  مي شود. به كليه دانشجويان روزانه واجد شرايط خوابگاه واگذار	شرايط خوابگاه:
  06152721230	:تلفن	- 63615-151صندوق پستي  63616-11111كد پستي  -ابتداي جاده زيدون  -بهبهان 	نشاني:

www.ramin.ac.ir مالثاني اهواز -خوزستان * دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان استان 

  06136522428	:تلفن	-مالثاني  -اهواز 	نشاني:
www.kmsu.ac.ir خوزستان * دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر استان 

  دانشگاه داراي محدوديت فضاي خوابگاهي مي باشد.	شرايط خوابگاه:
  06153535005	:تلفن	-خرمشهر 	نشاني:

www.amiralmoemenin.ac.ir اهواز -خوزستان * دانشگاه غيرانتفاعي امير المومنين(ع)  استان 

  06133337525	:تلفن	- 29پالك  -جنب پل چهارم  -بلوار امام موسي صدر  -امانيه  -اهواز 	نشاني:
 پرديس حضرت رسول اكرم(ص) اهواز -خوزستان * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس فاطمة الزهراء(س) اهواز -خوزستان * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.arvandan.ac.ir خرمشهر -خوزستان * موسسه غيرانتفاعي اروندان  استان 

  06153536422	:تلفن	-ساختمان سابق فرمانداري  -ميدان معلم  -بلوار واليت  -خرمشهر	نشاني:
www.mjdkh.ac.ir خوزستان -خوزستان * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  استان 

  06133345372	:تلفن	-انتهاي بلوار پرديس  -جاده گلستان  -اهواز	نشاني:
www.rahnama.ac.ir اهواز -خوزستان * موسسه غيرانتفاعي رهنما  استان 

  هاي سطح سهرامكان استفاده دانشجويان از خوابگاه	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:

  اشد كامپيوتري و آزمايشگاه مجهز مي ب مؤسسه داراي امكاناتي از قبيل كتابخانه، سايت -3پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت. 
  06135551859 - 06135512828	:تلفن	-6185733113كدپستي:  -جنب ترمينال سابق آبادان  -نبش ورودي كوي مهديس  -بلوار آيت اله بهبهاني  -اهواز	نشاني:

www.karoon.ac.ir اهواز -خوزستان * موسسه غيرانتفاعي كارون  استان 

  خوابگاه هاي خودگردان سطح شهرامكان استفاده دانشجويان از 	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:

هاي كامپيوتر سايت –داراي امكاناتي از قبيل كتابخانه موسسه  -4دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار مي گردند.  -3پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت. 
دانشجوياني كه دو مقطع تحصيلي را در  -6خواهر و همسر) از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.  ،دانشجويان داراي نسبت فاميلي (از قبيل برادر -5و آزمايشگاههاي مجهز مي باشد. 

  info@karoon.ac.irوردار مي شوند. اين موسسه تحصيل نمايند از تخفيف شهريه برخ
  06134468665	:تلفن	- 6164888518كدپستي  -كمربندي  4و 3بين خيابان  - 3فاز  -خيابان اقبال -كوي ملت  -اهواز 	نشاني:



 

  30 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.mehrarvand.ac.ir آبادان -خوزستان * موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  استان 

  06153364851	:تلفن	-دستگاه  700ابتداي منازل  - CNGجنب جايگاه سوخت  -نرسيده به فلكه فرودگاه  -اهللا طالقاني بلوار آيت -آبادان 	نشاني:
d-zanjan.tvu.ac.ir قايم(عج) -اي دختران زنجان زنجان * آموزشكده فني و حرفه استان 

  02433447708	:تلفن	-شهيد كالنتري خيابان  -خيابان شيخ فضل اله نوري -زنجان	نشاني:
www.iasbs.ac.ir زنجان * دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان استان 

در  ريزنجان به آدرس ز هيعلوم پا يليتكم التيدانشگاه تحص تيدر وب سا نيو همچن يو فناور قاتيوزارت علوم تحق تيدر وب سا وستهيپ ينامه دوره دكتر نييآ. 	شرايط عمومي:
  https://iasbs.ac.ir/edu-provisions. پلمياز د وستهيپ ينامه دكتر نييآ نكيل /يآموزش ينامه ها نييدسترس است. قسمت آموزش/ آ

  02433152216	:تلفن	- 45195-1159صندوق پستي  444شماره  -بلوار پرفسور يوسف ثبوتي  -زنجان 	نشاني:
www.znu.ac.ir زنجانزنجان * دانشگاه  استان 

  02433052335	:تلفن	-جاده تبريز  6كيلومتر  -زنجان 	نشاني:
 پرديس شهيد بهشتي زنجان -زنجان * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس فاطمة الزهراء(س) زنجان -زنجان * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.roozbeh.ac.ir زنجان -غيرانتفاعي روزبه زنجان * موسسه  استان 

  شرايط خوابگاه: دانشجويان در طول دوره تحصيلي مطابق ضوابط از تسهيالت خوابگاه خودگردان برخوردار خواهند شد.	شرايط خوابگاه:
تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول  %50دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي، اين موسسه را به عنوان اولين اولويت خود انتخاب كرده باشند از  -1	شرايط عمومي:

رداخت وام صندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايط پ -3دانشجويان مي توانند شهريه تحصيل خود را طي اقساط ماهانه پرداخت نمايند.  -2تحصيلي برخوردار خواهند بود. 
ارائه تخفيفات ويژه جهت استفاده از امكانات و  -5دانشجويان در طول دوره تحصيلي مطابق ضوابط از تخفيف شهريه جهت دانشجويان رتبه برتر هر ورودي برخوردار خواهند شد  -4

برنامه سازي تجاري جهت زمينه سازي ورود به –ئه كارگاه هاي آموزشي رايگان رباتيك، شبكه، امنيت شبكه و اطالعات ار -6باشگاه هاي مجهز ورزشي موسسه به صورت فوق برنامه 
  برخورداري از امتيازات بيمه دانشجويي -8اينترنت پرسرعت رايگان در فضاي موسسه -7بازار كار براي رشته هاي كامپيوتر، برق و الكترونيك 

  02433038003-7و   02433038015	:تلفن	-پونك شهرك  -زنجان 	نشاني:
www.saeb.ac.ir ابهر -زنجان * موسسه غيرانتفاعي صايب  استان 

  موسسه داراي خوابگاه خواهران مي باشد و در صورت به حد نصاب رسيدن برادران خوابگاه ارائه مي گردد .	شرايط خوابگاه:
ارايه تخفيف به  -4ارايه وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان -3ارايه تخفيف به خانواده محترم فرهنگيان -2ايثارگران  ،جانبازان،معزز شهداارايه تخفيف به خانواده هاي  -1	شرايط عمومي:

  تقسيط شهريه -5دارندگان حكم قهرماني ورزشي 
  02435242067	:تلفن	-جنب ميدان تمدن  -ابهر 	نشاني:

www.kar.ac.ir واحد خرمدره –غيرانتفاعي كار  قزوين * موسسه استان 

  مي باشد .  شرايط خوابگاه واحد خرمدره: موسسه در واحد خرمدره داراي خوابگاه اختصاصي جهت دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان جهت دانشجويان پسر
ــرايط عمومي واحد خرمدره:  ــد .  -1ش ــهر تهران و كرج مي باش ــورت خودگردان از ش ــجويان بص ــرويس اياب و ذهاب براي كليه دانش ــه داراي س ــس ــهريه ثابت  -2موس تخفيف ش

سته اعمال ميگردد.  30%،40%،50% سي پيو شنا شته و مقطع كار سوم در هر ر شجويان رتبه اول تا  سي  %40الي  %20ميزان  -3براي كليه دان شنا شهريه متغير در مقطع كار تخفيف در 
تخفيف شهريه ثابت در مقطع  %50ميزان  -4سال در زمان ثبت نام ) .  3پيوسته جهت دانشجويان كارگر و يا عضو در خانه كارگر با ارائه معرفي نامه اعمال مي گردد( به شرط عضويت 

شش و كاركنان كميت شجويان تحت پو سته جهت دان سي پيو شنا سمي تعلق مي گيرد . كار شرط ارائه معرفي نامه ر ستي به  شهريه متغير در مقطع  %15ميزان  -5ه امداد و بهزي تخفيف 
ه تخفيف در شهري %20ميزان  -6ت . كارشناسي پيوسته جهت كارمندان رسمي دولت و پرسنل نيروهاي مسلح و نيز فرزندان بازنشستگان دولتي و نيروهاي مسلح در نظر گرفته شده اس

ساير تخفيفات در تارنماي واحد خرمدره به آدرس -7ثابت جهت دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته .  تحصيل در كليه  -8قابل مشاهده است .  khoramdareh.kar.ac.irليست 
  جوئي مي باشد . وام صندوق رفاه دانش ،موسسه در واحد خرمدره داراي سلف سرويس -9رايگان مي باشد .  %100رشته هاي مقطع كارداني 

  02435527990دورنگار: 02435536560و  02435536550 :تلفن –جنب كمربندي -انتهاي خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي-نشاني واحد خرمدره: خرمدره
d-semnan.tvu.ac.ir اي دختران سمنانسمنان * آموزشكده فني و حرفه استان 

  02333465490	:تلفن	-متري شهيد مصطفي خميني  45بلوار  -ميدان كوثر -سمنان	نشاني:
semnan.tvu.ac.ir اي پسران سمنانسمنان * آموزشكده فني و حرفه استان 

  02333330335	:تلفن	-بلوار شريف واقفي  -سمنان	نشاني:
d-shahrood.tvu.ac.ir سمنان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود استان 

  نفر 30خوابگاه دولتي ظرفيت 	شرايط خوابگاه:
  02332270013	:تلفن	-ميدان هفت تير  -شاهرود	نشاني:

www.ugsr.ir سمنان * دانشكده فني و مهندسي گرمسار استان 

  اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد.	شرايط خوابگاه:
  02331930000	:تلفن	-گرمسار بلوار شهيد بهشتي 	نشاني:

www.du.ac.ir سمنان * دانشگاه دامغان استان 

  نيمسال تحصيلي 4خوابگاه براي پسرها:  -نيمسال تحصيلي  4خوابگاه براي دخترها: 	شرايط خوابگاه:
  02335220087	:تلفن	-ميدان دانشگاه  -دامغان 	نشاني:



 

  31 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.semnan.ac.ir سمنان * دانشگاه سمنان استان 

دانشجوياني كه رتبه اول در هر  - 2دانشگاه سمنان با توجه به محدوديت فضاي خوابگاهي، صرفا به دانشجويان روزانه در اولين سال تحصيلي خوابگاه واگذار مي كند. -1	شرايط خوابگاه:
محل تحصيل  -4خوابگاه به دانشجويان شبانه و پرديس خودگردان معذور است.  دانشگاه سمنان از ارائه -3كد رشته تحصيلي را احراز نمايند، در سال تحصيلي بعد خوابگاه دولتي دريافت مي كنند. 

محل تحصيل و خوابگاه  -5كيلومتري از شهرستان سمنان مي باشد.  20و خوابگاه دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي و دانشكده منابع طبيعي اين دانشگاه واقع در مهدي شهر و در فاصله 
  كيلومتري از شهرستان سمنان مي باشد. 24دانشگاه واقع در شهميرزاد و در فاصله  آموزشكده دامپزشكي اين

  دانشگاه سمنان دانشگاه عاري از دخانيات است.	شرايط عمومي:
  02331530000	:تلفن	-روبروي پارك سوكان  -جاده دامغان  3كيلومتر  -سمنان 	نشاني:

www.shahroodut.ac.ir صنعتي شاهرودسمنان * دانشگاه  استان 
  به كليه پذيرفته شدگان خوابگاه تعلق مي گيرد	شرايط خوابگاه:

  02332392204	:تلفن	- 3619995161كد پستي  -بلوار دانشگاه  -شاهرود 	نشاني:
www.eyc.ac.ir سمنان * دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي استان 

دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه در -2درصد تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت. 25به پذيرفته شدگان نهايي كه رتبه آزمون آنها دو رقمي باشد تا سقف -1	شرايط عمومي:
به تمامي افراد شاغل در  -3قرار خواهند گرفت.كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث -2چارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد.

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

درصد  20از دانشجوياني كه در دو مقطع متوالي در اين دانشگاه تحصيل نمايند  -6درصد تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت. 25اين دانشگاه به تحصيل مشغول باشند، به هر كدام تا سقف 
درصد  15مدال آوران مسابقات ورزشي تا سقف  -8دانشجويان هر روز از وعده غذايي گرم(ناهار) در سالن غذاخوري مجهز بهره مند مي گردند.  -7تخفيف شهريه برخوردار مي گردند.

نگي شركت هاي معتبر، سرويس اياب و ذهاب از عمده ميادين اصلي تهران و شهرهاي كيلومتري سه راه افسريه تهران قرار گرفته و با هماه 55دانشگاه در  -9تخفيف شهريه مي گيرند.
دانشجويان از  -11 گردند.مند ميدانشجويان از كتابخانه ديجيتال،كارت سالمت،سايت هاي مجهز رايانه اي و سيستم اطالعات آموزشي مبتني بر وب، بهره -10مسير برقرار مي باشد.

  دسترسي به منابع و پايگاه هاي اطالعات علمي معتبر دنيا بهره مند مي گردند.اينترنت رايگان و 
  02334521563	:تلفن	-خيابان دانشگاه  -بلوار آيت ا... طالقاني  -كي ايوان	نشاني:

 پرديس شهيد رجايي سمنان -سمنان * دانشگاه فرهنگيان  استان  
  :تلفن	-	نشاني:

 پرديس فاطمة الزهراء(س) سمنان -فرهنگيان سمنان * دانشگاه  استان  
  :تلفن	-	نشاني:

www.adiban.ac.ir گرمسار -سمنان * موسسه غيرانتفاعي اديبان  استان 
  02334557261	:تلفن	-بين پل هوايي و شهرك صنعتي گرمسار  -ضلع شمالي جاده تهران به مشهد  -گرمسار	نشاني:

www.barayand.ac.ir 1399-91447-13991217-1400شاهرود (توقف پذيرش -موسسه غيرانتفاعي برايند سمنان *  استان( 
  02332397825	:تلفن	-خيابان پژوهش  -شهرك دانشگاه  -ميدان هفت تير  -شاهرود	نشاني:

www.tooran.ac.ir دامغان -سمنان * موسسه غيرانتفاعي توران  استان 
روزانه يك وعده غذاي -2گيرد. درصد تخفيف شهريه ثابت در نيمسال بعد تعلق مي 10و  20،30به ترتيب  17شرط كسب حداقل معدل  هاي اول تا سوم بهبه رتبه--1	شرايط عمومي:

صندوق رفاه به دانشجويان تعلق مي آزمايشگاه، آتليه مجهز  موسسه از امكاناتي نظير اينترنت پرسرعت رايگان، كتابخانه مجهز،سلف،-3گيرد. گرم يارانه اي با تخصيص اعتبار از طرف 
  باشد.و... مي
  02335262945	:تلفن	-ساختمان شهيد آويني  -ضلع شرقي دانشگاه پيام نور  -ميدان صد دروازه  -دامغان	نشاني:

www.roshdedanesh.ac.ir سمنان -سمنان * موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  استان 
  02333481782	:تلفن	-خيابان شهيد احمدي روشن  -شرق مصال  -ميدان استاندارد  -سمنان 	نشاني:

www.nbshahrood.ac.ir سمنان * موسسه غيرانتفاعي شاهرود استان 
شهريه نيمسال اول به ميزان  -1	شرايط عمومي: شجويي و ميزان بودجه تخصيص يافته  -2درصد.  50تخفيف ويژه در  صندوق رفاه دان ضوابط  شرايط بر اساس  شجويان واجد  وام به دان

شرطي كه داراي حداقل معدل -3شهريه تعلق خواهد گرفت.  سوم، به  شجويان رتبه اول تا  صيلي به دان شند به ترتيب معادل  18در پايان هر ترم تح صد تخفيف در  10، 20، 30با در
شد.  سا -4شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد  سالن بدن شناس،  ،زيساير امكانات كمك آموزشي و رفاهي موسسه عبارتند از:  سايت رايانه اي، مشاور و روان شارات، كتابخانه مركزي،  انت

  مكز رشد فناوري هاي نوين با مجوز پارك علم و فناوري، سلف سرويس و بوفه دانشجويي.
  02332373651	:تلفن	-ميدان حضرت ابوالفضل (ع)  -خيابان شهيد هاشمي نژاد  -ميدان واليت  -شاهرود 	نشاني:

www.otaria.ac.ir ايوانكي -سمنان * موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  استان 
) برگزيده ACIدانشگاه منتخب برتر جهان از سوي انجمن علمي بين المللي بتن آمريكا ( 12اين موسسه طي فعاليت هاي چشمگيري كه تا كنون از خود نشان داده بعنوان يكي از 		شرايط عمومي:

فناوري مي باشد كه بعنوان موسسسه  به لوح تقدير و سپاس نايل آمده است و تنها موسسه غير انتفاعي داراي مركز تحقيقات بتن و معماري با مجوز رسمي وزارت علوم، تحقيقات وشده و 
از طرف شركت فني و مهندسي وندشيمي ساختمان به دانشجويان  اعطاي بورسيه تحصيلي رايگان-1پژوهشي منتخب برتر كشور به دريافت لوح سپاس از وزارت عتف نايل آمده است. 

امكان معرفي و هماهنگي جهت مصاحبه هاي كاري  -3امكان معرفي و اعزام دانشجويان برتر به خارج از كشور، در قاره امريكا و كانادا به منظور ادامه تحصيل  -2استعدادهاي درخشان 
 33حضور دانشجويان دركالس هاي رايگان دوره كانال ارتباط صنعت با جامعه و دانشگاه با همكاري  -6، حسابداري، حسابرسي و معماري با مديران و رهبران حوزه هاي ساخت و ساز

ان در انجمن علمي امكان عضويت رايگان دانشجوي -4شركت حوزه هاي صنعت جهت آموزش و يادگيري فعال مهارت هاي فني و كاربردي براي آمادگي به ورود به بازار كسب و كار 
در نظر -7) ) و مركز تحقيقات بتن از مزاياي در نظر گرفته شده ACIامكان استفاده برندگان مسابقات دانشجويي انجمن علمي بين المللي بتن امريكا  -ACI)) 5بين المللي بتن آمريكا 

اعمال تخفيف شهريه ثابت به دانشجويان ممتاز (رتبه هاي  -9گرفتن تخفيف هاي دانشجويي به دارندگان مقام هاي اول تا سوم مسابقات علمي فرهنگي و يا ورزشي برابر ضوابط و مقررات 
استفاده از آزمايشگاه هاي بتن، مواد و مصالح، كارگاه هاي جوشكاري، آتليه معماري  -11شجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود دان -10اول تا سوم ) در هر نيمسال 

درصورت  -13فناوري استفاده نمايند دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند از وام شهريه بانك ملت و صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و  -12خاك، مجهز به تجهيزات روز 
دانشجويان در دوران تحصيل ملزم به اخذ دوره هاي ويژه مهارت اندوزي طبق  -14تامين اعتبار ازسوي صندوق رفاه يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه ميان دانشجويان توزيع مي گردد 

كيلومتري با تهران، سرويس  10به دليل فاصله  -15مي باشند  ACIي، مقرارات ملي، نرم افزار و دوره هاي بين المللي ابالغيه وزارت علوم ( از جمله دوره هاي شناخت و استاندارد نويس
ور در امكان حض 15امكان حضور دانشجويان در دوره هاي كار آموزي و فناوري نوين در شركت هاي همكار و پروژه هاي فعال  -16اياب و ذهاب با پرداخت هزينه ميسر مي باشد. 

  استارت آپ هاي فني و سرمايه گزاري درجهت شروع ايده هاي برتر كسب و كارهاي نوين
  02334520201	:تلفن	-بلوار دانشگاه آريا  -كيجنب شهر جديد ايوان -كيايوان	نشاني:
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  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.fazilat.ac.ir سمنان -سمنان * موسسه غيرانتفاعي فضيلت  استان 

دانشجويان مي توانند از وام شهريه كه توسط صندوق رفاه دانشجويي  -2ممتاز در هر نيمسال تحصيلي از درصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي گردند. دانشجويان  -1	شرايط عمومي:
  دانشجويان مي توانند از يك وعده غذاي گرم، ترجيحا ناهار استفاده نمايند. -3پرداخت مي گردد، بهره مندشوند. 

  02333481886	:تلفن	-خيابان شهيد احمدي روشن  -شرق مصلي  -ميدان استاندارد  -سمنان 	نشاني:
www.kumesh.ac.ir سمنان -سمنان * موسسه غيرانتفاعي كومش  استان 

  پانسونها و خوابگاههاي مورد تائيد دانشگاه مادر استان را معرفي مي نمايد . ،موسسه به دانشجويان دختر و پسر متقاضي خوابگاه	شرايط خوابگاه:
كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند  -5تحقيقات و فناوري به دانشجويان متقاضي از همان ترم اول وام تعلق مي گيرد .  ،طبق ضوابط وزارت علوم -1	شرايط عمومي:

امكان تقسيط شهريه  -7نظر گرفته مي شود .درصد شهريه در  100درصد طبق قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران تخفيف  25آزاده و جانباز باالي  ،به دانشجويان فرزند شهيد -6شد .
  موسسه داراي اينترنت بي سيم به صورت رايگان مي باشد  -8براي دانشجويان وجود دارد .

  023-33480792نمابر:  02333480790	:تلفن 35144-84912:كد پستي	-ضلع شرقي مصلي  -خيابان شهيد احمدي روشن  -ميدان استاندارد  -سمنان	نشاني:
www.molavi.ac.ir ايوانكي -سمنان * موسسه غيرانتفاعي مولوي  استان 

شوند.-1	شرايط عمومي: شجويي پرداخت ميگردد بهره مند  صندوق رفاه دان سط  شجويي كه تو شجويان مي توانند از وام دان شجويي برخوردار -2دان شجويان از مزاياي بيمه دان كليه دان
به دليل فاصله ي نزديك با تهران سرويس اياب و ذهاب با پرداخت هزينه -4از سوي صندوق رفاه يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه توزيع ميشوددرصورت تامين اعتبار -3خواهند بود.
  كالسهاي موسسه حتي االمكان دو روز درهفته برگزار ميشود.-5ميسر است

  02334521937نمابر: 09919208681-09919208682	:تلفن	-ميدان امام علي(ع)  -كيايوان -گرمسار	نشاني:
www.cmu.ac.ir سيستان و بلوچستان * دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار استان 

سازمان امور 	شرايط خوابگاه: ساس تعرفه هاي ابالغي از  شدگان خوابگاه تعلق ميگيرد. هزينه خوابگاه ها بر ا شگاه به تمام پذيرفته  شد. كليه خوابگاه ها در در اين دان شجويان مي با دان
  محوطه دانشگاه قرار دارد.

عدم استفاده از  ،عدم داشتن ضعف بينايي -1بايد شرايط زير را دارا باشند:  ،كه رشته هاي مهندسي دريانوردي و مهندسي كشتي (موتور) را انتخاب مي كنندمتقاضياني 	:شرايط خاص
عدم داشتن نقص جسماني و دارا بودن سالمت جسمي و روحي كامل با تاييد پزشك معتمد سازمان بنادر و دريانوردي. الزم به ذكر است هزينه  ،عدم داشتن كوررنگي چشم ،عينك طبي

دريانوردي قابل دسترسي است.  مي باشد. ليست پزشكان معتمد سازمان بنادر و ساير ارگانهاي دريايي در وبگاه سازمان بنادر ومتقاضي كليه مراحل معاينات پزشكي بر عهده شخص 
ضمن دارا بودن شرايط  ،هاي دريايي باشندهاي مذكور، چنانچه متقاضي خدمت در ارگانپس از فارغ التحصيلي كارشناسي در رشته متقاضيان -3سانتيمتر.  165داشتن حداقل قد  -2

ب نمايند. الزم بايد پس از طي دوره هاي كارورزي الزم در روي كشتي، در امتحانات شايستگي سازمان بنادر و دريانوردي شركت و حد نصاب نمره قبولي را كس ،اختصاصي ارگان مربوط
ها و تضامين مربوط به عهده شخص دانشجو هزينه شناسنامه دريايي و مجوز خروج از كشور جهت اعزام به دوره كارورزي در دريا، تمام ،به ذكر است در صورت نياز به اخذ گذرنامه

  داشتن معافيت پزشكي براي احراز مشاغل دريايي قابل قبول نمي باشد. -4باشد و دانشگاه در اين زمينه هيچ گونه تعهدي نخواهد داشت. مي
  05431272077 - 05435320020	:تلفن	- 9971756499كد پستي  -بلوار دانشگاه  -چابهار 	نشاني:

www.uoz.ac.ir سيستان و بلوچستان * دانشگاه زابل استان 

) به كليه پذيرفته شدگان دختر 2) به كليه پذيرفته شدگان دختر و پسر دوره روزانه حتي االمكان امكانات رفاهي شامل خوابگاه، تغذيه و وام هاي مرتبط تعلق مي گيرد.1	شرايط عمومي:
شبانه) حتي االمكان  صورت وجود ظرفيتدوره نوبت دوم( شبانه) در  سر دوره نوبت دوم( شدگان پ شامل خوابگاه، تغذيه و وام هاي مرتبط تعلق مي گيرد و به پذيرفته   امكانات رفاهي 

ــاير خدمات رفاهي مانند تغذيه  ــدگان مي توانند از س ــود. همچنين اين پذيرفته ش ــاص داده مي ش ــجويي، خوابگاه اختص ــوند. و وامخالي در خوابگاه هاي دانش  هاي مرتبط بهره مند ش
  ) به پذيرفته شدگان پرديس خودگردان هيچ يك از امكانات رفاهي شامل خوابگاه، تغذيه و وام تعلق نمي گيرد.3

  05431232030	:تلفن	-پرديس جديد دانشگاه زابل -جاده بنجار 2كيلومتر  -زابل	نشاني:
www.usb.ac.ir زاهدان -سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان * دانشگاه  استان 

  05431136229	:تلفن	-خيابان دانشگاه  -زاهدان 	نشاني:
www.iuc.ac.ir سيستان و بلوچستان * دانشگاه غيرانتفاعي چابهار استان 

  05435314310	:تلفن	-تراس بهشت  -منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار -چابهار	نشاني:
 پرديس رسالت زاهدان -دانشگاه فرهنگيان سيستان و بلوچستان *  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس شهيد مطهري زاهدان -سيستان و بلوچستان * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.velayat.ac.ir ايرانشهر -سيستان و بلوچستان * دانشگاه واليت  استان 

  05431251200	:تلفن	-مرادي بزرگراه شهيد  4كيلومتر  -ايرانشهر 	نشاني:
www.saravan.ac.ir سيستان و بلوچستان * مجتمع آموزش عالي سراوان استان 

  05437630095	:تلفن	-سراوان 	نشاني:
www.baharandisheh.ac.ir چابهار -سيستان و بلوچستان * موسسه غيرانتفاعي بهار انديشه  استان 

  05435322037	:تلفن	-بهزيستي روبروي  -خيابان قدس -چابهار 	نشاني:
www.hatef.ac.ir زاهدان -سيستان و بلوچستان * موسسه غيرانتفاعي هاتف  استان 

  وجود خوابگاه خودگردان در نزديك موسسه	شرايط خوابگاه:
  امكان تقسيط شهريه و دريافت وام -برگزاري دوره هاي مهارت محور بدون دريافت شهريه 	شرايط عمومي:

  05433294456	:تلفن	-جنب دانشكده علوم قرآني  -بلوار بزرگمهر -زاهدان 	نشاني:
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  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
d-shiraz.tvu.ac.ir فارس * آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز استان 

  نفر 52ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  07132222900	:تلفن	-تقاطع خيابان سعدي -خيابان فردوسي	نشاني:

bahonarshiraz.tvu.ac.ir شهيد باهنر -فارس * دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  استان 

  نفر 60ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  07137388151	:تلفن	-پل رضوان  -بلوار رحمت -شيراز	نشاني:

www.jahromu.ac.ir فارس * دانشگاه جهرم استان 

  07154372252	:تلفن	-ميدان خليج فارس  -بلوار شهيد مطهري  -جهرم 	نشاني:
www.kazerunsfu.ac.ir كازرون -فارس * دانشگاه سلمان فارسي  استان 

  07142226050	:تلفن	-اول خيابان طالقاني  -چهارراه ارشاد  -كازرون 	نشاني:
www.shirazu.ac.ir فارس * دانشگاه شيراز استان 

كيلومتر از شهر شيراز است. 100اولويت واگذاري خوابگاه با دانشجويان روزانه غيربومي داراي مسافت بيش از  -2شود. به كليه دانشجويان روزانه خوابگاه واگذار مي-1	شرايط خوابگاه:
  در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر به بخش معاونت دانشجويي در تارنماي دانشگاه، مراجعه شود. -3

  07136286417	:تلفن	-جنب صدا و سيما  -بلوار جام جم  -شيراز 	نشاني:
www.sutech.ac.ir فارس * دانشگاه صنعتي شيراز استان 

صنايع)، با رتبه هاي سي اولويت واگذاري خوابگاه به دانشجويان رشته هاي با محل تحصيل در دانشگاه صنعتي شيراز (رشته هاي مهندسي برق، مهندسي كامپيوتر و مهند	شرايط خوابگاه:
انرژي و مهندسي ايمني و بازرسي  برتر است. اما دانشگاه درخصوص واگذاري خوابگاه به دانشجويان با محل تحصيل در مركز آموزش عالي المرد (رشته هاي مهندسي شيمي، مهندسي

  فني) تعهدي ندارد.
  07137353501	:تلفن	-بلوار مدرس  -شيراز 	نشاني:

 پرديس شهيد باهنر شيراز -دانشگاه فرهنگيان فارس *  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس شهيد رجايي شيراز -فارس * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.fasau.ac.ir فارس * دانشگاه فسا استان 

ر در نيمسال اول با محدوديت دانشجويان پسر از خوابگاههاي تحت سرپرستي دانشگاه بهره مند مي شوند. با توجه به شيوع بيماري كرونا ارائه خوابگاه به دانشجويان دختشرايط خوابگاه:
  هره مند مي گردند. مواجه است اما از نيمسال دوم به بعد دانشجويان دختر نيز بر اساس اولويت از خوابگاههاي تحت سرپرستي دانشگاه ب

ســهميه پرينت به كليه  -3درصــد هزينه غذا به كليه دانشــجويان تعلق مي گيرد.  80يارانه معادل -2اينترنت رايگان در اختيار كليه دانشــجويان قرار مي گيرد.  -1شــرايط عمومي:
  استعداد درخشان اعطا مي گردد.بن خريد كتاب و افزايش حجم اينترنت به دانشجويان  -4دانشجويان اعطا مي گردد. 

  07153151111	:تلفن	- 74616-86131كد پستي  -ميدان استاد بهمن بيگي  -انتهاي بلوار شهيد محب  -فسا 	نشاني:
www.shirazartu.ac.ir فارس * دانشگاه هنر شيراز استان 

  دانشگاه فاقد هر گونه خوابگاه دولتي مي باشد.	شرايط خوابگاه:
  07132297772	:تلفن	-چهارراه ادبيات  -شيراز 	نشاني:

www.estahbanihe.ac.ir فارس * مركز آموزش عالي استهبان استان 

  خوابگاه ها توسط بخش خصوصي، به صورت خودگردان و تحت نظارت معاونت آموزشي، پژوهشي و دانشجويي اداره مي شود.	شرايط خوابگاه:
  07153234501	:تلفن	-آبشار  جنب -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 

  07138734835	:تلفن	-خيابان عبدااهللا انصاري  -بلوار شهيد بهشتي  -فيروزآباد 	نشاني:
www.lar.ac.ir فارس * مركز آموزش عالي الر استان 

  نمايد.خودگردان فراهم مي اين مجتمع براي خواهران دانشجو به مدت جهار سال خوابگاه زير نظر دانشگاه و براي پسران به مدت يكسال و بر اساس اولويت بندي خوابگاه		شرايط خوابگاه:
  07152253105 - 07152253104	:تلفن	- 7431868597كد پستي  -ابتداي بلوار جمهوري  -شهر جديد  -الرستان 	نشاني:

https://www.mamasaniu.ir فارس * مركز آموزش عالي ممسني استان 

  اداره مي گردد.خوابگاه اين مركز دانشگاهي به صورت نيمه خودگردان با مشاركت دانشگاه 	شرايط خوابگاه:
شي رايگان و خدمات رفاهي 	شرايط عمومي: شجويان روزانه كليه خدمات آموز شگاه دولتي) بوده كه براي دان شگاهي به عنوان يك مركز دولتي(دان نيز طبق قوانين وزارت اين مركز دان

  علوم و دانشگاه هاي سراسر كشور ارائه مي گردد.
  07142520356	:تلفن	-جنب منازل سازماني شركت نفت  -دستغيب خيابان شهيد  -نورآباد ممسني 	نشاني:

www.apadana.ac.ir شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي آپادانا  استان 

  به متقاضيان، خوابگاه خودگردان معرفي خواهد شد.	شرايط خوابگاه:
به دانشجويان متقاضي، وام كمك شهريه صندوق رفاه دانشجويي در هر نيمسال تعلق مي گيرد. -2به دانشجويان ممتاز رتبه اول هر ر شته، تخفيف داده خواهد شد. -1	شرايط عمومي:

وجود مركز توانمندسازي حرفه اي جهت آموزش -5تخصيص امكانات مالي قانوني براي خانوادههاي معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران -4موسسه داراي سلف سرويس مي باشد. - 3
به دانشجويان  -7در صدي در شهريه بهره مند ميگردد.  10الي  5در صورتي كه از هر خانواده بيش از يك نفر دانشجوي اين مو سسه با شد از تخفيفات -6مهارت هاي مورد نياز بازار كار 

  خفيف شهريه تعلق ميگيرد.داراي رتبه هاي برتر ورزشي، طبق آيين نامه داخلي ت
  09170911841 - 07136987106 -07136987105	:تلفن	-روبروي بانك سپه  -ابتداي خيابان همت شمالي  -ميدان معلم  -شيراز 	نشاني:
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  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.eramedu.ir شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي ارم  استان 

  همكاري با خوابگاههاي معتبر خود گردان	شرايط خوابگاه:
تخفيف شهريه ثابت براي دانشجويان رتبه اول تا رتبه سوم مطابق  -اقساط شهريه -وام شهريه -سامانه آموزش مجازي  -فضاي آموزشي مناسب -كادر آموزشي مجرب		شرايط عمومي:

  نامه داخلي موسسهآيين
  07136465378	:تلفن	-خيابان شهيد مختاري  -ابتداي بلوار چمران -شيراز 	نشاني:

www.andishehj.ir جهرم -فارس * موسسه غيرانتفاعي انديشه  استان 
  07154233094	:تلفن	-مجتمع آموزشي انديشه  -متري انديشه  25 -بلوار معلم  -جهرم 	نشاني:

www.pars.ac.ir مهر فارس -فارس * موسسه غيرانتفاعي پارس  استان 
  07152823201	:تلفن	-بلوار سردار سليماني  -مهر	نشاني:

www.pasargad-ihe.ac.ir شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  استان 
  تامين خوابگاه خودگردان -1	شرايط خوابگاه:
داراي 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. -5امكانات ورزشي و سايت رايانه مي باشد .  ،وايرلس ،كتابخانه ،مركز مشاوره ،امكانات رفاهي از قبيل سلف سرويس
  07138420007 - 07138420006-07138420005 – 07138420003	:تلفن	-بعد از ميدان مطالعه  -بلوار فجر غربي -شهرك والفجر  -بلوار امير كبير -شيراز 	نشاني:

www.pishtazan.ac.ir شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي پيشتازان  استان 
شته  -1	شرايط عمومي: 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

صندوق رفاه دانشجويي در هر نيمسال تعلق مي گيرد -3ايثارگران قرارداد همكاري دارد.  شهريه  سرويس مكانيزه مي باشد. -4. به دانشجويان متقاضي، وام كمك  سلف  موسسه داراي 
  جهت اطالعات بيشتر به تارنماي موسسه مراجعه فرماييد.-5

  07136289204 -07136289203	:تلفن	- 74كوچه  -خيايان قصردشت  -شيراز	نشاني:
www.tabnak.ac.ir المرد -فارس * موسسه غيرانتفاعي تابناك  استان 

  07152730218	:تلفن	-شهيد مطهري بلوار  -المرد 	نشاني:
www.hafez.ac.ir شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي حافظ  استان 

  دانشجويان به خوابگاه دانشجويي با تمامي امكانات به صورت خودگردان معرفي خواهند شد.	شرايط خوابگاه:
. 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:

. همكاري با دانشجويان تحت 4. همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگر 3پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت. 
 . اينترنت پرسرعت در مؤسسه به صورت رايگان7. سلف سرويس، بوفه و غذا با نرخ دانشجويي 6. سالن مطالعه و كتابخانه مجهز 5يته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي پوشش كم

  07132319642	:تلفن	-پشت هتل پارس  -ابتداي خيابان نشاط  -خيابان كريمخان زند  -شيراز	نشاني:
www.zand.ac.ir فارس * موسسه غيرانتفاعي زند شيراز استان 

  خوابگاه با امكانات و تجهيزات ويژه همراه با امكان رزرو غذا براي كليه دانشجويان دختر فراهم مي باشد.	شرايط خوابگاه:
از تخفيف در شـهريه ثابـت  500ممتاز آزمون سراسري با رتبه كشوري كمتر از  متقاضيان .2.سلف سرويس و ارايه غذاي دانشجويي با كيفيت باال و نازل ترين قيمت. 1	شرايط عمومي:

از طـرف مؤسسه و  .دانشجويان عالوه بر بهره مندي از وام صندوق رفاه وزارت علوم،تحقيقات و فناوري ميتوانند در هر ترم وام قرض الحسنه شهريه با معرفـي 3برخـوردار خواهنـد شـد. 
.با توجه به مصوبات مؤسسه و امكانات موجود به منظور توانمندسازي و مهارت افزايي دانشجويان كه تاثير 4ط عـالي و بـدون سـپرده گـذاري از بانكهاي عامل دريافت نمايند. بـا شـراي

وب رشته در صورت تمايل ميتوانند در دوره هاي مهارت افزايي و توانمندسازي به سزايي در اشتغال آتي و يـا ادامـه تحصـيل آنـان دارد، كليـه دانشجويان عالوه بر گذراندن واحدهاي مص
.به دانشجويان رتبه هاي برتر قهرمانان ورزشي، فرهنگي و هنري به تناسب رتبه، طبق آيين نامه داخلي تخفيف شهريه تعلق مي گيرد.  5همراه با دريافت مدرك معتبر شركت نمايند. 

.ارايه خدمات مشـاوره اي (تحصـيلي، خـانوادگي، سـالمت روان  7ارتباط با صنعت با تمركز بر ايجاد مهارت هاي كسب و كار و فعاليـت در مراكز صنعتي.  .وجود مركز كارآفريني و 6
.ارايه تسهيالت كار دانشجويي به منظور كسب  9يان. .امكان استفاده از اينترنت بي سيم در محيط مؤسسه و خوابگاه به صورت رايگان براي كليه دانشجو 8و...) بـه تمامي دانشجويان. 

 12.معرفي فارغ التحصيالن برتر به مراجـع متقاضـي كارپـذيران.  11.بيمه حوادث دانشجويي بدون محدوديت زماني و مكاني با سقف تعهدات باال. 10درآمد و تجربه در دوران تحصيل. 
. تخفيف 14درصد تخفيف شهريه براي اعضاي يك خانواده كه همزمان دانشجوي موسسه هستند. 10. 13يان داخل و خارج از كشور. .معرفـي دانشجويان ممتاز به كميته تبادل دانشجو

  شهريه ساليانه براي نفرات اول تا سوم هر رشته مقطع
  07136321042	:تلفن	- 12ابتداي كوچه  -انتهاي بلوار ايمان جنوبي (همت جنوبي)  -شيراز 	نشاني:

www.fatemiyehshiraz.ac.ir فارس * موسسه غيرانتفاعي فاطميه شيراز (ويژه خواهران) استان 
  معرفي خوابگاه خودگران ويژه دانشجويان كه تحت نظارت موسسه قرار دارد.	شرايط خوابگاه:
مهيا است. شرايط استفاده از تسهيالت قرض الحسنه براي پرداخت شهريه فراهم تحصيل در اين موسسه ويژه خواهران است. امكان پرداخت شهريه به صورت تمام اقساط 		شرايط عمومي:

شهدا و جانبازان باالي  شهريه خانواده هاي معظم  ست.  صيل از خدمات  25ا شجويان در حين تح سه، كليه دان س ست. با توجه به رويكرد فرهنگي در اين مو صورت رايگان ا صد به  در
  هستند. فرهنگي و دانشجويي موسسه برخوردار

  07132350630	:تلفن	- 29كوچه  -حدفاصل چهارراه هنگ و بنفشه  -بلوار استقالل -شيراز	نشاني:
www.honarshiraz.ac.ir فارس * موسسه غيرانتفاعي هنر شيراز استان 

  . * تامين خوابگاه خودگردان	شرايط خوابگاه:
درصد تخفيف شهريه در ترم اول و دوم  40اين موسسه را بعنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشنداز ،غيرانتفاعي. دانشجويان كه از بين موسسات آموزش عالي 1	شرايط عمومي:

ژه درصد تخفيف شهريه وي 40. 3در صدتخفيف شهريه ويژه دانشجويان ممتازآموزشي (مطابق باآئين نامه تشويق دانشجويان ممتاز موسسه هنر شيراز)  20. 2برخوردار خواهندبود. 
 درصدي درشهريه بهرمند مي گردد. 10تا  5. درصورتي كه ازهرخانواده بيش ازيك نفردانشجوي اين موسسه باشدازتخفيفات 4دانشجويان ممتاز آموزشي وپژوهشي به طور همزمان 

عالوه بر وام صندوق  ،براي كليه ي دانشجويان توسط امورمالي موسسه. .امكان تقسيط شهريه 6در صد تخفيف شهريه در هر ترم.  100درصد به باال شامل  25. فرزند شهيد يا جانباز 5
اردوهاي علمي وتفريحي و  ،سالن ورزشي(استخر و سونا) ،سالن همايش ها ،كتابخانه تخصصي ،.گالري8. ارائه خدمات مشاوره اي و بيمه حوادث به تمامي دانشجويان. 7رفاه وزارت علوم. 

. دانشجوياني كه با انجام پروژه تحقيقاتي در طول تحصيل مقاالتي را در مجالت معتبر علمي و يا كنفرانس هاي معتبر به چاپ 9يژه دانشجويان . اينترنت وايرلس در محيط موسسه و
ده از طريق استعداددرخشان ازپرداخت كل . دانشجويان پذيرفته ش10برسانندتا سقف ده ميليون ريال پاداش پرداخت خواهدشد .( مطابق با آئين نامه تشويق مقاالت موسسه هنر شيراز) 

درصدي شهريه  10.تخفيف 12در صد تخفيف شهريه به دانشجوياني كه در دو مقطع متوالي دراين موسسه تحصيل نمايند.  10. اعطا 11شهريه نيمسال اول تحصيلي معاف خواهند بود. 
درصد تخفيف شهريه جهت كارمندان رسمي دولت، نيروهاي مسلح و پرسنل  15. ميزان 13باشد.  19نها باالتر ازاولين نيمسال تحصيلي براي دانشجويان كه معدل كل دوره متوسطه دوم آ

  كادر درمان به پاس زحمات آنها در ايام كرونا و نيز بازنشستگان رسمي دولت و نيروهاي مسلح .
  07138239871	:تلفن	- 53حد فاصل خيابان مبعث و كوچه  -خيابان پاسداران  -شيراز	نشاني:
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  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
p-qazvin.tvu.ac.ir اي پسران قزوينقزوين * آموزشكده فني و حرفه استان 

  02833349110	:تلفن	-نرسيده به چهارراه مدني -خيابان شهيدبابايي -قزوين 	نشاني:
qazvin.tvu.ac.ir اي دختران قزوينقزوين * آموزشكده فني و حرفه استان 

  02833349110	:تلفن	-روبروي هتل مرمر  -بلوار آيت اله خامنه اي  -عج چهارراه وليعصر  -قزوين	نشاني:
www.ikiu.ac.ir قزوين -قزوين * دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  استان 

با رعايت الويت بندي، خوابگاه ارائه مي نمايد. اين دانشگاه از دانشجويان جديدالورود غيربومي در مقطع كارشناسي و  %35دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) فقط براي 	شرايط خوابگاه:
  فاقد خوابگاه متأهلي است .

  02833901590	:تلفن	-انتهاي نوروزيان  -قزوين 	نشاني:
www.alborzq.ac.ir آبيك -قزوين * دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  استان 

  دانشگاه فاقد خوابگاه است.	شرايط خوابگاه:
داراي كادر هيات علمي و اجرايي مجرب و متخصص و بهره مندي از همكاري اساتيد دانشگاه هاي تهران  -2سال سابقه درخشان در حوزه آموزش عالي  17داراي  -1	عمومي:شرايط 

عدم دريافت  -6رگزاري كالس ها حداكثر سه روز در هفته ب -5كيلومتري با ايستگاه متروي هشتگرد 10فاصله  -4غيرانتفاعي به تهران و كرج  -نزديك ترين دانشگاه غيردولتي  -3
دانشگاهي و زبان عمومي در نيمسال  شهريه دروس زبان پيش دانشگاهي يا زبان عمومي در نيمسال اول سال تحصيلي براي همه دانشجويان جديدالورود (ارايه رايگان دروس زبان پيش

امكانات رفاهي مناسب مانند غذاي گرم و سرويس اياذب و  -9ندي از سايت ها، كارگاه ها، آتليه ها و آزمايشگاه هاي متنوع بهره م -8داراي فضاي آموزشي مناسب  -7اول تحصيل) 
ش كميته تخفيف براي دانشجويان ممتاز و دانشجويان تحت پوش -12تقسيط شهريه در همه نيمسال هاي تحصيلي  -11اختصاص وام صندوق رفاه دانشجويان به متقاضيان  -10ذهاب 

  info@alborzq.ac.irدر صد در طول تحصيل آدرس الكترونيكي:  10تخفيف شهريه براي فرزندان فرهنگيان رسمي آموزش و پرورش به ميزان  -13امداد امام خميني(ره) 
  09059754989 - 09059755034 -09059755032	:تلفن	-شهرك انديشه  -ضلع شمالي اتوبان  -شهر آبيك  -اتوبان كرج آبيك 	نشاني:

www.raja.ac.ir قزوين -قزوين * دانشگاه غيرانتفاعي رجاء  استان 

براي ورزشكاران حايز رتبه در مسابقات دانشجويي و كشوري  -2به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه هر نيمسال تخفيف ويژه اي داده مي شود.  -1	شرايط عمومي:
تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي  4سرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج به محل دانشگاه و برگشت همه روزه فراهم مي باشد.  -3گرفته مي شود. تخفيف ويژه اي در نظر 

ره)، بهزيستي و ... در خصوص شهريه پرداختي دانشگاه با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام( -5واجد شرايط از ترم دوم تحصيلي از سوي صندوق رفاه امكانپذير مي باشد. 
امكانات آموزشي و رفاهي: سايت رايانه،آزمايشگاه هاي تخصصي با تجهيزات كامل، اينترنت بي سيم رايگان، كتابخانه الكترونيكي، سلف  -6دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. 

و، واليبال و بسكتبال و ...)، برگزاري اردوهاي زيارتي و تفريحي، ارايه خدمات رايگان مشاوره ي پزشكي و مشاوره سرويس، سالنهاي ورزشي (شامل زمين فوتبال و تنيس، سالن هاي جود
  روانشناختي ويژه دانشجويان و همچنين يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس دانشگاه ارايه مي گردد.

  33677105فاكس:  -02833677101		:تلفن -3414895833 :كدپستي- 341451177 :صندوق پستي		-خوابگاه دانشگاه بين الملل جنب  -بلوار سپهبد شهيد قاسم سليماني -قزوين 		نشاني:
www.jku.ac.ir آبيك -قزوين * دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني  استان 

  داراي خوابگاه خواهران	شرايط خوابگاه:
داراي با كيفيت ترين سيستم آموزش مجازي  -3سال سابقه درخشان در حوزه آموزش عالي.  15داراي -2غيرانتفاعي به تهران و كرج -غيردولتي نزديك ترين دانشگاه-1	شرايط عمومي:

تري با ايستگاه متروي هشتگرد كيلوم 10فاصله -5داراي كادر هيات علمي و اجرايي مجرب و متخصص از بهترين دانشگاه هاي داخل و خارج كشور.  -4آنالين مورد تاييد وزارت علوم 
امكانات رفاهي مناسب مانند غذاي گرم و -8داراي فضاي آموزشي مناسب و بهره مندي از بروزترين امكانات كارگاهي و ازمايشگاهي  -7برگزاري كالس ها حداكثر سه روز در هفته -6

  سرويس اياب و ذهاب و اختصاص وام صندوق رفاه دانشجويان به متقاضيان
  02832884082	:تلفن	-بلوار دانش  -شهرك دانشگاهي انديشه  -آبيك 	نشاني:

 الهدي صدر قزوين پرديس بنت -قزوين * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس شهيد رجايي قزوين -قزوين * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.ekbatan.ac.ir قزوين -موسسه غيرانتفاعي اكباتان قزوين *  استان 

 امكان استفاده از سرويس هاي اياب و ذهاب به نقاط مختلف تهران وكرج براي دانشجويان فراهم مي باشد-2كالسهاي موسسه در دو روز برگزار مي گردد  -1	شرايط عمومي:
به دانشجويان ممتاز براساس ضوابط و مقررا ت دانشگاه هر نيمسال تخفيف ويژه اي داده مي شود  -4تخصيص وام شهريه از سوي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  -3
ي تخصصي متناسب با رشته هاي موسسه در جهت مهارت آموزي و برگزاري دوره ها -6موسسه داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي به همراه ارايه غذاي گرم يارانه اي مي باشد -5

  كارآفريني فارغ التحصيالن
  02832579098	:تلفن	-خيابان فرهنگ  -بلوار دانشگاه  -محمديه  -قزوين	نشاني:

www.ooj.ac.ir آبيك -قزوين * موسسه غيرانتفاعي اوج  استان 

  خواهرانتامين امكانات خوابگاهي براي 	شرايط خوابگاه:
تخفيف شهريه و حمايت مالي از اختراعات و  -3تخفيف براي تحصيل همزمان دو دانشجو از يك خانواده.  -2تخفيف مخصوص براي دانشجويان بومي استان قزوين.  -1	شرايط عمومي:

تخفيف براي فرزندان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان  -5ايثارگران. تخفيف صد در صدي براي فرزندان خانواده معزز بنياد شهيد و امور  -4پروژه هاي دانشجويان. 
تامين امكانات خوابگاهي(دختران)، سالن غذاخوري، بوفه و بهره مندي از يارانه غذا.  -9سرويس اياب و ذهاب.  -8سيستم آموزش مجازي و حضوري.  -7تقسيط شهريه. -6بهزيستي. 

برخورداري از بيمه  -14و اشتغال به صورت رايگان.  خدمات مشاوره -13هاي مجهز. كارگاه -12اينترنت وايرلس پرسرعت.  ،داراي كتابخانه -11كامپيوتري.  هايمجهز به سايت -10
حمايت از دانشجويان  -17هاي مختلف. برگزاري مسابقات ورزشي و اعزام دانشجويان به مسابقات كشوري در رشته -16تفريحي، علمي و سياحتي.  -اردوهاي  -15حوادث دانشجويي. 

  برتر براي ورود به بازار كار و شركت هاي دانش بنيان.
  02832882310-13	:تلفن - 3441311151كدپستي 	-ابتداي شهرك قدس  -بعد از ميدان وليعصر -آبيك	نشاني:
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  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.basir-abyek.ac.ir آبيك -قزوين * موسسه غيرانتفاعي بصير  استان 

ثبت نام به صورت اينترنتي  -5كيلومتري تهران  70در فاصله  -4غذاي گرم  -3امكانات آزمايشگاهي  -2مدرسين كارآزموده  -1داراي امكانات آموزشي و رفاهي مناسب 	شرايط عمومي:
كارگاه هاي آموزشي به صورت رايگان در حوزه  -8ميليوني براي هر ترم  1,5امكان تقسيط شهريه واعطاي وام  -7سرويس اياب و ذهاب دانشجويان خودگردان و با نظارت موسسه  -6

تقدير  -11برگزاري كالس هاي مجازي با بهترين پلت فرم موجود -10برگزاري كالس ها در حداقل روزهاي ممكن  -9مهندسي  –روانشناسي و فني  ،رفتاري ،بازرگاني ،هاي حسابداري
  @uni_basirو تشويق براي دانشجويان ممتاز و تخفيف براي دانشجويان از يك خانواده. آدرس كانال: 

  02832896246- 02832894859	:تلفن	-بلوار نيايش  -ميدان مادر -آبيك 	نشاني:
www.takestan.ac.ir تاكستان استان قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي تاكستان  استان 

  رايگان، فراهم است.%100خوابگاه دانشجويي براي خواهران با بهترين امكانات (به برادران در صورت امكان) بدون پرداخت اجاره بصورت 	شرايط خوابگاه:
دانشجوياني كه از بين موسسات -2با توجه به شرايط ويژه ناشي از شيوع ويروس كرونا،برگزاري كليه كالسها بصورت غيرحضوري (مجازي) مي باشد-1شرايط عمومي:	عمومي: شرايط

ابت در كل دوران سنوات مجاز تحصيلي برخوردار خواهند درصدي شهريه ث100الي50آموزش عالي غيرانتفاعي اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از تخفيف 
حمايت و كمك به دانشجويان براي ورود به بازار كار مربوطه -4سرويس رفت و برگشت از تهران و كرج و هشتگرد به دانشگاه وبالعكس بصورت خودگردان فراهم گرديده است. -3شد 

به دانشجويان متقاضي -6امكان تقسيط در پرداخت شهريه. -5مهارتهاي كسب و كار براي كليه دانشجويان بصورت رايگان  و برگزاري دوره هاي تخصصي مرتبط با رشته هاي تحصيلي،
خلي موسسه. امكان استفاده از تسهيالت وام دانشجويي از منابع دا-7طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات فناوري وام شهريه مصوب آن صندوق پرداخت خواهد شد. 

موسسه با بنياد شهيد وامور -9درصد تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد. 50،40،30به دانشجويان ممتاز (رتبه هاي اول تا سوم) در هر رشته تحصيلي در هر نيمسال به ترتيب -8
دانشجوياني كه در مسابقات ورزشي و علمي كشوري و دانشگاهي حايز رتبه شوند از -10ايثارگران درخصوص پرداخت شهريه براي دانشجويان سهميه شاهد و ايثارگر همكاري دارد. 

سلف سرويس و بوفه دانشجويي داير مي باشد و امكان -12ارايه تخفيف شهريه براي تحصيل همزمان دو يا سه نفر دانشجو در يك خانواده -11تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 
  دانشجويان مي توانند بصورت رايگان از اينترنت استفاده نمايند-13براي كليه دانشجويان فراهم است.  استفاده از غذاي يارانه اي

  02835246104	:تلفن	- 3481367784كد پستي -جنب دانشگاه پيام نور -روبروي ميدان شهيد لشكري -انتهاي بلوار امام خميني (ره)  -تاكستان 	نشاني:
www.darolfonoon.ac.ir قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي دارالفنون  استان 

 موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب دانشجويي روزانه از تهران، كرج و هشتگرد به محل موسسه و بالعكس با نرخ مصوب پايانه هاي مسافربري مي - 1شرايط عمومي 	شرايط عمومي:
موسسه براي تحصيل فرزندان  -3تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز حايز شرايط در هر رشته و مقطع تحصيلي و براي هر سال ورود تعلق مي گيرد.  ،در هر نيمسال تحصيلي -2باشد. 

تخفيف  ،رهنگي در سطح ملي و استانيعلمي و ف ،موسسه براي دانشجويان فعال و داراي مقام در عرصه هاي ورزشي -4خانواده هاي معظم شاهد و ايثارگر تخفيف شهريه قايل مي گردد. 
در صورت بررسي سوابق و تاييد شرايط از  ،فرهنگي و ورزشي ،بر اساس طرح مصوب داخلي موسسه كمك هزينه تحصيل رايگان براي دانشجويان نخبه علمي - 5شهريه قايل مي گردد. 

فقط از طريق  ،ه ثبت نام پذيرفته شدگان موسسه در سال تحصيلي جديد پس از اعالم نتايج و اسامي(**مهم**) اطالعيه هاي زمان و نحو -6تعلق خواهد گرفت.  ،سوي هيات رييسه
  ؛ info@darolfonoon.ac.irتارنماي رسمي موسسه منشر گرديده و ثبت نام صرفا بر همان اساس صورت خواهد پذيرفت. اطالعات پايگاه هاي الكترونيكي دارالفنون: 

يدان  -قزوين 	نشـــاني: باهنر -پشـــت مجتمع ادارات  -شـــهيد حســـن پور م گاز  -بلوار شـــهيد  گاه فرهنگيان)  -جنب پمپ  ـــابق پرديس دانشـــ مديريت(محل س بان  نبش خيا
  02833373815	:تلفن	-

www.soh-ins.ac.ir قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي سهروردي  استان 
  02833697120	:تلفن	- 72كوچه حكمت  -خميني(ره) المللي امام بلوار دانشگاه بين -قزوين 	نشاني:

www.arq.ac.ir قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي  استان 
ــرايط خوابگاه: ــه كنترو مستقيم رت خصوصي تحت نظادان گردخوي هاهبگااخوده از ستفان امكاا -1	ش ــس دان گردخوي هاهبگااخو 2د دارد. جووپسر و و ختر ن دنشجويااي دابرل موس

  د دارد.جوويك مؤسسه دنشجويي نزدا(خصوصي) 
ن نشجويادابه  -3باشد مهيا ميروزه همه ن نشجوياه دايژب وهاب و ذياايس وسر -2ه فاوق رصندي سواز لي امتوم ترر چهااي متقاضي برن نشجوياداشهريه به وام تخصيص -1	شرايط عمومي:

ن نشجوياداختي داشهريه پرص خصوو ... در بهزيستي م(ره)، مات احضراد مداكميته ، شهيدد بنياادارات مؤسسه با - 4د گيرخلي تعلق ميرات داشهريه طبق مقرتخفيف م هر تردر تبه برتر ر
ن نشجوياده داستفااجهت ن يگاراينترنت ا مؤسسه مجهز به- 6باشد سريع مين و ساآسايل نقليه عمومي وسترسي به ، دموقعيت مكاني مؤسسهظ به لحا -5ري دارد تحت پوشش همكا

  گردد.ميسمي مؤسسه منتشر تارنماي رطريق ، از ساميو انتايج م عالاز اتحصيلي جديد پس ل سادر مؤسسه ن پذيرفته شدگام ثبت ناه نحون و ماي زطالعيه هاا -7باشد مي
 76و پالك شـــرقي  151پالك جنوبي -30نبش كوچه حكمت  -بلوار پرســـتار -ســـتان معلم خيابان بو -خيابان شـــهيد ســـپهبد ســـليماني (نوروزيان ســـابق)  -قزوين 		نشـــاني:

  02833681007 - 02833681006	:تلفن	-
www.aqi.ac.ir قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي عالمه قزويني  استان 

درصد تخفيف در شهريه ثابت مطابق  50افراد شاغل مي باشد . بنا به مصوبه هيات موسس تا كالس ها در حداقل روزهاي هفته (ترجيحا روزهاي آخر هفته)و متناسب با 	شرايط عمومي:
نشجويان امكان پذير مي باشد . دانشجويان دستورالعمل براي ثبت نام شدگان بر اساس شرايط مختلف قابل اعمال مي باشد . استفاده از وام شهريه و تقسيط پرداخت شهريه براي تمام دا

ش سال بعدي از تخفيف هاي ممتاز هر ر شوري و بين المللي ) تخفيف هاي خاص  30تا  10ته ورودي در نيم شي (ك شد . براي دارندگان مقام هاي ورز شهريه بهره مند خواهند  صدي  در
سا صوص معادل  سي ديگر ثبت نام نمايند امتيازات خاص در خ شنا شته كار سي كه براي ر شنا زي و اخذ هزينه هاي مربوطه در نظر گرفته منظور مي گردد جهت دارندگان مدرك كار

  .شده است
  02833374937-02833372127 – 02833374936 – 02833372023		:تلفن		-جنب اداره صنعت و معدن  -تقاطع خيابان شهيد سلماني و بلوار ماليات  -مجتمع ادارات نواب  -قزوين 		نشاني:

www.ghazali.ac.ir قزوين -غزالي  قزوين * موسسه غيرانتفاعي استان 
  02833690128	:تلفن	- 61پالك  -خيابان پور مطبوع  -بلوار پرستار  -خيابان نوروزيان  -قزوين 	نشاني:

www.kar.ac.ir واحد قزوين –قزوين * موسسه غيرانتفاعي كار  استان 

  مي باشد.شرايط خوابگاه واحد قزوين: موسسه در واحد قزوين داراي خوابگاه خودگردان جهت دختران 
برگزاري دوره هاي تكميلي براي كليه  -2موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان از شهر تهران و كرج مي باشد.  -1شرايط عمومي واحد قزوين: 

براي  %30،%40،%50تخفيف شهريه ثابت -3وزارت كار و ساير ارگانهاي مرتبط جهت باال رفتن مهارت در زمان فارغ التحصيلي ).  ،رشته ها با مدرك رسمي ( از سازمان فني و حرفه اي
ته جهت دانشجويان تخفيف در شهريه متغير در مقطع كارشناسي پيوس %40الي  %20ميزان  -4كليه دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر رشته و مقطع كارشناسي پيوسته اعمال ميگردد. 

تخفيف شهريه ثابت در مقطع كارشناسي پيوسته جهت  %50ميزان  -5سال در زمان ثبت نام ) .  3كارگر و يا عضو در خانه كارگر با ارائه معرفي نامه اعمال مي گردد ( به شرط عضويت 
س شرط ارائه معرفي نامه ر ستي به  شش و كاركنان كميته امداد و بهزي شجويان تحت پو سته جهت  %15ميزان  -6مي تعلق مي گيرد . دان سي پيو شنا شهريه متغير در مقطع كار تخفيف 

تخفيف در شهريه ثابت در مقطع كارشناسي  %20ميزان  -7كارمندان رسمي دولت و پرسنل نيروهاي مسلح و نيز فرزندان بازنشستگان دولتي و نيروهاي مسلح در نظر گرفته شده است . 
ساير تخفيفات در مقطع كارشناسي پيوسته در تارنماي واحد قزوين به -9رايگان مي باشد .  %100تحصيل در كليه رشته هاي مقطع كارداني -8جويان . پيوسته جهت كليه دانش ليست 

  وام صندوق رفاه دانشجوئي مي باشد. ،موسسه در واحد قزوين داراي سلف سرويس -10قابل مشاهده است .  Qazvin.kar.ac.irآدرس 
  02832243441دورنگار: - 0282232182و0282225882 - 02188535942	:تلفن	-بلوار سهروردي  -شهر صنعتي البرز -قزوين	ي واحد قزوين:نشان



 

  37 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.kowsar.ac.ir قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي كوثر  استان 

سب 		شرايط عمومي: شي و رفاهي منا سين كارآزموده  -1داراي امكانات آموز شگاهي  -2مدر صله  -4غذاي گرم  -3امكانات آزماي صورت  -5كيلومتري تهران  70در فا ثبت نام به 
كارگاه هاي آموزشي به صورت رايگان  -8ميليوني براي هر ترم  1,5امكان تقسيط شهريه واعطاي وام  -7سرويس اياب و ذهاب دانشجويان خودگردان و با نظارت موسسه  -6اينترنتي 

سابدا سي و فني  ،رفتاري ،بازرگاني ،ريدر حوزه هاي ح شنا سي  –روان برگزاري كالس هاي مجازي با بهترين پلت فرم موجود -10برگزاري كالس ها در حداقل روزهاي ممكن  -9مهند
  تقدير و تشويق براي دانشجويان ممتاز و تخفيف براي دانشجويان از يك خانواده. -11

  02833574030	:تلفن	- 97پالك  -از مسجد جواداالئمه تر پايين -خيابان راه آهن  -قزوين 	نشاني:
www.molana.ac.ir آبيك -قزوين * موسسه غيرانتفاعي موالنا  استان 

  02832895220	:تلفن	-خيابان يكم غربي  -ابتداي شهرك قدس  -عصر (عج) ميدان ولي -آبيك  -قزوين	نشاني:
www.nikan.ac.ir نيكان تاكستان قزوين * موسسه غيرانتفاعي استان 

  02835248330	:تلفن	-نرسيده به خيابان شهيد رجايي  -بلوار امام خميني (ره)  -تاكستان	نشاني:
qom.tvu.ac.ir/girls قم * آموزشكده فني و حرفه اي دختران قم استان 

  نفر 10ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  02532855375	:تلفن	- 13هدايت  - 13وليعصر -شهرك قدس  -قم 	نشاني:

www.smc.ac.ir قم -قم * دانشكده آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه  استان 

مقررات ...) برابر دانشجويان در طول مدت تحصيل از خوابگاه مجردي، غذا و امكانات فرهنگي، ورزشي وساير خدمات (كمك هزينه تحصيلي، دفترچه خدمات درماني و	شرايط خوابگاه:
  سپاه و ساير نيروهاي مسلح بهره مند خواهند شد.

اعتقاد و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه.  -2انقالب اسالمي و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران.  ،اعتقاد به مباني اسالم ناب محمدي(ص) -1شرايط خاص الف)شرايط عمومي: 
نداشتن سابقه عضويت ويا هواداري ازاحزاب،گروه هاوسازمان هاي غيراسالمي،التقاطي،الحادي  -4جمهوري اسالمي و رعايت موازين اخالق اسالمي. التزام عملي به احكام اسالمي و قوانين  -3

داشتن  -7روميت ازخدمات دولتي. نداشتن سابقه استعمال مواد مخدر و دخانيات ومحكوميت به مح -6گروه هاوسازمان هاي سياسي. ،عدم عضويت وهواداري از احزاب -5وغيرقانوني. 
داشتن تابعيت  -10دارابودن حسن شهرت اخالقي واجتماعي و عدم سوء پيشينه.  -9دارا بودن هوش واستعداد تحصيلي.  -8سالمت و توانايي جسمي، رواني با تأييد بهداري نيروهاي مسلح. 

تحصيل دراين  متقاضيانحداكثر سن  -1هاي الزم برابر ضوابط گزينش نيروهاي مسلح . ب)شرايط اختصاصي: تدارا بودن صالحي -11جمهوري اسالمي ايران و نداشتن تابعيت مضاعف. 
دارا بودن مدرك دوره پيش دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم متوسطه در يكي از رشته هاي رياضي  -2سال تمام مي باشد.  22سال تمام ودرصورت گذراندن خدمت وظيفه عمومي 20مركز

در شرايط مساوي اولويت جذب دانشجو  -4در سال آخر تحصيلي.  14حداقل معدل دارا بودن  -3فيزيك، علوم تجربي و علوم انساني برابر دستور العمل سازمان سنجش آموزش كشور. 
دانشجويان عالوه بر  -5فرهنگي و ورزشي خواهد بود.  ،علمي ،با اعضاي درجه يك خانواده محترم ايثارگران(شهدا، جانبازان،آزادگان و رزمندگان) و اعضاي فعال بسيج،افراد برتر قرآني

همه دانشجويان در حين تحصيل متعهد مي شوند كليه  -6واحدهاي مازاد خاص رشته مربوط را گذرانده وبرنامه هاي آموزشي نيروهاي مسلح را مي گذرانند. دروس مصوب، تعدادي از 
هاي آذربايجان غربي، اصفهان، تهران، مي استانپذيرش فقط از متقاضيان بو-7مقررات و ضوابط مركز از قبيل نظم و انضباط، حضور در مراسم، شركت در اردوها و ... را رعايت نمايند.

محل خدمت دانشجويان پس از فراغت از تحصيل آنها بنا بر نياز سازمان  -8خراسان رضوي، خوزستان، سيستان و بلوچستان، فارس، كردستان، كرمانشاه و هرمزگان انجام مي پذيرد. 
دوره تحصيلي را (برابر با ضوابط گزينش نيروهاي مسلح) با موفقيت سپري نمايند، به استخدام سپاه و يا ساير نيروهاي مسلح  دانشجوياني كه-1تعيين خواهد گرديد. ج)مزايا و امتيازات: 

  در مي آيند.
  02531124415	:تلفن	-بعد از دانشگاه قم  -بلوار غدير -قم 	نشاني:

www.hmu.ac.ir قم -(ويژه خواهران) قم * دانشكده علوم انساني و هنر حضرت معصومه(س)  استان 

  دانشگاه هيچگونه تعهدي براي ارائه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم ندارد.	شرايط خوابگاه:
  02532012000	:تلفن	-روبروي ورزشگاه يادگار امام -انتهاي بلوار غدير -قم 	نشاني:

www.osool.ac.ir واحد قم –قم * دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين  استان 

  گونه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه براي آقايان ندارد؛ و تنها امكان واگذاري خوابگاه براي خواهران را دارد.الدين شعبه قم هيچدانشكده اصول	شرايط خوابگاه:
شرايط شغلي دانشجويان نبايد مانع از انجام فعاليت تحصيلي دانشجو  – 2استفاده از حجاب برتر و رعايت شيونات اسالمي براي كليه دانشجويان خواهر الزامي است.  – 1	شرايط عمومي:

توانند از وام دانشجويان مي – 5ارايه نامه بالمانع بودن ادامه تحصيل براي شاغلين رسمي.  – 4وظيفه. مرد) ازلحاظ خدمت سربازي و نظام متقاضياننداشتن منع قانوني (براي  – 3شود. 
شهريه طبق مصوبات هيات امناي  – 3دانشجو موظف است كليه مقررات و ضوابط دانشكده را رعايت نمايد.  – 2شهريه صندوق رفاه استفاده نمايند. ب ) شرايط و ضوابط اختصاصي 

چنانچه دانشجو به هر دليل از ادامه تحصيل  – 5باشند. كل شهريه ترم بعد معاف مي %20التر باشد از ) يا با19/50دانشجوياني كه معدل ترم اول به بعد ( – 4دانشكده اخذ خواهد شد. 
  در اين دانشكده انصراف دهد شهريه طبق مقررات وزارت علوم اخذ خواهد شد. 

  0253 – 7773525 – 6تلفن:  -الدين خيابان شهيد قدوسي بعد از مجتمع مسكوني مديران دانشكده اصول -بزرگراه عمار ياسر  -فلكه جهاد  -نشاني واحد قم: قم 
www.hu.jz.ac.ir قم -ن) وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهرا -قم * دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي  استان 

سن پذيرش در خوابگاه 1	شرايط خوابگاه: صورت مجردي 2سال  24. حداكثر  شجويان غير بومي به  صاص خوابگاه به دان شرايط و مقررات 3. اخت صاص خوابگاه به افراد پايبند به  . اخت
  داخلي خوابگاه.
. برخورداري دانشجويان از 2جمله كتابخانه، مركز رايانه، خدمات پزشكي و مشاوره و امكانات ورزشي و تفريحي . بهره مندي دانشجويان از امكانات مختلف جامعه الزهرا س از 1		شرايط عمومي:

مناي دانشكده و . امكان تقسيط شهريه تحصيلي طبق تعرفه مصوبه هيات ا3تسهيالت تغذيه با نرخ دانشجويي، بيمه حوادث، خوابگاه مجردي (ويژه دانشجويان غير بومي با پرداخت هزينه مربوطه) 
. بهره مندي دانشجويان ممتاز، حافظين كل قرآن، طالب و خانواده محترم ايشان(همسر و فرزندان) در 4برخورداري از مزاياي وام شهريه طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان و سهميه تخصيصي 

  لزوم رعايت كامل شئونات و هنجارهاي اسالمي به ويژه حجاب اسالمي .5هرنيمسال تحصيلي از تخفيف شهريه به ميزان مصوب از سوي هيات امناي دانشكده 
  02532925105	:تلفن	-خيابان بوعلي سينا  -سه راه ساالريه  -بلوار امين  -قم 	نشاني:



 

  38 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.qut.ac.ir قم * دانشگاه صنعتي قم استان 

  داشت.) دانشگاه هيچ تعهدي در قبال تامين خوابگاه نخواهد 2	شرايط خوابگاه:
  ) استفاده از حجاب برتر (چادر) براي بانوان الزامي است.1	شرايط عمومي:

  02536641601	:تلفن	-بلوار شهيد خداكرم -قم	نشاني:
www.quran.ac.ir سازمان اوقاف و امور خيريه -قم * دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  استان 

  02537604070	:تلفن	-سازمان مركزي دانشگاه  _كوچه شهيد ميثمي  _احمد ميانيجنب امامزاده  _خرداد  15بلوار  _قم 	نشاني:
www.urd.ac.ir قم -قم * دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  استان 

ها را بعمل هاي سـاير دانشـگاهدانشـجو به خوابگاهدانشـگاه اديان و مذاهب خوابگاه اختصـاصـي ندارد، ولي امور دانشـجويي در اين زمينه همكاري الزم را براي معرفي 	شـرايط خوابگاه:
  هاي خودگردان با مديريت امور دانشجويي اين دانشگاه فراهم است.خواهدآورد. همچنين امكان تامين خوابگاه

ها گفت و گو با پيروان آندانشگاه اديان و مذاهب، نخستين دانشگاه تخصصي اديان و مذاهب در ايران، برخاسته از حوزه علميه، ضمن شناخت اديان و مذاهب و تعامل و 	شرايط عمومي:
نمايد. اين دانشگاه با فراهم آوردن وي انساني متخصص اقدام ميبيت عليهم السالم به پژوهش و تربيت نيرهاي اهلبراي گسترش معنويت و اخالق و معرفي عالمانه اسالم براساس آموزه

هاي كه از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام به اخذ ارشد و دكتري تخصصي، اقدام به جذب و پرورش دانشجو در رشتههاي مختلف كارشناسي، كارشناسيامكان تحصيل در دوره
هاي مهم داخلي و خارجي المللي و تعامل و تفاهم با دانشگاهالمللي در باالترين سطح و سفرهاي بينفرد اين دانشگاه ارتباط گسترده بينر بههاي منحصكند. از ويژگيمجوز نموده است مي

توانند با مي متقاضيانبرخوردار خواهند بود. درصد در شهريه  40هاي تا سقف نامه مالي دانشگاه ممكن است از تخفيفاست. دانشجويان ممتاز، طالب و خانواده ايشان و ... براساس آيين
هاي هاي غيرحضوري (مجازي): دورهها اطالع حاصل نمايند. امكانات و مزايا در دوره) از اين تخفيف160(داخلي  02532802610مراجعه به وبگاه دانشگاه و يا با تماس با شماره 

  شود.هاي آنالين) برخوردار ميست كه دانشجو از امكانات مجازي (بسته هاي آموزشي آفالين و كالسهاي الكترونيكي اآموزش مجازي، برپايه استفاده از آموزش
  واحد خواهران) 260نام و پذيرش و ثبت 103(داخلي 02532802610	:تلفن	-روبروي مسجد امام صادق (ع)  -بلوار شهيد مولوي  -پرديسان  -قم 	نشاني:

wwww.bou.ac.ir قم -دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع ) قم *  استان 

  02532136628	:تلفن	-بلوار دانشگاه  -پرديسان  -قم 	نشاني:
www.shdu.ac.ir قم -قم * دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  استان 

  02532317171	:تلفن	-متري شهروند  50تقاطع  -بلوار امامت  -شهر پرديسان -قم 	نشاني:
www.qhu.ac.ir قم -قم * دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  استان 

  عبة تهران: نداردمركز قم: خواهران: خوابگاه خودگردان ـ برادران: مساعدت براي معرفي به خوابگاه خودگردان به صورت محدود طبق ضوابط و ظرفيت دانشگاه ش	شرايط خوابگاه:
. رعايت كامل موازين و پوشش اسالمي و 2و التزام عملي به قانون اساس نظام مقدس جمهوري اسالمي و مذهب رسمي كشور؛ . اعتقاد 1الف) شرايط عمومي و اختصاصي 	شرايط عمومي:

. پرداخت شهرية 5رواني؛ . برخورداري از سالمت و توانايي جسمي و 4. عمل به فرائض ديني (نماز، روزه و ...)؛ 3التزام عملي به چادر به عنوان حجاب برتر و عدم استفاده از هرگونه آرايش 
. رعايت كامل ضوابط و دستورالعمل هاي داخلي دانشگاه در طول دوران 7دوره و هزينه هاي خدمات جانبي آن (اعم از رفاهي، فرهنگي و ...) مطابق با تعرفة مصوب هيأت أمناي دانشگاه؛ 

) كالس ها در دوره هاي حضوري اين دانشگاه، به 2تهران) منوط به تأييد كميتة پذيرش دانشگاه است.  ) ثبت نام نهايي از پذيرفته شدگان دوره هاي حضوري (قم،1تحصيل. تذكرات: 
. به دانش آموختگان اين دانشگاه مدرك 1هاي حضوري در شعبة تهران؛ به خواهران اختصاص دارد. ب) امكانات و مزايا ) پذيرش دوره3تفكيك خواهران و برادران برگزار مي گردد. 

. هزينة تحصيل، طبق تعرفة مصوب هيأت أمناي دانشگاه از دانشجويان أخذ خواهد شد. در صورت تخصيص اعتبار 2مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء خواهد شد. رسمي 
. پذيرفته شدگان از كتابخانة تخصصي مجهز، تاالر 3يع مي گردد. از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، اعتبار تخصيص داده شده به صورت وام بين دانشجويان واجد شرايط توز

به باال باشد و دانشجويان برتر در هر سال تحصيلي (در طول سنوات مجاز) طبق  18كه معدل كتبي دورة متوسطة آنان متقاضياني . 4رايانه، امكانات ورزشي دانشگاه برخوردار خواهند بود. 
مندي از تخفيفات ه. امكان بهر6. امكان پرداخت اقساطي شهرية تحصيلي هر نيمسال تا قبل از آزمون پايان همان نيمسال 5شهريه برخوردار خواهند شد.  آيين نامه دانشگاه از تخفيف در

هاي سرپرست، فرزندان و خانوادهدرآمد و بيهاي كمآموزان ممتاز مقطع متوسطه، دانشجويان ممتاز دانشگاه، فعاالن فرهنگي، حافظان قرآن كريم، ايثارگران، خانوادهويژه براي دانش
هاي فاقد حدنصاب تشكيل كالس؛ طبق مقررات و ضوابط آموزشي ابالغي محلشده در هر يك از كدرشتهپذيرفته متقاضيانجايي . امكان جابه7ها هاي علميه و دانشگاهاستادان حوزه

. تحصيل در دورة مجازي كامالً غيرحضوري و از طريق اينترنت خواهد بود. كلية دروس 8وزارت و مصوبات داخلي فراهم خواهد شد. (تحت عنوان طرح تجميع مورد نظر سازمان سنجش) 
در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد. در كنار دروس الكترونيكيِ چندرسانه اي، كالس هاي  http://vu.qhu.ac.irيق سايت دانشگاه به نشاني به صورت چندرسانه اي توليد شده و از طر

مانند تاالرهاي گفتگو و ساير خدمات  ونيكيمجازيِ آنالين، پاسخ گويي به پرسش هاي دانشجويان به صورت آنالين و آفالين، امكان استفادة دانشجويان از ابزارهاي مختلف آموزش الكتر
هاي پايان ترم دانشجويان مجازي، به صورت حضوري در قم و تهران يا يكي از نمايندگي هاي دانشگاه در سراسر .آزمون9آموزشي در طول نيمسال تحصيلي به دانشجويان ارائه مي گردد. 

  ايران و خارج از كشور برگزار مي گردد.
  02537176253	:تلفن	-مؤسسه علمي فرهنگي دارالحديث  -بعد از شهرك جهاد  -چهارراه نوبهار -پانزده خرداد بلوار  -قم	نشاني:

www.mofidu.ac.ir قم -قم * دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  استان 

از دو طريق مراجعه مستقيم داوطب به دانشگاه يا آزمون سراسري پذيرش دانشجويان خارجي ازيكي -2شهريه دوره كارشناسي طبق مصوبه هيات امناء خواهد بود.  -1 	شرايط عمومي:
  رعايت شئون اخالقي و اسالمي و مقررات و آيين نامه هاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان الزامي است.-3سازمان سنجش صورت مي پذيرد 

  02532130348	:تلفن	-ميدان مفيد  -متري صدوقي  45 -قم 	نشاني:
 اله طالقاني قمپرديس آيت -دانشگاه فرهنگيان  قم * استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس حضرت معصومه(س) قم -قم * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:



 

  39 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.qom.ac.ir قم * دانشگاه قم استان 

هاي برتر هرسال براي دانشجويان دوره روزانه مقطع كارشناسي با رعايت اولويت معدل نيمسال6.اين دانشگاه داراي محدوديت خوابگاه دولتي بوده و حداكثر به مدت 1	شرايط خوابگاه:
نمايد. همچنين براي هاي نيازمند و بعد مسافت، خوابگاه واگذار ميتحصيلي، خانواده معزز و معظم شهدا و ايثارگران، دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي، نيازسنجي از خانواده

هاي روزانه، نوبت نمايد. تبصره: الزم به ذكر است ساير دانشجويان دورههاي دولتي امتياز ويژه لحاظ ميهاي علمي، فرهنگي، قرآني و ورزشي جهت اسكان در خوابگاهرهبرگزيدگان جشنوا
) 1000ه دارندگان رتبه هاي برتر كنكور سراسري (بدون سهميه زير . ب2هاي غيردولتي با مديريت بخش خصوصي استفاده نمايند. توانند از امكانات خوابگاهدوم و پرديس خودگردان مي

  در طول دوره مجاز تحصيل خوابگاه دولتي واگذار مي شود.
آموزشي)، اداري و فرهنگي خواهران ها و ساير اماكن ها، كارگاهها، آزمايشگاه. اين دانشگاه داراي محيط مستقل و اختصاصي دانشجويان خواهر بوده و محيط آموزشي (كالس1		شرايط عمومي:

هاي دانشگاه براي كليه دانشجويان؛ و داشتن حجاب اسالمي برتر (پوشش چادر) در تمام محيط ها و دستورالعملنامه.رعايت شئونات اسالمي در چارچوب آيين2و برادران كامالً مجزا مي باشد. 
. غذايي دانشجويي (بانرخ مصوب صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم) مطابق با تقويم آموزشي دانشگاه فقط در روزهاي غيرتعطيل 3ت. دانشگاه و اماكن وابسته براي دانشجويان دختر الزامي اس
  جويي استفاده نمايند.شود. همچنين دانشجويان مي توانند در كليه ايام سال تحصيلي از خدمات رستوران آزاد دانش(از شنبه تا چهارشنبه) برابر با ضوابط و مقررات ارايه مي

  02532103000	:تلفن	- 3716146611كدپستي  -بعد از شهرك قدس  -بلوار الغدير  -قم 	نشاني:
www.iki.ac.ir قم -قم * موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  استان 

) در حال حاضر تحصيل پذيرفته شدگان غير طلبه (پذيرش از طريق 1شرايط، ضوابط و اطالعات الزم در خصوص تحصيل در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) 	شرايط عمومي:
هاي الكترونيكي است كه دانشجو ضمن آموزشهاي آموزش مجازي بر پايه استفاده از ) دوره2آزمون سراسري) در مقطع كارشناسي اين موسسه به صورت مجازي امكان پذير است. 

هاي وزارت ها و دستورالعملنامه) مؤسسه با توجه به آيين3گردد. مند ميهاي آموزشي نيز بهرهمندي از امكانات آموزش مجازي (كالس آنالين و آفالين) از كتب، جزوات و بستهبهره
) آزمون هاي پايان 4كند. هاي رفع اشكال به صورت متمركز، در شهر قم و با دريافت هزينه اقدام ميبت به برگزاري كالسعلوم در صورت به حد نصاب رسيدن نفرات براي هر درس، نس

سط دانشجو، ها توشود و امكانات خوابگاهي در صورت درخواست و پرداخت بخشي از هزينهمركز آزمون در سراسر كشور برگزار مي 27نيمسال به صورت حضوري در قم، تهران و حدود 
) رعايت كامل حجاب برتر (چادر) براي بانوان و شئونات 5فقط در شهر مقدس قم فراهم است. همچنين امكان افزوده شدن مراكز آزمون در صورت به حد نصاب رسيدن وجود دارد. 

شدگان ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي وزارت علوم ) پذيرفته6هاي آموزشي و اداري مؤسسه الزامي است. اسالمي و پوشش مناسب براي آقايان در همه محيط
هاي مجازي به ) شهريه ثابت و متغير بر اساس ضوابط دوره8شوند. مند ميشده با رعايت مقررات وظيفه عمومي از معافيت تحصيلي بهره) دانشجويان پسر پذيرفته7باشند. و موسسه مي

رئيسه مؤسسه تعيين مي شود و حداكثر نرخ افزايش ساالنه، ) شهريه ثابت و متغير به صورت ساالنه و با تصويب هيئت 9دار شهريه مراكز مشابه اخذ مي گردد. ميزان كمتر از حداقل مق
) دانشجويان در صورت 10مند شوند. رفاه دانشجويي بهره توانند از وام دانشجويي برابر با ضوابط صندوقمتناسب با افزايش شهريه مراكز آموزش عالي مشابه خواهد بود و دانشجويان مي

) تخفيف هاي موجود در 11نامه داخلي دانشگاه است. دارا بودن شرايط مندرج در جدول ذيل از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. ميزان و چگونگي اعمال تخفيف شهريه مطابق آيين
توانند به براي اطالعات بيشتر مي متقاضيان) 12ها توسط نهادها يا مؤسسات حمايتي پرداخت نمي گردد. شجوياني است كه شهريه آندرصد براي آن دسته از دان 50جدول ذيل تا سقف 

دانشجويان  1ف تماس حاصل نمايند. رديف نوع تخفيف شرح وضعيت درصد تخفي 251داخلي  025-32908193-5هاي سايت اين مركز به تارنماي موسسه مراجعه و يا با شماره تلفن
% در  40% در شهريه ثابت و متغير نفر دوم  50نفر اول  18در همه دروس و ميانگين نمرات باالي  12واحد درسي در ترم مورد نظر و كسب حداقل نمره  15ممتاز علمي انتخاب حداقل 

مابقي  19در همه دروس و ميانگين نمرات باالي  12در ترم مورد نظر و كسب حداقل نمره واحد درسي  15% در شهريه ثابت و متغير انتخاب حداقل  30شهريه ثابت و متغير و نفرسوم 
البالغه ارائه گواهي معتبر از سازمان اوقاف و امور خيريه و يا ساير مراجع دانشجويان قاري قرآن كريم، حافظ قرآن كريم و حافظان نهج 2در شهريه ثابت و متغير  %10دانشجويان تخفيف 

دانشجويان  4% تخفيف در شهريه ثابت  30تا  %10پژوهشگران در حوزه علوم اسالمي ارائه گواهي و نسخه مكتوب كتاب يا مقاله از  3% تخفيف در شهريه ثابت  50تا  %10از ذي صالح 
هاي علميه گواهي معتبر مورد تاييد مركز مديريت حوزه الب حوزههاي ططالب و خانواده 5% تخفيف در شهريه ثابت  50تا  20ممتاز ورزشي ارائه گواهي معتبر دال بر كسب مقام از %

 %50از دروس دانشگاه و منحصر به همان ترم 18در هر ترم از مركز مربوطه و  17طالب ممتاز علوم ديني ارايه گواهي احراز معدل  6در شهريه ثابت و متغير  %60تا  %40هاي علميه از 
ازدواج دانشجويان مجرد ارائه سند ازواج و شناسنامه  8در شهريه ثابت و متغير  %20امتياز سه نفر برتر  1500الي  1200شجويان فعال فرهنگي كسب دان 7تخفيف از شهريه ثابت و متغير 

در شهريه ثابت و  %50حقوقي تا سقف  سرپرست استشهاد محلي با مهر شوراي محل و اصل و تصوير آخرين فيشدرآمد و بيهاي كمخانواده 9در شهريه ثابت و متغير %20هاي زوجين 
در شهريه ثابت و متغير به ازاي هر فرزند با دستور شوراي مديران نشاني: %10مادراني كه سه فرزند و بيش از سه فرزند دارند با ارائه شناسنامه  10متغير با دستور شوراي مديران 

، 9و  7ساختمان مركز آموزش مجازي: قم، بلوار محمدامين (ص)، خيابان گلستان، بين كوچه  025-321130اسالمي تلفن:  ساختمان مركزي: قم، ابتداي بلوار محمدامين (ص)، بلوار جمهوري
  025-32931998دورنگار:  025-32908193-5. تلفن: 27پالك 
  02532908192	:تلفن	- 1نبش كوچه  -بلوار امين  -قم 	نشاني:

www.ijtihad.ac.ir قم -غيرانتفاعي اجتهاد قم * موسسه  استان 

. استفاده 3. رعايت موازين اسالمي براي دانشجويان الزامي است. 2. جهت اطالع از شرايط ويژه و تخفيفات شهريه به سايت موسسه آموزش عالي اجتهاد مراجعه نماييد. 1	شرايط عمومي:
در سايت  ،. توضيحات الزم و اطالعات تفصيلي در خصوص رشته ها5خواهران و برادران، تفكيك شده است. . محيط آموزشي 4از حجاب برتر (چادر) براي دانشجويان خواهر الزامي است. 

  دهد. محترم، مشاوره تحصيلي تلفني ارايه مي متقاضيانموسسه به  . در خصوص انتخاب رشته،6موسسه موجود است. 
  02537749200	:تلفن	- 35پالك  - 11كوچه  -خيابان معلم غربي -قم 	نشاني:

www.pooyesh.ac.ir قم -قم * موسسه غيرانتفاعي پويش  استان 

سقف متقاضياني . براي 1		شرايط عمومي: شهريه ثابت بر اساس مصوبه هيات امنا موسسه، تخفيف تعلق خواهد گرفت  100كه معدل مقطع قبلي آنها جز معدلين رتبه برتر باشد تا  % در 
موسسه از مزاياي وام شهريه صندوق . دانشجويان اين 3%شهريه ثابت تخفيف تعلق خواهد گرفت  100. بر اساس مصوبه هيات امنا موسسه، به دانشجويان ممتاز در هر سال تحصيلي تا 2

شد.  صيص اعتبار برخوردار خواهند  صورت تخ شجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در  سيط 4رفاه دان سهيالت بانكي جهت تق شجويان به برخي از بانك ها، براي اخذ ت . معرفي دان
شجويي  سمي وزارت علوم5شهريه تحصيل در طول دوران دان شنامه ر ضيان. 6، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان. . اعطاي دان سه  متقا س شتر به تارنماي مو براي كسب اطالعات بي

  مراجعه نمايند.
  02532160000	:تلفن	-بعد از تقاطع بلوار شهروند  -بلوار امامت (پرديسان)  -بلوار غدير  -قم	نشاني:



 

  40 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.hekmat-qom.ac.ir قم -قم * موسسه غيرانتفاعي حكمت  استان 

  امكان ارائه خوابگاه خودگردان وجود دارد	شرايط خوابگاه:
به دانشجويان متقاضي مطابق ضوابط  -3امكان تقسيط در پرداخت شهريه به درخواست دانشجو وجود دارد؛  -2امكان تخفيف شهريه در سطح بسيار عالي وجود دارد  -1	شرايط عمومي:

درصد  30به دانشجويان رتبه اول در هر رشته و ورودي در هر نيمسال  -4و فناوري وام شهريه مصوب آن صندوق پرداخت خواهد شد؛  صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات
ت مساعدت به جه -6دانشجوياني كه در مسابقات ورزشي و علمي كشوري و دانشگاهي حائز رتبه شوند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد؛  -5تخفيف شهريه داده خواهد شد؛ 

حمايت و كمك به دانشجويان براي ورود به بازار كار مربوطه و  -7المقدور امكان پذيراست؛ دانشجويان شاغل و دانشجويان ساير شهرها امكان اخذ دروس در ساعات غيراداري حتي
اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش  -8ان مؤسسه هاي كسب و كار براي كليه دانشجويهاي تحصيلي، مهارتهاي تخصصي مرتبط با رشتهبرگزاري دوره

  باشد،مؤسسه داراي سامانه اختصاصي آموزش مجازي (سĤمح) با باالترين استانداردها و سرور اختصاصي مي -9آموختگان 
  02532314822	:تلفن	-خيابان شهيد ايماني  -بعد از ميدان يادمان شهداي فردو  -بلوار امام صادق (ع)  -شهرك پرديسان  -قم 	نشاني:

www.rahpooyan.ac.ir قم -قم * موسسه غيرانتفاعي رهپويان سيدالشهداء (ويژه خواهران)  استان 

  فاقد خوابگاه و هيچ تعهدي درقبال تامين خوابگاه دانشجويان ندارد	شرايط خوابگاه:
. اين موسسه ويژه خواهران مي باشد و استفاده از پوشش برتر چادر همراه 2اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 	شرايط عمومي:

ه در نظر گرفته شده است كه در وبگاه موسسه درج شده است. . تخفيف شهريه براي كليه پذيرفته شدگان در اين موسس3با رعايت كامل شئونات و هنجارهاي اسالمي الزامي است.
درصد تخفيف شهريه ثابت در نيم سال اول بهره  10.حافظان كل قرآن مجيد در صورت ارايه مدرك از 5. خانواده محترم طالب در هر ترم از تخفيف ويژه شهريه بهره مند خواهند شد 4

كه در طول سال تحصيلي در مسابقات متقاضياني . 7نبازان همسر و فرزندان با ارائه مدرك معتبر از مراجع ذي ربط تخفيف داده خواهد شد.. به خانواده معظم شهدا و جا6مند مي گردند.
پرداخت اقساطي شهريه در  . امكان8علمي، پژوهشي، فرهنگي دانشگاهها و موسسات علمي كشور شركت و مقام اول تا سوم را كسب كنند از دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند شد.

. در صورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به موسسه را مطابق ضوابط 10مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد. ،. در اولين نيم سال تحصيلي9صورت احراز شرايط وجود دارد. 
  تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد.،وزارت علوم

  02532704052	:تلفن	-انتهاي خيابان امام رضا (ع)  -خيابان پاييزان -خيابان ذوالفقار  -فلكه جوان  -الدين) انتهاي بنياد (شهرك زين -قم	نشاني:
www.tolouemehr.ac.ir قم -قم * موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  استان 

  02532810008	:تلفن	-ميدان رسالت  -خيابان دور شهر  -قم	نشاني:
www.itaihe.ac.ir قم -موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي قم *  استان 

  02537840127	:تلفن	- 22و 20بين كوچه  -بلوار بسيج (خيابان سي متري هنرستان)  -قم 	نشاني:
kurdestan.tvu.ac.ir شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج كردستان * دانشكده فني و حرفه استان 

  08733180602	:تلفن	-معلم ميدان سهروردي بلوار  -سنندج	نشاني:
dsanandajtc.tvu.ac.ir كردستان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران سنندج استان 

  نفر 20ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  08733661400	:تلفن	-انتهاي شهرك كشاورز -سنندج 	نشاني:

 سنندجالهدي صدر پرديس بنت  -كردستان * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس شهيد مدرس سنندج -كردستان * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.uok.ac.ir سنندج -كردستان * دانشگاه كردستان  استان 

شجويان دختر دوره روزانه و  صورت دارا  50شرايط خوابگاه: به تمامي دان سر دوره روزانه در  شجويان پ صد دان شگاه و يا خوابگاه در سب امتيازات الزم، خوابگاه دان شرايط و ك بودن 
  ندارد. دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است.» نوبت دوم«گونه تعهدي براي تامين خوابگاه دانشجويان دوره خودگردان تعلق مي گيرد. دانشگاه هيچ

تغيير رشته و انتقالي از دانشكده فني و مهندسي و علوم پايه بيجار به پرديس شهر  -2انشگاه قابل مشاهده است. بسته هاي تشويقي براي رتبه هاي برتر، در تارنماي د -1شرايط عمومي: 
  سنندج تحت هيچ شرايطي امكان پذير نيست.

  08733660065	:تلفن	- 66177- 15175كد پستي  - 416بلوار پاسداران صندوق پستي  -سنندج 	نشاني:
www.irm.ac.ir قروه -كردستان * موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  استان 

  08735249963	:تلفن	-خيابان ابوذر  -قروه 	نشاني:
www.kduni.com سنندج -كردستان * موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش  استان 

  08733623761	:تلفن	-روبروي جمعيت هالل احمر  -خيابان اكباتان -سنندج	نشاني:
www.maad سنندج -كردستان * موسسه غيرانتفاعي ماد  استان 

  08733226117	:تلفن	-خيابان هدايت  -آباد خيابان حسن -ميدان آزادي  -سنندج 	نشاني:
k-kerman.tvu.ac.ir رضوان -كرمان * آموزشكده كشاورزي پسران كرمان  استان 

  03433112194	:تلفن	-خيابان شماره يك  -بزرگراه آيت اهللا خامنه اي  -كرمان	نشاني:
d-sirjan.tvu.ac.ir كرمان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران سيرجان استان 

  03442264057	:تلفن	-خيابان كوثر  -نرسيده به مجتمع مخابراتي علي ابن ابيطالب  -بلوار فاطميه  -سيرجان	نشاني:
d-kerman.tvu.ac.ir حضرت فاطمه(س) -دختران كرمان كرمان * آموزشكده فني و حرفه اي  استان 

  نفر 50ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  03432150153	:تلفن	-بلوار امام حسن مجتبي علبه السالم -طاهرآباد -چهارراه فرهنگيان -بلوار جمهوري اسالمي  -كرمان	نشاني:
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  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
kerman.tvu.ac.ir شهيد چمران -يك كرمان كرمان * دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره  استان 

  نفر 100ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  03433257711	:تلفن	-ابتداي اتوبان هفت باغ علوي  -انتهاي خيابان شهيد مصطفي خميني  -كرمان	نشاني:

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 

  مجتمع بافت براي دانشجويان دختر و پسر روزانه و شبانه تعهد خوابگاه ندارد.	شرايط خوابگاه:
هنر و تربيت بدني داراي رتبه كشوري (بدون سهميه)  ،از حقوق براي پذيرفته شدگان دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري حرفه اي رشته هاي غير	شرايط عمومي:

 10اعطاي كمك هزينه تحصيلي بالعوض، در اولين نيمسال تحصيلي به مبلغ  -1رقمي، تسهيالت:  2هنر و تربيت بدني داراي رتبه كشوري(بدون سهميه)  ،رقمي و براي رشته هاي حقوق 3
درصد  5مشروط به قرار گرفتن در زمره ادامه اين كمك هزينه تحصيلي در نيمسال هاي بعدي  -2بگاه دانشجويي و غذاي سلف سرويس دانشجويي ده ميليون ريال و استفاده رايگان از خوا

  نيمسال براي كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري حرفه اي مي باشد. 12نيمسال براي دوره هاي كارشناسي و تا سقف  8معدل برتر ورودي، تا سقف 
  براي پذيرفته شدگان رشته دكتري حرفه اي دامپزشكي به هيچ وجه امكان مرخصي تحصيلي در سال اول مقدور نمي باشد.  	:خاص شرايط
  03433257163	:تلفن	-ميدان افضلي پور  -بزرگراه امام خميني -كرمان 	نشاني:

www.sirjantech.ac.ir كرمان * دانشگاه صنعتي سيرجان استان 

  به دانشجويان برحسب اولويت خوابگاه واگذار مي گردد.	شرايط خوابگاه:
  03441522034	:تلفن	-دانشگاه صنعتي سيرجان  -ابتداي جاده بافت  -سيرجان 	نشاني:

 پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان -كرمان * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 شهيد باهنر كرمانپرديس  -كرمان * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.vru.ac.ir رفسنجان -كرمان * دانشگاه ولي عصر(عج)  استان 

شبانه	شرايط خوابگاه: صد خوابگاه تعلق مي گيرد. به درصدي از دختران  صد در  شجويان دختر روزانه  شگاه براي دان سران  ،اين دان درصد به روزانه  70خوابگاه تعلق مي گيرد. براي پ
  خوابگاه تعلق مي گيرد. به پسران براي شبانه (نوبت دوم) خوابگاه تعلق نمي گيرد.

  03431312188	:تلفن	-ابتداي بلوار واليت  -رفسنجان	نشاني:
www.bam.ac.ir كرمان * مجتمع آموزش عالي بم استان 

  03444210734	:تلفن	-فارس  بزرگراه خليج-بم	نشاني:
www.zarand.ac.ir كرمان * مجتمع آموزش عالي زرند استان 

  03431422040	:تلفن	- 7761146934 -جاده سرباغ  4كيلومتر -زرند	نشاني:
www.besat.ac.ir كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي بعثت  استان 

  آزمايشگاهي و همچنين سايت كامپيوتر با كيفيت قابل قبول برخوردار مي باشد. ،كارگاهي ،موسسه از امكانات آموزشي	شرايط عمومي:
  03433243539	:تلفن	-نرسيده به سه راهي جوپار سمت راست  -بلوار عاشقان واليت  -كرمان	نشاني:

www.bahmanyar.ac.ir كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  استان 

  فراهم شدن امكانات اياب و ذهاب-امكان استفاده از اينترنت واي فاي -دسترسي آسان به مركز شهر-وام كمك هزينه دانشجوييبرخورداري از 	شرايط عمومي:
  03432122723	:تلفن	- 5نبش شمالي  - 4اميركبير  -بلوار اميركبير  -بلوار جمهوري اسالمي  -كرمان 	نشاني:

www.javid.ac.ir جيرفت -غيرانتفاعي جاويد پويا دانش كرمان * موسسه  استان 

  03443265585	:تلفن	- 4كوچه آزادي  -خيابان آزادي  -جيرفت 	نشاني:
www.resalatkerman.ir كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي رسالت  استان 

  گردند.دانشجويان غيربومي به خوابگاههاي خودگردان تحت نظارت موسسه معرفي مي	شرايط خوابگاه:
شجويان.  -1	شرايط عمومي: شهريه كليه دان سيط  ضوابط وزارت علوم و تق شجويي طبق  شجويي با امكانات مطلوب.  -2ارايه وام دان سرويس و بوفه دان ها در برگزاري كالس -3سلف 

  اختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد.اين موسسه با بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام(ره)، بهزيستي و ... درخصوص شهريه پرد -4حداقل روز ممكن. 
  03433210001	:تلفن	-نبش خيابان عباد  -انتهاي گلدشت  -كرمان	نشاني:

www.erfan.ac.ir كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي عرفان  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.
  03433243046 - 03433243045 – 03433243042	:تلفن	- 57نبش كوچه  -خيابان گلدشت  -كرمان 	نشاني:

www.aj.ac.ir رفسنجان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  استان 

  09138910376	:تلفن	-جنب شهرك نفت  -جاده تهران  2كيلومتر  -رفسنجان	نشاني:



 

  42 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.farhikhtegan.ac.ir كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان  استان 

  تاييد دانشگاه مادر صادر خواهد شد.معرفي نامه براي خوابگاه هاي خودگران مورد 	شرايط خوابگاه:
دانشجويان معظم شاهد  - به دانشجويان طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، وام شهريه تعلق مي گيرد كه بازپرداخت آن پس از فارغ التحصيلي خواهد بود. -	شرايط عمومي:

دانشجويان مي توانند از يك وعده غذاي گرم(ناهار) با  -همچنين كميته امداد يا بهزيستي حسب مورد معرفي خواهند شد. و ايثارگر واجد شرايط جهت دريافت شهريه به بنياد شهيد و 
ي اول تا سوم را به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاهها و يا موسسات آموزش عالي استاني و يا كشوري مقام ها -پرداخت هزينه كمتر بهره مند گردنند. 

  كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت.
  03432820791	:تلفن	- 41پالك -روبروي اداره مخابرات -خيابان ملك  -بلوار جمهوري اسالمي  -كرمان	نشاني:

www.kar.ac.ir واحد كرمان –كرمان * موسسه غيرانتفاعي كار  استان 

  خوابگاه واحد رفسنجان: موسسه در واحد رفسنجان داراي خوابگاه خودگردان جهت دختران و پسران مي باشد .شرايط 
تخفيف  -2موسسه در واحد رفسنجان داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان از نقاط اصلي شهر رفسنجان مي باشد.  -1شرايط عمومي واحد رفسنجان: 

سته اعمال ميگر %30،%40،%50شهريه ثابت  سي پيو شنا شته و مقطع كار سوم در هر ر شجويان رتبه اول تا  شهريه متغير در مقطع  %40الي  %20ميزان  -3دد. براي كليه دان تخفيف در 
شرط عضويت  شجويان كارگر و يا عضو در خانه كارگر با ارائه معرفي نامه اعمال مي گردد( به  سته جهت دان سي پيو شنا شهريه  %50ميزان  -4سال در زمان ثبت نام ) .  3كار تخفيف 

شجويان ت سته جهت دان سي پيو شنا سمي تعلق مي گيرد . ثابت در مقطع كار شرط ارائه معرفي نامه ر ستي به  شش و كاركنان كميته امداد و بهزي شهريه  %15ميزان  -5حت پو تخفيف 
شستگان دولتي و نيروهاي مسلح در نظ شده است . متغير در مقطع كارشناسي پيوسته جهت كارمندان رسمي دولت و پرسنل نيروهاي مسلح و نيز فرزندان بازن  %20يزان م -6ر گرفته 

شهريه ثابت جهت دانشجويان مقطع كارشناسي  ساير تخفيفات در تارنماي واحد رفسنجان به آدرس -7تخفيف در  تحصيل در  -8قابل مشاهده است .  rafsanjan.kar.ac.irليست 
  دوق رفاه دانشجوئي مي باشد.وام صن ،موسسه در واحد رفسنجان داراي سلف سرويس -9رايگان مي باشد .  %100كليه رشته هاي مقطع كارداني 
  03434355627دورنگار:  03434355625كرمان تلفن:-جاده كمربندي يزد4كيلومتر  -نشاني واحد رفسنجان: رفسنجان

www.kermanihe.ac.ir كرمان * موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان استان 

  سياستگذاري استانمعرفي دانشجويان به خوابگاههاي مورد تاييد شوراي 	شرايط خوابگاه:
التحصيلي مدارك فارغ -5ساختمان مدرن و مجهز  -4سلف سرويس(ناهار)  -3اعطاي وام صندوق رفاه  -2اعطاي وام دانشجويي از بانك تجارت و رسالت بدون سود  -	شرايط عمومي:

  @kermaniheتخفيف به دانشجويان ممتاز كانال تلگرامي -6مورد تاييد وزارت علوم 
  03433243630	:تلفن	-شهرك دانشگاهي صادقيه  -نرسيده به جاده جوپار  -بعد از پل بازرگاني  -بزرگراه يادگار امام  -كرمان 	نشاني:

mafakher.ac.ir رفسنجان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي مفاخر  استان 

  03434266573	:تلفن	- 24ابوذر -خيابان ابوذر  -رفسنجان 	نشاني:
www.mehrkerman.ac.ir كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي مهر  استان 

  دانشجويان دختر غير بومي به خوابگاه هاي خودگردان داراي مجوز معرفي ميگردند	شرايط خوابگاه:
ضوابط موسسه تا  -	شرايط عمومي: شهريه ثابت تخفيف در نظر  100براي دانشجويان برتر هر رشته بر اساس  شود. درصد  شهيد و امور ايثارگران،  -2گرفته مي  همكاري الزم با بنياد 

  سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي بر اساس مقررات به عمل مي آيد.
  03433242650-7	:تلفن	-بلوار سما  -شهرك خواجو  -چهارراه جوپاري -كرمان	نشاني:

www.misagh.ac.ir رفسنجان -ميثاق كرمان * موسسه غيرانتفاعي  استان 

  ش دانشجو مي باشد.موسسه آموزش عالي ميثاق با بيش از يك دهه فعاليت آموزشي داراي فضاي آموزشي استاندارد و كارگاه ها و آزمايشگاه هاي مجهز اماده پذير	شرايط عمومي:
  03434356761	:تلفن	-مجتمع سيدالشهدا  -االنبيا ميدان خاتم -بلوار واليت  -رفسنجان 	نشاني:

p١-kermanshah.tvu.ac.ir اي پسران شماره يك كرمانشاهكرمانشاه * آموزشكده فني و حرفه استان 

  08337248280	:تلفن	-ميدان فردوسي بلوار شهيد جعفري -كرمانشاه 	نشاني:
d-kermanshah.tvu.ac.ir اي دختران كرمانشاهكرمانشاه * آموزشكده فني و حرفه استان 

  08334266670	:تلفن	-چهار راه رودكي  -فاز يك  -شهرك معلم  -كرمانشاه 	نشاني:
www.razi.ac.ir كرمانشاه -كرمانشاه * دانشگاه رازي  استان 

  08334274512	:تلفن	-پرديس دانشگاه رازي -خيابان دانشگاه-طاق بستان -كرمانشاه 	نشاني:
www.kut.ac.ir كرمانشاهكرمانشاه * دانشگاه صنعتي  استان 

  باشند كه بخشي از هزينه توسط دانشگاه و بخشي ديگر توسط دانشجويان تامين مي شود.خوابگاه هاي دانشگاه استيجاري و خودگردان تحت نظارت دانشگاه مي	شرايط خوابگاه:
  به رتبه هاي برتر هر منطقه امتيازات ويژه اي داده مي شود.	شرايط عمومي:

  08338305004	:تلفن	- 6715685420كدپستي -بزرگراه امام خميني(ره)  -كرمانشاه 	نشاني:
 پرديس شهيد رجايي كرمانشاه -كرمانشاه * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس شهيد صدوقي كرمانشاه -كرمانشاه * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.jdku.ac.ir كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاه *  استان 

  08331031632	:تلفن	-خيابان جهاد دانشگاهي  -بهمن  22راهسه -بلوار شهيد بهشتي -كرمانشاه 	نشاني:
www.zagros.ac.ir كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غيرانتفاعي زاگرس  استان 

شش كميته امداد 		شرايط عمومي: شهيد ريگان / تحت پو شش بنياد  شته وام اعطا مي گردد و همچنين ( تحت پو شهريه ر صيل تا كل مبلغ  شجويان در زمان تح /  %10/ ممتاز  %10دان
  ) تخفيف شهريه اختصاص مي گردد. %30مقام آسيايي يا جهاني داشته باشن  %10/ ورزشكاركه مقام كشوري داشته باشن  %10مخترع 
  08337218063 - 08337218030	:تلفن	-طبقه فوقاني بانك مهر ايران  -روبروي بانك ملي  -راه شريعتي باالتر از سه -خيابان شريعتي -كرمانشاه 	نشاني:



 

  43 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.kshr.ac.ir كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي  استان 

  08338267515	:تلفن	-شهرك دادگستري  -الهيه  -كرمانشاه 	نشاني:
www.kabirgharb.ac.ir كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غيرانتفاعي كبير غرب  استان 

  خودگردان	شرايط خوابگاه:
شهيد  %100تحصيل 	شرايط عمومي: شهريه براي دانشجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره)  -رايگان براي دانشجويان تحت پوشش بنياد  صدور مدرك تحصيلي  -تخفيف 

شگاه رازي  سرويس و يارانه غذايي  -تحت نظارت دان شجويان ممتاز  -سلف  شهريه براي دان ساعات غيراداري  -تخفيف  شاغل در  شجويان  شهريه  -برگزاري كالس براي دان تخفيف 
شي شجويان منتخب ورز شجويان  -علمي و ...  ،براي دان شي و تخصصي و ارائه گواهينامه معتبر برگزاري كارگاه -اينترنت رايگان ويژه دان شهريه ثابت ترم اول  %50 -اي آموز تخفيف 

  براي دانشجوياني كه حضوري ثبت نام انجام داده اند
  08337296051	:تلفن	-جنب كتابخانه عالمه طباطبايي  -خيابان رفاه  -بلوار طاق بستان -كرمانشاه 	نشاني:

d-yasouj.tvu.ac.ir اي دختران ياسوجبويراحمد * آموزشكده فني و حرفهكهگيلويه و  استان 

  07433333375	:تلفن	-پشت اداره گذرنامه  -شرف آباد  -ياسوج 	نشاني:
 پرديس شهيد ايزدپناه ياسوج -كهگيلويه و بويراحمد * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس كوثر ياسوج -كهگيلويه و بويراحمد * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.yu.ac.ir كهگيلويه و بويراحمد * دانشگاه ياسوج استان 

  07431001300	:تلفن	-خيابان دانشجو  -ميدان معلم  -ياسوج 	نشاني:
www.dana.ac.ir ياسوج -كهگيلويه و بويراحمد * موسسه غيرانتفاعي دانا  استان 

  خودگردان تحت كنترل حراست موسسه براي دانشجويان غير بومي وجود داردخوابگاه 	شرايط خوابگاه:
  موسسه در پايان هر ترم به نفرات برتر هر رشته بر اساس مصوبه شوراي آموزشي تخفيف شهريه در نظر ميگيرد.	شرايط عمومي:

  07433229448	:تلفن	-تقاطع دوم نبش  - 10فرعي  -خيابان ابن سينا  -آبان)  13پشت ترمينال قديمي ( -ياسوج 	نشاني:
www.farazuast.com گچساران -كهگيلويه و بويراحمد * موسسه غيرانتفاعي فراز  استان 

  07432321604	:تلفن	-چهارراه فرمانداري  -گچساران 	نشاني:
p-aliabadkatool.tvu.ac.ir آباد كتولاي پسران عليگلستان * آموزشكده فني و حرفه استان 

  01734221409	:تلفن	-خيابان هنرستان  -علي آباد كتول	نشاني:
p-kordkuy.tvu.ac.ir امام علي(ع) -اي پسران كردكوي گلستان * دانشكده فني و حرفه استان 

  01734327797	:تلفن	-باالتر از شهرك فرهنگيان  -بلوار دانشگاه  -كردكوي	نشاني:
golestan.tvu.ac.ir آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگانگلستان *  استان 

  نفر 50ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  01732126338	:تلفن	- 4شهرك امام كوچه نهضت  -گرگان	نشاني:

www.gau.ac.ir گلستان * دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان استان 

  دانشجويي مجهز و امكانات رفاهي مناسب مي باشد و به كليه پذيرفته شدگان تعلق مي گيرداين دانشگاه داراي خوابگاه 	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:

ربيت نيروي كارشناس متخصص در كليه رشته هاي تحصيلي (با اين دانشگاه به منظور ت -2مي پذيرد داراي خوابگاه دانشجويي مجهز مي باشد و به كليه پذيرفته شدگان تعلق مي گيرد. 
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 

اين  – 3يد. عالوه بر اين به دانشجويان برتر در حين تحصيل جوايز و مشوق هايي مطابق مصوبات هيات رييسه دانشگاه اعطا خواهد شد. مصوب، كمك هزينه تحصيلي پرداخت مي نما
رايگان در محيط دانشگاه و  آموزشي، سلف سرويس، كتابخانه، اينترنت -دانشگاه عالوه بر مركز مشاوره و روان شناسي ويژه دانشجويان، داراي امكانات رفاهي شامل اردوگاه فرهنگي

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. 
سكتبال، سالن فوتسال، سالن تنيس روي ميز، سالن كشتي، زمين چمن (طبيعي و مصنوعي) و همچنين سالن اسكواش، سالن بدنسازي و آمادگي جسماني، سالن شطرنج، سالن واليبال، سالن ب

سرويس اياب و ذهاب براي دانشجويان دختر و پسر جهت رفت آمد و همچنين برگزاري  - 5هاي ورزشي سرپوشيده و چند منظوره روباز در محل خوابگاه هاي دانشجويي مي باشد. 
دانشگاه داراي مركز ژئوماتيك، مركز  - 7كليه دانشجويان تحت پو شش بيمه حوادث دانشجويي قرار مي گيرند.  - 6فرهنگي فراهم مي با شد.  -ي، اردوهاي دانشجوييبازديدهاي علم

هكتاري و باغ گياه شنا سي، مجموعه گلخانه و مزارع  3700انفورماتيك و خدمات رايانه اي، آزمايشگاه مركزي مجهز، مركز كارآفريني و ارتباط با صنعت، مركز ر شد، جنگل آموز شي 
جهت  – 9دانشجويان واجد شرايط از مزاياي وام تحصيلي، وام ازدواج، وام مسكن و وام ضروري برخوردار خواهند شد.  - 8تحقيقاتي و مركز پرورش دام و طيور مي با شد.  -آموز شي

   017 - 32229901تلفن:  - 4913815739خيابان شهيد بهشتي كد پستي:  -نشاني معاونت آموزشي: گرگان  -10ماييد. كسب اطالعات بيشتر به وب گاه دانشگاه مراجعه ن
  017322299 - 01732229901	:تلفن	- 4918943464كد پستي  -ميدان بسيج  -گرگان 	نشاني:

 اي گرگاناله خامنهپرديس آيت -گلستان * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس امام خميني(ره) گرگان -گلستان * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:



 

  44 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.gu.ac.ir گرگان -گلستان * دانشگاه گلستان  استان 

  مي باشد.دانشگاه گلستان فاقد خوابگاه دولتي بوده و داراي خوابگاه خصوصي تحت نظارت دانشگاه براي خواهران و برادران 	شرايط خوابگاه:
عتبات عاليات و شهريه (ويژه دانشجويان نوبت دوم) طبق ضوابط صندوق  ،وديعه مسكن ويژه متاهلين، ازدواج، تحصيلي، ضروري ،. اعطاي تسهيالت شامل (وام هاي مسكن1 شرايط عمومي:

مهندسي و علوم . ارايه خدمات سلف سرويس براي كليه دانشجويان براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان، ارايه سرويس اياب و ذهاب براي دانشكده هاي فني و2رفاه دانشجويان 
كدپستي:  19روبروي الغدير  -. نشاني دانشكده فني و مهندسي گرگان: بلوار الغدير4 01732221686 :تلفن -يابان شهيد بهشتي خ-گرگان :. نشاني دانشكده علوم3انساني 

 01732254163تلفن:  4936179142گنبد، پرديس دانشگاه گلستان كدپستي: -جاده گرگان 10. نشاني دانشكده علوم انساني: كيلومتر5 01732441002تلفن  4918888369
  01734266235تلفن: 4941147994جنب آتش نشاني كدپستي:  -ورودي شهداي گمنام-فا ضل آباد :دانشكده فني ومهندسي علي آبادكتول . نشاني6 295و  294داخلي 
  01732254163	:تلفن	-خيابان شهيد بهشتي -گرگان	نشاني:

www.gonbad.ac.ir گلستان * دانشگاه گنبد استان 

  دولتي تعلق مي گيرد. خوابگاه خودگردان نيز مهيا مي باشد.به حايزين شرايط، خوابگاه 	شرايط خوابگاه:
  01733268882	:تلفن	-انتهاي بلوار بصيرت  -خيابان شهيد فالحي  -گنبد كاووس	نشاني:

www.hakim_jorjani.ac.ir گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  استان 

تخفيف شهريه براي كليه دانشجويان ممتاز هر رشته در  -3تخفيف در شهريه ثابت و متغير براي كليه دانشجويان  -2دانشجويان  يك وعده غذاي گرم در روز براي -1	شرايط عمومي:
ورزشي به مسابقات اعزام تيم هاي  -7تخفيف شهريه براي قهرمانان ورزشي -6تقسيط در پرداخت شهريه  -5وام شهريه دانشجويي در هر ترم براي كليه دانشجويان  -4هر سال تحصيلي 

  برگزاري اردوهاي سياحتي و زيارتي -8مختلف 
  01732171095	:تلفن	-انتهاي بلوار نيايش شرقي  -ويالشهر -گرگان	نشاني:

www.shgol.ac.ir گنبدكاووس -گلستان * موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان  استان 

تحصيل  ،تنوع در تخفيف شهريه ،وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي ،يكساله( ،بدون ضامن ،وام شهريه اختصاصي دانشگاه )بدون سود ،شرايط عمومي: پرداخت قسطي شهريه	شرايط عمومي:
ز كتب مورد نياز،كادر كتابخانه مركزي غني ا ،سرويس رفت و برگشت به دانشگاه رايگان ،پاركينگ اختصاصي ،مشاوره تحصيلي رايگان ،%به باال 25رايگان خانواده شهدا و جانبازان 

  آموزشي با تجربه
  09387132584و  01733383810-17	:تلفن	-روبروي سيلوي گندم  -بعد از پارك شادي  -خيابان امام خميني(ره) جنوبي  -گنبد كاووس 	نشاني:

www.shamsgonbad.ac.ir گنبد كاووس -گلستان * موسسه غيرانتفاعي شمس  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. 50 تا 20 -1	شرايط عمومي:
وام قرض الحسنه بلندمدت  -4علق مي گيرد. وام شهريه، به دانشجويان واجد شرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي ت -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.  18معدل  شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد، به شرطي كه داراي حداقل

و بهزيستي نيز عالوه بر خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان، خانواده هاي محترم تحت پوشش كميته امداد  -7ملي، آسيايي و بين المللي از تخفيفات ويژه در شهريه برخوردار مي شوند. 
ساير امكانات كمك آموزشي و رفاهي اين موسسه عبارتند از: استخر سرپوشيده شامل استخر قهرماني و سونا و جكوزي و آبدرماني  -8از تخفيفات ويژه در شهريه ثابت برخوردار مي شوند. 

ا، انتشارات و تكثير، تاالر اجتماعات، تاالر پذيرايي، كتابخانه مركزي، سايت رايانه اي، ساختمان و آزمايشگاه ورزشي، باشگاه بدنسازي، سالن ورزشي سرپوشيده، سالن همايش، سالن سينم
موقعيت اين موسسه در يكي از  -9يي مستقل آزمايشگاه ها و كارگاه ها، مركز رشد فناوري هاي نوين با مجوز پارك علم و فناوري، مشاور و روانشناس، سلف سرويس و بوفه دانشجو

  جاذبه هاي گردشگري شهرستان و جنب درياچه مصنوعي واقع شده و امكانات فوق العاده اي را براي تحصيل فراهم آورده است. بهترين
ـــاني: كاووس 		نش بد ـــادي  -گن چه مصـــنوعي  -بلوار ش يا نب در  - 09114172004 – 017-33389714الي  16 -01733389703		:تلفن - 4971817615كدپســـتي: 		-ج

09368952005  
www.fakhrodin-ag.ac.ir گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  استان 

  01732229110	:تلفن	-عدالت پنجم  -خيابان وليعصر (عج)  -گرگان 	نشاني:
www.golestan.ac.ir/ گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي گلستان  استان 

  خودگردان براي دانشجويان دختر مي باشد.موسسه داراي خوابگاه 	شرايط خوابگاه:
)پرداخت شهريه 3)پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه دانشجويان. 2) براي دانشجويان رتبه اول هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي تخفيف منظور خواهد شد. 1	شرايط عمومي:

  راي سايت رايانه، كتابخانه الكترونيكي، مي باشد. )اين موسسه دا6)تقسيط پرداخت شهريه در طول ترم. 5)بيمه حوادث كليه دانشجويان4دانشجويان شاهد از جانب بنياد شهيد. 
  01732627340-4	:تلفن	-روبروي پارك  -شهريار پنجم  -شهرك شهريار -بلوارشهيد كالنتري (كمربندي)  -گرگان	نشاني:

www.lameigorgani.ac.ir گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  استان 

  خوابگاه خودگردانداراي 	شرايط خوابگاه:
ساطي آن نه ماه بعد از فراغت از 1 	شرايط عمومي: صوبه وزارت علوم كه بازپرداخت اق سال با توجه به م شجويان در هر نيم صندوق رفاه امور دان شهريه  شود ) وام  شروع مي  صيل  تح

شهريه و...) 2 سسه (تخفيف  سته به مو شجويي واب صندوق تعاون و امداد دان ضوابط  ) ارائه3) وام  ساس  شكاران حائز رتبه ملي و بين المللي برا شگران و ورز سهيالت به مخترعان، پژوه ت
شهريه براي دانشجويان رتبه برتر تا 5پژوهشي  ،) حمايت مالي از مقاالت همايشي و علمي4موسسه  ) داراي فضاي مناسب آموزشي و پژوهشي با مساحتي حدود 6درصد  25) تخفيف 

شامل ك 6000 سايتها، آتليهال سمترمربع  شگاههاي كامپيوتري، كارگاهها،  شركت در ها و آزماي شجويان براي  ستيجاري) جهت تمرين و آمادگي دان سالن اختصاصي (ا هاي تخصصي 
  مسابقات استاني و ملي

  01732627959 - 01732627958 – 01732627955	:تلفن	- 5المعي  -خيام دهم -كوي خيام -بلوار شهيد كالنتري  -گرگان 	نشاني:
www.loghmanhakim.ac.ir آق قال گلستان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  استان 

  01734528612	:تلفن	-روبروي پارك شهر  -متري شهيد فهميده 20نبش -متري خرمشهر30خيابان -آق قال 	نشاني:



 

  45 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
mirdamad.ac.ir گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  استان 

  01732471321	:تلفن	- 6هيركان  -بلوار هيركان  -گرگان 	نشاني:
www.miladgihe.ac.ir مينودشت -گلستان * موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان  استان 

  فاقد خوابگاه	شرايط خوابگاه:
  01735230116	:تلفن	-نبش بلوار الغدير  -جاده كمربندي (بلوار امام رضا (ع))  -مينودشت 	نشاني:

p-somesara.tvu.ac.ir سرااي پسران صومعهگيالن * دانشكده فني و حرفه استان 

  01344328223	:تلفن	-صومعه سرا بلوار وليعصر عج خيابان بهشت زينبيه خيابان معلم 	نشاني:
p-rasht.tvu.ac.ir گيالن * آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت استان 

  نفر 70ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  01333441907	:تلفن	-جاده الكان بعد از ايران برك  4فلكه گاز كيلومتر -رشت	نشاني:

p-lahijan.tvu.ac.ir گيالن * آموزشكده فني و حرفه اي پسران الهيجان استان 

  نفر 50ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  01342223088	:تلفن	-بعد از خيابان تربيت معلم خيابان كاشف شرقي  -الهيجان	نشاني:

d-rasht.tvu.ac.ir گيالن * آموزشكده فني و حرفه اي دختران رشت استان 

  نفر 25ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  01333427571	:تلفن	-شهرك سيد احمد خميني  -بلوار پروفسور سميعي  -بلوار الكان  -رشت	نشاني:

 پرديس امام علي(ع) رشت -گيالن * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 الهدي صدر رشتپرديس بنت  -گيالن * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.guilan.ac.ir رشت -گيالن * دانشگاه گيالن  استان 

شرايط دوره روزانه و غيربومي پس به دليل محدوديت در ظرفيت خوابگاهي 	شرايط خوابگاه: سكان براي تمامي متقاضيان وجود ندارد؛ لذا به تعدادي از متقاضيان واجد  شگاه، امكان ا دان
  اگذار خواهد شد.امانه، خوابگاه واز ثبت تقاضا در سامانه امور خوابگاه ها و دريافت كد رهگيري و بررسي پرونده هاي مربوطه، بر اساس اولويت و امتياز كسب شده در اين س

كليه ) به 2واجارگاه) به صورت ميهمان يا انتقال در دانشكده فني گيالن(ر شت) وجود ندارد.-) امكان ادامه تحصيل دانشجويان دانشكده فني شرق ( رود سر 1شرايط عمومي:		شرايط عمومي:
دارندگان -الف نيم سالتحصيلي كمك هزينه پرداخت مي شود:6ريال به مدت 31/500/000تحصيلي مبلغ  پذيرفته شدگان دوره روزانه حايز رتبه كشوري با شرايط زير به ازاي هر نيم سال

و كمتر از آن 250دارندگان رتبه كشوري -پ ،و كمتر از آن در گروه علوم تجربي1500دارندگان رتبه كشوري -ب ،و كمتر از آن در گروه آزمايشي رياضي و فيزيك500رتبه كشوري 
به دارندگان مقام هاي -و كمتر از آن در گروه زبان هاي خارجي و ج 200دارندگان رتبه كشوري -ث ،و كمتر از آن در گروه هنر30دارندگان رتبه كشوري -ت  ،انسانيدر گروه علوم 

شدگان الف تا ج امكانات ذيل نيز اختصاص مي يابد:  ورز شي كمك هزينه تحصيلي پرداخت مي شود ( جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه مراجعه نمايند).براي كليه پذيرفته
سال. قابل اشاره است 4ميليون ريال به مدت 5كمك هزينه خريد كتاب به مبلغ ساليانه -امكانات كتابخانه به طور نامحدود ج-ب ،خوابگاه ( بر اساس مقررات و ضوابط موجود)-الف 

  مي باشد. دانشگاه گيالن عضو دانشگاه هاي عاري از دخانيات نيز
  013-33690274-8	:تلفن	- 4199613776كدپستي  -جاده رشت به قزوين  5كيلومتر  -بزرگراه خليج فارس  -رشت 	نشاني:

www.ahrar.ac.ir رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي احرار استان 

امكان تقسيط شهريه در طول  -3پرداخت وام شهريه به دانشجويان مطابق مقررات صندوق رفاه تسهيالت  -2دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه برخوردارخواهند شد. -1	شرايط عمومي:
به دارندگان مقام ورزشي كشوري، استاني و  -5همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران درخصوص پرداخت شهريه براي دانشجويان سهميه شاهد و ايثارگر  -4ترم براي كليه دانشجويان 

 استفاده از تسهيالت بيمه حوادث در طول دوره تحصيل در اين موسسه -7ارايه خدمات مشاوره تحصيلي، خانوادگي و.... توسط مشاور موسسه  -6شود. فيف ورزشي داده ميمنطقه اي تخ
  01332439113	:تلفن	-شهرك سيد احمد خميني  -بلوار پروفسور سميعي -جاده الكان -رشت 	نشاني:

www.andishmand.ac.ir الهيجان -گيالن * موسسه غيرانتفاعي انديشمند  استان 

  01342445317	:تلفن	-خيابان نخجير شرقي  -ميدان شيخ زاهد -الهيجان 	نشاني:
www.anvar_al_olom.ac.ir انزلي -گيالن * موسسه غيرانتفاعي انوار العلوم  استان 

  01344435060	:تلفن	-جنب مدرسه عدالت  -كوچه خوش پيك -ماالنرسيده به ميدان  -بندر انزلي	نشاني:
www.jdrasht.ac.ir رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  استان 

  موسسه هيچ گونه تعهدي درقبال تامين خوابگاه ندارد.	شرايط خوابگاه:
امكان تقسط شهريه براي كليه دانشجويان -2شهريه ثابت تخفيف داده مي شود.  %50درپايان هرنيمسال به رتبه هاي اول تا سوم هر ورودي مطابق آيين نامه تخفيف-1	شرايط عمومي:

آيين مطابق  -4م كسب نمايندتخفيف در شهريه داده مي شود.به دانشجوياني كه در مسابقات علمي، فرهنگي و يا ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مقامهاي اول تا سو-3وجود دارد.
  نامه درصورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه وزارت علوم وتحقيقات فناوري وام دانشجويي پرداخت خواهد شد 

  01333448995	:تلفن	-بلوار واليت  -فاز اول مسكن مهر  -پل طالشان  -بلوار الكان  -رشت 	نشاني:
www.damoon.ac.ir 1399-46326-13990721-فومن(محدوديت رشته -گيالن * موسسه غيرانتفاعي دامون  استان( 

  01334733814	:تلفن	-جنب اداره آب و فاضالب روستايي  -بلوار خرمشهر -فومن	نشاني:
www.deylaman.ac.ir الهيجان -گيالن * موسسه غيرانتفاعي ديلمان  استان 

  01342245500	:تلفن	-باالتر از كوچه يكم  -خيابان استخر معين  -ميدان ابريشم  - الهيجان	نشاني:
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  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.rahbordshomal.ac.ir رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  استان 

همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به  -3برخورداري كليه ي دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي.  -2تخفيف شهريه براي رتبه هاي اول تا سوم.  -1	شرايط عمومي:
درصدي)  100رارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران ( تخفيف طرف ق -6ارايه تسهيالت به متقاضيان وام صندوق رفاه دانشجويان.  -5تقسيط شهريه در طول ترم.  -4خوابگاههاي خودگران. 

كتابخانه مجهز به كتب تخصصي،  -9داراي سلف سرويس و برخورداري دانشجويان از يك وعده غذاي گرم.  -8داشتن فضاي بسيار مناسب.  -7.  %25فرزندان شهيد، آزاده و جانباز باالي 
  ارايه خدمات مشاوره اي به دانشجويان در مركز مشاوره موسسه. -11سايت مجهز به رايانه.  -10 عمومي و اشتراك مجله هاي علمي و پژوهشي.

  01333425515 - 01333440555-01333440333	:تلفن	- 4193165151كد پستي  -متر باالتر از پل طالشان 500 -بلوار پرفسور سميعي  -جاده الكان  -رشت 	نشاني:
www.tusd.ir رشت -موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش گيالن *  استان 

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 دانشــجويان يك نوبت غذا با نرخ -5پرداخت شــهريه (صــندوق رفاه دانشــجويان) تعلق خواهد گرفت. به دانشــجويان متقاضــي وام كمك هزينه -4تقســيط شــهريه در طول ترم. -3

ئه مي گردد.  ـــه ارا گاه خودگردان. -6دانشـــجويي در ســـلف ســـرويس موســـس به خواب يان  ـــه جهت معرفي دانشـــجو كاري الزم موســـس يد و -7هم ياد شـــه با بن طرف قرارداد 
  درصد.  25دا، آزادگان و جانبازان باالي درصدي) فرزندان شه100ايثارگران(تخفيف

  01332220918 - 01332241663	:تلفن	-كوچه آفاق  -خيابان سعدي  -رشت 	نشاني:
www.shahriar.ac.ir آستارا -گيالن * موسسه غيرانتفاعي شهريار  استان 

  01344804010	:تلفن	-محل سابق مجتمع آموزشي خواجه نصيرالدين طوسي  -شهرك عباس آباد  -آستارا 	نشاني:
www.ghadir.ac.ir لنگرود -گيالن * موسسه غيرانتفاعي قدير  استان 

  01342565134	:تلفن	- 35پالك  -خيابان شهيد شيخي  - 7كوچه الله  -بلوار كشاورز  -ميدان معلم  -لنگرود 	نشاني:
www.kadous.ac.ir رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي كادوس  استان 

  امكان استفاده دانشجويان از خوابگاه هاي خودگردان در سطح شهر	خوابگاه:شرايط 
سال تا مبلغ ده ميليون ريال  -1	شرايط عمومي: صندوق رفاه در هر نيم صيلي  سه از  -2امكان بهره مندي از وام تح س صيل در مو شته در ايام تح سوم هر ر شجويان رتبه هاي اول تا  دان

  بر اساس مصوبه هيأت امنا افزايش مي يابد. 1400-1401شهريه ثابت و متغير براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي  -3بهره مند مي شوند.  %35تخفيف در شهريه ثابت تا سقف 
  01333265148	:تلفن	- 48پالك  -جنب بانك تجارت  -نرسيده به سه راه معلم  -خيابان سعدي  -رشت 	نشاني:

www.kooshyar.ac.ir رشت -موسسه غيرانتفاعي كوشيار  گيالن * استان 

  موسسه در تامين خوابگاه براي دانشجويان دختر همكاري مي نمايد	شرايط خوابگاه:
در طول  درصدي شهريه ثابت 15تخفيف -2كه انتخاب اول آنها موسسه آموزش عالي كوشيار مي باشد، از پرداخت شهريه ثابت ترم اول معاف مي باشند. متقاضياني  -1	شرايط عمومي:

به دانشجويان فرزند جانبازان معزز تحت پوشش بنياد شهيد با درصد -3دوره تحصيلي براي افرادي كه بستگان درجه يك آنها در اين موسسه مشغول به تحصيل هستند (يا خواهند شد). 
درصد طبق  25گرفته شده است و همچنين فرزندان شهيد، آزاده و جانباز باالي  طبق مصوبه داخلي هيات رئيسه موسسه اعطاي تخفيف شهريه در طول دوران تحصيلي در نظر 25كمتر از 

به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته و هر ورودي، همچنين مدال آوران علمي و ورزشي در سطح ملي و جهاني -4مصوبات بنياد شهيد شهريه كامل تحت تقبل آن نهاد خواهد بود. 
به دانشجويان غذاي گرم با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه -6دانشجويان مي توانند از مزاياي وام شهريه و بيمه حوادث برخوردار شوند. -5 تخفيف شهريه داده خواهد شد .

  ارائه ميگردد.
  013321240530و  01332124497-8	:تلفن	-4163914389كدپستي  - 86انتهاي خيابان  -گلسار -رشت 	نشاني:

www.gil.ac.ir رودبار -گيالن * موسسه غيرانتفاعي گيل  استان 

  خوابگاه در داخل دانشگاه مي باشد.	شرايط خوابگاه:
كار آفريني و همچنين تامين نيروي انساني متخصص و ماهر ركورد نياز كشور در حوزه فني و مهندسي تاسيس شده  ،مؤسسه آموزش عالي گيل با هدف توانمند سازي	شرايط عمومي:

 به منظور رفاه -3كارگاه آموزشي ساخت وتوليد.كارگاه آموزشي اتوماتيك و سايت كامپيوتري است. ،كالسهاي مجهز به ابزارهاي آموزشي جديد ،داراي فضاي مناسب آموزشي -2است.
كارگاه هاي مجهز و  ،متر فضاي آموزشي20000هزار متر مربع و شامل  50محوطه مؤسسه  -4خوابگاه و سلف سرويس و سالن ورزشي منحصر بفردي پيش بيني شده است.،دانشجويان

  فني و مهندسي و خوابگاه مي باشد
  01334675447	:تلفن	-انتهاي بلوار وليعصر(عج)  -شهر رستم آباد -رودبار	نشاني:

www.mehrastan.ac.ir آستانه اشرفيه -گيالن * موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  استان 

  01342166100	:تلفن	-بلوار دانشگاه  -الدين اشرف ميدان آقا سيد جالل -آستانه اشرفيه 	نشاني:
www.mehraeen.ac.ir گيالن * موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي استان 

درصد تخفيف  10) اعمال 2درصدي براي معدل (ج) در هر رشته و هر ترم.  10درصدي براي معدل (ب) و  30درصدي براي معدل (الف)،  50) تخفيف شهريه ممتازين 	شرايط عمومي:
هاي ورزشي و المپيادهاي درصد براي قهرمانان رشته 100ا سقف ) تخفيف شهريه ت3شهريه براي دانشجوياني كه اين موسسه را به عنوان اولين الويت انتخاب رشته خود درج نمايند. 

) امكان تقسيط شهريه 5هايي كه بيش از يك دانشجو در موسسه دارند. درصد براي خانواده 27) تخفيف تا سقف 4علمي به ويژه دانشجوياني كه در دوران تحصيل افتخارآفريني نمايند. 
)موسسه داراي امكاناتي 7) كليه دانشجويان در طول دوران تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت. 6لي براي ساير دانشجويان. براي شاغلين و در نظر گرفتن تسهيالت ما

رساني: شجويي. كانال اطالع) فراهم بودن امكان يك وعده غذاي گرم (ناهار) با قيمت دان8باشد. هاي ورزشي مجهز مياز قبيل سايت كامپيوتر، كتابخانه و طرف قرارداد با سالن
@MehraeenHEI  

  01344400271	:تلفن	-بوستان يكم  -آباد طالب -منطقه آزاد انزلي -بندر انزلي 	نشاني:
p-borujerd.tvu.ac.ir اي پسران بروجردلرستان * آموزشكده فني و حرفه استان 

  06642508830	:تلفن	-جنب هنرستان چرخكار -جاده گلدشت-بروجرد 	نشاني:
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  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
lorestan.tvu.ac.ir آباداي پسران خرملرستان * آموزشكده فني و حرفه استان 

  06633120567	:تلفن	-شهرك دانشگاهي كمالوند  -خرم آباد 	نشاني:
khoramabad.tvu.ac.ir لرستان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران خرم اباد استان 

  نفر 100دولتي ظرفيت خوابگاه 	شرايط خوابگاه:
  06633120407	:تلفن	-نرسيده به دانشگاه آزاد  -شهرك دانشگاهي كمالوند	نشاني:

www.abru.ac.ir بروجرد -لرستان * دانشگاه آيت اله بروجردي  استان 

  06642468225	:تلفن	-ابتداي جاده بروجرد به خرم آباد  -بروجرد 	نشاني:
 آباداله كمالوند خرمپرديس آيت -لرستان * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس عالمه طباطبايي خرم آباد -لرستان * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.lu.ac.ir خرم آباد -لرستان * دانشگاه لرستان  استان 

گيرد و اين دانشگاه در خصوص اعطاي خوابگاه به دانشجويان پسر تعهدي ندارد. خوابگاه دولتي تعلق مي در دانشگاه لرستان به دانشجويان روزانه و شبانه خواهران -1	شرايط خوابگاه:
  گيردخوابگاه خودگردان تعلق مي :به كليه دانشجويان مراكز آموزش عالي الشتر/ پلدختر/كوهدشت/نور آباد -2

فرهنگي و فوق برنامه و غيره به  ،بهداشت و درمان، ورزشي ،اياب و ذهاب دانشجويي ،تغذيه ،هزينه هاي خوابگاهاعطاي تسهيالت نقدي و غير نقدي از جمله كمك  -1	شرايط عمومي:
خدمات سلف سرويس براي دانشجويان براساس قوانين صندوق رفاه دانشجويان كل كشور ارايه  -2كشوري (رتبه كل كشوري بدون اعمال سهميه ).  1000دارندگان رتبه هاي زير 

  گردد.مي
  066 322228751-6انديمشك. بلوار خيلج فارس روبروي ايران خودرو تلفن  –جاده پلدختر  2نشاني مركز آموزش عالي پلدختر: شهرستان پلدختر كيلومتر 

  06632641001-5جاده تنگ قلعه تلفن  5كيلومتر  ،شهرستان كوهدشت انتهاي خيابان بوعلي :نشاني مركز آموزش عالي كوهدشت
  32721725-32721735بلوار شهيد بهشتي روبروي اداره آموزش و پرورش تلفن: -ركز آموزش عالي نور آباد: شهرستان نورآبادنشاني م

  06632530255-32530590 :انتهاي بلوار شهيد مطهري خيابان هنرستان تلفن –شهرستان الشتر ميدان واليت  :نشاني مركز آموزش عالي الشتر
  06633120104 :نمابر – 06633120106 – 06633120097 – 06633120088	:تلفن	-جاده خرم آباد به تهران  5كيلومتر  -خرم آباد 	نشاني:

www.afarinesh.ac.ir بروجرد -لرستان * موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر استان 

شهريهپذيرفته-1		شرايط عمومي: شنواره خوارزمي از تخفيف ويژه  شند برخوردارمي شدگان المپيادها و ج شهريه برخوردار خواهند -2با سال از تخفيف ويژه  شجويان ممتاز در هر نيم دان
شهريه برخوردار ميخانواده-3شد  شهدا و ايثارگران از تخفيف ويژه  شند هاي معظم  شجويان در هر ترم مي- 4با صندوق رفاه وزارت دان صاص يافته از  شهريه اخت توانند از مزاياي وام 

كه به دانشجويان با نسبت فاميلي درجه يك (برادر، خواهر، فرزند و همسر) مادامي-6كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي گيرند  -5وردارشوند علوم برخ
وز از وعده غذايي گرم (ناهار) با قيمت دانشجويي در سالن دانشجويان هر ر -7درصد برخوردار خواهند شد  20كنند از تخفيف شهريه تا سقف طور همزمان در اين موسسه تحصيل مي

  شوند.غذاخوري بهرمند مي
  06642458255	:تلفن	- 593صندوق پستي  -كوي وليعصر (عج)  -اسالم آباد شمالي  -جاده كمربندي -بروجرد 	نشاني:

www.juyandeganelm.ac.ir كوهدشت -لرستان * موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  استان 

  عقد قرار داد با خوابگاههاي خودگردان سطح شهر جهت رفاه دانشجويان غيربومي	شرايط خوابگاه:
  براي دانشجويان ممتاز در هر رشته و هر ورودي تخفيف شهريه اعمال مي گردد . // اعطاي وام شهريه به دانشجويان متقاضي	شرايط عمومي:

  06632640044	:تلفن	-طبقه همكف فرهنگسراي ارشاد  -ارشاد خيابان  -ميدان قدس -كوهدشت 	نشاني:
 پلدختر لرستان -لرستان * موسسه غيرانتفاعي علم آموزان افالك  استان 78,39,219,46

  06632228405	:تلفن	-جنب پارك واليت  -خيابان امام  –پلدختر 	نشاني:
www.yasinihebrj.ac.ir بروجرد -ياسين لرستان * موسسه غيرانتفاعي  استان 

  خوابگاه ندارد	شرايط خوابگاه:
  06642459040	:تلفن	-روبروي نساجي  -جاده كمربندي -بروجرد 	نشاني:

p-babol.tvu.ac.ir اي پسران بابلمازندران * آموزشكده فني و حرفه استان 

  01132348002	:تلفن	-خيابان دانشجو -ميدان اميرپازواري-اميركال -بابل	نشاني:
p-amol.tvu.ac.ir عالمه حسن زاده آملي -مازندران * آموزشكده فني و حرفه اي پسران آمل  استان 

  نفر 50ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  01143140622	:تلفن	-محمودآباد بعد از دو راهي اوجي آباد  5كيلومتر  -آمل	نشاني:

d-amol.tvu.ac.ir توحيد -فني و حرفه اي دختران آمل مازندران * آموزشكده  استان 

  نفر 30ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  01143124003	:تلفن	-امام زاده عبدا.. بعد از حرم -هشت كيلومتري جاده هراز	نشاني:

d-babol.tvu.ac.ir مازندران * آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل استان 

  01132194397	:تلفن	-مقابل تكيه سيدجالل -استخر وليعصرعج كوچه-كمربندي شرقي-بابل	نشاني:
d-sari.tvu.ac.ir مازندران * آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري استان 

  نفر 20ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  01133434366	:تلفن	-جاده ساري نكاء روبروي پل سمسكنده  5كيلومتر -ساري	نشاني:
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  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
maztc.tvu.ac.ir امام محمدباقر(ع) -مازندران * دانشكده فني و حرفه اي پسران ساري  استان 

  نفر 80ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  01133261981	:تلفن	-خيابان شهيد استاد مطهري  -بلوار خزر  -ساري	نشاني:

dfm.tvu.ac.ir پسران محمودابادمازندران * دانشكده فني و حرفه اي  استان 

  نفر 20ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  01144748842	:تلفن	-بلوار شهداي نفتكش  -خيابان آزادي  -محمودآباد	نشاني:

www.ausmt.ac.ir مازندران * دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل استان 

  دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي مي باشد.	شرايط خوابگاه:
  01144153453	:تلفن	- 35اباذر  -خيابان طالقاني  -آمل 	نشاني:

www.nit.ac.ir مازندران * دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل استان 

خوابگاه با دانشجويان روزانه  به دليل محدودبودن ظرفيت خوابگاه هاي دانشجويي، دانشگاه از واگذاري خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم معذور است. اولويت واگذاري	شرايط خوابگاه:
  ساكن خارج از استان مازندران مي باشد.

  01135501200	:تلفن	-خيابان شريعتي  -بابل 	نشاني:
www.mazust.ac.ir بهشهر -مازندران * دانشگاه علم و فنّاوري مازندران  استان 

خودگردان با ظرفيت محدود، ويژه دانشجويان دختر وجود دارد كه مسئوليت انعقاد قرارداد بر عهده دانشجويان عزيز اين دانشگاه خوابگاه دولتي ندارد. اما چند خوابگاه 	شرايط خوابگاه:
  بوده و دانشگاه 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 

اي و سالن و زمين ورزشي هدانشگاه داراي امكانات خوابگاهي، رفاهي و ورزشي شامل سلف سرويس، بوفه دانشجويي، مركز انتشارات، كتابخانه، سالن مطالعه، سايت رايان	شرايط خوابگاه:
  از مزاياي وام تحصيلي، وام ازدواج, وام وديعه مسكن و وام ضروري براساس ميزان اعتبار تخصيص يافته برخوردار خواهند شد.. دانشجويان واجد شرايط 2باشد. مي

اي و سالن و زمين ورزشي انه. دانشگاه داراي امكانات خوابگاهي، رفاهي و ورزشي شامل سلف سرويس، بوفه دانشجويي، مركز انتشارات، كتابخانه، سالن مطالعه، سايت راي1	شرايط عمومي:
. دانشجويان نوبت 3خواهند شد. . دانشجويان واجد شرايط از مزاياي وام تحصيلي، وام ازدواج, وام وديعه مسكن و وام ضروري براساس ميزان اعتبار تخصيص يافته برخوردار 2باشد. مي

. دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي، خدمات درمانگاهي رايگان, مشاوره 4وري برخوردار خواهند شد. دوم (شبانه) از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فنا
خوب كه اين . به رتبه هاي ممتاز و 6سيم) در محيط دانشگاه و خوابگاه به صورت رايگان. . امكان استفاده از اينترنت و سيستم وايرلس (بي5باشند. شناختي تحصيلي برخوردار ميو روان

هايي مطابق با مصوبات هيئت رئيسه دانشگاه اعطا خواهد هاي آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و ورزشي جوايز و مشوقدانشگاه را براي ادامه تحصيل انتخاب كنند و دانشجويان برتر در حوزه
هاي تحقيقاتي، مجموعه گياهان دارويي و معطر و باغ بوتانيك جهت استفاده پژوهشي، پايلوتهاي آموزشي و پژوهشي، آزمايشگاه -. دانشگاه داراي مزارع كشاورزي و جنگل آموزشي7شد. 

هاي فرهنگي، اجتماعي، هاي فعال دانشجويي در حوزهن. دانشگاه داراي كانو8فرهنگي است.  -هاي آموزشي و تحقيقات و نيز برگزاري اردوهاي علمياز دانشجويان براي انجام دوره
. وجود مديريت ارتباط با 9كند. هاي مرتبط با هر رشته برگزار ميهاي علمي است كه در هر نيمسال تحصيلي اردوهاي علمي، فرهنگي و سياحتي و بازديد از نمايشگاهانجمندانشجويي و 

  هاي كسب و كار.هاي كارورزي و كارآموزي با تمركز بر ايجاد مهارتصنعت و جامعه براي برگزاري دوره
  01133687714	:تلفن	- 578صندوق پستي  -جاده دريا  9كيلومتر  -ساري 	نشاني:

www.shomal.ac.ir آمل -مازندران * دانشگاه غيرانتفاعي شمال  استان 

  همكاري الزم را بعمل خواهد آورد.خوابگاه: دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد ولي دفترتهيه مسكن دانشجو واقع دردانشگاه دراين زمينه 	شرايط خوابگاه:
به دانشجويان متقاضي -2دانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي درهرسال تحصيلي براساس دستورالعمل مربوط از پرداخت درصدي از شهريه ثابت معاف خواهند بود. -1	شرايط عمومي:

  مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد.دراولين نيمسال تحصيلي  -3تسهيالت بانكي قرض الحسنه تعلق خواهد گرفت
  01144203710	:تلفن	- 731صندوق پستي  -سه راهي امامزاده عبداله  -جاده هراز  5كيلومتر -آمل 	نشاني:

www.mohaddes.ac.ir نور -مازندران * دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  استان 

  باشد.دانشگاه داراي خوابگاه خواهران مي 	شرايط خوابگاه:
  01144511861	:تلفن	-ابتداي محور نور به چمستان  -خيابان شيخ فضل اله نوري  -نور	نشاني:

www.ustmb.ac.ir بابل -مازندران * دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  استان 

  01132197584	:تلفن	- 12كوچه سرداران  -خيابان شيخ طبري  -بابل 	نشاني:
 پرديس دكتر شريعتي ساري -مازندران * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس فاطمة الزهراء(س) ساري -مازندران * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.umz.ac.ir بابلسر -مازندران * دانشگاه مازندران  استان 

  اساس رتبه هاي برتر در هر رشته مي باشد. اولويت واگذاري خوابگاه بر	شرايط خوابگاه:
  01135303200	:تلفن	-خيابان پاسداران  -بابلسر 	نشاني:

www.abanharaz.com آمل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي آبان هراز  استان 

تخصيص وام شـــهريه صـــندوق رفـــاه دانشـــجويان وزارت علـــوم، - 2شد. به نفرات ممتاز هر نيمسال بر اساس مصوبه شوراي آموزشي تخفيف شهريه داده خواهد - 1	شرايط عمومي:
  تقسيط شهريه در طول تحصيل-3تحقيقات و فناوري 

  01144296835	:تلفن	- 58پالك  - 13آزادگان  -خيابان آزادگان -محله هفتاد دستگاه  -خيابان طالب آملي -آمل 	نشاني:
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  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.amol.ac.ir غيرانتفاعي آملمازندران * موسسه  استان 

  01144252691	:تلفن	- 16پالك  -بخش خيابان فياض -بلوار طالب آملي -آمل	نشاني:
www.aihe.ac.ir تنكابن -مازندران * موسسه غيرانتفاعي آيندگان  استان 

  01154288851	:تلفن	-جنب سالن ورزشي شهيدان حيدري  -كوچه شهداي دانشجو  -فردوسي غربي -تنكابن 	نشاني:
www.adib-mazandaran.ac.ir ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران  استان 

  اهي قرار دارد.موسسه آموزش عالي اديب مازندارن داراي خوابگاه براي دانشجويان غير بومي در دوره غير كرونا مي باشد. اين خوابگاه داخل مجموعه دانشگ	شرايط خوابگاه:
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:

هريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران انجام مي همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت ش -4به دانشجويان غذاي يارانه اي داده مي شود.  -3مي گيرد. 
به دانشجوياني كه در رشته هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، علمي و ... رتبه هاي برتر كشوري يا استاني را كسب نمايند  -6دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد.  -5پذيرد. 

موسسه داراي سالن ورزشي سرپوشيده و زمين  -8امكان تردد دانشجويان با استفاده از سرويس اياب و ذهاب موسسه وجود دارد.  -7درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده مي شود. 
  موسسه آموزش عالي اديب مازندران داراي نرم افزارهاي الزم جهت برگزاري كالسها بصورت مجازي مي باشد. -9فوتبال براي استفاده دانشجويان مي باشد. 

  01133034156 - 01133033941-3	:تلفن	-نرسيده به دانشگاه آزاد اسالمي  -بلوار خزر -ساري	نشاني:
www.andishesazan.ac.ir نكا -مازندران * موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان علوم پايه مازندران  استان 

  درصد در ترم تحصيلي مربوطه 20هزينه خوابگاه خودگردان به دانشجويان ممتاز به ميزان تخفيف  -2خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر  -1خوابگاه: 	شرايط خوابگاه:
تخفيف ويژه شهريه به دانشجويان ممتاز اول تا سوم در هر ترم تحصيلي در گروه  -2ارايه غذاي گرم براي دانشجويان در موسسه و خوابگاه طبق تعرفه وزارت علوم  -1	شرايط عمومي:

اينترنت پرسرعت (رايگان)  -4درصد شهريه ثابت در ترم اول بهره مند خواهند شد  30دانشجوياني كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول انتخاب نمايند از تخفيف  - 3آموزشي مربوطه 
مكانات رفاهي شامل اعزام به سفر راهيان نور و اردوهاي علمي و كليه دانشجويان از ا -6تقسيط كل شهريه از ابتداي ثبت نام و انتخاب واحد تا پايان تحصيل  -5براي همه دانشجويان 

دانشجوياني كه تحت  -8تقدير از دانشجويان فعال در حوزه علمي و فرهنگي و پژوهشي در پايان هرسال با اهداي جوايز  - 7زيارتي و پژوهشي در هرسال برخوردار مي باشند  ،تفريحي
تخفيف شهريه  -10پرداخت وام دانشجويي از طريق صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم  -9درصد درهر ترم تحصيلي  20تخفيف شهريه ثابت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند از 

  info@andishesazan.ac.irجهت اطالعات بيشتر به تارنماي موسسه مراجعه نماييد. آدرس ايميل موسسه -11به دانشجويان تحت پوشش سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران 
  01134746689 - 01134742444 – 01134738540	:تلفن	-جنب بانك ملي شعبه امامت  -خيابان انقالب  -نكا 	نشاني:

www.parsa.ac.ir بابلسر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي پارسا  استان 

  01135250682	:تلفن	- 11پالك  -كوچه شهيد محمدحسين پور  -خيابان شهيد كهن  -بابلسر	نشاني:
www.heip.ac.ir فريدون كنار -مازندران * موسسه غيرانتفاعي پرديسان  استان 

  موسسه هيچگونه تعهدي جهت تامين خوابگاه ندارد.	شرايط خوابگاه:
سوم هر ترم آموزشي اين موسسه به ترتيب از تخفيف  -1		شرايط عمومي: شجويان رتبه اول، دوم و  شهريه  15−20−25دان شد. درصد  شجويان واجد  -2ثابت برخوردار خواهند  به دان

اي به دانشجويان غذاي يارانه −4ارايه مشاوره تحصيلي و خانوادگي رايگان توسط واحد مشاوره موسسه  -3شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويي تعلق خواهد گرفت. 
شجويان از بيمه حوادث برخوردار خو -5شود. داده مي شد. دان شجويان  -6اهند  سرعت رايگان براي تمام دان شهريه از ابتداي ثبت -7ارايه اينترنت پر سيط كل  نام و انتخاب واحد تا تق

  همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه فرزندان شهيد و ايثارگر -8پايان تحصيل 
  01135667241	:تلفن	-جنب مخابرات مركزي  -خيابان امام خميني(ره)  -كنار فريدون	نشاني:

www.pd.ac.ir چالوس -ويندگان دانش مازندران * موسسه غيرانتفاعي پ استان 

  دانشجويان به خوابگاه دانشجويي با تمامي امكانات به صورت خوگردان معرفي خواهند شد .	شرايط خوابگاه:
دانشجويان براي پرداخت  -2تحصيلي براساس ضوابط و مصوبه هيات موسس تخفيف ويژه اي در شهريه ترم بعد داده خواهد شد . به دانشجويان ممتاز در هر رشته -1	شرايط عمومي:

يك نوبت غذاي گرم به دانشجويان -3تحقيقات و فناوري ( در صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه ) استفاده نمايند .  ،شهريه مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم
پرداخت -5همكاري با بنياد شهيد و امورايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شاهد و ايثارگران -4با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارايه مي شود . 

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 به صورت اقساطي 
  تخفيف شهريه براي تحصيل همزمان دو يا سه نفر دانشجو در يك خانواده-9كرده اند . 

  01152217626	:تلفن	-كوچه فلسطين  -شهريور  17خيابان  -چالوس 	نشاني:
www.tajanihe.ac.ir قايمشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي تجن  استان 

  01142040290	:تلفن	-ابتداي بلوار بهداد سليمي  -ميدان جانبازان -شهرقائم	نشاني:
www.ihetohid.ac.ir گلوگاه مازندران -مازندران * موسسه غيرانتفاعي توحيد  استان 

  01134669911	:تلفن	-خورشيد كال  -بلوار امام رضا (ع) -گلوگاه 	نشاني:
www.khazar.ac.ir محمودآباد -مازندران * موسسه غيرانتفاعي خزر  استان 

  به كليه دانشجويان متقاضي خوابگاه تعلق خواهد گرفت و مي توانند از يك وعده غذاي دانشجويي استفاده نمايند.	شرايط خوابگاه:
عالي غيرانتفاعي و پيام نور، اين مؤسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه ثابت ترم دانشجوياني كه در ميان مؤسسات آموزش  -1	شرايط عمومي:
ثابت ترم اول درصد تخفيف شهريه  40و  30، 20به ترتيب از  19و  17،18كليه دانش آموزان با معدل پيش دانشگاهي  -2مند خواهند شد. درصد بهره25و  35، 45اول به ميزان 

برگزاري كالسها  -4اي برابر مصوبات داخلي موسسه برخوردار خواهند شد. باشند از مزاياي ويژه 5000دانشجوياني كه رتبه آنان در كنكور سراسري كمتر از  -3برخوردار خواهند شد. 
به كليه دانشجويان  -6رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد  دانشجويان اين موسسه از مزاياي وام شهريه صندوق -5در سامانه مجازي اختصاصي دانشگاه 

، 75دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت  -7متقاضي خوابگاه تعلق خواهد گرفت و مي توانند از يك وعده غذاي دانشجويي استفاده نمايند. 
دانشجوياني به  -9همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران  -8رصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود. د 35،50

هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت. كه به نمايندگي از مؤسسه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مقام 
خانواده هاي كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و ... بر اساس ضوابط و بنابر  ،حافظان كل قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي فرزندان شاهد و آزادگان -10

  دارا بودن سيستم وايرلس (اينترنت بي سيم) در موسسه بصورت رايگان -11برخوردار خواهند بود ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه 
  01144732360و و 01144736203-5و  01144733989	:تلفن	-انتهاي كوچه شهيد دهقان  -درياي نهم  -جاده ساحلي خيابان آزادي  -محمود آباد 	نشاني:



 

  50 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.rahedanesh.ac.ir بابل -* موسسه غيرانتفاعي راه دانش مازندران  استان 

  دانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي خودگردان معرفي مي شوند	شرايط خوابگاه:
 ايثارگرتخفيف شــهريه براي خانواده هاي معظم شــاهد و  -3تخفيف ويژه براي دانشــجويان ممتاز در كليه رشــته ها در هر ســال  -2درصــد  4وام شــهريه با نرخ  -1	شــرايط عمومي:

شهيد و ايثارگر  -4 شهريه ثابت و متغير فرزندان  صوص پرداخت  شهيد و امور ايثارگران در خ سه در  -5همكاري با بنياد  س شجوياني كه به نمايندگي از مو شهريه براي دان تخفيف 
كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين موسسه متقاضياني  -6ند. مسابقات علمي و فرهنگي و ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مقام هاي اول تا سوم را كسب نماي

  را به عنوان اولويت اول تا سوم انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.
  01132379892	:تلفن	-خيابان تربيت معلم  -چهارراه معتمدي  -ميدان شهيد بزاز  -كمربندي شرقي -بابل 	نشاني:

www.rnsari.ac.ir ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  استان 

كه ميان موسسات آموزش عالي غير انتفاعي اين موسسه را به عنوان اولويت اول انتخاب كرده باشد از تخفيف شهريه متقاضياني  -2تخفيف شهريه براي رتبه اول تا سوم.-1	شرايط عمومي:
غذاي گرم در سلف سرويس  -5ارايه تسهيالت وام صندوق رفاه وزارت علوم به دانشجو متقاضي.  -4برخورداري كليه دانشجويان از بيمه حوادث دانشجويي.  -3شد. برخوردار خواهند 

  موسسه به قيمت يارانه اي توزيع مي گردد.
  01133136801	:تلفن	-جنب هتل نويد ( شرفدار كال سفلي )  -شهر جاده قائم 5كيلومتر  -ساري 	نشاني:

www.rahman.ac.ir رامسر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي رحمان  استان 

  دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه مي توانند، از خوابگاه خواهران موسسه استفاده نمايند.	شرايط خوابگاه:
)دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه مي توانند از خوابگاه خواهران موسسه استفاده 2)نفرات اول تا سوم هر رشته در هرترم از تخفيف شهريه برخوردار مي باشند.1	شرايط عمومي:

ان تحت پوشش بنياد شهيد،كميته امدادوبهزيستي از تخفيف )دانشجوي4)دانشجويان متقاضي وام دانشجويي مي توانند از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم استفاده نمايند.3نمايند.
)ارايه 7)امكان استفاده از يك وعده غذاي گرم(نهار) براي دانشجويان وجود دارد.6)كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد.5شهريه برخوردار خواهند شد.

خدمات  )ارايه10)پرداخت شهريه بصورت اقساطي 9براي دانشجويان wifi)استفاده از خدمات اينترنت 8بين المللي با همكاري ارگان هاي ذيربط كارگاههاي تخصصي و صدور گواهينامه معتبر
  ) استفاده از فضاي سايت كامپيوتر و كتابخانه بصورت رايگان.11مشاوره تحصيلي،خانواده و... توسط مشاوران موسسه 

  01155230511-3	:تلفن	-جنب اداره گاز  -بلوار دانش آموز  -بسيج چهارراه  -رامسر	نشاني:
www.rodaki.ac.ir تنكابن -مازندران * موسسه غيرانتفاعي رودكي  استان 

  01254229984	:تلفن	-كوچه شهيد شير افكن -خيابان شهيد پور تقي -تنكابن	نشاني:
www.rouzbahan.ac.ir ساري -غيرانتفاعي روزبهان مازندران * موسسه  استان 

  01133701700	:تلفن	-كيلومتر يك جاده دريا  -ساري	نشاني:
www.saroyeh.ac.ir ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي سارويه  استان 

  شرايط خوابگاه: تامين خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي دانشجو امكان پذير مي باشد.
. دانشجويان از وام هاي دانشجويي بر اساس ضوابط وزارت علوم 2از پرداخت شهريه ثابت و متغير معاف خواهند بود.  200تا  1دانشجويان داراي رتبه  . در بدو ورود1	شرايط عمومي:

. يك نوبت غذاي گرم در سلف 4اه و كتابخانه . امكانات آموزشي:استفاده از اساتيد مجرب و برخورداري از فضاي مناسب آموزشي،مركز رايانه،كارگاه،آزمايشگ3بهره مند خواهند بود. 
. دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. 6. به دانشجويان ممتاز (نفرات اول تا سوم) در هر ترم تخفيف ويژه داده مي شود. 5سرويس موسسه با قيمت يارانه اي توزيع ميگردد. 

  (ره) باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.. دانشجوياني كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني 7
  01133685221	:تلفن	-جاده دريا  10كيلومتر  -ساري	نشاني:

www.samangan.ac.ir آمل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي سمنگان  استان 

  -پرداخت اقساطي شهريه  -وام دانشجويي  -تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز 	شرايط عمومي:
  01144251493	:تلفن	- 297پالك  -بن بست اباذر يازدهم  -اله طالقاني بلوار آيت -آمل 	نشاني:

www.sana.ac.ir ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي سنا  استان 

  داراي خوابگاه خودگردان مي باشد و براي دانشجويان پسر نيز مشاوره الزم جهت مسكن استيجاري را خواهد داد. ٬موسسه براي دانشجويان دختر	شرايط خوابگاه:
امور ايثارگران موسسه با بنياد شهيد و  -3وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان به متقاضيان تعلق مي گيرد. -2دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود. 	شرايط عمومي:

شد. -2قرارداد همكاري دارد.  شهريه برخوردار خواهند  ستي از تخفيف  سازمان بهزي شته و افراد تحت پوشش كميته امداد و  شته هاي داير-4نفرات برتر در هر ر سه حسب ر س با  ٬مو
  داراي سرويس اياب و ذهاب به داخل شهر و خوابگاهها مي باشد.موسسه  -5دانشگاههاي دولتي و بيمارستان ها و مراكز تحقيقاتي استان قرارداد همكاري دارد. 

  01133032657	:تلفن	-روبروي دانشگاه آزاد اسالمي  -جاده دريا  7كيلومتر  -ساري	نشاني:
www.shafagh.ac.ir تنكابن -مازندران * موسسه غيرانتفاعي شفق  استان 

ساطي -1	شرايط عمومي: صورت اق شهريه به  سال  -2امكان پرداخت  شجويان ممتاز در هر نيم شهريه به دان ضوابط و مقررات  -3ارايه تخفيف  صندوق رفاه برابر  شهريه  پرداخت وام 
  د شهيد و امور ايثارگران برابر مقررات آن بنيادهمكاري الزم با خانواده هاي معظم تحت پوشش بنيا -5جهت پرداخت شهريه  2پرداخت وام بانك قرض الحسنه رسالت با كارمزد % -4

  01154266957	:تلفن	- 20كوچه مرداب  -نشتارود -تنكابن	نشاني:
www.salehan.ac.ir قايمشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي صالحان  استان 

  01142265308	:تلفن	- 21تالر  -روبروي كوچه ارغوان  -خيابان بابل –شهر قائم	نشاني:
www.sgh.ac.ir قايمشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي صنعتي قايم  استان 

  موسسه براي دانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردان مي باشد	شرايط خوابگاه:
شد. -3دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود، -1 		شرايط عمومي: شهريه در نظر گرفته خواهد  سوم هر رشته تخفيف  صندوق  -4براي نفرات اول تا  دانشجويان از وام 

  رفاه برخوردار خواهند بود 
  01142045934 - 01142045924	:لفنت	-ابتداي كوچه شهيد يونسي  -جاده كياكال  -ميدان امام خميني (ره)  -شهرقائم	نشاني:



 

  51 صفحه 
 

  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.mit.ac.ir بابل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  استان 

  خوابگاه براي دانشجويان دختر غيربومي به صورت خودگردان و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است.	شرايط خوابگاه:
دانشجوياني كه در ميان مؤسسات -2درصد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.  15و  20، 25پايان هر نيمسال تحصيلي از تخفيف نفرات اول تا سوم هر رشته در -1	شرايط عمومي:

دانشجويان -3ند شد. درصد تخفيف در شهريه ثابت بهره مند خواه 20آموزش عالي غيرانتفاعي، اين مؤسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند در اولين نيمسال تحصيلي از 
دانشجوياني كه در طول مدت تحصيل حائز كسب مقام  -4در طول تحصيل مي توانند از خدمات سلف سرويس، بوفه دانشجويي، مركز مشاوره، كتابخانه و سايت رايانه استفاده نمايند. 

اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم،  -6استفاده از اساتيد مجرب و بنام كشوري و استاني.  -5هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي شوند از دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند شد. 
از با توجه به تفاهم نامه في مابين موسسه با دانشگاه علوم پزشكي بابل و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل دانشجويان اين موسسه مي توانند  -7تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان. 

كليه دانشجويان در هر سال  -9به دانشجويان در يك نوبت، غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس داده مي شود.  -8آموزشي، پژوهشي و آزمايشگاهي موجود استفاده نمايند. امكانات 
م دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند از وا -10تحصيلي از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد. 

همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه  -12امكان تقسيط قسمتي از شهريه دانشجويان برابر مصوبات هيات امناء و هيات رئيسه فراهم مي باشد.  -11نمايند. 
  كليه خدمات آموزشي به صورت اينترنتي انجام مي شود.-13پذيرد.  فرزندان شهيد و ايثارگران انجام مي

  01135100107 - 01135100105	:تلفن	- 744صندوق پستي:  -شهر جاده بابل به قائم 5كيلومتر  -بابل 	نشاني:
www.tabari.ac.ir بابل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي طبري  استان 

  01132257322	:تلفن	-جنب مسجدالنبي  -خيابان شيخ طبري  -ميدان كشوري  -بابل 	نشاني:
www.aab.ac.ir بهنمير بابلسر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  استان 

  موسسه داداري خوابگاه خودگردان مي باشد .	شرايط خوابگاه:
برخورداري از  -2درصد شهريه ثابت)برخوردار خواهند شد.  15،20،25ويژه شهريه دانشجويي(به ترتيب نفرات اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال از تخفيف  -1	شرايط عمومي:

 كميته امداد حضرت امام خميني (ره)، بهزيستي و ... در جهت،همكاري با ادارات و نهادهايي نظير بنياد شهيد و امور ايثارگران -3وام صندوق رفاه دانشجويي و پرداخت اقساطي شهريه . 
پرداخت جوايز ويژه به دانشجوياني كه در طول مدت تحصيل  -5كتابخانه و سايت رايانه. ،بوفه دانشجويي،مركز مشاوره،استفاده دانشجويان از خدمات سلف سرويس -4اخذ شهريه . 

  هنري و ورزشي شوند.،فرهنگي،حايز كسب مقام هاي علمي
  01135750810	:تلفن	- 15خيابان گلستان  -بلوار امام خميني -بهنمير	نشاني:

www.ahelli.ir مازندران * موسسه غيرانتفاعي عالمه حلي چالوس استان 

  01152282882	:تلفن	-جنب دانشگاه آزاد اسالمي  -شهريور17خيابان -چالوس 	نشاني:
www.atabarsihe.ac.ir قايمشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  استان 

  طرف قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران جهت پرداخت كل شهريه -3امكان بهره مندي از وام صندوق رفاه دانشجويي  -2تقسيط شهريه در كل دوره تحصيلي  -1	شرايط عمومي:
  01142294538	:تلفن	-جنب فرماندهي نيروي انتظامي  -جاده بابل 2كيلومتر  -شهرقائم	نشاني:

www.aryan.ac.ir اميركال بابل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  استان 

  خواهران دانشجو مي توانند از امكانات خوابگاه تحت نظارت موسسه بهره مند شوند.	شرايط خوابگاه:
دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند از دو نوع وام  -2خواهند شد. نفرات اول تا سوم در هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از هداياي نقدي بهره مند -1	شرايط عمومي:

  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 -مازندران * موسسه غيرانتفاعي فروردين  استان 

  خوابگاه خود گردان ويژه خواهران نيم بها	شرايط خوابگاه:
  011-76و75و74و42294273 :تخفيف شهريه به دانشجويان برتر هر ترم تلفن •كمترين ميزان شهريه در كشور  •	شرايط عمومي:

  01142294274	:تلفن	-جاده نظامي  4كيلومتر  -بابل  -شهر اتوبان قائم -شهرقائم	نشاني:
www.kavosh.ac.ir محمودآباد -مازندران * موسسه غيرانتفاعي كاوش  استان 

  01144734250	:تلفن	-پور روبروي پاركينگ قزويني -خيابان امام خميني (ره)  -محمودآباد 	نشاني:
www.kasraramsar.ac.ir رامسر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي كسري  استان 

براي آشنايي با دانشگاه و اساتيد به تارنماي  -4سرو ناهار بصورت روزانه  -3شهريه اقساطي در طول ترم  -2پرداخت وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم  -1		شرايط عمومي:
  موسسه مراجعه شود.

  01155220487	:تلفن	-متري بلوار طالقاني  20ابتداي  -رامسر 	نشاني:
www.kamalolmolk.ac.ir نوشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  استان 

  01152337477	:تلفن	- 60پالك -خيابان رازي  -نوشهر	نشاني:
www.marlik.ac.ir نوشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي مارليك  استان 

  01152126518	:تلفن	-به طرف چالوس قبل از هتل كوروش  -خيابان شهيد عمادالدين كريمي -نوشهر	نشاني:
www.maziar.ac.ir رويان نور -مازندران * موسسه غيرانتفاعي مازيار  استان 

  01144510031	:تلفن	-جنب شهرك شهيد بهشتي  -رويان  -نور 	نشاني:
www.nima.ac.ir محمودآباد -غيرانتفاعي نيما مازندران * موسسه  استان 

  01144789217	:تلفن	-جاده محمودآباد به آمل  2كيلومتر  -خيابان امام -محمودآباد	نشاني:
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  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.hadaf.ac.ir ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي هدف  استان 

  01133033971	:تلفن	-خيابان فيروزكنده  -عليا فيروزكنده  -دهستان رودپي شرقي  -بخش رودپي  -جاده دريا  5كيلومتر  -ساري 	نشاني:
mkz.tvu.ac.ir اي دختران اراكمركزي * آموزشكده فني و حرفه استان 

  08632723961	:تلفن	-كوچه فرهنگيان -روبروي شهرك نبيي-اراك 	نشاني:
mkz.tvu.ac.ir امير كبير -اي پسران اراك مركزي * آموزشكده فني و حرفه استان 

  08633441000	:تلفن	-بلوار شهداي دولت  -شهرك اميريه  -اراك	نشاني:
www.osool.ac.ir واحد ساوه –مركزي * دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين  استان 

شرايط شغلي دانشجويان نبايد مانع از انجام فعاليت تحصيلي دانشجو  – 2استفاده از حجاب برتر و رعايت شيونات اسالمي براي كليه دانشجويان خواهر الزامي است.  – 1	شرايط عمومي:
توانند از وام دانشجويان مي – 5ارايه نامه بالمانع بودن ادامه تحصيل براي شاغلين رسمي.  – 4وظيفه. مرد) ازلحاظ خدمت سربازي و نظام متقاضياننداشتن منع قانوني (براي  – 3شود. 

شهريه طبق مصوبات هيات امناي  – 3دانشجو موظف است كليه مقررات و ضوابط دانشكده را رعايت نمايد.  – 2نمايند. ب ) شرايط و ضوابط اختصاصي  شهريه صندوق رفاه استفاده
چنانچه دانشجو به هر دليل از ادامه تحصيل  – 5باشند. كل شهريه ترم بعد معاف مي %20) يا باالتر باشد از 19/50دانشجوياني كه معدل ترم اول به بعد ( – 4دانشكده اخذ خواهد شد. 

  در اين دانشكده انصراف دهد شهريه طبق مقررات وزارت علوم اخذ خواهد شد. 
  جنب مسجد بقيه اهللا . 33خيابان امير كبير  –ميدان آزادي خيابان امير كبير  -نشاني واحد ساوه: ساوه 

www.araku.ac.ir مركزي * دانشگاه اراك استان 

از  3منطقه  2000ج)رتبه هاي زير  2منطقه  3000ب)رتبه هاي زير  1منطقه  4000دانشجويان داراي رتبه هاي برتر (بدون اعمال سهميه) شامل: الف)رتبه هاي زير -1 	شرايط خوابگاه:
در مورد ساير  -2تخفيف تغذيه و امكانات رفاهي ديگر برخوردار خواهند شد .  ،بسته هاي تشويقي دانشجويان استعدادهاي درخشان دانشگاه اراك شامل اسكان قطعي خوابگاه دولتي

شرايط  -خوابگاه دانشجويي تعلق خواهد گرفت .  ،دانشجويان پذيرش با آزمون سراسري امكان ارائه خوابگاه به همه دانشجويان وجود ندارد و بر اساس اولويت ها و امكانات دانشگاه
با توجه به محدوديت ها دانشگاه اراك امكان ارائه خوابگاه به همه دانشجويان را ندارد و اختصاص خوابگاه بر اساس  :ه هاي صرفا بر اساس سوابق تحصيليعمومي پذيرفته شدگان رشت

  اولويت ها و امكانات دانشگاه صورت مي پذيرد . 
  08632777404	:تلفن	-جنب پارك اميركبير  -خيابان شهيد بهشتي  -اراك 	نشاني:

www.tafreshu.ac.ir مركزي * دانشگاه تفرش استان 

  08636227430	:تلفن	-انتهاي بلوار پاسداران  -شهرك امام  -تفرش 	نشاني:
www.arakut.ac.ir مركزي * دانشگاه صنعتي اراك استان 

  دانشگاه فاقد خوابگاه است.	شرايط خوابگاه:
  08633400114	:تلفن	-خيابان دانشگاه  -اراك 	نشاني:

 پرديس زينب كبري(س) اراك -مركزي * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس شهيد باهنر اراك -مركزي * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.mahallat.ac.ir مركزي * مركز آموزش عالي محالت استان 

  داراي امكانات خوابگاهي	شرايط خوابگاه:
  08648532490	:تلفن	-كيلومتر يك جاده خمين  -محالت	نشاني:

www.energy.ac.ir ساوه -مركزي * موسسه غيرانتفاعي انرژي  استان 

وام شهريه صندوق رفاه  دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم هر رشته بنا بر تعداد پذيرفته شدگان در آن رشته از تخفيف شهريه برخوردار هستند.دانشجويان از مزاياي	شرايط عمومي:
ترم از جلسات عمومي و مشاوره هاي خصوصي با اساتيد  غذاي گرم روزانه امكانات خوابگاه برخوردار هستندكليه دانشجويان درطول-امكانات رفت و آمد -بيمه دانشجويي -دانشجويي

  info@energy.ac.irراهنما،به مشاوره اجتماعي روانپزشك و پزشك به صورت رايگان دسترسي خواهند داشت. پست الكترونيك 
  08648508 - 08642486055	:تلفن -3917767746پستي كد  -خيابان سلمانيه  -نرسيده به ميدان خليج فارس  -بلوار شهيد شجاعي  -ميدان سرداران  -ساوه 	نشاني:

www.parandak.ac.ir پرندك -مركزي * موسسه غيرانتفاعي پرندك  استان 

  خوابگاه: اين موسسه فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد .	شرايط خوابگاه:
) اين موسسه نزديكترين شهر به تهران 2از پرداخت درصدي از شهريه ثابت و متغير معاف خواهند بود .  ،)دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات در نيمسال بعد1	شرايط عمومي:

) در صورت انصراف، 4) دانشجويان اين موسسه از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود . 3بنابر اين سرويس اياب و ذهاب با پرداخت هزينه توسط دانشجو ميسر مي باشد .  ،است
) اين موسسه 6) تمام شهريه ترم اول به صورت نقد دريافت مي شود . 5تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد .  ،خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم ،نشجو موظف استدا

  برنامه انتقالي به ساير موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد .
  02122909212	:تلفن	-خيابان ولي عصر (عج)  –شهر پرندك  -آزاد راه تهران ساوه  60كيلومتر	نشاني:

www.hnkh.ac.ir ساوه -مركزي * موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  استان 

  دانشجويان خواهر مي توانند از خوابگاه مجهز به كليه امكانات رفاهي استفاده نمايند	شرايط خوابگاه:
كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت  - 2دانشجويان درهر ترم از مزاياي وام شهريه درچارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردارخواهند شد  -1	عمومي:شرايط 

فرزندي )  ،همسري ،خواهري ،لي درجه يك ( برادريدانشجويان با نسبت فامي -4دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه برخوردار مي گردند  -3پوشش بيمه حوادث قرارخواهند گرفت 
دانشجويان در ايام كالس هاي حضوري از وعده  -5درصد تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت  10ماداميكه به طور همزمان در اين موسسه به تحصيل مشغول باشند به هركدام تا سقف 

ارائه  -7دانشجويان دسترسي به اينترنت و پايگاههاي اطالعات علمي معتبر دنيا بهره مند مي گردند  -6ره مند ميگردند غذائي گرم ( ناهار ) با يارانه دانشجوئي در سالن غذاخوري به
( پنج شنبه يا جمعه) كالسهاي آموزشي موسسه در يكي از روزهاي پاياني هفته  -8تسهيالت مالي از جمله تقسيط شهريه نيمسال برابر مصوبات هيات امنا و هيئت رئيسه امكانپذير مي باشد 

بهره مندي دانشجويان از مشاورين تحصيلي و روانشناختي  -10از تخفيف در شهريه نيمسال اول بهره مند مي باشند  ،با ارائه گواهي معتبر ،حافظان و قاريان قرآن -9برگزار مي ميگردد 
  بهزيستي درخصوص پرداخت شهريه دانشجويان واجدشرايط ،كميته امداد ،ايثارگرهمكاري الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و  -11مجرب بصورت رايگان 

  08642478001-3	:تلفن	-دانشگاه آزاد اسالمي ساوه  -جنب دانشگاه خاتم االنبياء  -جاده نورعلي بيك  -ساوه 	نشاني:
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  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.sdi.ac.ir ساوه -مركزي * موسسه غيرانتفاعي دانشستان  استان 

دانشجويان ممتاز علمي(رتبه  -2دانشجويان از مزاياي وام شهريه طبق مصوبات صندوق رفاه دانشجويان و مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردارند.  -1شرايط عمومي: 	شرايط عمومي:
داخت شهريه هرترم به صورت اقساط امكان پذير است. پر -3برخوردار مي شوند. %25اول تا سوم)، فرهنگي و ورزشي هر رشته، در هرترم از معافيت شهريه(ثابت و متغير) تاسقف 

مركز رشد كسب و كار و سلف سرويس غذاخوري (با نرخ دانشجويي  ،باشگاه كارآفريني ،كتابخانه مركزي و ديجيتال ،اينترنت وايرلس ،امكان استفاده رايگان از سايت هاي كامپيوتري -4
همكاري الزم با دانشجويان تحت  -8علمي و.. . ،بهره مندي از خدمات مشاوره اردوهاي دانشجويي -7ورد تاييد گروه هاي آموزشي. حمايت از توليدات دانشجويي م -6)مهيا مي باشد. 

 ،روانشناختي ،حصيليبهره مندي دانشجويان از مشاوره ت -9در خصوص پرداخت شهريه دانشجويان واجد شرايط صورت مي پذيرد. ،بهزيستي ،حمايت بنباد شهيد و ايثارگر، كميته امداد
  بهداشتي و پزشكي مجرب به صورت رايگان.

  08642341156	:تلفن	-خيابان مهارت  -خيابان مركز خريد  -شهر صنعتي كاوه  -ساوه 	نشاني:
www.frs.ac.ir ساوه -مركزي * موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  استان 

  خوابگاه خواهران و برادران دارد.	شرايط خوابگاه:
  وسايل اياب و ذهاب موجود مي باشد.دانشجويان رتبه اول و دوم و سوم هر رشته از تخفيفات دانشگاه بهره مند مي شوند.	عمومي: شرايط
  08642341044	:تلفن	-خيابان مهارت  -شهر صنعتي كاروه  -ساوه 	نشاني:

p-minab.tvu.ac.ir اي مينابهرمزگان * آموزشكده فني و حرفه استان 

  07642282630	:تلفن	-جاده سندرك  3كيلومتر -بلواردانشگاه -ميناب	نشاني:
hormozgan.tvu.ac.ir هرمزگان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس استان 

  نفر 15ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  07633756307	:تلفن	-خيابان سعدي  -كوي خليج فارس  -خيابان رسالت شمالي  -بندر عباس	نشاني:

 پرديس شهيد بهشتي بندرعباس -هرمزگان * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس فاطمة الزهراء(س) بندرعباس -هرمزگان * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.hormozgan.ac.ir بندر عباس -هرمزگان * دانشگاه هرمزگان  استان 

سال -1	شرايط خوابگاه: سي ورودي  شنا سر مقطع كار شجويان پ سبت به تامين خوابگاه براي دان شگاه هرمزگان هيچ گونه تعهدي ن مجتمع آموزش عالي ميناب هيچ -2ندارد.  1400دان
  گونه تعهدي نسبت به تامين خوابگاه براي دانشجويان ندارد.

  عالي ميناب به دانشگاه هرمزگان وجود ندارد.امكان مهماني و انتقال دانشجويان از مجتمع آموزش 	شرايط عمومي:
  07633711000	:تلفن	- 3995صندوق پستي  -جاده ميناب  9كيلومتر  -بند عباس 	نشاني:

www.kharazmiqst.ac.ir قشم -هرمزگان * موسسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي  استان 

  07635228253	:تلفن	- 6كوچه سنبل  -بسيج خيابان  -ميدان فرمانداري  -شهرك نريمان -قشم 	نشاني:
www.qeshm.ac.ir هرمزگان * موسسه غيرانتفاعي قشم استان 

  07635243400	:تلفن	- cيال  -نخل زرين  -ميدان گلها  -قشم 	نشاني:
www.nedayedanesh.ac.ir بندرعباس -هرمزگان * موسسه غيرانتفاعي نداي دانش  استان 

  07633758272	:تلفن	- 1نبش كوچه نيكنام  -بلوار شهريار -كوي خليج فارس -بلوار رسالت شمالي -بندرعباس	نشاني:
p١-hamedan.tvu.ac.ir شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان همدان * آموزشكده فني و حرفه استان 

  08132680749	:تلفن	-جاده شورين  -همدان 	نشاني:
p٢-hamedan.tvu.ac.ir شهيد ديباج -همدان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو همدان  استان 

  08134235654	:تلفن	-متري ابوذر  18-سه راه جانبازان -همدان	نشاني:
d-hamedan.tvu.ac.ir زينب كبري(س) -همدان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران همدان  استان 

  نفر 20دولتي ظرفيت خوابگاه 	شرايط خوابگاه:
  08138223518	:تلفن	-كوچه جنب مخابرات  -نرسيده به ميدان رسالت  -خيابان چمران  -ميدان شيرسنگي  -همدان	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 

  08133117405	:تلفن	-بلوار شهيد مظاهر رضاييان  -اسدآباد 	نشاني:
www.hut.ac.ir همدان * دانشگاه صنعتي همدان استان 

  توانند از خوابگاه هاي خودگردان زير نظارت دانشگاه استفاده كنند.دانشگاه صنعتي همدان فاقد خوابگاه تملكي است، اما دانشجويان مي 	شرايط خوابگاه:
  اه مراجعه كنيد.دانشگاه صنعتي همدان به ورودي هاي ممتاز، كمك هزينه تحصيلي اعطا مي كند؛ براي كسب اطالعات از اين تسهيالت، لطفاً به تارنماي دانشگ	شرايط عمومي:

  08138411100	:تلفن	-متري مردم  18 -بلوار شهيد فهميده  -همدان 	نشاني:
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  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
 پرديس شهيد باهنر همدان -همدان * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس شهيد مقصودي همدان -همدان * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.malayeru.ac.ir همدان * دانشگاه مالير استان 

شجويان	شرايط خوابگاه: شجويان (نوبت دوم) مي توانند از خوابگاه  4جديدالورود غير بومي دوره روزانه  به دان ساير دان سال تحصيلي خوابگاه با تعرفه دولتي تعلق مي گيرد. همچنين  نيم
  هاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه با تعرفه مصوب استفاده نمايند.

  08133339841	:تلفن	- 6571995863جاده مالير به اراك كد پستي  4كيلومتر  -مالير 	نشاني:
www.alvand.ac.ir همدان -همدان * موسسه غيرانتفاعي الوند  استان 

موسسه ستفاده نمايند. از سوي موسسه براي دانشجويان رتبه اول هر ورودي امتيازاتي در نظر خواهد گرفت. دانشجويان مي توانند از خوابگاه هاي خود گردان مورد تاييد ا	شرايط عمومي:
ان استفاده دانشجويان به منابع الكترونيكي و غذاي گرم با يارانه براي دانشجويان پيش بيني شده است. دانشجويان مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويي استفاده كنند. امك

به صورت اقساط استفاده كنند. جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد به تارنماي موسسه  پايگاه علمي از سوي موسسه فراهم شده است. دانشجويان مي توانند از امتياز پرداخت شهريه
  مراجعه نماييد.

  08138292951-2:تلفن	-جنب دانشكده كشاورزي  -انتهاي بلوار آزادگان  -ميدان مدرس  -همدان	نشاني:
www.omidnahavand.ir نهاوند -همدان * موسسه غيرانتفاعي اميد  استان 

  اين موسسه داراي خوابگاه نمي باشد اما درخصوص تهيه مسكن و خوابگاه خودگردان همكاري الزم را با دانشجويان به عمل خواهد آورد.	شرايط خوابگاه:
ساطي  -1		شرايط عمومي: صورت اق شهريه به  ستفاده كنند.  -2پرداخت  شجويي ا شجويان مي توانند از غذاي گرم دان شجويان ممتاز -3دان سوم در پايان هر نيمسال طبق  دان رتبه اول تا 

  امكان استفاده از وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان. -4ضوابط موسسه شامل تخفيف شهريه خواهند شد. 
  08133224300	:تلفن	-روبروي مركز آموزش فني وحرفه اي شهرستان نهاوند  -خيابان رسالت  -بلوار شهيد بهشتي  -ميدان امام  -نهاوند 	نشاني:

www.edu.usc.ac.ir همدان -همدان * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  استان 

به دانشجويان متقاضي وام شهريه،  -2بر اساس ضوابط موسسه، دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته ورودي در هر ترم، از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.  -1	شرايط عمومي:
براساس ضوابط و مقررات موسسه، همكاري الزم با بنياد شهيد و امور ايثارگران و ساير نهادهاي  -3ضوابط صندوق رفاه دانشجويان كشور و تخصيص بودجه وام تعلق مي گيرد. بر اساس 

هاي علمي، ورزشي و دانشجويان حايز رتبه -5گردد. ي دريافت ميشهريه هر ترم به صورت اقساط -4گيرد. حمايتي (مانند كميته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزيستي) صورت مي
  فرهنگي، طبق ضوابط موسسه در طول دوره تحصيل از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد.

  08132513020	:تلفن	-كوچه جهاد دانشگاهي  -ابتداي بلوار آيت ا... كاشاني  -چهارراه خواجه رشيد -همدان 	نشاني:
www.atr.ac.ir همدان -همدان * موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  استان 

  موسسه هماهنگي هاي الزم را براي استفاده دانشجويان از خوابگاه هاي مورد تائيد مقامات استاني انجام مي دهد.	شرايط خوابگاه:
از سوي موسسه دو وعده غذاي گرم  -2براي دانشجويان ممتاز (رتبه هاي اول تا سوم) براساس ضوابط و مقررات مصوب هيئت امناء تخفيف شهريه منظور خواهد شد.  -1	شرايط عمومي:

شجويان به منابع الكترونيك و پايگاه هاي علمي از سوي موسسه امكان دسترسي دان -4دانشجويان مي توانند از وام صندوق رفاه دانشجويي استفاده كنند.  -3با يارانه پيش بيني شده است. 
مي توانند جهت  متقاضيان -7موسسه مجهز به آزمايشگاه هاي آموزشي و تحقيقاتي مي باشد.  -6دانشجويان مي توانند از امكانات سالن ورزشي استفاده نمايند.  -5فراهم شده است. 

عه كنند. * در صورت عدم برگزاري كالس هاي حضوري به علت همه گيري بيماري كرونا، كليه كالس ها به صورت آنالين و در جلسات كسب اطالعات بيشتر به تارنماي موسسه مراج
  كامل برگزار خواهد شد.

  08138232093	:تلفن	- 6515735617كدپستي  -كوچه كيوان  -چهارراه عارف  -ميدان جهاد  -همدان 	نشاني:
www.ganjnameh.ac.ir همدان -همدان * موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  استان 

  اسكان در خوابگاههاي تحت نظارت	شرايط خوابگاه:
ردازد،برخي از امكانات و موسسه با بهره گيري از اساتيد مجرب و امكانات مناسب دانشگاهي به ارايه خدمات آموزشي استاندارد به پذيرفته شدگان در اين موسسه مي پ	شرايط عمومي:

خوب،اردوهاي زيارتي و علمي،امكانات تهسيالت عبارتست از:تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز هر رشته،تقسيط شهريه،پرداخت وام دانشجويي،فراهم نمودن غذاي دانشجويي با كيفيت 
  ورزشي مناسب،ارايه بليط نيم بها براي سينما و تئاتر

  08134422124	:تلفن	-دادگاه خانواده روبروي  -بلوار شهيد رجايي  -همدان 	نشاني:
d-meybod.tvu.ac.ir يزد * آموزشكده فني و حرفه اي دختران ميبد استان 

  نفر 60ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  03532358020	:تلفن	- 77كوچه نيلوفر  -خيابان امام خميني ره -ميبد	نشاني:

d-yazd.tvu.ac.ir فني و حرفه اي دختران يزديزد * آموزشكده  استان 

  نفر 30ظرفيت خوابگاه دولتي 	شرايط خوابگاه:
  03537220002	:تلفن	-خيابان جمهوري اسالمي  -بين فلكه اول و دوم  -آزادشهر -يزد	نشاني:
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  علوم، تحقيقات و فناوريي تحت وزارت ها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
yazd.tvu.ac.ir شهيد صدوقي -يزد * دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  استان 

  نفر 250خوابگاه دولتي ظرفيت 	شرايط خوابگاه:
  03536242772	:تلفن	-بلواردانشجو  -يزد	نشاني:

www.ardakan.ac.ir يزد * دانشگاه اردكان استان 

  گردد.دولتي اداره ميهاي دانشجويي پسران و دختران بوده كه به صورت خودگردان (با تأمين هزينه توسط دانشجويان) و با تعرفه دانشگاه اردكان داراي خوابگاه	شرايط خوابگاه:
  گردد.هاي آموزشي براساس ضوابط مصوب هيات امناء محاسبه ميهزينه مربوط به شهريه واحدهاي درسي نوبت دوم در كليه گروه	شرايط عمومي:

  03532248271	:تلفن	-بلوار آيت اهللا خاتمي  -اردكان 	نشاني:
www.sau.ac.ir يزد -هنر  يزد * دانشگاه غيرانتفاعي علم و استان 

  اين دانشگاه در قبال تامين خوابگاه براي پذيرفته شدگان هيچ گونه تعهدي ندارد	شرايط خوابگاه:
علوم، هاي مصوب وزارت ـ دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه2باشد.ـ رعايت كامل ضوابط پوشش و شيونات اسالمي براي برادران و خواهران الزامي مي1	شرايط عمومي:

امكان تقسيط شهريه دانشجويان  -4ـ دانشجويان اين دانشگاه براي پرداخت شهريه ميتوانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم استفاده نمايند 3تحقيقات و فناوري را رعايت نمايد.
پذيرفته شدگان رشته مهندسي -6ل تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهند گرفت. ـ كليه دانشجويان در طو 5باشد.بنابر مصوبات هيات امنا و هيات رييسه دانشگاه فراهم مي

  باشند.پزشكي از امكانات گروه پژوهشي بيومواد پژوهشكده مواد نوين سازمان جهاد دانشگاهي بهره مند مي
  03538264077	:تلفن	- 8916713335كدپستي  -انتهاي بلوار شهداي گمنام  -ميدان عالم  -يزد 	نشاني:

 پرديس شهيد پاك نژاد يزد -يزد * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
 پرديس فاطمة الزهراء(س) يزد -يزد * دانشگاه فرهنگيان  استان  

  :تلفن	-	نشاني:
www.meybod.ac.ir يزد * دانشگاه ميبد استان  

  03533210000	:تلفن	-ميدان دفاع مقدس  -ميبد 	نشاني:
www.yazd.ac.ir يزد * دانشگاه يزد استان 

  03531232222	:تلفن	-چهارراه پژوهش  -بلوار دانشگاه  -صفاييه  -يزد 	نشاني:
www.iju.ir يزد -يزد * موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  استان 

  دانشگاه براي دانشجويان طي دوران تحصيلتامين خوابگاه اختصاصي خواهران و برادران تحت نظارت 	شرايط خوابگاه:
شجويان) و برگزاري دوره هاي مرتبط  -1	شرايط عمومي: شگاه برگزيده وزارت علوم(در حوزه مهارت افزايي دان ساط  -2دان صورت اق شهريه به  برخورداري از مزاياي وام  -3پرداخت 

سرويس، باشگاه كارآفريني، - 5اردو هاي دانشجويي و علمي بهره مندي از خدمات مشاوره،  -4شهريه، بيمه حوادث دانشجويي،  سلف  شامل كتابخانه مركزي،  مركز  امكانات دانشگاه 
  رشد كسب و كار، سايتهاي كامپيوتري، اينترنت وايرلس و ....

  03538281200	:تلفن	-خيابان جواد  -بلوار شهيدان اشرف -ميدان اطلسي  -صفائيه -يزد	نشاني:
www.darolelmac.ir يزد -يزد * موسسه غيرانتفاعي دارالعلم  استان 

  03538209748	:تلفن	-جنب دانشكده فني امام علي(ع)  -بلوار اميركبير  -يزد 	نشاني:
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  وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي:مؤسسات و ها شرايط دانشگاهمشخصات و ) 3
هاي مازاد، غيرانتفاعي و نيز اتباع غيرايراني ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيأت امناي دانشگاه علوم هاي خودگردان، ظرفيتشده در پرديسدانشجويان پذيرفته 

  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 
www.sarabums.ac.ir استان	آذربايجان شرقي * دانشكده علوم پزشكي سراب 

  04143237412	:تلفن	-تير  7نرسيده به ميدان  -خ امام خميني(ره)  -سراب 	نشاني:
www.mrgums.ac.ir استان	مراغه آذربايجان شرقي * دانشكده علوم پزشكي 

  04137276363	:تلفن	-ستاد مركزي  -جنب اداره راهنمايي ورانندگي  -خيابان معلم شمالي  -مراغه 	نشاني:
www.tbzmed.ac.ir آذربايجان شرقي * دانشگاه علوم پزشكي تبريز استان 

  در اولويت خوابگاهي قرار دارند. 25برتر و رتبه هاي زير در دانشگاه علوم پزشكي تبريز به علت محدوديت خوابگاه صرفاً دانشجويان 	شرايط خوابگاه:
  04133341289	:تلفن	-خيابان دانشگاه  -تبريز 	نشاني:

www.khoyums.ac.ir آذربايجان غربي * دانشكده علوم پزشكي خوي استان 

  دانشكده فاقد تعهد براي خوابگاه است.	شرايط خوابگاه:
  04436255777	:تلفن	-معاونت آموزشي تحقيقات و دانشجويي فرهنگي  -روبروي ميدان خشكبار -عجانتهاي بلوار وليعصر  -خوي 	نشاني:

www.umsu.ac.ir آذربايجان غربي * دانشگاه علوم پزشكي اروميه استان 

  اين دانشگاه تعهدي نسبت به ارايه خوابگاه به دانشجويان ندارد.	شرايط خوابگاه:
  مراجعه فرماييد. http://edu.umsu.ac.irجهت آگاهي از هرگونه اطالعات معاونت آموزشي دانشگاه به نشاني تارنماي  	شرايط عمومي:

  04431937219	:تلفن	-فلكه جهاد  -اروميه 	نشاني:
www.khlums.ac.ir اردبيل * دانشكده علوم پزشكي خلخال استان 

شجويان خواهر در خوابگاه و 	خوابگاه:شرايط  سكان تمامي دان شده است. تالش براي ا شكده خلخال واقع  اعالم فقدان خوابگاه براي خوابگاه زينبيه ( ويژه خواهران ) در داخل محوطه دان
  برادران

  ممنوعيت انتقال تمامي رشته ها به ساير دانشگاهها	شرايط عمومي:
  04532421933	:تلفن	-مظفر عزيزي خيابان شهيد  -خلخال	نشاني:

www.arums.ac.ir اردبيل * دانشگاه علوم پزشكي اردبيل استان 

  فاقد خوابگاه	شرايط خوابگاه:
  04533534756	:تلفن	-انتهاي خيابان دانشگاه  -ميدان جانبازان  -اردبيل 	نشاني:

www.mui.ac.ir اصفهان * دانشگاه علوم پزشكي اصفهان استان 

گاه به دانشجويان مذكور دانشگاه علوم پزشكي اصفهان فاقد اسكان براي كليه دانشجويان دوره روزانه در كليه مقاطع تحصيلي مي باشد و تعهدي در قبال اختصاص خواب	خوابگاه: شرايط
  ندارد.
  03137928001	:تلفن	-خيابان هزارجريب  -اصفهان 	نشاني:

www.kaums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكي كاشاناصفهان *  استان 

  اين دانشگاه هيچ مسئوليتي در قبال تأمين خوابگاه پذيرفته شدگان نخواهد داشت.	شرايط خوابگاه:
دانشــگاه بصــورت ه پذيرفته شــدگان محترم دانشــگاه كليه اطالعات الزم جهت ثبت نام را از طريق تارنماي دانشــگاه كســب كنند. الزم به توضــيح اســت ثبت نام اولي		شــرايط عمومي:

  الكترونيكي بوده و حضور در دانشگاه صرفا بر اساس اطالعيه هاي معاونت آموزشي و دانشكده مربوطه خواهد بود.
  03155578010	:تلفن	- 8713781147كد پستي  -ابتداي خيابان اباذر  -خرداد  15ميدان  -كاشان 	نشاني:

www.abzums.ac.ir كرج -پزشكي البرز البرز * دانشگاه علوم  استان 

اركتي با ظرفيت محدود اين دانشــگاه فاقد خوابگاه ملكي مي باشــد ليكن به منظور برطرف كردن نياز دانشــجويان غير بومي مبادرت به عقد قرارداد با خوابگاههاي مشــ	شــرايط خوابگاه:
  ثبت نام خوابگاه براي آنها وجود ندارد.نموده است.دانشجويان مازاد در اولويت واگذاري خوابگاه نمي باشند لذا امكان پيش 

  02632563324	:تلفن	-شهرك اداري  -بلوار طالقاني شمالي  -كرج 	نشاني:
www.medilam.ac.ir ايالم * دانشگاه علوم پزشكي ايالم استان 

  امكان اسكان كليه دانشجويان جديد وجود ندارد. ،به دليل تكميل امكانات خوابگاهي وكمبود فضاي خوابگاه ها	شرايط خوابگاه:
شي ملزم به انجام تعهدات به مدت 		:شرايط خاص ضوع برقراري عدالت آموز سهميه بومي مو شدگان  شرايط  3پذيرفته  ساير  ستان محل تعهد و با رعايت  شهر صيل در  برابر مدت تح

  مندرج در متن تعهد نامه مي باشند.
  08432227134	:تلفن	-كشوري ميدان  -ايالم 	نشاني:

www.bpums.ac.ir بوشهر * دانشگاه علوم پزشكي بوشهر استان 

  هيچ گونه تعهدي براي ارائه خوابگاه وجود ندارد.	شرايط خوابگاه:
  07733450236	:تلفن	- 7518759577كد پستي-سايت پرديس دانشگاه علوم پزشكي-خ ريشهر -بوشهر بلوار سبزآباد	نشاني:

www.shahed.ac.ir تهران (رشته هاي پزشكي و غيرپزشكي) –تهران * دانشگاه شاهد  استان 

مي توانند نسبت به انتخاب  ،كليه متقاضيان تحصيل در رشته هاي تحصيلي دانشگاه شاهد، در صورت تمايل با در نظر داشتن شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه به شرح ذيل	:شرايط خاص
اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، جمهوري اسالمي ايران و  -2اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام  -1انتخاب رشته خود اقدام نمايند.  ،رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه

پايبندي كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه  -5نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر  -4مانها و گروه هاي غير قانوني عدم وابستگي تشكيالتي، هواداري از احزاب و ساز -3قانون اساسي 
بررسي الزم بديهي است در خصوص صالحيتهاي عمومي متقاضيان دوره و احراز موارد فوق،  •اعتقاد و التزام عملي به حجاب برتر (چادر) براي خواهران از شرايط اساسي پذيرش است  -6

  منوط به تائيد اين واحد دانشگاه خواهد بود. متقاضياناز سوي واحد بررسي صالحيتهاي عمومي دانشجويان صورت پذيرفته و پذيرش نهايي 
  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 توانبخشي و سالمت اجتماعي( رشته هاي پزشكي و غيرپزشكي) استان 

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

  02122180054	:تلفن	-بن بست كودكيار  -بلوار دانشجو  -ولنجك  -تهران 	نشاني:
www.ajaums.ac.ir تهران * دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران استان 

دوره بورسيه پزشكي، دندانپزشكي و فوريت هاي پزشكي نيروي انتظامي در دانشگاه  متقاضياندوره روزانه دانشگاه علوم پزشكي ارتش،  متقاضيانشرايط و ضوابط عمومي 	شرايط عمومي:
دندانپزشكي،پرستاري و پيراپزشكي بورسيه وزارت ،رشته پزشكي متقاضياندوره بورسيه رشته دندانپزشكي سپاه پاسداران در دانشگاه علوم پزشكي ارتش،  متقاضيانعلوم پزشكي ارتش، 

دوره روزانه دانشگاه علوم  متقاضياندر آزمون سراسري علوم تجربي. شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي وامتيازات  1400-1401شكي ارتش درسال تحصيلي دفاع در دانشگاه علوم پز
مبين اسالم و التزام عملي به واليت  متدين به دين-1 :در آزمون سراسري علوم تجربي شرايط عمومي 1400 -1401پزشكي ارتش و بورسيه ارتش در ساير دانشگاهها در سال تحصيلي 

عدم محكوميت -4ايمان به انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران و آمادگي فداكاري درراه تحقق اهداف آن.  -3تابعيت جمهوري اسالمي ايران و ايراني االصل بودن. -2مطلقه فقيه. 
عدم سابقه عضويت و يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي و الحادي و -6عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي. -5ناشي از اقدام عليه انقالب ونظام جمهوري اسالمي ايران. 

ش جمهوري اسالمي كساني كه به عنوان عضو به ارت--9عدم سوء پيشينه كيفري برابر اعالم مراجع ذيصالح. -8عدم معروفيت به فساد اخالقي و عدم اعتياد به مواد مخدر . -7غير قانوني. 
شاخصه هاي تدين و انقالبي بودن اصل بوده و در همه مراحل بايد مورد توجه قرار گيرد. -10ايران مي پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد شوند و آمادگي ماموريت را داشته باشند. 

روحيه ايثار و ،در استخدام افراد به وجود انگيزه خدمتي-12دام براساس نياز سازمان مي باشد. استخدام افراد بر مبناي مرتفع نمودن مشكالت اقتصادي آنان نبوده و جذب و استخ-11
داشتن سالمت  -14سپردن تعهد كافي مبني بر پرداخت دو برابر هزينه هاي دوره آموزشي درصورت استعفاء و يا اخراج برابر قوانين و مقررات ارتش ج.ا.ا -13فداكاري توجه مي شود. 

نداشتن كارت معافيت پزشكي از حوزه نظام وظيفه. شرايط  -15سانتي متر)برابر تاييد مركز معاينات پزشكي نيروي زميني ارتش ج.ا.ا.  165رواني و تناسب اندام (حداقل قد  جسماني و
از تاريخ اولين روز شروع فرآيند گزينش و مصاحبه در سال  متقاضيانسال تمام.( مبناي احتساب سن  22سال وحداكثر سن 16 متقاضيانحداقل سن در هنگام پذيرش  -1 :اختصاصي

 كه در حال انجام خدمت مقدس سربازي در نيروهاي مسلح بوده و يا آن را به اتمام رسانيده اند، مدت خدمت دوره ضرورت (خدمت مقدس سربازي)متقاضياني  -2خواهد بود).  1400
در صورت كسب حد نصاب قبولي (تراز علمي) و امتيازات الزم  ،آزادگان از كار افتاده كلي ،دان شاهد، جانبازان از كار افتاده كليفرزن -3سال ) اضافه خواهد شد .  22به حداكثر سن (

 :شكي و دندانپزشكيرشته هاي پز متقاضيان(الف) براي  :متقاضيانشرايط علمي مورد نظر جهت -4از شرط حداقل معدل ديپلم و حداكثر سن معاف مي باشند.  ،در آزمون استخدامي
و باالتر  16معدل كل ديپلم  :رشته هاي پرستاري و كارشناسي پيراپزشكي متقاضياندر آزمون سراسري (ب) براي  9000و باالتر از آن و كسب نمره علمي باالتر از  16معدل كل ديپلم 

 6900و باالتر و كسب نمره علمي باالتر از  16معدل كل ديپلم  :هاي كارداني فوريت هاي پزشكيرشته  متقاضياندر آزمون سراسري (ج) براي  7000از آن و كسب نمره علمي باالتر از 
مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي  -5داراي سهميه شاهد و ايثارگر و بهياري و ديگر سهميه ها نيز بايد حد نصاب تراز علمي را داشته باشند.  متقاضياندر آزمون سراسري تبصره: 

و بعد از آن، دارا بودن گواهي پايان تحصيالت متوسطه و پيش دانشگاهي و دفترچه آماده به خدمت بدون مهر  1381آقا (دارا بودن گواهي اشتغال به تحصيل براي متولدين  متقاضيان
احراز صالحيت -6منقضي خدمت ).  متقاضيانارت پايان خدمت جهت سرباز، دارا بودن ك متقاضيانو قبل از آن، دارا بودن گواهي اشتغال خدمت سربازي براي  1380غيبت براي متولدين 

كه در دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي كشور شاغل به تحصيل مي باشند بايستي در موقع پذيرش برگه تسويه حساب و يا نامه متقاضياني  -7علمي به تائيد هيئت علمي منتخب دانشگاه. 
 متقاضيان -9روانسنجي، تست ورزش وتحقيقات الزم به تائيد مركز گزينش نزاجا.  ،احراز صالحيت مكتبي و موفقيت درمصاحبه علمي-8ارائه نمايند. انصراف از تحصيل دانشگاه مربوطه را 

تش ضمن رعايت ضوابط ومقررات آموزشي شرايط ادامه تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ار-10يك از سازمانهاي دولتي و غير دولتي باشند.  درهنگام ثبت نام نبايستي در استخدام هيچ
نيروهاي ،دانشجويان پس از فراغت ازتحصيل جهت اشتغال دريكي از مراكز ستاد فرماندهي آجا-11تابع مقررات ارتش ج.ا.ا. نيز مي باشد.  ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

درصورت انصراف دانشجو ويا ارتكاب اعمالي كه موجب -12دل كل نمرات طول تحصيل تقسيم خواهند شد. دريائي در كل كشور براساس رتبه بندي مع هوائي و ،هوايي پدافند ،زميني
معرفي ضامن -13گاه محروم خواهد شد. اخراج وي از ارتش گردد عالوه برجبران خسارات مالي (دو برابر هزينه هاي آموزشي و آمادي) از ادامه تحصيل در رشته مربوطه در اين دانش

پوشيدن لباس مصوب  -15متاهل حق شركت در معاينات و گزينش اين دانشگاه را ندارند.  متقاضيان -14سپردن تعهد خدمتي برابرضوابط ومقررات ارتش درهرنقطه از كشور . معتبر و 
با  پزشكي (خانم) و دندانپزشكي (خانم) :اولويت جذب در رشته هاي-17فارغ التحصيالن مقاطع كارداني و باالتر حق ثبت نام ندارند.  -16ارتشي براي دانشجويان اين دانشگاه الزامي است. 

تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتش -1 :بعد از قبولي در اين دانشگاه امكان تغيير رشته و انتقال دائم در هيچ مقطع و رشته اي وجود ندارد. امتيازات-18ساكنين شهر تهران ميباشد 
تحصيل،بهداشت ،پوشاك،خوراك،مسكن،امكانات زيست و تماميشته هاي بورسيه شبانه روزي و رايگان بوده (هيچگونه هزينه اي از دانشجو دريافت نمي شود) براي تمامي رشته ها از جمله ر

پس از فارغ التحصيلي دانشجويان  -2ن ندارد. و درمان و وسايل كمك آموزشي رايگان و بر عهده ارتش جمهوري اسالمي ايران خواهد بود. دانشگاه هيچگونه تعهدي براي خوابگاه متاهلي
دانشجويان كارداني پيراپزشكي به درجه  ،دومي يكمي، دانشجويان كارشناسي پيراپزشكي به درجه ستوان ساله، دانشجويان دندانپزشكي به درجه ستوان 2يكم  پزشكي به درجه ستوان

دومي  (معادل درجه ستوان 11آنجائي كه استخدام آنان بصورت كارمندي مي باشد، پس از فراغت از تحصيل به رتبه سومي نائل خواهند شد. در خصوص دانشجويان پرستاري از  ستوان
خواهد پزشكي اعطا به فارغ التحصيالن مدرك كارداني، كارشناسي، دكتراي حرفه اي (مطابق با رشته فارغ التحصيلي) مورد تائيد وزارت بهداشت درمان و آموزش -3) نائل مي گردند. 

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

دانشجويان رتبه هاي ممتاز و نخبه كه برابر راي دانشگاه محل تحصيل خود مشمول آيين نامه هاي مربوطه باشند ضمن برخورداري -7تحت تكفل و وام هاي مصوب برخوردار خواهند شد. 
امكان ادامه تحصيل  -8مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بعدي بدون آزمون ورودي مي باشند .  ،الزم از جوايز نفيس و مساعدت هاي

ان شركت در دوره هاي طولي و عرضي و پودماني دانشجويان پس از فراغت از تحصيل امك -9در همه مقاطع با توجه به نياز سازمان و با هماهنگي كارگزيني نيروي مربوطه وجود دارد. 
خواهد  متقاضياننتايج از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به اطالع -1در داخل و خارج از كشور را برابر روش جاري و قوانين ارتش ج.ا.ا خواهند داشت. نحوه اعالم نتايج: 

هيچگونه -3نات جسماني و مصاحبه ها به معني اگاهي از تمامي ضوابط و مقررات دانشگاه علوم پزشكي ارتش مي باشد. در اين دانشگاه و شركت در معاي متقاضيانثبت نام -2رسيد. 
براي  نمتقاضيا از طرف اين دانشگاه صورت نخواهد گرفت. متقاضيانتاريخ مراجعه معاينات پزشكي و مصاحبه حضوري و تاريخ ثبت نام با ،تماس تلفني، اعالن واجدان شرايط،مكاتبه

دندانپزشكي و فوريت  ،دوره بورسيه پزشكي متقاضيانكسب هر گونه اطالع بايد به سايت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه نمايند. شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي وامتيازات 
اعتقاد و التزام عملي به دين مبين  – 1 :لوم تجربي الف ) شرايط عموميدر آزمون سراسري ع 1400 -1401هاي پزشكي نيروي انتظامي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش در سال تحصيلي 

  تابعيت جمهوري اسالمي ايران. – 3التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران واعتقاد به واليت مطلقه فقيه و آمادگي فداكاري در راه اهداف آنها.  – 2اسالم. 



 

  58 صفحه 
 

  و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  هاشرايط دانشگاهمشخصات و 
  كي ارتش جمهوري اسالمي ايرانتهران * دانشگاه علوم پزش استانادامه 

عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي در زمان تقاضاي  – 5عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي و معارض با نظام جمهوري اسالمي ايران.  – 4
داشتن شرايط تحصيلي و يا تخصصي الزم براي خدمت  – 9عدم اعتياد به مواد مخدر.  – 8نداشتن سوء پيشينه كيفري.  – 7عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي.  –6استخدام. 
بورسيه  دندانپزشكي و فوريت پزشكي ،رشته پزشكي متقاضيان -1 :متقاضيانداشتن سالمت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر . ب ) شرايط اختصاصي  – 10مورد نظر. 

حداقل معدل كل ديپلم و يا پيش  -4سال ميباشد  25و حداكثر  18حداقل سن استخدام -3. متقاضيانسانتي متر قد براي  170دارا بودن حداقل  -2ناجا الزاما مي بايست مرد باشند. 
در آزمون  9000و باالتر از آن و كسب نمره علمي  16معدل كل ديپلم -لفمي باشد. ا 16دانشگاهي در مقطع بورسيه پزشكي، دندانپزشكي و در مقطع بورسيه فوريت هاي پزشكي 

بورسيه كارداني ناجا.  متقاضياندر آزمون سراسري براي  6900و باالتر از آن و كسب نمره علمي  16معدل كل ديپلم -بورسيه پزشكي و دندانپزشكي ناجا. ب متقاضيانسراسري براي 
گواهي تحصيلي ويا معافيتهاي غير پزشكي ).  ،كارت پايان خدمت ،گواهي حين خدمت سربازي ،( دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت تقاضيانمارائه مدرك نظام وظيفه براي  -5
موفقيت در مراحل  -8حق ثبت نام ندارند.  فارغ التحصيالن مقاطع كارداني و باالتر -7آزمايشي ) به سازمانهاي دولتي و غير دولتي.  عدم تعهد خدمت به هر نحوي ( رسمي، پيماني، -6

دندانپزشكي و فوريت هاي ،محل تشكيل كالسها و دوره هاي بورسيه پزشكي-10دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم علوم تجربي يا رياضي و فيزيك.  -9گزينش و استخدام نيروي انتظامي. 
پوشيدن لباس مصوب برابر ضوابط مربوطه براي دانشجويان بورسيه نيروي انتظامي در دانشگاه علوم  -11مي باشد. پزشكي ناجا در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران 

استخدام پايور  دانشجويان از بدو ورود به-1بعد از قبولي در اين دانشگاه امكان تغيير رشته و انتقال دائم در هيچ مقطع و رشته اي وجود ندارد. امتيازات: -12پزشكي ارتش الزامي است. 
پس از فارغ التحصيلي دانشجويان بورسيه پزشكي ودندانپزشكي به درجه ستوانيكمي و دانشجويان فوريت هاي -2انتظامي(رسمي)نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران در خواهند آمد. 

كي و فوريت هاي پزشكي ناجا شبانه روزي ورايگان بوده(هيچگونه هزينه اي از دانشجو دندانپزش ،تحصيل در دوره هاي بورسيه پزشكي-3پزشكي به درجه ستوانسومي نائل خواهند شد. 
 ي اسالمي ايران خواهند بود.در يافت نمي شود)وكليه امكانات زيست،مسكن،خوراك،پوشاك،تحصيل،بهداشت ودرمان ووسايل كمك آموزشي رايگان وبه عهده نيروي انتظامي جمهور

دانشجويان در طول مدت -5دكتراي حرفه اي(مطابق با رشته فارغ التحصيلي)مورد تاييد وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي اعطا خواهد شد. ،ردانيبه فارغ التحصيالن مدرك كا-4
نخبه از جوايز نفيس برخوردار خواهند دانشجويان رتبه هاي ممتاز و-6تحصيل ماهيانه(مشمول پرداخت حقوق برابر هماهنگ پرداخت)به عنوان كمك هزينه تحصيلي دريافت خواهند نمود. 

رودي مي باشند و در تعيين محل دانشجويان رتبه هاي ممتاز و نخبه مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بعدي بدون آزمون و-7شد. 
در صورت دارا بودن شرايط امكان ادامه تحصيل در مقاطع باالتر در دانشگاهها وموسسات عالي در داخل كشور را دانشجويان پس از فراغت از تحصيل -8خدمتي در اولويت خواهند بود. 

 دندانپزشكي و فوريت هاي ،ضمنا براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص دوره هاي بورسيه پزشكي -9برابر مقررات وضوابط جاري نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران خواهند داشت. 
دوره بورسيه دندانپزشكي سپاه پاسداران در  متقاضياناداره تربيت وآموزش بهداري كل ناجا تماس حاصل نماييد. شرايط عمومي و اختصاصي  63982152پزشكي ناجا با شماره تلفن

به مباني اسالم ناب محمدي (ص)، انقالب اسالمي و نظام جمهوري  ـ اعتقاد 1در آزمون سراسري علوم تجربي شرايط عمومي:  1400 -1401دانشگاه علوم پزشكي ارتش در سال تحصيلي 
ـ عدم عضويت يا وابستگي به  4ـ التزام عملي به احكام اسالم و قوانين جمهوري اسالمي و رعايت موازين اخالق اسالمي  3ـ اعتقاد و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه  2اسالمي ايران 

ـ عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه  6شتن سابقه عضويت و يا هواداري از احزاب و گروهها و سازمان هاي غير اسالمي، التقاطي، الحادي و غير قانوني ـ ندا 5احزاب و گروههاي سياسي 
و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد ـ داشتن سالمت  8ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم سابقه محروميت از خدمات دولتي  7انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران 

رشته دندانپزشكي  متقاضيانـ 1داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران و نداشتن تابعيت مضاعف شرايط اختصاصي:  -10ـ داشتن حسن شهرت اخالقي و اجتماعي و عدم سوء پيشينه  9نظر 
:به ازاي هر يك سال عضويت بسيج 1سال تمام مي باشد . تبصره  20تحصيل دراين دانشگاه  متقاضيانحداكثر سن  -2باشند.  بورسيه سپاه پاسداران انقالب اسالمي الزاما مي بايست مرد

مي گردد مدت مذكور به حداكثرسن اضافه  ،:در صورت انجام خدمت دوره ضرورت2سه ماه و عضويت عادي دو ماه تا سقف يك سال قابل افزايش به حداكثر سن مي باشد تبصره  ،فعال
سن فرد با احتساب ارفاق  :4آزادگان و مفقوداالثرها تا ميزان پنج سال قابل افزايش به حداكثر سن مي باشند تبصره  ،جانبازان ،:براي اعضاي درجه يك خانواده هاي معزز شهدا3. تبصره 

آزادگان و رزمندگان  ،جانبازان ،اولويت با اعضاي درجه يك خانواده محترم ايثارگران ) شهداء ،يـ در شرايط مساو3سال تجاوز نمايد .  25هاي سني حاصل از اين بند حداكثر نمي بايد از 
در آزمون سراسري  9000و باالتر از آن و كسب نمره علمي باالتر از  16معدل كل ديپلم  :رشته دندانپزشكي متقاضيانشرايط علمي مورد نظر جهت -4( و همچنين اعضاي بسيج مي باشد. 

خوابگاه و تغذيه در حد امكان بهره مند خواهند بود . ليكن دانشگاه تعهدي براي تامين خوابگاه متاهلين ندارد.  ،مدت تحصيل دانشجويان از امكانات فرهنگيـ در5
 ر امكانات دانشجويان بورسيه بهره مند خواهند شد.خدمات رفاهي و ساي ،بيمه ،مزايا ،پذيرفته شدگان نهايي در بدو ورود به استخدام رسمي سپاه پاسداران در آمده واز حقوق-6
منتخبين پس از فارغ التحصيلي براساس نياز سپاه ونظر معاونت بهداشت ودرمان سپاه  -8منتخبين دربدو ورود دوره عمومي پاسداري را در يكي از مراكز آموزشي سپاه طي مي نمايند.  -7

حصيالن رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه، صرفا پس از گذراندن طرح خدمت دو ساله در مناطق هدف (تعيين شده از سوي معاونت شروع به خدمت فارغ الت -9بكارگيري مي شوند. 
دفترچه راهنماي  اولويت محل خدمت كليه فارغ التحصيالن اين دانشگاه و استان هاي داراي اولويت جذب، به زودي و تا موعد انتشار-10بهداشت و درمان سپاه) امكانپذير خواهد بود 

بعد از قبولي در اين دانشگاه امكان تغيير رشته و انتقال دائم در هيچ مقطع و رشته اي وجود ندارد. -11انتخاب رشته، بر روي خروجي پايگاه اينترنتي اين دانشگاه قرار خواهد گرفت 
زشكي بورسيه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در دانشگاه علوم پزشكي ارتش درسال دندانپزشكي،پرستاري و پيراپ،رشته پزشكي متقاضيانشرايط وضوابط عمومي واختصاصي 

) 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:  1400 -1401تحصيلي
)عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه 4)ايمان به انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آن. 3بودن (نداشتن تابعيت مضاعف). و ايراني االصل 

)عدم 7به احزاب و گروهاي سياسي و الحادي و غير قانوني. )عدم سابقه عضويت يا وابستگي 6)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 نيرو 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 10بودن اصل بوده و در همه موارد بايد مورد توجه قرار گيرد.  )شاخصه هاي تدين و انقالبي9هاي مسلح . 
شتن سالمت جسماني و رواني و تناسب ) دا12)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. 13ن.م ) برابر تاييد مركز معاينات پزشكي استخدامي وزارت دفاع و پشتيباني ن.م .  متقاضياناندام (مطابق آيين نامه استخدامي 
) حداقل سن در زمان 2دندانپزشكي پرستاري و پيراپزشكي بورسيه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح الزاما مي بايست مرد باشند.  ،رشته پزشكي متقاضيان) 1 :شرايط اختصاصي

متقاضياني ) 3واهد بود ). خ 1400از تاريخ اولين روز شروع فرايند گزينش و مصاحبه در سال  متقاضيانسال تمام ( مبناي احتساب سن  23سال سن و حدأكثر سن  16 متقاضيانپذيرش 
سال) 23مدت خدمت دوره ضرورت (خدمت مقدس سربازي) به حدأكثر سن آن ها ( ،كه در حال انجام خدمت مقدس سربازي در نيرو هاي مسلح بوده و يا آن را به اتمام رسانيده اند

سب حد نصاب قبولي (تراز علمي و امتياز الزم در آزمون استخدامي) از شرط حدأقل معدل ديپلم و جانبازان از كار افتاده كلي در صورت ك ،) فرزند شاهد و ايثارگر4اضافه خواهد شد. 
  حدأكثر سن معاف مي باشند.
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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 

در آزمون  9000و باالتر از آن و كسب نمره علمي باالتر از  16معدل كل ديپلم  :دندانپزشكيرشته هاي پزشكي و  متقاضيان(الف) براي  :متقاضيانشرايط علمي مورد نظر جهت -)5
 متقاضياندر آزمون سراسري (ج) براي  7000و باالتر از آن و كسب نمره علمي باالتر از  16معدل كل ديپلم  :رشته هاي پرستاري و كارشناسي پيراپزشكي متقاضيانسراسري (ب) براي 

آقا (دارا  متقاضيان) مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي 6در آزمون سراسري  6900و باالتر و كسب نمره علمي باالتر از  16معدل كل ديپلم  :رداني فوريت هاي پزشكيرشته هاي كا
دارا بودن گواهي پايان تحصيالت متوسطه و پيش دانشگاهي و دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت براي  ،و بعد از آن 1381بودن گواهي اشتغال به تحصيل براي متولدين سال 

كه در متقاضياني ) 7منقضي خدمت).  متقاضياندارا بودن كارت پايان خدمت جهت  ،سرباز متقاضياندارا بودن گواهي اشتغال به خدمت سربازي براي  ،و قبل از آن 1380متولدين سال 
) احراز صالحيت 8ربوطه را ارائه نمايند. انشگاهاي دولتي و يا غير دولتي شاغل به تحصيل مي باشند بايستي در موقع پذيرش برگه تسويه حساب و يا نامه انصراف از تحصيل دانشگاه مد

در هنگام  متقاضيان) 9يد نهايي مركز گزينش وزارت دفاع و پشتيباني ن.م . معاينات و آزمايشات پزشكي و تحقيقات الزم به تاي ،تست ورزش ،روانسنجي ،مكتبي و موفقيت در مصاحبه
ضمن رعايت ضوابط  ،) شرايط ادامه تحصيل پذيرفته شدگان در رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي10ثبت نام نبايستي در استخدام هيچ يك از سازمانهاي دولتي و يا غير دولتي باشند. 

تأييد صالحيت مكتبي و اخذ  ،) دانشجويان پذيرفته شده پس از انجام معاينات پزشكي11تابع قوانين و شرايط وزارت دفاع و پشتيباني ن.م خواهد بود.  ،و مقررات آموزشي وزارت بهداشت
وزارت دفاع صرفاً  :ل خواهند بود. تبصرهبه مدت دوران تحصيل رشته مرتبط در دانشگاه علوم پزشكي ارتش مشغول به تحصي ،تأييد نهايي گزينش توسط وزارت دفاع و پشتيباني ن.م

از سوي سازمان سنجش و بر مبناي تراز علمي، رتبه كسب شده و اولويت انتخاب رشته صورت  ،در رشته هاي مورد نياز متقاضيانبورسيه را انجام داده و تخصيص  متقاضيانفرايند گزينش 
رتبه بندي معدل كل نمرات دوران تحصيل جهت اشتغال در يكي از مراكز وزارت دفاع و پشتيباني ن.م تقسيم خواهند ) دانشجويان پس از فراغت از تحصيل بر اساس 12خواهد گرفت. 

دي ) از عالوه بر جبران خسارت مالي (دو برابر هزينه آموزشي و آما ،) در صورت انصراف دانشجو و يا ارتكاب اعمالي كه موجب اخراج وي از دانشگاه علوم پزشكي ارتش گردد13شد . 
) معرفي ضامن معتبر و سپردن تعهد خدمتي برابر ضوابط و مقررات وزارت دفاع و پشتيباني ن.م در هر نقطه از وزارت 14ادامه تحصيل در رشته مربوطه در اين دانشگاه محروم خواهد شد. 

ي دانشجويان اين دانشگاه الزامي و دانشجويان در طول مدت تحصيل تابع قوانين دانشگاه ) تحصيل در اين دانشگاه شبانه روزي بوده پوشيدن لباس مصوب دانشگاه برا15دفاع در كشور. 
پس از طي مراحل گزينش و معرفي نهايي به عنوان پذيرفته شده  متقاضيان) وزارت دفاع در رشته هاي مورد نظر طبق سهميه تخصيصي دانشجوي آقا جذب خواهد نمود و 16خواهند بود. 

) ضمنا براي كسب اطالعات بيشتر در 18)بعد از قبولي در اين دانشگاه امكان تغيير رشته و انتقال دائم در هيچ مقطع و رشته اي وجود ندارد. 17محسوب مي شوند. نهايي وزارت دفاع 
خواهد رسيد.  متقاضيانان سنجش آموزش كشور به اطالع خصوص دانشگاه علوم پزشكي ارتش به سايت اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند. نحوه اعالم نتايج: نتايج از طريق سايت سازم

بيمه و خدمات رفاهي و امكانات دانشجويان بورسيه بهره مند خواهند شد.  ،مزايا ،پذيرفته شدگان نهايي در بدو ورود به استخدام رسمي وزارت دفاع در آمده و از حقوق-1 :امتيازات
دانشجويان  ،ساله، دانشجويان دندانپزشكي به درجه ستوانيكمي، دانشجويان كارشناسي پيراپزشكي به درجه ستواندومي 2رجه ستوانيكم پس از فارغ التحصيلي دانشجويان پزشكي به د -2

 11ت از تحصيل به رتبه ، پس از فراغكارداني پيراپزشكي به درجه ستوانسومي نائل خواهند شد. در خصوص دانشجويان پرستاري از آنجائي كه استخدام آنان بصورت كارمندي مي باشد
به فارغ التحصيالن مدرك كارداني، -4امكان ادامه تحصيل در همه مقاطع با توجه به نياز وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وجود دارد.  -3(معادل درجه ستواندومي ) نائل مي گردند. 

تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتش براي تمامي -5 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعطا خواهد شد. كارشناسي، دكتراي حرفه اي (مطابق با رشته فارغ التحصيلي) مورد تائيد
تحصيل،بهداشت و درمان ،پوشاك،خوراك،مسكن رشته ها از جمله رشته هاي بورسيه شبانه روزي و رايگان بوده (هيچگونه هزينه اي از دانشجو دريافت نمي شود) وكليه امكانات زيست،

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. 
ت بيشتر در خصوص دانشگاه علوم پزشكي ارتش به سايت اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند. نتايج و قوانين وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح خواهند داشت.. ضمنا براي كسب اطالعا

  خواهد رسيد. متقاضياناز طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به اطالع 
  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:
www.bmsu.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله(عج)  استان 

بقيه ا...(عج) در طول مدت تحصيل از امكانات خوابگاه دانشجويي بهره مند خواهند بود. ليكن دانشگاه تعهدي دانشجويان رشته هاي بورسيه سپاه در دانشگاه علوم پزشكي 	شرايط خوابگاه:
  درخصوص تامين خوابگاه متاهلين ندارد.

التزام عملي به احكام اسالم و  -3اعتقاد و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه  -2انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران  ،اعتقاد به مباني اسالم ناب محمدي (ص) -1شرايط عمومي: 
حزاب و گروه ها و سازمان نداشتن سابقه عضويت و يا هواداري از ا -5عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي  -4قوانين جمهوري اسالمي و رعايت موازين اخالق اسالمي 

عدم اعتياد به مواد مخدر و سابقه محروميت از  -7عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران  -6هاي غيراسالمي، التقاطي، الحادي و غيرقانوني 
داشتن تابعيت جمهوري اسالمي  -10داشتن حسن شهرت اخالقي و اجتماعي و عدم سوء پيشينه  -9د نظر داشتن سالمت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مور -8خدمات دولتي 

  ايران و نداشتن تابعيت مضاعف / 
: به ازاء هر يك سال سابقه 1سال تمام مي باشد. تبصره 20تحصيل در رشته هاي بورسيه اين دانشگاه  متقاضيانحداكثر سن  -1شرايط اختصاصي رشته هاي بورسيه سپاه پاسداران: 

: درصورت انجام خدمت دوره ضرورت (سربازي)، مدت مذكور به 2عضويت بسيج فعال، سه ماه و عضويت عادي دو ماه تا سقف يك سال قابل افزايش به حداكثر سن مي باشد. تبصره
: در هر 4: براي اعضاء درجه يك خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقوداالثرها تا ميزان پنج سال قابل افزايش به سقف سني مي باشد. تبصره3ه مي گردد. تبصرهحداكثر سن اضاف

احراز شرايط و كسب امتيازات آموزشي و گزينشي، اولويت  در شرايط مساوي -2سال تجاوز نمايد.  25با احتساب ارفاق سني حاصل از اين بند نمي بايست حداكثر از متقاضي صورت سن 
در مدت تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...(عج)،  -3با اعضاء درجه يك خانواده محترم ايثارگران (شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان) و همچنين اعضاء بسيج مي باشد. 

پذيرفته شدگان نهائي رشته هاي  -4درحد امكان بهره مند خواهند بود. ليكن دانشگاه تعهدي در خصوص تامين خوابگاه متاهلين ندارد.  دانشجويان از امكانات فرهنگي، خوابگاه و تغذيه
منتخبين رشته  -5ند خواهند شد. سيه بهره مبورسيه سپاه، در بدو ورود به استخدام رسمي سپاه پاسداران درآمده و از حقوق، مزايا بيمه، خدمات رفاهي و ساير امكانات دانشجويان بور

دانشجويان رشته هاي بورسيه سپاه پس از فارغ التحصيلي،  -6هاي بورسيه سپاه در بدو ورود يا حين تحصيل مي بايست دوره عمومي پاسداري را در يكي از مراكز آموزشي سپاه طي نمايند. 
  فعاليت خواهند شد.بر اساس نياز سپاه و نظر معاونت بهداشت و درمان سپاه مشغول به 

  02187555131	:تلفن	-كوچه شهيد نصرتي  -خيابان شيخ بهايي جنوبي  -خيابان مالصدرا  -ميدان ونك  -تهران 	نشاني:
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  و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  هاشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.tums.ac.ir/ تهران * دانشگاه علوم پزشكي تهران استان 

  ندارد.» شهريه پرداز«شدگان دوره اين دانشگاه تعهدي براي ارائه خوابگاه به پذيرفته	شرايط خوابگاه:
  02181634079	:تلفن	-طبقه هفتم  -ابتداي قدس سازمان مركزي علوم پزشكي تهران -بلوار كشاورز -تهران	نشاني:

www.sbmu.ac.ir تهران -تهران * دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  استان 

شهريه پرداز(تمامي مقاطع) و 	شرايط خوابگاه: شجويان  شتهخوابگاه به دان شدگان ر شهر تهران و همچنين پذيرفته  شهر تهران و حومه  شجويان بومي  هاي مجتمع آموزش عالي تمامي دان
  سالمت ورامين ارائه نمي شود.

  02122439880	:تلفن	-جنب بيمارستان آيت اهللا طالقاني  -خيابان شهيد اعرابي  -خيابان يمن  -بزرگراه شهيد چمران  -تهران 	نشاني:
www.uast.rcs.ir كاربردي هالل ايران -تهران * موسسه آموزش عالي علمي  استان 

  اين مؤسسه امكان ارائه تسهيالت خوابگاه به دانشجويان ندارد.	شرايط خوابگاه:
سرويس اياب و ذهاب به دانشجويان ندارد.  -1		شرايط عمومي: صندوق رفاه دانشجويي وزارت بهداشت خواهد بود. پرداخت وام دانشجويي منوط به  -2اين مؤسسه امكان ارائه  موافقت 

شدگان برعهده جمعيت هالل احمر و مؤسسه نمي -3 سن متقاضيان  -4باشد. مسئوليتي از حيث استخدام پذيرفته  داشتن توانايي جسمي و رواني و عدم  -5سال مي باشد.  35حداكثر 
دانشجويي به هر دليل ترك تحصيل نمايد يا از دوره اخراج شود متعهد به پرداخت كل هزينه ها و خسارات وارده طبق ضوابط  چنانچه -6نقص عضو موثر در كار كارگاهي الزامي است. 

  و به تشخيص مؤسسه خواهد بود.
  02188974897	:تلفن	- 1پالك  -خيابان ايتاليا  -تهران 	نشاني:

www.skums.ac.ir پزشكي شهركردچهارمحال و بختياري * دانشگاه علوم  استان 

  اين دانشگاه با توجه به محدوديت امكانات خوابگاهي تعهدي در قبال اسكان دانشجو نخواهد داشت.	شرايط خوابگاه:
  اين دانشگاه تعهدي در قبال موافقت با انتقال يا ميهماني دانشجويان نخواهد داشت.	شرايط عمومي:

  03833350341	:تلفن	-بلوار ايت اهللا كاشاني  -شهركرد 	نشاني:
www.bums.ac.ir خراسان جنوبي * دانشگاه علوم پزشكي بيرجند استان 

  عدم تعهد واگذاري خوابگاه	شرايط خوابگاه:
  05632395600	:تلفن	-خيابان غفاري  -بيرجند	نشاني:

trjums.ac.ir خراسان رضوي * دانشكده علوم پزشكي تربت جام استان 

ختران به عهده عدم تعهد در ارايه خوابگاه به ويژه براي پسران (شهرستان داراي خوابگاه خودگردان دختران مي باشد. هماهنگي و اخذ خوابگاه خودگردان د :توضيحات	شرايط خوابگاه:
  دانشجو بوده و دانشگاه تعهدي در اين مورد ندارد).

  05152523225	:تلفن	- 12كوچه  -خيابان ميرقوام الدين  -تربت جام 	نشاني:
www.nums.ac.ir خراسان رضوي * دانشكده علوم پزشكي نيشابور استان 

  05143306201	:تلفن	-خيابان شهيد جعفري خيابان رازي معاونت آموزشي و پژوهشي  -نيشابور 	نشاني:
www.thums.ac.ir خراسان رضوي * دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه استان 

  دانشگاه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد. 	شرايط خوابگاه:
  رشته كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستان داراي آزمون عملي و مصاحبه مي باشد.		:شرايط خاص

  05152226013	:تلفن	-معاونت آموزشي -خيابان رازي  -خيابان سردار سليماني،يابان  -تربت حيدريه 	نشاني:
www.medsab.ac.ir خراسان رضوي * دانشگاه علوم پزشكي سبزوار استان 

  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار تعهدي در خصوص ارائه خوابگاه ندارد.	شرايط خوابگاه:
  05144018440	:تلفن	-باالتر از مزار شهداي گمنام  -بلوار شهداي هسته اي  -سبزوار 	نشاني:

www.gmu.ac.ir رضوي * دانشگاه علوم پزشكي گنابادخراسان  استان 
درصد كل دوره تحصيل  40درصد و براي پسران  50خوابگاه به همه دانشجويان متقاضي، از ابتداي تحصيل تعلق مي گيرد. طول مدت استفاده از خوابگاه براي دختران 	شرايط خوابگاه:

  اسكان دانشجو تابع تصميمات ستاد كرونا خواهد بود . ،مه گيري بيماري كرونا ادامه داشته باشدمي باشد .اين موارد جهت شرايط غير اضطراري بوده و چنانچه شرايط ه
  05157227114	:تلفن	- 397صندوق پستي  - 9691793718كد پستي  -معاونت آموزشي  -حاشيه جاده آسيايي  -گناباد 	نشاني:

www.mums.ac.ir خراسان رضوي * دانشگاه علوم پزشكي مشهد استان 
  05131409222	:تلفن	-اداره كل امور آموزش دانشگاه علوم پزشكي  - 7نبش سناباد  -ميدان سعدي -مشهد 	نشاني:

www.varastegan.ac.ir مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان  استان 
شبختانه 	شرايط خوابگاه: شد ولي خو صي مي با صا شگاه خوابگاههاي خودگردان زيادي تحت نظارت متوليان ذيربط و اين مركز فاقد خوابگاه اخت شهد و در نزديكي دان شهر م سطح  در 

  معاونت اماكن نيروي انتظامي مشغول فعاليت مي باشد.
  05135091160	:تلفن	- 3نبش الدن  -بلوار الدن  -بلوار وكيل آباد  -مشهد 	نشاني:

www.esfrums.ac.ir دانشكده علوم پزشكي اسفراينخراسان شمالي *  استان 
  عدم تعهد ارائه خوابگاه	شرايط خوابگاه:

  05837238757	:تلفن	-خيابان امام رضا عليه السالم  -اسفراين 	نشاني:
www.nkums.ac.ir بجنورد -خراسان شمالي * دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي  استان 

  خوابگاه به پذيرفته شدگان آزمون سراسري، ندارد.دانشگاه تعهدي در قبال ارائه 	شرايط خوابگاه:
  05831511200 - 05831511206	:تلفن	-معاونت آموزشي  -بلوار دولت -بجنورد 	نشاني:

www.abadanums.ac.ir خوزستان * دانشگاه علوم پزشكي آبادان استان 

  دانشگاه فاقد خوابگاه و امكانات رفاهي مي باشد	شرايط خوابگاه:
ست1		عمومي:شرايط  شد. ) به درخوا ضيان) 2هاي انتقال ترتيب اثر داده نخواهد  شماره تلفن مراكز و واحدهاي  متقا شاني و  شگاه و همچنين ن ضوابط دان شرايط و  سب اطالع از  براي ك

  دانشگاه، به تارنماي دانشگاه مراجعه كنيد.
  06153265357 - 06153384004	:تلفن	-معاونت آموزشي و تحقيقات وفناوري  -ا... جمي آبادان  روبروي فرودگاه بين المللي آيت -فلكه فرودگاه  -آبادان 	نشاني:
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  و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  هاشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.www.behums.ac.ir خوزستان * دانشكده علوم پزشكي بهبهان استان 

  06152722014	:تلفن	-كوچه ي نبش بيمارستان شهيدزاده  -خيابان شهيد زيبايي  -بهبهان 	نشاني:
www.shoushtarums.ac.ir خوزستان * دانشكده علوم پزشكي شوشتر استان 

شوشتر جهت دانشجويان دختر در مقاطع كارداني	شرايط خوابگاه: كارشناسي؛ داراي خوابگاه استيجاري خودگردان(مشاركتي) مي باشد ؛ ولي براي دانشجويان  -دانشكده علوم پزشكي 
  باشد.پسر ؛ اين دانشكده فاقد خوابگاه مي 

  06136228925	: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 دانشگاه علوم پزشكي دزفول خوزستان استان * 

  فاقد خوابگاه	شرايط خوابگاه:
  06142429040	:تلفن	-جنب اداره راهنمايي رانندگي -انتهاي بلوار آزادگان -دزفول 	نشاني:

www.zums.ac.ir زنجان * دانشگاه علوم پزشكي زنجان استان 

شگاه به دليل كمبود ظرفيت خوابگاه دولتي در	شرايط خوابگاه: صيلي  دان سر  1400-1401سال تح شدگان اعم از دختر و پ صيلي و به هيچ يك از پذيرفته  در هيچ يك از مقاطع تح
جويان صرفاً در صورت وجود ظرفيت خالي شرايط اعطاي خوابگاه دولتي را نداشته و ارائه خوابگاه صرفاً به صورت هماهنگي و معرفي به خوابگاه هاي خودگردان صورت مي گيرد و دانش

ن ارائه هيچ گونه خوابگاه اعم از دولتي و در سال هاي بعدي تحصيالت خود مي توانند متقاضي خوابگاه دولتي شوند. الزم به ذكر است براي پذيرفته شدگان دانشكده پرستاري ابهر امكا
  خودگردان ميسر نمي باشد.

  02433018624	:تلفن	-ستاد دانشگاه علوم پزشكي -بلوار آزادي  -زنجان 	نشاني:
www.semums.ac.ir سمنان * دانشگاه علوم پزشكي سمنان استان 

ته شده شهريه پرداز، و با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه هاي دانشجويي در شهرستان سمنان و تصميم معاونت دانشجويي با نظر كميته اسكان، به دانشجويان پذيرف		شرايط خوابگاه:
ساير دانشجويان در مقاطع كPh.Dاتباع در كليه رشته ها در مقاطع دكتراي تخصصي  مدت زمان تحصيل خوابگاه  %50ارشناسي و دكتري فقط و دستياري خوابگاه تعلق نمي گيرد. به 

  تعلق مي گيرد.
  2166داخلي  22-33441021 - 02333441022	: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 
  گيرد. دانشگاه نسبت به تأمين خوابگاه به دانشجويان شهريه پرداز تعهدي ندارد. خوابگاه به دانشجويان دوره روزانه، غير شهريه پرداز تعلق مي	شرايط خوابگاه:

  02332395054	:تلفن	-معاونت آموزشي  -ميدان هفت تير -شاهرود 	نشاني:
www.irshums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر سيستان و بلوچستان استان * 

  براي كليه رشته ها محدوديت اعطاي خوابگاه دارد. 1400 -1401دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر در سال تحصيلي 	شرايط خوابگاه:
  05437210483	:تلفن	-معاونت آموزشي و تحقيقاتي و دانشجويي  -بلوار بلوچ  -ايرانشهر 	نشاني:

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	-ستاد مركزي دانشگاه  -خيابان شهيد باقري  -ميدان جهاد  -زابل 	نشاني:

www.zaums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكي زاهدانسيستان و بلوچستان *  استان 

  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان هيچگونه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه ندارد.	شرايط خوابگاه:
  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان هيچگونه تعهدي در قبال ارائه امكانات رفاهي ندارد.	شرايط عمومي:

  05433372138	:تلفن	-معاونت آموزشي  -ميدان دكتر حسابي  -زاهدان 	نشاني:
www.gerums.ac.ir فارس * دانشكده علوم پزشكي گراش استان 

  از ابتداي تحصيل تعلق مي گيرد. ،خوابگاه به كليه دانشجويان متقاضي	شرايط خوابگاه:
  از ابتداي تحصيل تعلق مي گيرد. ،تسهيالت رفاهي به كليه دانشجويان متقاضي	شرايط عمومي:
  )204و  203(داخلي  07152448101-9	:تلفن - 7441758666كد پستي  –خايان دانشگاه  –بلوار سرداران  –نشاني: گراش 

www.larums.ac.ir فارس * دانشكده علوم پزشكي الرستان استان 

  دانشكده تعهدي در قبال خوابگاه به دانشجو ندارد.	شرايط خوابگاه:
شيراز)  •	شرايط عمومي: ستان فارس ( ستان از مركز ا ستان الر شهر سافت  شد.  375م ساس ماده  •كيلومتر مي با شد.  41نقل و انتقاالت بر ا شي مي با انجام كليه  •آيين نامه آموز

  اوز و خنج مي باشد. ،كارآموزيها و كارآموزي درعرصه ها در الر
  07152245009	:تلفن	-پشت بازار بزرگ الرستان  -خيابان كارمندان  -بلوار غديرشمالي  -الرستان 	نشاني:

www.jums.ac.ir فارس * دانشگاه علوم پزشكي جهرم استان 

  07154340405	:تلفن	- 74148 - 46199كد پستي -با التر از بيمارستان شهيد مطهري  -انتهاي بلوار استاد شهيد مطهري  -جهرم 	نشاني:
www.amoozesh.sums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكي شيرازفارس *  استان 

  عدم امكان واگذاري خوابگاه	شرايط خوابگاه:
 -كيلومتري  260شهرستان داراب در فاصله -فاصله دانشكده هاي اقماري تا مركز استان به شرح زير مي باشد:  - 2ممنوعيت نقل و انتقاالت از دانشكده هاي اقماري به شيراز  - 1		شرايط عمومي:

سپيدان  ستان  صله شهر صله -كيلومتري 80در فا ستان المرد در فا صله -كيلومتري 385شهر ستهبان در فا ستان ا صله -كيلومتري 175شهر ستان آباده در فا كيلومتري و  270شهر
  كيلومتري شيراز قرار دارند. 160شهرستان نورآباد ممسني در فاصله 

  07132341344	:تلفن	-خيابان زند -شيراز 	نشاني:
www.fums.ac.ir فارس * دانشگاه علوم پزشكي فسا استان 

شد.  -1	شرايط خوابگاه: شجويان جديدالورود مي با سكان دان ضر فاقد خوابگاه جهت ا شگاه در حال حا شاركتي) اولويت با --2اين دان شرايط خوابگاه خودگردان(م صورت ايجاد  در 
  خودگردان(مشاركتي) محل اين گونه خوابگاه ها در خارج از دانشگاه بوده و هزينه تمام شده از دانشجو اخذ مي گردد.دانشجويان روزانه است. بديهي است در صورت وجود خوابگاه 

  07153357094	:تلفن	-ميدان ابن سينا  -فسا 	نشاني:



 

  62 صفحه 
 

  و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  هاشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.qums.ac.ir قزوين * دانشگاه علوم پزشكي قزوين استان 

  فاقد خوابگاه مي باشد. 1400-1401بهداشتي درماني قزوين براي ورودي هاي سال تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 	شرايط خوابگاه:
  02833336002	:تلفن	-بلوار شهيد باهنر  -قزوين 	نشاني:

www.muq.ac.ir قم * دانشگاه علوم پزشكي قم استان 

  فاقد خوابگاه	شرايط خوابگاه:
  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 

  ندارد. اين دانشكده در قبال خوابگاه هيچگونه تعهدي	شرايط خوابگاه:
  03442340610	:تلفن	- 7816916338جنب پارك ترافيك كدپستي  -بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي  -سيرجان 	نشاني:

mubam.ac.ir كرمان * دانشگاه علوم پزشكي بم استان 

  03444219245	:تلفن	-پرديس دانشگاه -بلوار خليج فارس -بم	نشاني:
www.jmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشكي جيرفتكرمان *  استان 

  ظرفيت خوابگاه هاي دولتي محدود مي باشد.	شرايط خوابگاه:
  نقل و انتقال از اين دانشگاه به ساير دانشگاه ها ممنوع مي باشد.	شرايط عمومي:

  03443316490	:تلفن	-ميدان شاهد  -جيرفت 	نشاني:
www.rums.ac.ir رفسنجانكرمان * دانشگاه علوم پزشكي  استان 

  03434280038	:تلفن	-سازمان مركزي  -بلوار امام علي -رفسنجان 	نشاني:
www.kmu.ac.ir كرمان * دانشگاه علوم پزشكي كرمان استان 

  باشد.براي دانشجويان پسر ميدانشكده پرستاري زرند فاقد خوابگاه  -امكان اختصاص خوابگاه جهت دانشجويان جديدالورود براي كليه مقاطع وجود ندارد. 	شرايط خوابگاه:
  03431325638	:تلفن	-ابتداي جاده هفت باغ علوي  -كرمان 	نشاني:

www.kums.ac.ir كرمانشاه * دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه استان 

  اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.	شرايط خوابگاه:
  08338360177	:تلفن	-ساختمان شمار دو دانشگاه علوم پزشكي طبقه سوم  -بلوار شهيد بهشتي روبروي بيمارستان امام علي(ع) -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 

ي نسبت به تأمين خوابگاه تمامي رشته و دوره هاي اين دانشگاه فاقد هرگونه تسهيالت خوابگاهي و اسكان براي كليه دانشجويان مي باشد و اين دانشگاه هيچگونه تعهد	شرايط خوابگاه:
  به دانشجويان بومي و غير بومي ندارد.

  01732452661	:تلفن	-مديريت آموزشي دانشگاه  -مجموعه آموزشي مرحوم فلسفي  -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 قبال تخصيص خوابگاه	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 علوم پزشكي بابلمازندران * دانشگاه  استان 

شد و براي د	شرايط خوابگاه: سران مي با سر فاقد خوابگاه براي پ ستاري و مامايي رام شكده پر شگاه هيچگونه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه ندارد.دان ختران محدوديت در ارائه اين دان
  خوابگاه دارد.

  طبق زمانبندي سازمان سنجش انجام مي پذيرد. ثبت نام به صورت اينترنتي از طريق تارنماي دانشگاه	شرايط عمومي:
  01132190601	:تلفن	-خيابان گنج افروز  -بابل 	نشاني:

www.mazums.ac.ir ساري -مازندران * دانشگاه علوم پزشكي مازندران  استان 

شجويان	شرايط خوابگاه: سهيالت رفاهي و خوابگاهي به دان شجويي تعهدي در خصوص ارائه ت شگاه علوم پزشكي مازندران بدليل محدوديت ظرفيت خوابگاههاي دان شده در  دان پذيرفته 
صورت خودگردان  -2مقاطع مختلف، ندارد.  شد و خوابگاه خواهران ب سران مي با شكده پرستاري و پيراپزشكي آمل فاقد خوابگاه پ شكده پرستاري -3و محدود واگذار مي گردد. دان دان

شد.  شهر فاقد خوابگاه مي با سكان خوابگاه تعلق نمي گيرد.  -4به سنواتي برابر آيين نامه ا شهريه پرداز، مهمان، جابجايي، انتقالي و  شجويان پرديس،  شجويان دوره هاي  -5به دان به دان
  دستياري تخصصي و فوق تخصصي) برابر آيين نامه اسكان خوابگاه تعلق نمي گيرد. ،PhDتحصيالت تكميلي (دكترا 

  01133044307	:تلفن	-ساري ميدان امام 	نشاني:
www.khomeinums.ac.ir مركزي * دانشكده علوم پزشكي خمين استان 

  اين دانشگاه داراي خوابگاه خود گردان مي باشد.	شرايط خوابگاه:
  08646221534	:تلفن	-خيابان آزادي  -خمين 	نشاني:

www.savehums.ac.ir مركزي * دانشكده علوم پزشكي ساوه استان 

  محدوديت در پذيرش-خوابگاه مشاركتي	شرايط خوابگاه:
  08642343395	:تلفن	-خيابان ياس  -شهرك صنعتي كاوه  -ساوه 	نشاني:
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  و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  هاشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.arakmu.ac.ir اراكمركزي * دانشگاه علوم پزشكي  استان 

  به علت استمرار شرايط بيماري كرونا دانشگاه علوم پزشكي اراك محدوديت جدي در واگذاري خوابگاه به دانشجويان را دارد .	شرايط خوابگاه:
ضمانت  -1يكي از شرايط ذيل مي باشد.  ، اخذ تعهد از پذيرفته شدگان داراي»شهربه پرداز«شرايط اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي اراك جهت پذيرش دانشجويان دوره 	شرايط عمومي:

اخذ  -3ضمانت بانكي معادل مبلغ تعيين شده از سوي معاونت آموزشي دانشگاه در زمان مقرر  -2سال  20نامه محضري با ضامنين كارمند رسمي يا پيماني دولت با سابقه كاري حداكثر 
اخذ چك يا ضمانت از طريق پشت نويسي با رعابت مقررات قانون جديد (مقررات اصالحي صدور  -4ه در زمان مقرر وثيقه ملكي معادل مبلغ تعيين شده از سوي معاونت آموزشي دانشگا

  آنها امكان پذير خواهد بود .چك ) شرايط اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي اراك جهت پذيرش بومي از پذيرفته شدگان اخذ سه برابر تحصيل با سپردن تعهد نامه محضري پذيرش 
  08634173638	:تلفن	-پشت بيمارستان اميركبير  -خيابان علم الهدي  -اراك 	نشاني:

www.hums.ac.ir هرمزگان * دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس استان 

  عدم واگذاري خوابگاه براي رشته هايي كه محل تحصيل آنها در بندرعباس مي باشد. -1	شرايط خوابگاه:
صيلداراي تعهد 	شرايط عمومي: سه برابر طول دوره تح شته، انتقال و جابجايي  -خدمت  ستان بومي و داراي تعهد  -ممنوعيت تغيير ر صيلي ا شته هاي تح ضوابط مربوط به ر شرايط و 

  خدمت در دانشگاههاي علوم پزشكي (قانون برقراري عدالت آموزشي) را مطالعه نمائيد.
  07633341009	:تلفن	-معاونت آموزشي  -قي بيمارستان شهيد محمدي ضلع شر -بلوار جمهوري اسالمي  -بندرعباس 	نشاني:

www.asaums.ac.ir همدان * دانشكده علوم پزشكي اسدآباد(استان همدان) استان 

  08133132015	:تلفن
www.umsha.ac.ir همدان * دانشگاه علوم پزشكي همدان استان 

  08132516632	:تلفن	- 4ساختمان شماره همدان چهارراه شريعتي روبروي هتل مرمر 	نشاني:
www.ssu.ac.ir يزد * دانشگاه علوم پزشكي يزد استان 

  مي باشد. دانشگاه هيچ گونه تعهدي در ارايه خوابگاه در رشته هاي روزانه و شهريه پرداز ندارد. ضمناً خوابگاه پرديس بين الملل بصورت خود گردان	شرايط خوابگاه:
  گيرد.كليه اطالعيه ها و چگونگي ثبت نام دانشجويان جديدالورود بر روي تارنماي دانشگاه در قسمت معاونت آموزشي قرار مي 	شرايط عمومي:

  03537240171	:تلفن	-ميدان باهنر  -يزد 	نشاني:
 

 شود:اعالم ميبه شرح زير » كارشناسي«و » كارداني« مقطع در » هاي پزشكي پيش بيمارستانيفوريت«رايط پذيرش رشته ش

  هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور:هاي پزشكي پيش بيمارستاني در دانشگاهالف) ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو (زن/مرد) در رشته فوريت
  هاي پيشرفته قلبي و ...، ايي كليه، بيماريالعالج مانند: ديابت، فشار خون، آسم، نارسهاي مزمن، واگير و صعبداشتن سالمت جسماني و عدم ابتال به بيماري -1

عدم -4هاي مصنوعي، ها و عدم استفاده از اندامنداشتن تغيير شكل مادرزادي يا اكتسابي اسكلت بخصوص اندام -3نداشتن صرع و هيچگونه عوارض رواني،  -2
زن نبايد از  متقاضيانقد  -7داشتن قدرت بينايي و شنوايي كامل، -6)، داشتن 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 170مرد نبايد از  متقاضيانسانتي متر كمتر باشد و قد  165
تاييد سالمت جسماني و رواني و ساير موارد گفته شده -10ني جهت امدادرساني سريع و صحيح، هاي بدآمادگي انجام تمرينات ورزشي و كسب مهارت-9باشد، مي

 نام در دانشگاه.توسط دانشگاه مربوط پس از قبولي در آزمون و به هنگام ثبت

  هاي پزشكي پيش بيمارستاني:مراكز اورژانس پيش بيمارستاني جهت پذيرش در رشته فوريت ب) ضوابط پذيرش كاركنان عملياتي (غيراداري) ديپلمه
داشتن ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه و يا ديپلم نظام جديد به -4عدم اعتياد، -3عدم سوء پيشينه، -2اعتقاد و التزام به مباني جمهوري اسالمي ايران،  -1

سال سابقه كار  3حداقل -6العالج، مزمن، واگيردار و صعبهاي داشتن 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، 

از فراغت از تحصيل مجاز به شركت در آزمون سراسري و پذيرش در رشته  هاي پزشكي پسمشروط به سپردن تعهد خدمت به مركز مديريت حوادث و فوريت
 باشند.هاي پزشكي پيش بيمارستاني ميفوريت

ضوابط و شرايط اين دوره را داشته باشد در غير اينصورت موضوع اشتباه يا اظهار خالف وي و يا فقدان هر يك از شرايط فوق در هر  تماميبايد  متقاضي :1نكته 
  نام يا ادامه تحصيل خواهد شد.از ثبت متقاضيمرحله از دوره تحصيلي باعث محروميت 

پذيرد و اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت براي مركز با شرايط خاص صورت ميهاي پزشكي پيش بيمارستاني بصورت مت: 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
 

  64 صفحه 
 

  دانشگاه آزاد اسالمي: ي) مشخصات و شرايط واحدها4
  است.» كشوري« يدانشگاه آزاد اسالم هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي رشته ينش: نوع گزيادآوري

  

  مشخصات واحدهاي  دانشگاه آزاد اسالمي
www.iaut.ac.ir استان	واحد تبريز -آذربايجان شرقي * دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربايجان شرقي  

  04134799997 - 04134799169 :تلفن	-علوم پزشكي دانشكده - خاطر سليمان خيابان -منظريه ميدان -تبريز	نشاني:
www.iaushab.ac.ir استان	واحد شبستر -استان آذربايجان شرقي آذربايجان شرقي * دانشگاه آزاد اسالمي  

  14-04142425311 :تلفن	-	آزادگان پارك جنب شهرداري، بلوار شبستر،	نشاني:
www.iaurmia.ac.ir استان	واحد اروميه -آذربايجان غربي * دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربايجان غربي  

  32722043044 :تلفن	-	فرودگاه جاده 2 كيلومتر اروميه	نشاني:
iauardabil.ac.ir استان	واحد اردبيل -اردبيل * دانشگاه آزاد اسالمي استان اردبيل  

  04533728024 - 04533728022 – 04533728020 :تلفن	-	بسيج ميدان - اردبيل	نشاني:
www.khuisf.ac.ir استان	واحد خوراسگان -اصفهان * دانشگاه آزاد اسالمي استان اصفهان  

  03135354001-14:تلفن	- 81595-158صندوق پستي -دانشگاه  بلوار -ارغوانيه -شرقي جي خيابان -اصفهان	نشاني:
www.iaun.ac.ir استان	آبادواحد نجف -اصفهان * دانشگاه آزاد اسالمي استان اصفهان  

  03142292929 :تلفن	-		8514143131  :كدپستي دانشگاه بلوار آباد، نجف -اصفهان	نشاني:
www.kiau.ac.ir استان	واحد كرج -البرز * دانشگاه آزاد اسالمي استان البرز  

  02634182525 - 02634182540 :تلفن	-	دامپزشكي دانشكده -موذن بلوار -شهر رجايي -كرج	نشاني:
iautmu.ac.ir استان	واحد پزشكي تهران -تهران * دانشگاه آزاد اسالمي استان تهران  

  02122006660-7 :تلفن‐دانش  كوي )زرگنده(مقدم  عطاري خيابان دولت چهارراه از باالتر شريعتي خيابان	-تهران 	:نشاني(رشته پزشكي)
  02122564570تلفن:  -پزشكي  دندان دانشكده نهم نيستان پاسداران خيابان :نشاني(رشته دندانپزشكي)

  02122640051-5تلفن:  -دارويي  علوم و داروسازي يخچال دانشكده خيابان ابتداي قلهك دوراهي از باالتر شريعتي خيابان :نشاني(رشته داروسازي)
veterinary.srbiau.ac.ir استان	واحد علوم و تحقيقات -تهران * دانشگاه آزاد اسالمي استان تهران  

شاني: شگاه ميدان -ستاري شهيد بزرگراه انتهاي -تهران		ن شهداي -دان شگاه -حصارك بلوار  سالمي آزاد دان  -دوم طبقه -شرقي A بلوك -سينا ابن ساختمان -تحقيقات و علوم واحد ا
  02144868559-63و  02144868607 -35 :تلفن	-امپزشكي  علوم تخصصي دانشكده

iaushk.ac.ir استان	واحد شهركرد -چهارمحال و بختياري * دانشگاه آزاد اسالمي استان چهارمحال و بختياري  
  03833361047 :تلفن	-8813733395 پستي كد -رحمتيه  –شهركرد 	نشاني:

mshdiau.ac.ir استان	واحد مشهد -خراسان رضوي * دانشگاه آزاد اسالمي استان خراسان رضوي  
  05136630962 - 05136612636 – 05136637847 :تلفن‐	قاسم سليماني شهيد دانشگاهي مجتمع يوسفي، استاد آباد، قاسم مشهد،	نشاني:

www.damghaniau.ac.ir استان	واحد دامغان -سمنان * دانشگاه آزاد اسالمي استان سمنان  
  02335225008 :تلفن	-دانشگاه  ميدان علي چشمه بلوار	نشاني:

www.iau-shahrood.ac.ir استان	واحد شاهرود -سمنان * دانشگاه آزاد اسالمي استان سمنان  
  02332390077 - 02332390360 – 02332394530 :تلفن	-دانشگاه  بلوار شاهرود،	نشاني:

www.iau-Garmsar.ac.ir استان	واحد گرمسار -سمنان * دانشگاه آزاد اسالمي استان سمنان  
  02331435 :تلفن	-دامپزشكي  دانشكده - كوشك روستاي -گرمسار	نشاني:

www.iauzah.ac.ir استان	واحد زاهدان -استان سيستان وبلوچستان  سيستان و بلوچستان * دانشگاه آزاد اسالمي 
  05433443600 - 05433426899 :تلفن	-حسابي  دكتر ميدان به نرسيده دانشگاه خيابان -زاهدان	نشاني:

iaushiraz.ac.ir استان	واحد شيراز -فارس * دانشگاه آزاد اسالمي استان فارس  
  07136410041-4 :تلفن	- 71987-74731پستي:  كد - صدرا شهر 5 كيلومتر شيراز،	نشاني:

www.kau.ac.ir استان	واحد كازرون -فارس * دانشگاه آزاد اسالمي استان فارس  
  07142243930-40 :تلفن	-7319866451 كدپستي بوشهر، – كازرون جاده 5 كيلومتر	نشاني:

qom-iau.ac.ir استان	واحد قم -قم * دانشگاه آزاد اسالمي استان قم  
  02537780001 :تلفن	-خرداد  15 بلوار -قم	نشاني:

www.iausdj.ac.ir استان	واحد سنندج -كردستان * دانشگاه آزاد اسالمي استان كردستان  
  08733367112-6 :تلفن	-	618 	پستي صندوق ادب راه سه از باالتر پاسدارن خيابان سنندج	نشاني:

iauk.ac.ir استان	واحد كرمان -اسالمي استان كرمان كرمان * دانشگاه آزاد  
  03433210043-50 :تلفن	-7635131167كدپستي  – السالم عليه علي امام بزرگراه -كرمان	نشاني:

www.iaub.ac.ir استان	واحد بروجرد -لرستان * دانشگاه آزاد اسالمي استان لرستان  
  06642518000-8 :تلفن	- 6915136111 :پستي كد 518 پستي صندوق )ره( امام خميني دانشگاهي مجتمع امام، يادگار خيابان ،نواب ميدان بروجرد، 	نشاني:

www.iauamol.ac.ir استان	واحد آيت ا... آملي -مازندران * دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران  
  01143217060 :تلفن	-678 پستي صندوق – دانشگاه فرعي – بابل به آمل قديم جاده - آمل	نشاني:

www.baboliau.ac.ir استان	واحد بابل -مازندران * دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران  
  01132416000 - 01132415000 :تلفن	- 755 پستي صندوق قائمشهر به بابل 3 كيلومتر-بابل	نشاني:

www.toniau.ac.ir استان	واحد تنكابن -مازندران * دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران  
  01154274415 :تلفن	- 468416116 :پستي كد انتظامي نيروي فرماندهي جنب – تنكابن	نشاني:

www.iausari.ac.ir استان	واحد ساري -مازندران * دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران  
  01133032891-3 :تلفن	-دريا  جاده 7 كيلومتر -ساري	نشاني:

www.iauqeshm.ac.ir استان	مركز آموزش بين المللي قشم -هرمزگان * دانشگاه آزاد اسالمي استان هرمزگان  
  07635287001-10 :تلفن	- 7953163135 :كدپستي درگهان قشم، اتوبان 18 كيلومتر	نشاني:

www.iauyazd.ac.ir استان	واحد يزد -يزد * دانشگاه آزاد اسالمي استان يزد  
  03538211391-9 :تلفن	-891581313 پستي كد - گمنام شهداي بلوار -صفاييه-يزد	نشاني:



 

   
 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    گرامي متقاضيانقابل توجه   
  .باشدميپرينت  قابل مشاهده وزير  به نشاني از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان هاي راهنماي انتخاب رشته،دفترچه Pdf نسخه
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