
 

 
 

اگر عالقه مند به تحصیل در دانشگاه های افسری بانوان هستید حتما یکی از پرسش هایی که ذهن شما را به خود مشغول 

کدام هستند؟ و شرایط ورود به آنها به چه صورت است. در کشور  شهرهای دانشگاه افسری بانوانکرده است این است که 

ما دانشگاه افسری ویژه بانوان در نظر گرفته شده است تا عالقه مندان به این رشته بتوانند عالوه بر دنبال کردن رشته مورد 

برای ورود به این دانشگاه ها عالقه خود از توانمندی خویش در راستای بهبود کادر نیروی انتظامی کشور بهره ببرند؛ اما 

شرایطی در نظر گرفته شده است که در ادامه مقاله ضمن معرفی شهرهای دانشگاه افسری بانوان، به شرایط ورود به آنها 

 .اشاره خواهد شد. لذا شما می توانید برای کسب اطالعات بیشتر در این خصوص، این مقاله را تا انتها دنبال کنید

نه سوال، و یا ابهام در خصوص شهر های دانشگاه افسری بانوان می توانید از طریق شماره های در صورت وجود هرگو

مندرج، با کارشناسان ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید. همکاران ما همه روزه آماده پاسخگویی به سواالت شما عزیزان 

 .هستند

  

  دانشگاه افسری بانوان

هدف اصلی تاسیس مجتمع آموزشی عالی کوثر)دانشگاه   تاسیس شد. 1378ر سال دانشگاه افسری بانوان نخستین بار د

افسری بانوان( تربیت بانوان ماهر و کارآزموده برای نظام جمهوری اسالمی ایران است. تنها دانشگاه افسری بانوان تاسیس 

   .ته استشده در کشور، مجتمع آموزشی عالی کوثر است که در پایتخت کشور، شهر تهران قرار گرف

تحصیل در دانشگاه افسری بانوان از مزایای زیادی برخوردار است. دانشجویان از بدو ورود به دانشگاه در نیروی انتظامی 

استخدام میشوند. قابل ذکر است که تحصیل در دانشگاه افسری مشروط به قبول تعهد خدمت است که خوب است داوطلبان 

را در نظر بگیرند. همچنین دانشجویان در این دانشگاه از خدمات رایگان رفاهی، درمانی، پیش از اقدام به ثبت نام این مورد 

خوابگاه، تغذیه، پوشاک، تحصیل شبانه روزی، دریافت حقوق ماهانه و غیره برخوردار هستند؛ با توجه به شرایط ویژه 

 .دانشگاه افسری، افراد زیادی متقاضی ورود به این مرکز آموزشی هستند

  



 

 
 

 

  

 .کنیدکلیک  سایت ثبت نام دانشگاه افسری کوثرجهت اطالع از 

  

 شرایط ورود به دانشگاه افسری بانوان

همانطور که پیش از این گفته شد، ورود به دانشگاه افسری بانوان تابع شرایطی است که تنها افراد واجد آنها میتوانند شانس 

 :خود را برای پذیرفته شدن در این دانشگاه امتحان کنند. در ادامه به برخی از این شرایط اشاره شده است

 :برخی از شرایط عمومی ورود به دانشگاه افسری بانوان

 اعتقاد به ولی فقیه و نظام جمهوری اسالمی ایران 

 اعتقاد به دین اسالم 

 داشتن توانایی های فیزیکی و جسمی 
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 برخورداری از سالمت روحی و روانی 

 محروم نبودن از خدمات دولتی در کشور 

 عدم اعتیاد به انواع مواد مخدر 

 ء پیشینه کیفریعدم وجود سو 

  

 :برخی از شرایط اختصاصی ورود به دانشگاه افسری بانوان

 ( و حداقل معدل مقطع پیش دانشگاهی و یا دیپلم در دوره کارشناسی 14دارای حداقل معدل کاردانی چهارده )

 .(16 )شانزده

 ( سانتی متر160تعادل بین قد و وزن داوطلب. همچنین دارا بودن حداقل قد صد و شصت). 

   داوطلب نباید در هیچ سازمان غیردولتی و دولتی به صورت آزمایشی و پیمانی و یا به صورت رسمی مشغول به

 .خدمت باشد و تعهد خدمت داشته باشد

  سن هر داوطلب جهت ورود به مقطع درجه داری حداقل باید هجده سال تمام باشد. از طرف دیگر، حداکثر سن

 .است ( سال23پذیرش متقاضی بیست و سه )

  

 .کلیک کنید شرایط ورود به دانشگاه افسری بانوانجهت کسب اطالعات کامل در خصوص 

  

 نحوه پذیرش دانشگاه افسری بانوان 

داوطلبانی که قصد ثبت نام در دانشگاه افسری را دارند الزم است رتبه الزم را در کنکور سراسری به دست بیاورند، سپس 

ند. متقاضیان از گروه های آزمایشی مختلف میتوانند اقدام به ثبت نام کن  با بررسی شرایط و شهرهای دانشگاه افسری بانوان

شانس خود را برای ورود به این دانشگاه امتحان کنند. با توجه به این که دانشگاه افسری جزو رشته های نیمه متمرکز است، 

برای  برابر ظرفیت، اقدام به پذیرش داوطلب میکند. آزمون های دیگر 3سازمان سنجش آموزش کشور هر ساله بیش از 

غربال هرچه بهتر متقاضیان توسط مرکز آموزش عالی کوثر برگزار میشود. عالوه بر لزوم کسب حد نصاب نمره در 

کنکور سراسری، آمادگی جسمانی نیز یکی از معیار های قبولی در دانشگاه افسری بانوان است. همچنین سالمت روان و 

 .جسم داوطلبان طی آزمون هایی بررسی خواهد شد
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 رشته ها و گرایش های دانشگاه افسری بانوان

می گویند. این رسته ها در دانشگاه افسری بانوان کوثر در بخش های « رسته»به طور کلی در دانشگاه های افسری به رشته 

پذیرش می مختلفی نظیر راهنمایی و رانندگی،آگاهی، انتظامی و غیره ارائه می شوند؛ اما اغلب متقاضیان در رسته انتظامی 

شوند؛ زیرا رسته انتظامی به عنوان رسته مادر شناخته میشود و نیروی زیادی در این زمینه الزم است. قابل ذکر است که 

 .دانشگاه افسری بانوان کوثر در رسته های دیگری مانند اطالعات و آگاهی نیز از داوطلبان دانشجو می پذیرد

را بگذرانند تا با توجه به شرایط جسمی خود در گرایش های مختلف قرار  همه دانشجویان الزم است ابتدا دوره عمومی

بگیرند. پس از آن که گرایش هر کدام از دانشجویان خانم در دانشگاه افسری مشخص شد، تحت تعلیم آموزش های خاص 

یکدیگر جدا می رشته خود قرار میگیرند و دروس عمومی آن ها به دروس اختصاصی تغییر می یابد و از این طریق از 

شوند. معموال گرایش های تحصیلی دانشجویان در دانشگاه افسری بانوان با توجه به نیاز سازمان در بخش های مختلف، 

راهنمایی و رانندگی، کشف جرائم، اطالعات انتظامی و رایانه است. دانشجویان پس از اتمام طول تحصیل در دانشگاه، در 

 .ود مشغول به کار خواهند شدمراکز انتظامی مربوط به رسته خ



 

 
 

  

 .کلیک کنید ثبت نام دانشگاه افسری نیروی انتظامی بانوان برای کسب اطالعات بیشتر در مورد

  

 خالصه مطلب

به عالقه مندان ارائه شد. شهرهای دانشگاه افسری بانوان آکادمی ایران تحصیل اطالعاتی در خصوص   در این مقاله از

قرار دارد. لذا کلیه دانشجویانی که در دانشگاه افسری بانوان درس می خوانند به  این دانشگاه زیر نظر دانشگاه انتظامی امین

صورت مستقیم زیر نظر نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران هستند. داوطلبان برای آشنایی هر چه بیشتر در خصوص 

 .له باال را مطالعه کنندرشته ها، گرایش ها و نحوه پذیرش در دانشگاه افسری بانوان صحبت کردیم میتوانند مقا

در صورت وجود هرگونه سوال و یا ابهام در خصوص شهرهای دانشگاه افسری بانوان میتوانید از طریق شماره های 

مندرج با کارشناسان مجرب آکادمی ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید و یا سواالت و نظرات خود را در انتهای همین 

 .تا مشاوران ما در اسرع وقت پاسخگوی سواالت و نظرات شما باشندمطلب در کادر نظرات درج نمایید 

  

  

  

 .کلیک کنیداین مقاله  PDF جهت دانلود
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