
 

 
 

  

این امکان را برای دانشجویان   یکی از دغدغه های دانشجویان غیربومی است.دانشگاه آزاد اسالمی، هزینه خوابگاه دانشگاه آزاد

خوابگاه نمایند. در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا از فراهم آورده با پرداخت هزینه ای طبق چارت مشخص شده، اقدام به دریافت 

 .در تهران و شهرهای دیگر مطلع شوید 1401هزینه خوابگاه دانشگاه آزاد 

  

  

 خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزاد

ای زیادی در دانشگاه آزاد اسالمی، از جمله مراکزی می باشد که دارای خوابگاه بوده است. اما با توجه به اینکه دانشگاه ه

سراسر کشور وجود دارد، امکان خوابگاه برای تمامس داوطلبان وجود ندارد .برخی از دانشگاه های که دارای خوابگاه 

 :هستند شامل

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آباده دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 ارسنجان

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بندرعباس
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوئین 

 زهرا
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 رودهن
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بهبهان
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافق دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف 

 آباد
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد میمه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 گرگان

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 گرمسار
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 خلخال

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 داراب
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 سراوان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 سروستان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 شیراز
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 شهرکرد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 فردوس

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 قزوین
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 کرمان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 کرمانشاه



 

 
 

  

 .کلیک کنید ه کسانی تعلق میگیرد؟خوابگاه متاهلی به چبرای اطالع از  

 

 نحوه رزرو و پرداخت هزینه خوابگاه دانشگاه ازاد

دانشگاه آزاد همانند سایر دانشگاه ها به صورت اینترنتی خدمات خود را به دانشجویان خود ارایه می دهد .یکی از این 

ز به مراجه حضوری می توانید این مراحل را رزرو و پرداخت هزینه خوابگاه دانشگاه ازاد می باشد که بدون نیا امکانات

 .هزینه خوابگاه دانشگاه ازاد را پرداخت نمایید  طی نمایید و

برای این کار ابتدا دانشجو باید به سایت واحد دانشگاهی مورد نظر خود رفته و در قسمت امور خوابگاه ها، مراحل رزرو و 

 .پرداخت هزینه خوابگاه دانشگاه ازاد را انجام بدهد

مدت زمان مجاز استفاده از خوابگاه در دانشگاه ها با توجه به شرایط هر دانشگاه متفاوت است. اما به طور کلی مدت زمان 

 :مجاز استفاده از خوابگاه به شرح زیر می باشند

https://irantahsil.org/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d9%85%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%d8%af/


 

 
 

  

 مدت زمان مجاز استفاده از خوابگاه مقطع تحصیلی

 نیمسال تحصیلی ۴ کاردانی ناپیوسته

 نیمسال تحصیلی ۴ ناپیوستهکارشناسی 

 نیمسال تحصیلی ۱۴ دکتری حرفه ای

 نیمسال تحصیلی ۵ کارشناسی ارشد ناپیوسته

 نیمسال تحصیلی ۸ دکتری تخصصی

 نیمسال تحصیلی ۸ کارشناسی پیوسته

  

 ��اطالعیه ��

 .دانشگاه آزاد اسالمی هیچ گونه مسئولیتی در خصوص خوابگاه های خودگردان سطح شهر ندارد

  

  

 :نحوه رزرو و پرداخت هزینه خوابگاه دانشگاه ازاد به شرح زیر است

 .بشوید edu.iau.ir ابتدا باید وارد سامانه آموزشیار به نشانی اینترنتی ⏪

 .سپس نام کاربری و رمز بور خود را وارد کرده و وارد ناحیه کاربری خود شوید ⏪

  



 

 
 

 

از هزینه   نه های موجود بر روی شهریه خوابگاه را انتخاب کرده وپس از ورود به ناحیه کاربری ، از بین گزی ⏪

  .مطلع شوید 1401خوابگاه دانشگاه ازاد 

  

 .کلیک کنیدثبت نام خوابگاه در آموزشیاربرای اطالع از 

  

 هزینه خوابگاه دانشگاه ازاد

دانشگاه آزاد برای تحصیل هر ترم مبلغی را به عنوان شهریه از دانشجو می گیرد . دانشجویان دانشگاه آزاد که برای 

خود نیاز به خوابگاه دارند که دانشگاه آزاد با تاسیس خوابگاه دذ برخی از شهرهای دیگر می روند برای اقامت   تحصیل به

شهر ها این مشکل را برطرف کرده است.خوابگاه جز امکانات رفاهی بشمار می آید و در قبال آن دانشجو باید هزینه 

 .پرداخت نماید

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1/


 

 
 

توجه به شهر آن متفاوت است .اما به طور کلی هزینه خوابگاه دانشگاه ازاد با توجه به شرایطی که هر خوابگاه دارد و با 

 :شهریه ها در سال گذشته به صورت زیر بوده است

  

شروع شده و با توجه به امکانات و شهر آن متفاوت است.همچنین خوابگاه  400هزینه خوابگاه دانشگاه ازاد از ترمی  ️☑

رد که همین امر موجب متفاوت شدن هزینه خوابگاه به صورت تمام وقت و یا پاره وقت در اختیار دانشجویان قرار می گی

 .دانشگاه ازاد می شود

 :به طور کلی هزینه خوابگاه دانشگاه ازاد به شرح زیر می باشد

  

 نوع اتاق ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱سال  
اجاره 

 روزشمار
 اجاره ترم کامل اجاره ماهانه

 –روزانه  (۲و  ۱سطح )

 مجردی

 ۵۸۷,۲۵۰ ۱۳۰,۵۰۰ ۴,۳۵۰ نفره ۲و  ۱

 ۴۶۰,۸۰۰ ۱۰۴,۴۰۰ ۳,۴۸۰ نفره ۴و  ۳

 ۴۱۱,۳۰۰ ۹۱,۴۰۰ ۳,۰۴۶ نفره ۶و  ۵

 ۳۵۲,۳۵۰ ۷۸,۳۰۰ ۲,۶۱۰ نفره ۸و  ۷

 –نوبت دوم  (۲و  ۱سطح )

 مجردی

 ۸۸۰,۸۷۵ ۱۹۵,۷۵۰ ۶,۵۲۵ نفره ۲و  ۱

 ۷۰۴,۷۰۰ ۱۵۶,۶۰۰ ۵,۲۲۰ نفره ۴و  ۳

 ۶۱۶,۹۵۰ ۱۳۷,۱۰۰ ۴,۵۷۰ نفره ۶و  ۵

 ۵۲۸,۵۲۵ ۱۱۷,۴۵۰ ۳,۹۱۵ نفره ۸و  ۷

 ۶۷۵,۹۰۰ ۱۵۰,۲۰۰ ۵,۰۰۶ امکانات مشترک متأهلی –روزانه  (۴سطح )

 ۱,۰۱۳,۴۰۰ ۲۲۵,۲۰۰ ۷,۵۰۶ امکانات مشترک متأهلی –نوبت دوم  (۴سطح )



 

 
 

  

 انواع خوابگاه های دانشگاه آزاد

 :زیر استخوابگاه های دانشگاه آزاد به چهار سطح تقسیم بندی می شوند که این دسته بندی به شرح 

  

 خوابگاه های سطح یک و دو ️☑

  

  ۵۰۰هزار و  ۸۲اجاره بها برای خوابگاه های دارای اتاق یک و دو نفره 
 تومان

  هزار تومان ۶۶خوابگاه های سه و چهار نفره 
  تومان ۷۰۰هزار و  ۵۷نفره  ۶خوابگاه های پنج و 
  تومان ۵۰۰هزار و  ۴۹خوابگاه های هفت و هشت نفره 
  تومان ۲۰۰هزار و  ۴۶نفره و بیشتر  ۹خوابگاه های 

 خوابگاه های سطح سه ️☑

  

  تومان ۸۰۰هزار و  ۷۶خوابگاه های دارای اتاق یک و دو نفره 
  تومان ۴۰۰هزار و  ۶۱خوابگاه های سه و چهار نفره 

  تومان ۷۰۰هزار و  ۵۳نفره  ۶خوابگاه های پنج و 
  تومان ۱۰۰هزار و  ۴۶خوابگاه های هفت و هشت نفره 
  تومان ۴۰۰هزار و  ۳۸نفره و بیشتر  ۹خوابگاه های 

 خوابگاه های سطح چهار ️☑

  

  تومان ۶۰۰هزار و  ۶۸یک اتاق و دو نفره 
  تومان ۹۰۰هزار و  ۵۴خوابگاه های سه و چهار نفره 

  هزار تومان ۴۸نفره  ۶خوابگاه های پنج و 

  



 

 
 

 

 .کلیک کنید مدارک الزم برای ثبت نام خوابگاهبرای اطالع از  

  

  ست خوابگاه دانشگاه ازادشرایط درخوا

برای رزرو و پرداخت هزینه خوابگاه دانشگاه ازاد ابتدا باید شرایط عمومی را داشته باشید و سپس برای رزرو و پرداخت 

 هزینه اقدام نماید

 :شرایط عمومی درخواست خوابگاه دانشگاه آزاد به شرح زیر است

 :زیر است شرایط عمومی درخواست خوابگاه دانشگاه آزاد به شرح

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%87/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%87/


 

 
 

مدت قرارداد خوابگاه دانشگاه آزاد یکسال است و اگر دانشجو نخواهددر ترم دو در خوابگاه بماند 

 .باید یک ماه بعد شروع ترم یعنی آبان ماه اعالم نماید

دانشجویان دوره روزانه که در آزمون سراسری پذیرفته شده اند در اولویت هستند و پس از اسکان 

 .برای بقیه دانشجویان شرایط فراهم میشود دادن به همه آنها

 امکان دادن خوابگاه به افرادی که از دانشگاه انصراف داده اند و یا اخراج شده باشند وجود ندارد

تمامی دانشجویان باید در زمان مقرر اتاق خود را تحویل بدهند، در غیر این صورت تخلف بوده و 

 .موجب تخلیه اتاق می شود

 .به آنها خوابگاه تلق میگیرد باید تایید مالی شهریه ترم خود را داشته باشندافرادی که 

 .بایستی تعهد نامه ای امضا کنند خوابگاه تمامی افراد برای دریافت

 .اگر دانشجویی در ترم قبلی خود بدهکار باشد، مجاز به رزرو خوابگاه برای ترم جدید نیست

 .توانند از خوابگاه استفاده نماینددانشجویان متقاضی وام مسکن، نمی 

 .می باشند خوابگاه خوابگاه، نیازمند تاییدیه اداره امور برای تعویض دانشجویان

  

 اولویت درخواست خوابگاه دانشگاه آزاد

شرایط در برخی از شرایط برای رزرو و پرداخت هزینه خوابگاه دانشگاه ازاد، برخی افراد در اولویت می باشند و اگر در 

 :برابری بودند اولویت با این افراد است .این شرایط به شرح زیر است

 داشتن بیماری خاص و صعب العالج برای خود دانشجو و یا بستگان درجه یک او

 .افرادی که در خانواده چند دانشجو دارند

 .اگر همسر دانشجو در حال خدمت باشد او در اولویت خوابگاه است

 .هد و ایثارگر دارای امتیاز و مزایای هستندافراد خانواده شا

 .دارای مقام باشد اگر در مسابقات المپیاد علمی فرهنگی هنری ورزشی و قرانی دانشجو 



 

 
 

 

 .کلیک کنیدخوابگاه خودگردان چیست؟برای اطالع از 

  

 اخبار پیرامون هزینه خوابگاه دانشگاه ازاد

 های دانشجوییایی و هزینه خوابگاه دانشجویان مشخص شد/افزایش مبلغ وامهای غذقیمت وعده ��

هزار تومان  ۳های غذایی دانشجویان برای سال تحصیلی جدید گفت: امسال رئیس صندوق رفاه دانشجویان درباره مبلغ وعده

 .یان درنظر گرفته شده استهزار تومان برای ناهار دانشجو ۶هزار تومان برای وعده شام و  ۴های صبحانه، برای وعده

 دانشگاه قم مشکلی در اسکان دانشجویان خود ندارد ��

https://irantahsil.org/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://irantahsil.org/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


 

 
 

معاون دانشجویی دانشگاه قم از اسکان همه دانشجویان این دانشگاه در خوابگاه های داخل خبر داد و گفت: خوابگاه های ملکی داخل 

اند، درصورت کمبود ظرفیت دلیلی هنوز درسشان را تمام نکردهدانشگاه پذیرای دانشجویان خواهد بود و دانشجویان سنواتی که به هر 

 .خوابگاه داخل، در خوابگاه دانشگاه مفید اسکان داده می شوند

  

 خالصه مطلب

دانشگاه آزاد جز مراکزی می باشد که ساالنه امکانات رفاهی مانند خوابگاه را در اختیار دانشجویان خود در بسیاری شهر 

دراین مقاله شرایط درخواست خوابگاه و تمامی هزینه خوابگاه دانشگاه ازاد در شرایط مختلف بیان  ها قرار می دهد . ما

 .کردیم.چنانچه پس از مطالعه مقاله در این زمینه سوالی دارید می توانید با کارشناسان ایران تحصیل در ارتباط باشید
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