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  مقررات وظيفه عمومي  171 صفحه  1شماره پيوست 
 

   عمومي  وظيفه  مقررات -1پيوست شماره 
از   يكـي   اسـت   الزم 1394براي شركت در آزمون سراسـري سـال    »مرد«  داوطلبانجمهوري اسالمي ايران،   انتظامي  نيروي  عمومي  وظيفه سازمان  رسمي  اعالم  اساس بر 

 .م اينترنتي درج نمايندنا فرم تقاضانامه ثبت ؟؟كد مربوط را در بند وده و را دارا بمشروحه ذيل شرايط 
  . خدمت  پايان  كارترا بودن دا )1كد 
 ).و موارد خاص  ، ايثارگرانپزشكيكفالت، (دائم   معافيت  كارترا بودن دا )2كد 
  .در مدت اعتبار آن...) پزشكي، كفالت و ساير(مشموالن داراي برگ معافيت موقت بدون غيبت ) 3كد 
را ) معافيت سني عنايت مقام معظم رهبـري (نام كارت معافيت دائم  و قبل از آن، اين قبيل مشموالن بايد پس از اعالم قبولي و در زمان ثبت 1354ن سال متولدي )4كد 

  . ارائه نمايند
در سـنوات مجـاز تحصـيلي،     31/6/94 دانشگاهي كه به صـورت پيوسـته مشـغول بـه تحصـيل بـوده و تـا تـاريخ         يا پيش  متوسطه  دورهآموزان سال آخر  دانش )5كد 

  .شوند االتحصيل مي فارغ
سالگي به صورت پيوسته و  24دانشگاهي به شرط اتمام تحصيل حداكثر تا پايان  سالگي و پيش 22التحصيالن ديپلم به شرط اتمام تحصيل حداكثر تا پايان  فارغ )6كد 

دانشگاهي تا زمان قبولي قطعي و  روط به اينكه از تاريخ فراغت از تحصيل آنان در مقطع ديپلم يا پيشو مش) مدارس روزانه، بزرگساالن و آموزش از راه دور(حضوري 
  .نام در دانشگاه بيش از يكسال سپري نشده و وارد غيبت نشده باشند ثبت
را از ) سـال اول متوسـطه  (ند و افرادي كه دوره متوسـطه  شروع كرده باش 92گيرند كه دوره متوسطه را پيش از سال  آموزاني در شمول اين بند قرار مي دانش -1تبصره 
  .سالگي خواهد بود 20آغاز كرده باشند، سقف مجاز سنوات تحصيلي آنان حداكثر تا پايان  91مهر 
ت در دانشگاه پذيرفته شـوند  كساني كه در مدت يكساله، خود را معرفي و براي آنان برگه اعزام بدون غيبت صادر شده است، چنانچه پيش از اعزام به خدم -2تبصره 

  . مجاز به ادامه تحصيل خواهند بود
اند، در شمول اين بنـد   دانشگاهي شده افرادي كه در سن مشموليت ترك تحصيل حضوري كرده و به صورت داوطلب آزاد موفق به اخذ مدرك ديپلم يا پيش -3تبصره 

  .انشگاه استفاده نمايند كه وارد غيبت نشده باشندتوانند از معافيت تحصيلي د قرار نداشته و صرفاً در صورتي مي
شده باشند، به ) داوطلب آزاد(دانشگاهي به صورت حضوري يا غير حضوري  موفق به اخذ ديپلم يا پيش) سالگي تمام 18(آموزاني كه قبل از سن مشموليت  دانش )7كد 

  .شرط نداشتن غيبت
شوند، چنانچه حداكثر تا شش ماه پس از رسيدن بـه سـن    دانشگاهي مي سن مشموليت موفق به اخذ ديپلم يا پيشسالگي و قبل از  17آموزاني كه در سن  دانش: توضيح

مگـر  . باشند؛ در غير اينصورت به دليل ورود به غيبت، مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بـود  وارد دانشگاه شوند، مجاز به ادامه تحصيل مي) سالگي تمام 18(مشموليت 
  .به وظيفه عمومي معرفي كرده و داراي برگ اعزام بدون غيبت باشند 10+شش ماه معرفي، خود را از طريق يكي از دفاتر پليس اينكه در مهلت

دانشـگاهي بصـورت داوطلـب آزاد شـده      آموزان مشمولي كه پس از ترك تحصيل و در مهلت يكساله معرفي به وظيفه عمومي، موفق به اخذ ديپلم يا پيش دانش )8كد 
  .به شرط نداشتن غيبت باشند

  .دانشگاهي داراي برگ آماده به خدمت بدون غيبت كه تاريخ اعزام آنان سپري نشده باشد ديپلم يا پيش التحصيالن فارغ )9كد 
به تمديد موعد اعزام خود اقدام  باشد، الزم است برابر ضوابط مربوط نسبت افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي يا پذيرش در دانشگاه مي -تبصره 

) مندرج در برگ آماده بـه خـدمت  (در ضمن افرادي كه در موعد اعزام . در غير ابنصورت به دليل ورود به غيبت شرايط ادامه تحصيل را از دست خواهند داد. نمايند
  .خدمت ترخيص خواهند شد شوند در صورت پذيرش در مقطع كارشناسي و باالتر، جهت ادامه تحصيل از به خدمت اعزام مي

  .و قبل از آن به شرطي كه تغيير سن نداده باشند 1344 سالنيمه اول  ينمتولد )10كد 
  .بدون غيبت اوليه به شرطي كه در مقطع كارشناسي و باالتر پذيرفته شوند) سربازان در حال خدمت(كاركنان وظيفه  )11كد 
نام در دانشگاه، گـواهي يـا كـارت     اين دسته از افراد بايد به هنگام ثبت(رسد  به پايان مي 31/6/94آنان تا تاريخ اي كه خدمت دوره ضرورت  كاركنان وظيفه) 12كد 

  ).پايان خدمت ارائه نمايند
يا مركـز مـديريت حـوزه      هعلمي هاي  حوزه  مديريتمركز   كه  شرطي  به. دانشگاهي داراي معافيت تحصيلي حوزه مدرك ديپلم يا پيش  دارندهعلوم ديني   بطال )13كد 

  تحصـيلي   معافيـت   نمايد، با همـان   نيز تحصيل  در دانشگاه  آن  موازاتبه تحصيل در حوزه به   تغالشا  ضمن  قادر است  لبهط  د كهنتأييد نمايعلميه خراسان يا اصفهان 
ادامه تحصيل وي در نمايد،   اعالم  يافته  را خاتمه  اي طلبه  تحصيلي  معافيت  علميه  حوزهكه موقع هر   است  بديهي.  است  بالمانع  در دانشگاه  وي  تحصيل  به  ، اشتغال حوزه

نامه حـوزه   نام در هر ترم تحصيلي بايد موافقت اينگونه دانشجويان براي ثبت. دانشگاه منوط به اجازه سازمان وظيفه عمومي و صدور معافيت تحصيلي دانشگاهي است
  .نمايند علميه مربوط را ارائه

 .براي ادامه تحصيل مربوط  انسازماز   موافقتاشتغال به خدمت و   گواهي  با ارائهمسلح   در نيروهاي  رسمي  شاغلكاركنان پايور  )14كد 
ان پـذيرش در  دانشجويان انصرافي در صورتي كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي انصراف داده و همچنين از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلي تا زم )15كد 

  .ر انصراف استفاده نكرده باشنداز امتياز يك با) به بعد 22/8/90از تاريخ (مضافاً مشروط به اينكه قبالً . دانشگاه و رشته جديد بيش از يكسال سپري نشده باشد
  :تذكرات مهم* 

نام از آنها  ها مجاز به ثبت باشند و در صورت شركت در آزمون و قبولي در آن، معافيت تحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاه مشموالن غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي) 1
  .باشند نمي

به جز افرادي كه قبل از ورود بـه سـن مشـموليت اخـراج     (باشند  ها تا پايان خدمت دوره ضرورت يا اخذ معافيت دائم، مجاز به ادامه تحصيل نمي اخراجي دانشگاه دانشجويان) 2
  ).اند شده

التحصـيالن مقطـع    همچنين فـارغ . باشند د در همان مقطع نميالتحصيالن هر مقطع مجاز به تحصيل مجد بنابر اين فارغ. شود معافيت تحصيلي براي هر مقطع فقط يكبار صادر مي) 3
التحصيالن مقطع كارشناسي مجاز به شروع به تحصيل در  كارداني مجاز به شروع به تحصيل در مقاطع كارشناسي پيوسته، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته و نيز فارغ

هايي كه با تأييد وزارتين علوم و بهداشت فاقـد مقطـع    به استثناي رشته(انپزشكي، داروسازي و دامپزشكي نيستند مقطع كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته پزشكي، دند
  ).باشند ناپيوسته باالتر مي

  .باشد نمي ترخيص سربازان حين خدمت صرفاً جهت ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي و باالتر مجاز بوده و ترخيص آنان جهت تحصيل در مقطع كارداني مجاز) 4
باشند، مشروط به اينكـه   فقط يك بار مجاز به انصراف مي) از ديپلم تا دكتري(دانشجوياني كه تمايل به انصراف و شروع به تحصيل مجدد دارند، در طول تحصيالت دانشگاهي ) 5

  .نشده باشد در سنوات مجاز تحصيلي انصراف داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصيل مجدد بيش از يكسال سپري
شـوند،   التحصيل شناخته مـي  تر و بدون رعايت سقف سنوات تحصيلي، فارغ دانشجويان مقاطع كارشناسي و باالتر پيوسته كه پس از انصراف يا اخراج با اخذ مدرك مقطع پايين) 6

  .باشند تا پايان خدمت دوره ضرورت يا اخذ معافيت دائم، مجاز به ادامه تحصيل نمي
  .اين افراد در صورت قبولي در دانشگاه و داشتن شرايط ادامه تحصيل، از خدمت ترخيص خواهند شد. يفه مجاز به تحصيل همزمان با انجام خدمت نيستندكاركنان وظ) 7
ر سال آينده در دانشگاه پذيرفته شـوند،  شوند، چنانچه تا پايان شهريو التحصيل مي هاي خرداد يا شهريور هر سال فارغ آموزاني كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي، در ماه دانش) 8

  .فاقد غيبت بوده و از معافيت تحصيلي استفاده خواهند كرد
شود، آخرين مهلت معرفي وي تا پايان شهريور سـال   التحصيل مي دانشگاهي فارغ در مقطع ديپلم يا پيش 94و ماقبل آن كه در خرداد يا شهريور  1376آموز متولد  دانش -1مثال 

  .نيز شركت نمايد 95تواند در آزمون سال  ، مي94د كه عالوه بر آزمون سال باش مي 95
التحصيل شده است، آخرين مهلت معرفي وي تـا پايـان شـهريور     دانشگاهي فارغ در مقطع ديپلم يا پيش 93و ماقبل آن كه در خرداد يا شهريور  1375آموز متولد  دانش -2مثال 

  .با استفاده از معافيت تحصيلي، شروع به تحصيل نمايد 94تواند از اول مهر  در دانشگاه پذيرفته شود مي 94پايان شهريور  بنابراين چنانچه تا. باشد مي 94سال 
  .باشد ميسال  8دكتراي پيوسته  سال و 6، كارشناسي ارشد پيوسته سال 5 كارشناسي پيوسته ،سال 5/2كارداني  :مقاطعتحصيل در مجاز سنوات ) 9
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 2پيوست شماره                                                                                                              نام و انتخاب رشته اتباع خارجي  شرايط و ضوابط ثبت

نام اتباع خارجي شرايط و ضوابط ثبت 172صفحه   2پيوست شماره  
 

  اتباع خارجيو انتخاب رشته نام  شرايط و ضوابط ثبت -2پيوست شماره 
كننده اتباع غيرايراني، بايد عالوه بر شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمـون، داراي شـرايط ذيـل بـوده و بنـد مربـوط را در        داوطلبان شركت
  .نام اينترنتي، عالمتگذاري نمايند تقاضانامه ثبت

نـام دانشـجويان    نامـه ثبـت   نام پذيرفته شدگان غيرايراني در آزمون سراسري و اجراي روند امور كنسولي آنان بر اساس مفـاد شـيوه   ثبت) 1
  .پذيرد انجام مي http://iso.saorg.ir: و قابل دسترسي از پايگاه الكترونيكي به نشاني 92غيرايراني مصوب سال 

هاي مربوط به آزمون بـوده و در صـورت عـدم     هاي راهنماي آزمون و اطالعيه داوطلبان غيرايراني ملزم به مطالعه دقيق مندرجات دفترچه) 2
  .ها پذيرفته نيست ها، هيچ عذري مبني بر عدم اطالع از مفاد دفترچه احراز شرايط مندرج در دفترچه

  .باشند سراسري مي  نام و شركت در آزمون مقيم جمهوري اسالمي ايران و داراي اقامت قانوني مجاز به ثبتفقط اتباع غيرايراني ) 3
نام اتباع غيرايراني مقيم كشور جمهوري اسالمي ايران در اين آزمون منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسـايي معتبـر زيـر     ثبت) 4

  .باشد مي
  .ش ماه مجوز اقامتگذرنامه داراي حداقل ش) 1-4

هايي كه بر اساس طرح ساماندهي اتباع افغاني صادر گرديده و به صورت سه ماهه تمديد رواديد  آن دسته از دارندگان گذرنامه: تبصره
ورود و اقامـت اوليـه غيرقـانوني    «هـا درج عبـارت    از ويژگي بارز اين گذرنامـه . شوند، امكان شركت در اين آزمون را ندارند مي
  .در يكي از صفحات داخل آن است كه ممهور گرديده است» شدبا مي

  .دفترچه پناهندگي سياسي صادره از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران) 2-4
، صادره از سوي اداره كـل امـور اتبـاع و مهـاجرين خـارجي وزارت      1394كارت هويت ويژه اتباع غيرايراني داراي اعتبار در سال ) 3-4

  .كشور
  .كارت موقت آمايش مرحله معتبر صادره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور) 4-4
انـد بـا دارا بـودن ديـپلم رسـمي       التحصيل شده فقط اتباع غيرايراني مقيم، كه از مدارس رسمي كشور جمهوري اسالمي ايران، فارغ) 5-4

  .باشند مي 1394آزمون سراسري سال مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش، مجاز به شركت در 
الذكر، از سوي مراجع ذيصالح تشخيص داده شود، از ادامه مراحل  اي مغايرت شرايط داوطلب با شرايط اعالم شده فوق در هر مرحله :تبصره

  .آمد گزينش يا تحصيل داوطلب جلوگيري بعمل خواهد
نـزده باشـند، پـذيرش آنـان لغـو       تقاضـانامه را عالمـت   20نام بند  ثبتشده نهايي اين آزمون، در هنگام  چنانچه اتباع غيرايرانيِ پذيرفته) 5

  .گردد مي
نـور، جـامع علمـي     هـاي پيـام   تحصيل همزمان اتباع غيرايراني شاغل به تحصيل در مؤسسات آموزش عالي در واحدهاي آموزشي دانشگاه) 6

  .باشد ممنوع مي) ع(العالميه و آموزش عالي اهل بيت) ص(دي، مراكز جامعه المصطفيكاربر
ها و مؤسسات آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسـكان اتبـاع خـارجي     هاي تحصيلي دانشگاه اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته) 7

هـا و مؤسسـات    يرايراني در مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشـگاه بديهي است در صورت پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان غ. باشند نمي
هاي مناطق مجاز بـه هـيچ عنـوان مقـدور نبـوده و از       گردد و امكان بررسي جهت رشته تلقي مي» كان لم يكن«آموزش عالي آن مناطق، 

داوطلبان، در انتهـاي ايـن بخـش درج شـده      توضيح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسكان براي اين. آيد نام آنان ممانعت بعمل مي ثبت
  .است

و ) از جملـه تعهـدات اسـتخدامي   (هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسـالمي ايـران شـود     پذيرش اتباع غيرايراني در رشته) 8
فنـاوري اطالعـات    اي، مهندسي تسـليحات، مهندسـي   ، مهندسي هسته)اي گرايش هسته(فيزيك اتمي، فيزيك (هاي خاص و حساس  رشته

گـرايش صـنايع پـااليش،    (، مهندسـي شـيمي   )هـا  كليه گـرايش (، مهندسي هوافضا )گرايش امنيت اطالعات، امنيت شبكه، مخابرات امن(
هوانوردي، خلباني، مراقبت پـرواز، نمـايش و نگهـداري    (، مهندسي نگهداري هواپيما )پتروشيمي، شيميايي، معدني، گاز، عمليات پتروشيمي

هاي نظامي، علوم و فنـون هوانـوردي، خلبـاني هليكـوپتر،      ، الكترونيك هواپيمايي، مهندسي فرماندهي و كنترل هوايي، تكنيك حوزه)هواپيما
مهندسي تعمير و نگهداري هليكوپتر، اطالعات نظامي، اويونيك هواپيما، علـوم نظـامي، نـاوبري و فرمانـدهي كشـتي، مـديريت و كميسـر        

  .باشد ميممنوع اكيداً  )دريايي
  .باشند پذيرفته شدگان همانند دانشجويان ايراني تابع ضوابط و مقررات آموزشي و دانشجويي مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل خود مي) 9

هاي تحصـيلي موظـف بـه     ها و مؤسسات آموزش عالي، در كليه مقاطع و رشته هاي روزانه دانشگاه كليه پذيرفته شدگان غيرايراني دوره) 10
  .باشند ها و مؤسسات آموزش عالي محل تحصيل خود مي شهريه تحصيلي دانشگاه پرداخت

هاي تحصيلي دانشـگاه پيـام    حداكثر مدت تحصيل مجاز در مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته براي پذيرفته شدگان غيرايراني، رشته) 11
  .دباش سال مي 5و  2به ترتيب  1392نام مصوب سال  نامه ثبت نور مطابق شيوه

چنانچه در حين تحصيل پذيرفته شدگان غيرايراني، محرز گردد كه دانشجو داراي مدرك كارداني و يا باالتر بوده و مجدداً بـا شـركت   ) 12
دانشـگاه  . گـردد  در آزمون، در مقطع تحصيلي تكراري پذيرفته شده است، از تحصيل ايشان ممانعت بعمل آمده و اخـراج محسـوب مـي   

  .نام اوليه هستند در اين خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذيرش و ثبتمحل قبولي داوطلبان 
، در صـورت دارا بـودن شـرايط و ضـوابط     1394آزمون سراسري سال اين مرحله از نام و شركت در  كليه اتباع غيرايراني متقاضي ثبت) 13

و  www.sanjesh.org: ي سازمان سنجش آموزش كشـور بـه نشـاني   نام با مراجعه به سايت اينترنت اعالم شده، الزم است در زمان ثبت
ورود به لينك مربوطه نسبت به تكميل اطالعات درخواستي اقدام نمايند؛ كه پس از تكميل اطالعات مورد درخواست در سايت، بـه ايـن   

 20در محل مخصوصي كه در بنـد   بايست اين كد را دقيقاً رقمي داده خواهد شد كه داوطلب مي 13دسته از داوطلبان يك كد پيگيري 
  .بيني شده است درج نمايند نام اينترنتي، پيش تقاضانامه ثبت
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 2پيوست شماره                                                                                                              نام و انتخاب رشته اتباع خارجي  شرايط و ضوابط ثبت

نام اتباع خارجي ضوابط ثبتشرايط و  173صفحه   2پيوست شماره  
 

  جدول مناطق ممنوعه براي انتخاب محل تحصيل اتباع غيرايراني
بايست واجد شرايط و ضوابط اعالم شده فوق باشند و محل تحصيل خـود را بـا    ميهاي تحصيلي منحصراً  اتباع غيرايراني پذيرفته شده در هر يك از رشته

در غير اين صورت قبولي آنـان كـان لـم يكـن تلقـي      . توجه به شرايط و ضوابط مربوط و رعايت مناطق ممنوعه در هنگام تعيين رشته انتخاب نموده باشند
جدول مناطق ممنوعه براي تردد و اقامت اتباع غيرايرانـي در ذيـل همـين    : تذكر مهم. هد آمدنام و ادامه تحصيل آنان ممانعت بعمل خوا گرديده و از ثبت

  .باشند شايان ذكر است اتباع غيرايراني مقيم، مجاز به انتخاب رشته در اين مناطق نمي. بند درج شده است
 جدول مناطق ممنوعه براي تردد و اقامت اتباع غيرايراني

استانمناطق ممنوعه  نام استان  
  .باشد اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي  آذربايجان شرقي
  .باشد اقامت اتباع افغاني در سطح استان و كليه اتباع غيرايراني در شهرهاي مرزي استان ممنوع مي  آذربايجان غربي

شـهر و نمـين ممنـوع     سوار، گرمي، مشـكين  آباد، بيله پارسهاي  اقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت اتباع عراقي در شهرستان  اردبيل
  .باشد مي

شهر، سميرم، چادگان، خوانسار، بخش مركـزي اصـفهان، دهاقـان، نـائين،      هاي نطنز، فريدن، فريدون اقامت اتباع افغاني در شهرستان  اصفهان
  .باشد مي  ممنوع گلپايگان، خوروبيابانك، اردستان و بخش ابوزيد از شهرستان آران و بيدگل 

  .باشد اقامت اتباع غيرايراني در كل استان بالمانع مي  البرز

هاي مهران، دهلران و شـهرهاي مـرزي اسـتان ممنـوع      اقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت كليه اتباع غيرايراني در شهرستان  ايالم
  .باشد مي

  .باشد گناوه ممنوع ميهاي ديلم و  اقامت اتباع افغاني در شهرستان  بوشهر
  .باشد بالمانع مي) شهرداري تهران براي اتباع افغاني 13به استثناء منطقه خجير در منطقه (اقامت اتباع غيرايراني در كل استان   تهران

  .باشد اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي  چهارمحال و بختياري

. باشـد  هاي مرزي نهبندان، سربيشه، درميان، قائن، زيركوه، فردوس، سرايان و طبس ممنوع مي شهرستاناقامت كليه اتباع خارجي در   خراسان جنوبي
  .باشد اقامت اتباع عراقي در سطح استان ممنوع مي. هاي خوسف و بيرجند مجاز است اقامت اتباع افغاني صرفاً در شهرستان

  .باشد تربت جام، قوچان، تايباد، خواف، سرخس، كالت نادري و درگز ممنوع ميهاي مرزي  اقامت اتباع افغاني در شهرستان  خراسان رضوي
  .باشد اقامت اتباع افغاني و عراقي در سطح استان ممنوع مي  خراسان شمالي

  خوزستان
هاي آبادان، خرمشـهر   اقامت اتباع افغاني در سطح استان به استثناء شهرستان گتوند و اقامت و تردد ساير اتباع خارجي در شهرستان

  .     باشد آزادگان ممنوع مي و دشت
  .باشد هاي آبادان و خرمشهر بالمانع مي اقامت اتباع خارجي دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان :تبصره

  .باشد هاي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقي مجاز مي باشد و صرفاً شهرستان اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي  زنجان

اقامت و تردد اتباع خارجي در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مركز آزمايش معراج يك و منطقه دامغـان از جـاده جنـدق بـه       سمنان
  .باشد هاي شاهرود و دامغان ممنوع مي آزمايش سراج و اقامت اتباع افغاني در شهرستانطرف مركز 

هاي مـرزي   هاي زابل، هيرمند، زهك و نيز بخش اقامت اتباع افغاني و عراقي در كل استان و اقامت و تردد اتباع خارجي در شهرستان  سيستان و بلوچستان
  .باشد چابهار ممنوع ميهاي خاش، ايرانشهر، سراوان و  شهرستان

  .باشد ريز و خنج ممنوع مي هاي فيروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم، ني اقامت اتباع افغاني در شهرستان  فارس
  .باشد اقامت اتباع افغاني در كل استان به استثناء شهرستان قزوين، ممنوع مي  قزوين

  .باشد استان بالمانع مياقامت اتباع غيرايراني در كل   قم

هـاي بانـه و مريـوان و     اقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت كليه اتباع خارجي در بخش مركزي شهرستان سـقز و شهرسـتان    كردستان
  .باشد ممنوع مي) به استثناي مهمانشهرها(همچنين شهرهاي مرزي استان 

گنج، بم، فهرج، رودبار، فارياب، نرماشير، كهنـوج، جيرفـت، انـار و     هاي عنبرآباد، بافت، منوجان، قلعه اقامت اتباع افغاني در شهرستان  كرمان
  . باشد ريگان و همچنين اقامت اتباع عراقي در سطح استان ممنوع مي

  .باشد مرزي استان ممنوع مي اقامت اتباع افغاني در سطح استان و كليه اتباع خارجي در شهرهاي  كرمانشاه
  .باشد اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي  و بويراحمد كهگيلويه 
  .باشد هاي گرگان و گنبد ممنوع مي اقامت اتباع افغاني در كل استان، به غير از شهرستان  گلستان
  .باشد اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي  گيالن

  .باشد اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مياقامت   لرستان
  .باشد اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي  مازندران

هاي آشتيان، تفرش، فراهان، فرمهين، خمين، شازند، محالت، زرنديه، كميجـان و بخـش خنـداب از     اقامت اتباع افغاني در شهرستان  مركزي
  .باشد توابع اراك ممنوع مي

  .باشد آباد، قشم، ابوموسي و جاسك ممنوع مي هاي كيش، حاجي اقامت اتباع افغاني در كل استان و اقامت اتباع عراقي در شهرستان  هرمزگان
  .باشد اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي  همدان

  .باشد هاي خاتم و بافق ممنوع مي اقامت اتباع افغاني صرفاً در شهرستان  يزد
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  3شماره   پيوست                                                                                                                              هاي مختلف در رشتهحداقل كارآيي اعضاء 

  هاي مختلف حداقل كارآيي اعضاء در رشته  174 صفحه  3شماره   پيوست
 

  :ءكارايي اعضاحداقل ) 3
 :باشد مي  ذيل  شرح  به پنجگانه آزمايشي هاي  گروه  تحصيلي  مختلف  هاي رشته  اي حرفه  مطلوب  هاي در فعاليت ثرؤم عضو غير  نقص

 :و فني  رياضي  علوم  آزمايشي  گروه  تحصيلي هاي نياز در رشتهمورد   الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل )1-3
ضـمناً داوطلبـان   . هاي مختلف نشود، ضروري است هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني داشتن سالمت كامل و نقص عضوي كه مانع فعاليت رشته در كليه ) الف

  .يندبايد با توجه به جدول ذيل انتخاب رشته نمانيز جانباز 
و كـارداني معمـاري     معمـاري   ، كـارداني  ، شهرسازي معماري  مهندسي  هاي رشته  براي:  و شهرسازي هاي معماري  در رشته  اي حرفه  مطلوب  عضو غيرمؤثر در فعاليت  نقص) ب

 . است  ضروري  ترسيم  براي  فعال  دست  يك و حداقل   از هر دو چشم  استفاده  سنتي امكان
  . ضروري است »بيني برجسته«از   برخورداري  برداري نقشه  در رشته) ج

  رشته  عضو غيرمؤثر در انتخاب  نقص  نوع گروه آزمايشي علوم رياضي و فني حصيليت  هاي يا رشته  رشته  نام
  عمـران   فنـي   ، كـاردان ) عمـران (  عمـران   ، مهندسـي ) نفـت   صـنايع   طراحي فرآيندهاي( شيمي  ، مهندسي برق  مهندسي

 مكانيـك   فني  ، كاردان رباتيك  كامپيوتر، مهندسي  ، علوم)افزار افزار، نرم سخت( كامپيوتر ، مهندسي ) عمران آزمايشگاهي (
، ) ، قـدرت  الكترونيك(  برق  فني  ، معلم اي هسته انرژي  فني   ، كاردان) و گازرساني  بهداشتي  ، تاسيسات صنعتي  كشي نقشه( 

 بـرق  كـاربردي  -علمي  فني  باليني، كاردان  پزشكي  ، مهندسي پزشكي يك و مخابرات دريايي، مهندسي مهندسي الكترون
-علمـي   فنـي   ، كـاردان ) و آنالوگ  الكترونيك(  اي حرفه  تكنسين  كاربردي-علمي  فني  ، كاردان) و ابزاردقيق  الكترونيك( 

- علمـي   ، كارداني) و توزيع انتقالي  هاي  شبكه(  كاربردي برق -علمي  ، مهندسي صنعتي  كنترل  اي حرفه  تكنسين  كاربردي
  تكنسـين   كـاربردي -علمـي   ، كـارداني ) قـدرت ( برق   كاربردي-علمي  ، كارداني) صنعتي  برق(  اي حرفه  تكنسين  كاربردي

 .  نگهداري  ، مهندسي صنعتي كشي  نقشه  اي حرفه

 .ها دست  كارآيي و  گوش  يك  ، شنوايي چشم  يك  بينايي

 معـدن  فنـي    ، كـاردان ) معدن  معدن، استخراج  اكتشاف(  معدن  ، مهندسي) ، مخابرات ، قدرت الكترونيك(  برق  فني كاردان
، ) رنـگ  و علـوم    پليمر، تكنولـوژي   صنايع( پليمر  ، مهندسي) ذغالسنگ غير  معادن  ذغالسنگ، استخراج  معادن  استخراج( 

 . نفت   ، اكتشاف معدن  كارداني ،) سازي  كشتي( دريا  مهندسي

. هـا و پاهـا   دست گوش، كارآيي  يك  چشم، شنوايي يك  بينايي
  رنـگ   و علـوم  تكنولـوژي   -پليمـر  مهندسـي  رشته  داوطلبان 

 .باشند  نداشته  بايد كوررنگي مي
خلباني، ( ، هوانوردي  دريانوردي  ، كارداني) كشتي  مهندسي  ، دريانوردي( دريا  ، مهندسي) صنعتي  ايمني(  صنايع  فني  كاردان
 .ها و پاها دست  ها، كارآيي گوش  ها، شنوايي چشم  بينايي . هواپيمائي  ، مخابرات هواپيمائي  پرواز، الكترونيك  هواپيما، مراقبت  نگهداري  ، مهندسي) هوايي ناوبري

صـنعتي،    ، تكنولـوژي  توليد صنعتي(  صنايع  ، مهندسي) الياف  و علوم  نساجي  نساجي، شيمي  تكنولوژي(  نساجي  مهندسي
  ، كاردان) و سياالت  در حرارت  جامدات، مكانيك  در طراحي  مكانيك(  مكانيك  ، مهندسي)ها سيستم  و تحليل  ريزي برنامه
 ).  شيميايي  صنايع(  شيمي  فني  ، كاردان چاپ صنايع   كاربردي-علمي  فضا، كارداني -هوا  ، مهندسي غذائي  صنايع  فني

.  دسـت   يـك  ، كـارآيي   گـوش   يـك  ، شـنوايي  چشم يك بينايي
  بـراي . باشند نداشته بايد كوررنگي  هاي نساجي  رشته داوطلبان 
از   اسـتفاده   پا، توانايي  فضا يك -مهندسي هوا  رشته داوطلبان 

 .صندلي چرخدار
،  راه  ، زيرسـازي  سـازي  راه، راه  روسـازي (  عمران  فني  ، كاردان) پتروشيمي  پااليش، عمليات  عمليات(  شيمي  فني  كاردان

و   سازي و ابنيـه فنـي، آب، آب   ساختمان، پل  عمومي  روستايي، كارهاي  بتني، عمران  هاي آبي، ساختمان  هاي ساختمان
هـا،   حرارتـي نيروگـاه   صـنايع اتومبيـل، تاسيسـات    ( مكانيك  فني  ، كاردان) آب، آبشناسي از منابع   برداري فاضالب، بهره

مكانيـك    ، معلـم فنـي  ) ابزارسـازي   آالت، ماشين ابـزار،  تبريد، ماشين آبرساني و گازرساني، تاسيسات تهويه و  تاسيسات
  كارهـاي عمـومي  ( فنـي عمـران    ، معلم ييصنايع شيميا فني  ، تهويه و تبريد، معلم  ، معلم فني تاسيسات) اتومبيل صنايع (

 مكانيكي، كـاردان   تعميرات  اي حرفه  تكنسين  كاربردي -،كارداني علمي مكانيك، كارداني راهداري  فني ، معلم ) ساختمان
  كـاربردي  علمـي  ، كـارداني ) نيروگـاه   تعميرات(  مكانيك  كاربردي-علمي ، كارداني) نيروگاه  حرارت  تاسيسات(  عمران فني  

  كـاربردي - علمـي   خمير و كاغـذ، كـارداني    كاربردي -علمي  ، كارداني و نقل  حمل  ابزار، كارداني ماشين  اي حرفه  تكنسين
 . نفت  ، مخازن) كارشناسي(  ، حفاري) كارشناسي(  و برودتي  حرارتي  چوب، تأسيسات  صنايع

  ها و تحرك دست  ، كارآيي گوش  يك ، شنوايي چشم  يك بينايي
 . از چرخ  دهاستفا  بدون  كافي

هاي ريلي،  ماشين  هاي ريلي، مهندسي خط و سازه  ريلي، مهندسي  و نقل  حمل  ، مهندسي) برداري نقشه( عمران  مهندسي
 .ها و پاها دست  ، كارآيي گوش  يك  ها، شنوايي چشم  بينايي .  چوب  صنايع  ، كارداني چوب  فني صنايع  ، معلم) كارتوگرافي-برداري نقشه( عمران فني   كاردان

 .ها دست ، كارآيي  گوش  يك  ها، شنوايي چشم  بينايي. جوشكاري  اي حرفه  تكنسين  كاربردي -علمي  ، كارداني) جوشكاري( مكانيك   فني  كاردان

و   دسـت  يـك   ، كـارآيي   گـوش   يك ، شنوايي  چشم يك  بينايي  . مواد، سراميك ، مهندسي)و توليد  ساخت(  مكانيكي مهندس
 .از چرخ  استفاده  بدون  كافي  تحرك

-مـواد  فنـي   ، معلـم  ) گـري  ، ريختـه  سراميك( مواد  فني  ، كاردان) ، متالورژي استخراجي صنعتي متالورژي ( مواد مهندسي 
 علمي  آالت شيشه  ، صنايع گري ريخته  اي حرفه  كاربردي تكنسين-علمي  سراميك، كارداني-مواد فني  ، معلم  گري ريخته

  .آزمايشگاهي و 
 .ها و پاها دست ، كارآيي  دو گوش  ، شنوايي چشم  يك بينايي

از   بـرداري  غذايي، بهـره   گاز، صنايع  معدني، صنايع  شيميايي  پتروشيمي، صنايع  پااليش، صنايع  صنايع(  شيمي  مهندسي
 . سلولزي  ، شيميائي)پليمر  نفت، صنايع  منابع

و   دسـت  يـك   ، كـارآيي   گـوش   يك ، شنوايي  چشم يك  بينايي 
 .از چرخ  استفاده  بدون  كافي  تحرك

  :تجربي  علوم  آزمايشي  گروه  تحصيلي هاي مورد نياز در رشته  الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل) 2-3 
  كـه   گوش  يك و  چشم  يك ، دست  يك  حداقل  داشتنهاي مختلف و شيمي  زيست شناسي با گرايش  تحصيلي  هاي رشته  اي حرفه  مطلوب  غيرمؤثر در فعاليت عضو  نقص) الف

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

گياهي، دامي، جنگلداري، شيالت، چوب، مرتع و آبخيزداري، محيط زيست، فضاي سـبز،  (تكنولوژي   تحصيلي  هاي رشته  اي حرفه  مطلوب عضو غيرمؤثر در فعاليت  نقص )ب
مديريت مناطق خشك و بياباني را كساني كه يك چشم و يك گوش از دست داده باشند و يا انگشت كوچك در يك توليد گياهان داروئي و معطر، پرورش زنبور عسل و 

  .توانند انتخاب نمايند دست و يا هر دو دست نداشته باشند، مي
  :انساني علوم  آزمايشي  گروه  تحصيلي هاي مورد نياز در رشته  الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل) 3-3

 .نمايند  توانند شركت باشند، مي  معلول  از پا و دست  كه  كساني  ،آموزشي  ريزي و برنامه  مديريت  گرايش و  راهنمايي و  مشاوره  هاي شتهدر ر ) الف
 .باشند  را داشته  الزم  تواناييها  دست  و حركت  ، شنوايي ، كالمي بايد از لحاظ بينائي  ولي  ثر نيستؤعضو پا م   نقص  ،آموزشي  تكنولوژي  گرايش  تربيتي  علوم  رشته در)  ب
ظ از لحـا  بايـد   اجتمـاعي   علـوم   پژوهشگري  رشته  و متقاضيان  است  ثر بالمانعؤعضو غيرم  نقص ، اجتماعي  علوم  پژوهشگري  استثناء گرايش  به  اجتماعي  علوم  در رشته) ج

 .برخوردار باشند  كافي  سالمت از  بينايي
  .باشد مي  بالمانع  معلولين  ها شركت در ساير رشته) د
مربـوط    هاي رشته  از انتخاب  از داوطلبان  دسته  اين  است  آيند لذا مناسب برنمي... و   ، تحقيق ، مشاهده نظير خدمات  عملي  دروس  نابينا از عهده  داوطلبان  اينكه  به  توجه با -

  .نمايند  خودداري
 :هنر  آزمايشي  گروه  تحصيلي  هاي مورد نياز در رشته  الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل) 4-3

 .برخوردار باشند  و رواني)  ادراري  و دستگاه  ، جهاز هاضمه خون  ، گردش ، تنفس از لحاظ قلب(  جسماني  بايد از سالمت  است  ذيل آمده  در جدول  كه  جز موارد خاص  به  داوطلبان  كليه
 گروه آزمايشي هنر حصيليت  هاي يا رشته  رشته  نام  رشته  عضو غيرمؤثر در انتخاب  نقص  نوع

  چشم نشود، يك گير كاسته  نحو چشم به   از كارآيي  كه  ، به نحوي جزيي  با نقص و  دست  و يك  سالم  دست  يك
 پا بـا نقـص   و يك سالم  پاي   برخوردار باشد، يك الزم   از كارآيي كه   نحوي به   جزيي با نقص   چشم و يك   سالم

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

،  ، نقاشـي  دسـتي  ، صـنايع   صـنعتي  ، طراحـي   ، عكاسـي  تصويري  ارتباط
 .گرافيك  معلم  فني ، كاردان  آثار تاريخي  و مرمت  و لباس  پارچه  طراحي

. است  ضروري  بدن  كامل  سالمت . شناسي مردم و شناسي  ، باستان  سازي  ، سينما، مجسمه نمايش
  باشـد ايـن    داشـته   جسمي  معلوليت  داوطلب  كه  ، در صورتي است  ضروري بدن  كامل  از سالمت  برخورداري
    .يموسيقي جهان  ، نوازندگي موسيقي ايراني  نوازندگي .باشد موسيقي  رشته   عملي  آزمون  مراحل  انجام  نبايد مانع  معلوليت

  :هاي خارجي زبان  آزمايشي  گروه  تحصيلي  هاي مورد نياز در رشته  الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل) 5-3
  

 هاي خارجي گروه آزمايشي زبان حصيليت  هاي يا رشته  رشته  نام  رشته  غيرمؤثر در انتخاب عضو  نقص  نوع
 قـدرت  ،شنواييضعف در  داراي  كه  و معلوليني  ذهني  افتادگان جز عقب  به

 .است  ها بالمانع رشته  در اين  معلولين  بقيهپذيرش  و نوشتن دارند،  تكلم
 .، مترجمي زبان روسـي  روسي  زبان  ،انگليسي  زبان ، مترجمي  انگليسي  دبير زبان  تربيت،  انگليسي  و ادبيات  زبان
.اسپانيايي  و زبان  ايتاليايي  زبان،  آلماني  زبان  ، مترجمي آلماني  زبان، ) مترجمي  و  ادبيهاي   گرايش( فرانسه  زبان

.و زبان ژاپني اردو، زبان تركي استانبولي  و ادبيات  ، زبان ارمني  و ادبيات  زبان .الزم است كامالً سالم و هيچگونه نقص عضو نداشته باشند
  .هاي خارجي، الزم است ضعف و نقص قابل توجهي در شنوايي، تكلم و نوشتن كه موجب اختالل در تحصيل زباني باشد، نداشته باشند هاي مختلف زبان داوطلبان ورود به رشته* 
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 :ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 4
  :وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دولتيها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاه )1-4

از ها و امكانـات رفـاهي و همچنـين     براي اطالع از وضعيت خوابگاه ،قبل از انتخاب رشتهشود  به كليه داوطلبان عزيز توصيه مي )1-1-4
 آمـوزش عـالي  مؤسسـات   هـا و  دانشگاه هاي اينترنتي سايت، به نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي

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

گـردد انتخـاب    لذا به داوطلبان توصيه مـي . باشند معذور مي جـدبطور ) شبانه(رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم  تسهيالتساير 
 .شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ وده و رشته رشته خود را بومي نم

  : دولتي و غيردولتي عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه در  تحصيلي هاي مختلف  هريه دورهش )3-1-4
هـا و مؤسسـات    همچنـين دانشـگاه   پيام نور و، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي مجازي دانشگاه و )شبانه(نوبت دوم ( »غيرروزانه«هاي  كليه پذيرفته شدگان دوره

بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه در ايـن  . باشند غيرانتفاعي، ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مؤسسه محل قبولي خود مي
هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي دولتـي و       دانشـگاه لذا  .ن و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شدتعييي مؤسسه ذيربط بر اساس تصميمات هيأت امنا مؤسسات،ها و  دانشگاه

  . را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايند مصوب هيأت امنا نمايند، موظفند جداول شهريه نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي »غيرروزانه«هاي  غيردولتي، كه در دوره
  ***توجه  ***هاي مختلف تحصيلي    ها و رشته هاي ثابت و متغير دوره داوطلبان براي اطالع از ميزان شهريه  *** توجه  ***

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

 آموزش عاليها و مؤسسات  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  https://itvhe509.pafcomis.com  )وابسته به وزارت جهاد كشاورزي( آموزشكده كشاورزي ـ كرج* 

اين آموزشكده هيچگونه تعهـدي در قبـال اسـتخدام، اشـتغال و بكـارگيري       )2. باشند پذيرفته شدگان ملزم به رعايت قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي اين آموزشكده مي) 1
در صورت انصراف يا اخراج، دانشـجويان   )4. گردد از پذيرفته شدگان دوره هاي شبانه مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شهريه دريافت مي )3. پذيرفته شدگان ندارد

ايـن آموزشـكده فاقـد امكانـات خوابگـاهي اسـت، لـيكن داراي         )5. باشـند  انجام شده مطابق مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي هاي روزانه ملزم به پرداخت كليه هزينه
علـوم در  هـاي مربـوط مطـابق مصـوبات وزارت      تحصيل در اين آموزشكده تمام وقت است و پذيرفته شدگان ملزم به حضور در كالس و عمليات )6. باشد غذاخوري دانشجويي مي

 026-36700872-7 :تلفن   .   شهرك مهندسي زراعي، همت خيابان شهيد ،جاده ماهدشت 5كيلومتر ، كرج: نشاني) 7. باشند رشته مربوطه مي
    دانشكده كشاورزي شيروان* 

  .محور شيروان ـ بجنورد 10استان خراسان رضوي، شيروان، كيلومتر : نشاني
  www.tjamcaas.ac.ir  تربت جامدانشكده كشاورزي و دامپروري * 

رضـوي، تريـت جـام، بلـوار امـام       خراسان: نشاني) 3. جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه مراجعه نماييد )2. باشد اين واحد دانشگاهي داراي خوابگاه خودگردان مي )1
  051-52537012 :تلفن      . 41و  39خميني، بين امام خميني 

  www.ardakan.ac.ir  دانشگاه اردكان* 
چند اين دانشگاه براي اسكان برادران  هر) 3. هاي خودگردان صورت خواهد گرفت در خوابگاه اًاسكان خواهران دانشجو صرف )2. باشد فاقد خوابگاه صندوق رفاه مي دانشگاهاين  )1

  .      ليكن تالش خواهد نمود تا درصدي از دانشجويان را در خوابگاه خودگران اسكان دهد ،دانشجو محدويت خوابگاهي دارد
  www.ui.ac.ir  دانشگاه اصفهان* 

) 2. شـوند  دانشجويان با اولويت بندي اسـكان داده مـي   ظرفيت ساير شوند و در صورت وجود هاي دولتي اسكان داده مي االمكان در خوابگاه شرايط حتي كليه دانشجويان واجد) 1
، ميهمـان، انتقـالي، بورسـيه، مجـازي،     )شـبانه (دوم  به دانشجويان نوبت) 3 .باشد هاي مجاز تحصيلي مي دستورالعمل وزارتي صرفاً در ترم حداكثر زمان استفاده از خوابگاه برابر با

. گيرد تعلق مي در صورت وجود ظرفيت برابر با ضوابط خوابگاه )كيلومتر تا شهر اصفهان 100فاصله زير (خصوصي و بومي  هاي دولتي و بخش پرديس، نيمه حضوري، شاغل ارگان
  .گردد ه ميمقررات ارائ ارائه تغذيه با يارانه دولتي صرفاً از روز شنبه تا چهارشنبه برابر با ضوابط و در اين دانشگاه) 5. باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي) 4

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

  www.ub.ac.ir  دانشگاه بجنورد* 
      1339: صندوق پستي.  جاده اسفراين 4بجنورد، كيلومتر : نشاني -2. دانشگاه بجنورد فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي بوده و هيچگونه تعهدي براي تامين آن ندارد -1

           058-32410700: نمابر           32284610-13: تلفن              94531-55111: كدپستي
  www.buqaen.ac.ir  بزرگمهر ـ قائناتدانشگاه * 

  .خراسان جنوبي، قاين، ميدان شيرازي، انتهاي خيابان ابوالمفاخر: نشاني) 2 .راجعه نمايندمبه پايگاه اينترنتي دانشگاه از شرايط و ضوابط دانشگاه،  داوطلبان جهت كسب اطالع) 1
   0562-5225430: تلفن     311 :ندوق پستيص

  www.basu.ac.ir  بوعلي سينا ـ همداندانشگاه * 
هـاي نيازمنـد توزيـع     هاي دانشجويان ورودي دوره روزانه، با مالحظه خـانواده  هاي كنكور و نياز سنجي از خانواده رتبه  هاي محدود خود را با رعايت اولويت اين دانشگاه خوابگاه) 1

 .    باشد مي) شبانه(همچنين اين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي براي دانشجويان دوره نوبت دوم  )2. نمايد مي
  www.birgand.ac.ir  دانشگاه بيرجند* 

هاي تحت نظارت دانشگاه اسكان  خوابگاه آمادگي دارد تا كليه دانشجويان جديدالورود روزانه دختر و بعضا پسر داراي شرايط خاص را در 94-95دانشگاه بيرجند در سال تحصيلي 
از ) تومـان  000/300هـر نيمسـال تحصـيلي حـداقل     (ريـال   000/500توانند با پرداخت هزينه اجاره بهاء ماهيانه حـداقل   مي) شبانه( دهد و دانشجويان پذيرفته شده نوبت دوم

 .استفاده نمايندهاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه در داخل و خارج پرديس دانشگاه  خوابگاه
  www.pnu.ac.ir  دانشگاه پيام نور* 

  .و شماره تلفن مراكز و واحدهاي دانشگاهي اين دانشگاه، به پايگاه اينترنتي فوق مراجعه نمايندنشاني داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه پيام نور و همچنين 
  www.tabrizu.ac.ir  دانشگاه تبريز* 

خوابگاه دولتي برخوردار خواهند  شرايط از واجد دانشجويان روزانه دختر، سال اول تحصيلي در) 2 .كند خوابگاه واگذار نمي) نوبت دوم( دانشجويان دوره شبانهدانشگاه تبريز به) 1
 .باشـد  دانشگاه تبريز داراي خوابگاه متاهلي نمـي ) 4 .نمايد هاي برتر خوابگاه واگذار مي با اولويت رتبه امتيازبندي و دانشجويان روزانه پسر پس از% 80دانشگاه فقط به  اين) 3 .بود
 محل )7. باشد مي عدم امكان انتقال به دانشگاه تبريز عدم تعهد به ارائه خوابگاه و محل تحصيل شهرستان مرند )6 .باشد مي موجود اينترنتي دانشگاه پايگاه اطالعات جامع در) 5

محل تحصيل شهرستان ميانه عدم تعهـد  ) 8 .باشد خوابگاه خودگردان مقدور مي در خواهر اسكان دانشجويان .تحصيل شهرستان اهر تعهدي در قبال تأمين خوابگاه برادران ندارد
   041-33340081-9 :تلفن       51666-16471 :كدپستي          .بهمن 29بلوار ، تبريز: نشاني) 9 .باشد ارائه خوابگاه مي به

  www.torbath.ac.ir  دانشگاه تربت حيدريه* 
محـور   7كيلـومتر  : نشـاني ) 2. باشد ولي به تعداد محدود براي برادران خوابگاه خودگردان وجود دارد اين دانشگاه براي خواهران دانشجو داراي خوابگاه بصورت خودگردان مي) 1

  051-52299602-4: تلفن          . مشهد، بعد از پل هوايي عابر پيادهـ تربت حيدريه 
  www.ujiroft.ac.ir  دانشگاه جيرفت* 

  034-43347065: نمابر     43347061-3: تلفن   364: صندوق پستي. جاده بندرعباس 8كيلومتر  ،جيرفت: نشاني) 2. گيرد به دانشجويان براساس الويت خوابگاه تعلق مي) 1
  www.sttu.ac.ir  دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار* 

در صورت پذيرفته شدن،  ،هاي اين دانشگاه را انتخاب نمايند هاي آزمايشي كه يكي از رشته در تمامي گروه )100زير ( 99تا  1به داوطلبين حائز رتبه  دانشگاه حكيم سبزواري) 1
  .داوطلبان گرامي به اين موضوع توجه جدي نمايند. محدوديت دارد ارائه خوابگاه دولتيدر اين دانشگاه  )2. سال پرداخت خواهد نمود 2حداكثر تا  ريال 000/000/5ماهانه مبلغ 

        0571-4410581: تلفن.        توحيدشهر سبزوار،: نشاني) 4 .مراجعه نمايندتوانند به پايگاه اينترنتي دانشگاه  داوطلبان جهت دسترسي به اطالعات بيشتر مي) 3

www.PnuNews.com
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ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 176 صفحه 4شماره  پيوست
 

 آموزش عاليها و مؤسسات  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.pgu.ac.ir  دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر* 

هـاي دولتـي اسـكان     خوابگـاه درصدي از دانشجويان روزانه را در ) هاي برتر كنكور به ويژه رتبه(فضاي خوابگاهي در حد مقدورات و با رعايت اولويت  دانشگاه بدليل محدوديت) 1
 .تدشتسـتان واقـع اسـ    دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي در شهرسـتان ) 2 .كنند هاي خودگردان استفاده توانند با هزينه شخصي از خوابگاه دانشجويان نيز مي ساير. خواهد داد

  .توانيد به سايت دانشگاه مراجعه كنيد مورد دانشگاه ميجهت اطالعات بيشتر در ) 4. مهندسي جم در شهرستان جم واقع است دانشكده فني و) 3
  www.du.ac.ir  دانشگاه دامغان* 

نيمسال تحصـيلي خوابگـاه واگـذار نمايـد و      4تواند به هر دانشجوي كارشناسي غيربومي در دوره روزانه اعم از دختر و پسر فقط  دانشگاه دامغان باتوجه به امكانات موجود مي) 1
اما در صورت تمايل اين دسته از دانشجويان، مديريت دانشجويي تالش خواهد نمود آنان را . از سوي دانشگاه وجود ندارد) شبانه( خوابگاه به دانشجويان نوبت دومامكان واگذاري 

   3671641167: كدپستي .ساختمان اميركبيردامغان، ميدان دانشگاه، : نشاني) 2. ها اسكان دهد هاي غيردولتي، برابر مقررات اين نوع از خوابگاه در خوابگاه
  023-35220251: ول خدمات آموزشيئتلفن كارشناس مس 35220089: تلفن مدير خدمات آموزشي  35220087: دفتر معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي كستلف

  www.cmu.ac.ir  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار* 
الزم به ذكر است كه خوابگـاه دانشـجويان خـواهر در محوطـه دانشـگاه      . دهد دانشگاه در اختيار كليه دانشجويان خوابگاه و امكانات رفاهي قرار مياين ) 1 :شرايط عمومي) الف
زمـين   -2 ،فيزيـك دريـا   -1: هـاي  داوطلباني كه رشته اقيانوس شناسي را انتخاب كنند در آغاز ترم پنجم تحصيل با نظر گروه آموزشي و دانشگاه در يكي از گـرايش ) 2 .باشد مي

همچنين داوطلباني كه رشته مديريت و بازرگاني دريايي را انتخاب كنند در آغاز تـرم پـنجم   ) 3. زيست شناسي دريا ادامه تحصيل خواهند داد -4شيمي دريا و  -3 ،شناسي دريا
داشـتن  ) 1 :ياختصاصشرايط ) ب .مناطق ويژه ادامه تحصيل خواهند داد -3گمرك و  -2 ،نيبنادر و كشتيرا -1: هاي تحصيل با نظر گروه آموزش و دانشگاه در يكي از گرايش

عدم داشتن ضعف بينايي، عدم استفاده از عينك طبي، عدم داشتن كوررنگي چشم، عدم داشتن نقص جسماني و دارا بودن سالمت جسـمي و روحـي    )2 .ديپلم رياضي و فيزيك
ليست پزشكان معتمد سـازمان و  (باشد  الزم به ذكر است هزينه كليه مراحل معاينات پزشكي بر عهده شخص داوطلب مي. بنادر و دريانورديكامل با تاييد پزشك معتمد سازمان 

بـراي   سـانتيمتر  165براي داوطلبان رشته مهندسي دريـا، دريـانوردي و داشـتن قـد      سانتيمتر 170داشتن حداقل قد  )3). ها در وب سايت آن ارگان قابل دسترسي است ارگان
هـاي مـذكور چنانچـه متقاضـي      التحصيلي و اخذ مدرك كارشناسي در رشـته  داوطلبان پس از فارغ )4 .داوطلبان رشته مهندسي كشتي و مهندسي مخابرات و الكترونيك دريايي

هـاي كـارورزي الزم در روي كشـتي در امتحانـات شايسـتگي       هبايست پـس از طـي دور   هاي دريايي باشند، ضمن دارا بودن شرايط اختصاصي ارگان مربوطه، مي خدمت در ارگان
الزم به ذكر است در صورت نياز به اخذ گذرنامه، شناسنامه دريايي و مجوز خروج از كشور جهت اعزام . سازمان بنادر و دريانوردي شركت و حد نصاب نمره قبولي را كسب نمايند

داشتن معافيت پزشكي ) 5. گونه تعهدي نخواهد داشت باشد و دانشگاه در اين زمينه هيچ مربوطه به عهده شخص دانشجو مي ها و تضامين به دوره كارورزي در دريا، تمامي هزينه
  0545-2220020-3: تلفن         99717-56499: كد پستي.      چابهار، بلوار دانشگاه: نشاني) 6 .باشد براي احراز مشاغل دريايي قابل قبول نمي

  www.zabol.ac.ir  دانشگاه زابل* 
هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجو يي براي دانشجويان دوره دانشگاه زابل )2. روزانه در حد امكانات دانشگاه، خوابگاه تعلق خواهد گرفت به كليه متقاضيان دوره)1

           .شود استيجاري داده ميخوابگاه  به كليه متقاضيان دوره پرديس خودگردان) 3. ندارد )شبانه( نوبت دوم
  www.semnan.ac.ir  دانشگاه سمنان* 

كند و از ارائه خوابگاه به دانشجويان شبانه و پرديس خودگردان معـذور   دانشگاه سمنان با توجه به محدوديت امكانات به دانشجويان روزانه فقط در سال اول خوابگاه واگذار مي) 1
  023-33654325و  33654324و  33654326: تلفن اداره كل آموزش         .پرديس شماره يك دانشگاه ،روبروي پارك سوكان ،ميدان دانشگاه: نشاني) 2. است
  www.usb.ac.ir  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان* 

دانشجويان مجرد روزانـه غيربـومي در   از  %40به فقط) 2 .كند واگذار ميدانشگاه خوابگاه هاي تك رقمي مجرد به مدت هشت نيمسال در سايت به دارندگان رتبهدانشگاهاين ) 1
براي دانشـجويان دوره روزانـه، نوبـت دوم و پـرديس      مين خوابگاه متاهليأهيچگونه امكان ت )3. آزمون سراسري خوابگاه واگذار خواهد شد سنوات مجاز براساس رتبه داوطلب در

دانشـجويان دوره نوبـت دوم و    )5. تغذيـه وجـود نـدارد    ت دوم و پرديس هيچگونه امكانات رفاهي اعم از خوابگاه، سرويس اياب و ذهاب ونوب براي دانشجويان دوره ) 4. باشد نمي
  .مراجعه نمايند دانشگاه وبسايتاطالعات بيشتر به  داوطلبان جهت كسب )6. استفاده كنند) بخش خصوصي در سطح شهر(هاي خودگردان  خوابگاه توانند از امكانات پرديس مي

  www.shahroodut.ac.ir  دانشگاه شاهرود* 
در صورت وجود ظرفيـت، دانشـجويان روزانـه غيربـومي اسـتان سـمنان        )1 :شود هاي موجود موارد زير به اطالع داوطلبان ورود به اين دانشگاه رسانده مي با عنايت به محدوديت

دانشگاه تعهدي در خصوص اعطاي وام شهريه بـه   )2 .گيرد خوابگاه تعلق نمي) شبانه(استفاده نمايند و به دانشجويان نوبت دوم توانند حداكثر دو نيمسال تحصيلي از خوابگاه  مي
بـا   )3 .رددگـ  ندارد و در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان، اعتبار تخصيص داده شده بين دانشجويان واجد شرايط توزيع مـي ) شبانه(دانشجويان نوبت دوم 

  . باشد هاي كشاورزي در پرديس كشاورزي دانشگاه مي رشتهمحل تحصيل  )4 .باشد توجه به مسافت كوتاه خوابگاه خواهران و دانشگاه، مسير فوق فاقد سرويس اياب و ذهاب مي
    023-32392204-9: تلفن           3619995161: كدپستي                  .شاهرود، بلوار دانشگاه: نشاني) 5

  www.uk.ac.ir  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان* 
شود و از ترم سه به بعد مادامي كه دانشجو از نظر معدل جزو  هاي كشوري زير دوهزار يك دستگاه لپ تاپ و براي دو ترم اول خوابگاه رايگان و تغذيه رايگان داده مي براي رتبه) 1

) 3 .در مجتمع آموزشي عالي راور امكان واگذاري خوابگاه و تغذيه در بخـش دولتـي وجـود نـدارد    ) 2 .يابد تغذيه رايگان ادامه مي خوابگاه وهاي خود باشد  اي سه نفر اول هم دوره
 واگـذاري خوابگـاه و   براي رشته فرش مجتمع آمـوزش عـالي راور امكـان   ) 4 .براي مركز آموزش عالي بافت فقط داراي خوابگاه خودگردان غيردولتي براي دانشجويان دختر است

  .هاي مجتمع آموزش عالي بافت فقط خوابگاه خودگردان غيردولتي براي دختران وجود دارد براي رشته) 5 .تغذيه در بخش دولتي وجود ندارد
  www.shirazu.ac.ir  دانشگاه شيراز* 

با توجه بـه محـدوديت خوابگـاهي،    ) 2. شهرستان داراب قرار دارد كيلومتري 7داراب در كيلومتري شهر شيراز و دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي  270شهرستان داراب در ) 1
بـه دانشـجويان روزانـه    ) 3. شـود  كه بر اساس اولويت واگذار مي نفر دانشجوي پسر در خوابگاه دولتي ظرفيت دارد 500نفر دانشجوي دختر و  300پذيرش  دانشگاه حداكثر براي

هاي برتر آزمون سراسري و استعداد درخشـان، خوابگـاه    به كليه دانشجويان رتبه) 4 .شود وجود ظرفيت، خوابگاه واگذار مي كيلومتري درصورت 100ساكن اطراف شيراز تا شعاع 
مـورد خوابگـاه بـه سـايت      شـتر در در صورت نياز به كسب اطالعـات بي ) 6. باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي) 5 .شوند نمي 3شود و اين دانشجويان شامل بند  واگذار مي

   071-36134000: تلفن        . ميدان ارم، مجموعه پرديس دانشگاهي ارمشيراز، : نشاني) 7. دانشگاه شيراز مراجعه فرماييد
  .باشد هاي حضوري مي ها مانند شرايط عمومي دوره شرايط عمومي پذيرش در اين دوره :عمومي شرايط )الف :هاي مجازي شرايط مربوط به دوره

نام معادل  با استفاده از سيستم نوين آموزش الكترونيكي، تشكيل هر دوره منوط به حداقل ثبت هاي مجازي، هاي زياد برگزاري دوره با توجه به هزينه )1 :شرايط اختصاصي) ب
دانشجويان قـرار داده   در اختيار... امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه، سلف سرويس، وام دانشجويي و با توجه به نوع سيستم آموزش هيچگونه )2. باشد يك سوم ظرفيت هر دوره مي

هـاي صـوتي فلـش     فايـل  و (sess) ازموجود در كتابخانه ديجيتال سيستم اتوماسيون آموزشي دانشگاه شير Pdf آموزش به روش الكترونيكي بر مبناي ارائه فايل )3. نخواهد شد
حال حاضر در  امتحانات در اواسط هر نيمسال تحصيلي و در پايان آن به صورت حضوري و در )4. باشد هاي مجازي مي موجود در قسمت محتواي دروس و سپس برگزاري كالس

هزينـه برگـزاري   : تـذكر . باشـد  گردد كه انتخاب محل امتحان بـر عهـده دانشـجو مـي     برگزار ميبندرعباس و كرمان  چند مركز از قبيل شيراز، تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، بابل،
جهت اطالعات بيشتر بـه   )6 .باشد كه در ابتداي سال تحصيلي ميزان آن توسط دانشكده مشخص خواهد شد دانشجو مي امتحانات غير از شيراز و در ساير مراكز امتحاني بر عهده

  .هاي مختلف تحصيلي در پايگاه اينترنتي دانشگاه درج شده است ثابت و متغير دورهشهريه  )7. مراجعه نماييد www.vus.ir : سايت دانشكده
  www.bkatu.ac.ir  االنبياء ـ بهبهان دانشگاه صنعتي خاتم* 

اين دانشگاه به دليل كمبود امكانات خوابگاهي امكان اسكان تمامي دانشجويان دوره روزانه را نـدارد و واگـذاري فضـاي محـدود     ) 2 .باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي مي) 1
بـراي دانشـجويان   اين دانشگاه هيچ تعهدي در قبال تامين خوابگاه دانشجويي ) 3. باشد موجود به دانشجويان روزانه صرفاً بر اساس اولويت بندي ارائه شده توسط صندوق رفاه مي

اسـتان  : نشـاني ) 5 .گـردد  كيلومتري از مركز شهرسـتان بهبهـان خوابگـاه واگـذار نمـي      50تا شعاع ) روزانه و شبانه( به دانشجويان بومي) 4 .نداردپسر و دختر ) شبانه( نوبت دوم
      .خوزستان، شهرستان بهبهان، ابتداي جاده ديلم

  www.stu.ac.ir  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز* 
هاي دوره  و فاقد خوابگاه براي رشته دارد هاي برتر هر رشته را شدگان جديد روزانه با الويت حائزين رتبه واگذاري خوابگاه، تنها به تعداد محدودي از پذيرفتهاين دانشگاه امكان) 1

. هاي روزانه و شبانه آموزشكده فني ورزقان وجـود نـدارد   دوره بوده، لذا امكان ارائه خوابگاه براي ات خوابگاهي در آموزشكده فني وزرقاناين دانشگاه فاقد امكان) 2. باشد شبانه مي
هـا بصـورت    زاري اين دورههاي الكترونيكي بوده و برگ ها، دانشكده آموزش محل تحصيل پذيرفته شدگان اين دوره) الف :هاي مجازي اختصاصي دوره عمومي و شرايط و ضوابط) 3

نيمسال تحصيلي مطابق مصوبه  هر شهريه(توانايي پرداخت شهريه ) ج .پرسرعت آشنايي كامل با كاربري رايانه و اينترنت و امكان دسترسي به اينترنت) ب .الكترونيكي خواهد بود
ارائه L.M.S  سامانه مديريت آموزشي اي ش الكترونيكي بصورت اينترنتي در محيط چندرسانهآموز) د .)دانشجو اخذ خواهد شد هيات امنا خواهد بود كه در ابتداي هر نيمسال از

تعلـق   بـه دانشـجويان دوره الكترونيكـي   ... امكانـات رفـاهي شـامل خوابگـاه، وام تحصـيلي و      )و. نام به هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود وجوه پرداختي پس از ثبت)  ه. گردد مي
و  داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشـتر و آگـاهي از قـوانين   ) ح. نام كننده خواهد بود ثبت ها منوط به حد نصاب رسيدن دانشجويان برگزاري دوره و تشكيل كالس) ز. گيرد نمي

  .تماس حاصل نمايند 041-34249611 :شماره تلفن اجعه و يا بامر www.vu-sahand.ir: به نشاني توانند به سايت اينترنتي دانشكده مقررات آموزشي مي
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 آموزش عاليها و مؤسسات  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.sirjantech.ac.ir  دانشگاه صنعتي سيرجان* 

نوع گرايش با توجه به امكانات موجود دانشگاه و وضعيت تحصيلي دانشجو در سـال   ،در رشته علوم مهندسي) 2. در اين دانشگاه امكان ارائه خوابگاه به دانشجويان وجود ندارد) 1
  .شود اول، پس از اتمام سال اول توسط بخش مربوطه در دانشگاه تعيين مي

  www.mut.ac.ir  مالك اشتردانشگاه صنعتي * 
داشـتن سـالمت   ) 2. به واليت فقيهمتعهد و متدين بودن به دين مبين اسالم، تابعيت جمهوري اسالمي ايران و التزام عملي به نظام و قوانين جمهوري اسالمي ايران و اعتقاد  )1

عـدم سـابقه عضـويت و وابسـتگي بـه      ) 4. ش وزارت دفـاع هاي الزم برابر ضوابط هسته گـزين  احراز صالحيت) 3. جسماني متناسب با دوره تحصيلي و نداشتن سوءپيشينه كيفري
 .هاي سياسي و حزبي شركت نماينـد  توانند در فعاليت نميتحت هيچ عنوان هاي قانوني، دانشجويان اين دانشگاه  با توجه به ممنوعيت) 5. الحادييا هاي سياسي غيرقانوني و  گروه

. آيـد  يرش دانشگاه تشخيص داده شود، از ادامه مراحل گزينش و يا تحصيل داوطلب در اين دانشگاه جلوگيري بعمل مياي كه شرايط داوطلب مغاير با شرايط پذ در هر مرحله) 6
) 8. يابـد  هاي تحصيلي اين دانشگاه اصالح و تغييـر مـي   از دروس تخصصي رشته% 30برابر ضوابط و مقررات آموزشي وزارت علوم و با توجه به نيازهاي صنايع دفاعي كشور، تا ) 7

آموختگان، مدرك مورد تأييد وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري     ريزي وزارت علوم خواهد بود و به دانش برنامه آموزشي دانشگاه مطابق برنامه آموزشي مصوب شوراي عالي برنامه
مگـر  (جويان در طول تحصيل مجاز به انتقال و تغيير رشته نيستند دانش) 10. دانشجويان بايد در طول مدت تحصيل تمامي ضوابط اين دانشگاه را رعايت نمايند) 9. شود اعطا مي

پـذيرد و پذيرفتـه شـدگان الزم اسـت      هاي روزانه، از ميان شاغلين نيروهـاي مسـلح صـورت مـي     دورههاي  برخي از رشتهپذيرش در ) 11). در شرايط خاص به تشخيص دانشگاه
   .نام به دانشگاه ارائه نمايند هزينه تحصيلي داوطلب، اخذ و در هنگام ثبتموافقتنامه سازمان محل خدمت خود را، مبني بر تقبل 

  www.doe.ac.ir  )نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران(دانشگاه علوم انتظامي امين * 
دانشـگاهي نظـام جديـد بـه اسـتخدام ناجـا        كاركنان پايور و پيماني درجه دار كه با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه نظام قديم و يا پـيش  )1 : شاغلين ناجا شرايط اختصاصي

ها و  يل همزمان در دانشگاهعدم اشتغال به تحص )2. توانند كد مربوط به مقطع كارشناسي شاغلين را انتخاب نمايند اند، در طول درجات گروهبان يكمي و استوار دومي مي درآمده
شروع به تحصيل كاركنان پيماني منوط به قبولي در مراحل تغيير وضعيت به صورت پايور وفـق مقـررات   . عضويت به صورت كادر پايور يا پيماني ناجا )3. مؤسسات آموزش عالي

نامه كتبـي از نيـروي انسـاني اسـتان يـا يگـان        موافقت )5. نظباطي براي شاغلين ناجانداشتن سابقه محكوميت كيفري و همچنين تنبيهات ا )4. باشد گزينش و استخدام ناجا مي
  .توانند كدرشته مربوط به شاغلين را انتخاب نمايند كه حداقل دو سال از خدمت پيماني آنها سپري شده باشد كاركنان پيماني در صورتي مي )6. مربوطه جهت ادامه تحصيل

     .انجام خواهد شد) بدون آزمون(هاي ويژه شاغلين ناجا صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي  محل ه پذيرش دانشجو در كليه كدرشت) 7
  .هاي تحصيلي اين دانشگاه براي كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند داوطلبان عالقمند به انتخاب رشته )1 :تذكرات

  .دانشگاه علوم انتظامي امين ابتداي بزرگراه شهيد خرازي، بعد از تقاطع غير همسطح شهيد خرازي و آزادگان،، )غرب(بزرگراه شهيد همت شهرداري،  22منطقه تهران، : نشاني )2
  14986-19991: كد پستي

  www.ramin.ac.ir  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ اهواز* 
  .اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد )2. كيلومتري جاده اهواز ـ شوشتر واقع شده است 35اين دانشگاه در ) 1

  www.sanru.ac.ir  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري* 
         578: صندوق پستي.    جاده دريا 9ساري، كيلومتر : نشاني) 2 .عهده نخواهد داشتاين دانشگاه با توجه به كمبود امكانات رفاهي و خوابگاهي تعهدي در اين خصوص به ) 1

      0151-3822577: نمابر     3822574-6: تلفن
  www.gau.ac.ir  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان* 

داوطلبـان جهـت كسـب    ) 2. باشـد  و همچنين امكانات رفاهي براي كليه دانشـجويان فـراهم مـي   داراي خوابگاه است كليه مقاطع اين دانشگاه براي كليه دانشجويان غيربومي ) 1
  .اطالعات بيشتر در مورد دانشگاه، به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند

  www.quranu.ac.ir  دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم ـ وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه* 
     021-66729866-8: تلفن        11338-16814: كدپستي.       ، طبقه دوم63تهران، خيابان حافظ، خيابان نوفل لوشاتو، پالك : دفتر مركزي نشاني

  www.cfu.ac.ir  )ويژه شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش(فرهنگيان دانشگاه * 
دريافت فرم معلم مبني بـر موافقـت   ) 2). مشروط به تدوام اشتغال در آموزش و پرورش(نام در آزمون  آموزش و پرورش در زمان ثبتداشتن حكم كارگزيني رسمي يا پيماني ) 1

يافت فرم معلم توانند براي در داوطلبان مي. (كتبي با ادامه تحصيل شاغلين رسمي و پيماني از اداره آموزش و پرورش محل خدمت بر اساس شرايط مندرج در دستورالعمل مربوط
لـذا در  . نـام در آزمـون اسـت    عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت: تبصره). به كارگزيني اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند

عدم اشتغال به تحصـيل در  ) 3. تلقي خواهد شد» كان لم يكن«ولي وي در آزمون شركت نموده و پذيرفته شود قب) فرم معلم(صورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقتنامه كتبي 
. نام، شروع به تحصيل و حـين تحصـيل   ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي در زمان ثبت در دانشگاه) اعم از پيوسته و يا ناپيوسته(هاي كارداني و باالتر  هر يك از دوره

چنانچـه آمـار   ) 5. باشـند  هاي تحصيلي ويژه فرهنگيـان نمـي   مجاز به انتخاب رشته) روزانه يا شبانه، دولتي يا غيردولتي، معادل يا غيرمعادل(دارندگان مدرك كارداني و باالتر ) 4
» كان لم يكن«د در آزمون براي تشكيل كالس نرسد، قبولي اين افرا) نفر 15حداقل (هاي مربوط به ويژه فرهنگيان به حدنصاب الزم  پذيرفته شدگان در هر يك از كدرشته محل

اند، براي تشكيل كالس در بين واحدهاي تابعـه دانشـگاه فرهنگيـان، در اختيـار      هاي پذيرفته شده كه به حدنصاب نرسيده تغيير محل تحصيل در كدرشته: تبصره. گردد تلقي مي
هـاي تحصـيلي ويـژه     محل تحصـيل پذيرفتـه شـدگان رشـته    ) 6. باشد ه داوطلب ميبديهي است مسؤوليت انتخاب كدرشته محل به عهد. باشد سازماني مركزي دانشگاه مزبور مي
هاي آزمايشي،  هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در همه گروه كليه رشته) 7. باشد هاي دانشگاه فرهنگيان مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي شاغلين رسمي و پيماني، پرديس

مجـاز بـه   ... التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي قراردادي، داوطلبان آزاد و  ساير داوطلبان اعم از معلمان حق. باشد پرورش ميمخصوص شاغلين رسمي و پيماني آموزش و 
عـالوه بـر   ) 8. د شـد تلقي خواهـ » كان لم يكن«هاي تحصيلي مزبور، قبولي آنان  هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورت انتخاب و قبولي در هر يك از رشته انتخاب رشته

بـراي فرهنگيـان نيـز الزامـي      شرايط و ضوابط اختصاصي مذكور، رعايت شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج در اين دفترچه، كه كليه داوطلبان ملزم به رعايت آن هسـتند، 
نام يـا تحصـيل قبـولي وي لغـو      يط الزم را نداشته است در هر مرحله از ثبتچنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص گردد كه شرا) 9. است
با توجه به قانون مديريت خـدمات كشـوري، كاركنـان دولـت مجـاز بـه اسـتفاده از مأموريـت         ) 10. هاي ناشي از آن خواهد بود گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت مي

سقف سابقه خدمتي جهت ادامه تحصيل فرهنگيان رسمي ) 11. خدمت، خارج از ساعت اداري موظف، ادامه تحصيل خواهند دادفرهنگيان محترم ضمن انجام  باشند آموزشي نمي
ت تواننـد در آزمـون شـرك    شوند، با در نظر گرفتن موارد ذيل مي بازنشسته نمي 1394-95باشد؛ فلذا فرهنگياني كه تا شروع نيمسال اول سال تحصيلي  ـ پيماني مالك عمل نمي

اند، چنانچه در زمان شروع بـه تحصـيل، تعهـد آنـان بـه اتمـام        افرادي كه قبالً به آموزش و پرورش تعهد خدمتي سپرده: 1تبصره . نموده و درصورت قبولي، ادامه تحصيل نمايند
مانده  بر اين اساس افراد مزبور بايد سقف خدمت قانوني باقي. ندباش مي) روزانه، شبانه و نيمه حضوري(هاي  نرسيده باشد ملزم به سپردن تعهد مجدد جهت ادامه تحصيل در دوره

ري بدليل عدم ايفـاي تعهـد،   را جهت ايفاي تعهد دوره جديد نيز حتماً مورد لحاظ قرار دهند؛ در غير اينصورت مكلف به پرداخت خسارت حسب مورد مندرج در متن تعهد محض
اين قبيل افراد صـرفاً بـر اسـاس    . گونه تعهد خدمتي به آموزش و پرورش ندارند، تابع قانون آموزش رايگان خواهند بود كه هيچافرادي : 2تبصره . در زمان بازنشستگي خواهند بود

غلين رسمي و شا) 12. باشند هاي نيمه حضوري نيز تابع شرايط و ضوابط مربوط مي ضمناً مشمولين دوره. قانون مزبور به دانشگاه محل تحصيل تعهد آموزش رايگان خواهند سپرد
داوطلبان آزاد در صـورت انتخـاب   ) 13. باشند هاي مربوط به كارشناسي پيوسته دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي نمي پيماني مجاز به انتخاب كدرشته محل

) 14. باشد و مسؤوليت ناشي از عدم رعايت ضوابط به عهده داوطلب مي كدرشته محل هاي مربوط به ويژه فرهنگيان رسمي ـ پيماني تحت هر شرايطي قبولي آنان لغو خواهد شد 
  .انجام خواهد شد) بدون آزمون(هاي ويژه شاغلين رسمي و پيماني وزارت آموزش و پرورش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي  محل پذيرش دانشجو در كليه كدرشته 
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 5پيوست شماره                                                                                                                                                           فصل سوم

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاهشرايط 178 صفحه  5شماره  پيوست
 

  :ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي اختصاصي دانشگاهشرايط و ضوابط عمومي و ) 5
   غيردولتي ـ غيرانتفاعي هاي دورهشرايط و ضوابط 

  التحصـيالن  فارغ  خواهد بود و به  فناوري و  علوم، تحقيقات  وزارت  آموزشي  نظام  و براساس  واحدي  ، نظام درسي  نظام  غيردولتي ـ غيرانتفاعي   عالي  آموزش  در مؤسسات    
 و  تهيـه   در قبال  تعهدي  هيچگونه  مؤسسات  اخذ خواهد شد و اين  شهريه  شدگان از پذيرفته .شد اعطا خواهد  فناوري و  تحقيقات ، علوم  مربوط، برابر ضوابط وزارت  مدرك
،  خـدمت   بـه   از اعـزام   قبـل   غيبت  نداشتن و  شدن  پذيرفته  صورت باشند در مي  خدمت  مشغول  اكنون هم  كه  داوطلباني. ندارند  دانشجويان  و غذاي  ، خوابگاه مسكن  تأمين

نماينـد    و شركت  نام ثبت  سراسري  در آزمون  از تحصيل  انصراف  توانند بدون كنند مي نمي  استفاده  تحصيلي  از معافيت  كه  مؤسسات  اين  دانشجويان. شد خواهند  ترخيص
هرگونه تغيير رشـته و انتقـال دانشـجويان مطـابق ضـوابط آموزشـي       . نمايند  جديد ارايه  قبولي  محل  خود را به  قطعي  انصراف بايد  نام ثبت  هنگام  به  ليقبو  صورت در  كه

 .پذيرد ها و مؤسسات آموزش عالي صورت مي دانشگاه
  آزمـون پـذيرش بـدون     طريق از 5و  4، 3، 2، 1  آزمايشي  هاي گروه  داوطلبان  از بين  غيردولتي ـ غيرانتفاعي   عالي  آموزش  مؤسسات  براي  ضوابط ذيل شرايط و  اساس بر

  .شود مي  دانشجو پذيرفته 1394  سال
  :غيردولتي ـ غيرانتفاعي  عالي  آموزش  در مؤسسات  ضوابط تحصيل -1

  التحصـيالن  فـارغ   خواهد بود و به  فناوري و  ، تحقيقات علوم  وزارت  آموزشي  نظام  و براساس  واحدي  نظام  غيردولتي ـ غيرانتفاعي   عالي  آموزش  سساتمؤ  درسي  نظام )الف
  باشند، معافيت  نداشته  قانوني  منع  عمومي  وظيفه  از نظر خدمت  مرد كه  دانشجويان  براي ) ب .اعطا خواهد شد  فناوري و  تحقيقات ، علوم  مربوط برابر ضوابط وزارت  مدرك
 )ج. خواهند شـد   ، ترخيص خدمت  به  از اعزام  قبل  غيبت  و نداشتن  شدن  پذيرفته  صورت باشند در مي  خدمت  مشغول  اكنون هم  كه  صادر خواهد شد و داوطلباني  تحصيلي
  تحصيلي  از وام توانند مي  دانشجويان )د .ندارند  دانشجويان  و غذاي  ، خوابگاه مسكن  و تأمين  تهيه  در قبال  تعهدي  گونههيچ  غيردولتي ـ غيرانتفاعي   عالي  آموزش  مؤسسات

  تـابع   غيردولتـي ـ غيرانتفـاعي     عـالي   آمـوزش   مؤسسـات   دانشجويان)   ه. نمايند  استفاده  بودجه  تخصيص  و در صورت  فناوري و  تحقيقات ، علوم  وزارت  نامه با آيين  مطابق
در   شـدن   پذيرفتـه  ) و.  اسـت   شـده   ذيربط مستثني  ايجاد مؤسسات  طرح  نامه آيين در  كه  باشند، مگر در مواردي مي  عالي  آموزش  مؤسسات  دانشجويان  آموزشي  مقررات
هرگونـه تغييـر رشـته و انتقـال     ) ز. شـود  نمـي   محسوب  سراسري  در آزمون  قبولي  كثر دو نوبتاز حدا  نوبت  يك  عنوان  به  ـ غيرانتفاعي غيردولتي  عالي  آموزش  مؤسسات

  .پذيرد ها و مؤسسات آموزش عالي صورت مي دانشجويان مطابق ضوابط آموزشي دانشگاه
  :رشته  و انتخاب  ضوابط گزينش -2

روزانـه، نوبـت دوم     هـاي  دوره  تحصـيلي   هـاي  بـر رشـته    ذيربط عالوه  آزمايشي  خود را از گروه  مورد عالقه  تحصيلي  هاي يا رشته  توانند رشته مي  داوطلبان
   .نمايند  مربوط انتخاب  آزمايشي  نور از گروه پيام  دانشگاه، مجازي و )شبانه(

  : ـ غيرانتفاعي غيردولتي عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه در  تحصيلي هاي مختلف  هريه دورهش -3
بر اسـاس مصـوبات وزارت   . باشند ها و مؤسسات غيرانتفاعي، ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مؤسسه محل قبولي خود مي كليه پذيرفته شدگان دانشگاه

لـذا   .تعيين و از پذيرفته شـدگان دريافـت خواهـد شـد    ي مؤسسه ذيربط بر اساس تصميمات هيأت امنا مؤسسات،ها و  دانشگاهعلوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه در اين 
را در پايگاه اينترنتي خـود   مصوب هيأت امنا نمايند، موظفند جداول شهريه ، كه نسبت به پذيرش دانشجو اقدام ميو غيرانتفاعي يردولتيغها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاه
     .ندايرساني نم وده و به در اين خصوص به داوطلبان اطالعدرج نم

  ***توجه  ***هاي مختلف تحصيلي    ها و رشته هاي ثابت و متغير دوره داوطلبان براي اطالع از ميزان شهريه  *** توجه  ***
  .ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو مراجعه نمايند هاي مجري، به پايگاه اينترنتي دانشگاه در دانشگاه

  
  :تذكرات مهم

از نحـوه ارائـه خـدمات دانشـجويي هـر      براي اطالع از شرايط و ضوابط و همچنـين   ،شود قبل از انتخاب رشته به كليه داوطلبان عزيز توصيه مي )1
  .دانشگاه ذيربط، مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خدمات اطالع حاصل نمايند سايت اينترنتي، به دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي

رفـاهي بـه    ساير تسـهيالت از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و غيرانتفاعي غيردولتي و ها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاه )2
 .باشند معذور مي خوددانشجويان 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  و اختصاصي دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي

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

 الزامـي  دانشكده مسئولين تشخيص به پرورشي ضوابط و آقايان براي مناسب پوشش و اسالمي وناتئش و) معمولي چادر( بانوان براي پوشش كامل رعايت )3. مورد تاييد دانشكده
محيط آموزشي اين دانشكده بـراي بـرادران و    )4. دانشكده حق دارد از ادامه تحصيل دانشجو در هر مرحله از تحصيل جلوگيري نمايد بند اين رعايت عدم صورت در: تبصره. است

ال انجام خـدمت  براي برادران پذيرفته شده كه از نظر خدمت عمومي منعي نداشته باشند، معافيت تحصيلي صادر خواهد شد و داوطلبان در ح )5. باشد خواهران بصورت مجزا مي
 موفقيـت  بـا  را دانشـكده  ايـن  نيـاز  پيش واحدهاي موظفند دانشكدهاين  شدگان پذيرفته )1 :اختصاصي ضوابط و شرايط )ب. شوند اند، ترخيص مي كه قبل از اعزام غيبت نداشته

 و مقـررات  كليـه  اسـت  موظـف  دانشـجو  )3 .علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بـود در صورت انصراف يا انتقال دانشجو، پرداخت خسارت وارده مطابق با ضوابط وزارت  )2. بگذرانند
رياضي و فني، علوم (هاي آزمايشي  ن و ادبيات عرب از بين گروهزبا و اسالمي حقوق و فقه حديث، و قرآن علوم رشته در دانشجو پذيرش )4 .نمايد رعايت را دانشكده هاي نامه آيين

 دانشـكده  ايـن  درسي نظام چند هر )6 .نمايند استفاده نيز دانشجويان رفاه صندوق شهريه وام از توانند مي شهريه پرداخت جهت دانشجويان )5 .بودخواهد  )انسانيتجربي و علوم 
 امكانـات  از دزفـول  شـعبه  نهـايي  شـدگان  پذيرفته )7. گردد ه ميئزم به گذراندن واحدهايي است كه از طرف آموزش دانشكده در هر ترم تحصيلي ارامل دانشجو ولي است واحدي
. د و دانشكده تهران اختصاص به خواهران داردنه به دانشجويان ندارئين تهران و ساوه هيچگونه امكانات خوابگاهي براي اراالد اصول دانشكده )8. بود خواهند مند بهره خوابگاه رفاهي

 )1 :امتيازات و تسهيالت )ج. نمايد مي همكاري خوابگاهي تسهيالت زمينه در دانشجو خواهران براي و ندارد برادران براي خوابگاهي امكانات هيچگونه قم الدين اصول دانشكده )9
التحصيالن ممتاز كارشناسي پذيرش همين دانشكده بـر طبـق مصـوبه وزارت علـوم بـه       از فارغ )2. گردند اي برخوردار مي هاي اول تا سوم هر سال در هر رشته از هداياي ويژه رتبه

 خواهنـد  برخوردار دانشجويي حوادث بيمه مزاياي از دانشجويان )3.  شوند مازاد ظرفيت بدون شركت در كنكور در مقطع كارشناسي ارشد همين دانشكده پذيرفته مي% 10 يزانم
تبـي ديـپلم نظـام قـديم يـا پـيش       ك معـدل  كـه ي شدگان پذيرفته )5 .گردند مي برخوردار اي ويژه تخفيفات از جزء 5 هر حفظ ازاء به قرآن حافظان نهايي شدگان پذيرفته )4. بود

 از باشد باالتر يا 5/19 آنان تحصيلي نيمسال معدل كه دانشجوياني )6 .شهريه ثابت و متغير در نيمسال اول معاف خواهند بود% 10يا باالتر باشد از پرداخت  5/18دانشگاهي آنان 
  . بود خواهد معاف يبعد نيمسال در متغير و ثابت شهريه% 10پرداخت 

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

  www.urd.ac.ir  اديان و مذاهب ـ قمغيرانتفاعي   دانشكده* 
  025-32802627: نمابر     )144و  153و  171داخلي آموزش ( 32802610: تلفن .)ع(روبري مسجد امام صادق ،شهرك پرديسان ،قم: نشاني

  www.refah.ac.ir  )ويژه خواهران(رفاه ـ تهران غيرانتفاعي   دانشكده* 
رشته، استخراج و بـراي انجـام    اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشكده پس از اتمام مرحله انتخاب) 2. است پذيرش در اين دانشكده با شرايط خاص و داراي مصاحبه) 1

حداكثر شرط سني براي ورود ) 4. پوشش چادر و رعايت شئونات اسالمي براي پذيرفته شدگان الزامي است) 3. خواهد شد مصاحبه از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم
تحقيقـات و   ،طبـق ضـوابط ورزارت علـوم    نيـاز  دانشجويان در صورت لزوم موظف به گذراندن واحدهاي پيش) 5. باشد مي )به بعد 1/7/1359 متولدين(سال تمام  35به دانشكده، 

تهـران،  : نشـاني ) 8. باشد استفاده دانشجويان مي و ورزشي مناسب براي دانشكده داراي امكانات فرهنگي )7. باشد امكانات خوابگاهي مي دانشكده فاقد هرگونه )6. باشند ناوري ميف
  021-35074216-33521776: تلفن .        شوراي اسالمي، ابتداي خيابان مردم ميدان بهارستان، ضلع شرقي مجلس
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 مؤسسات غيرانتفاعيها و  و ضوابط دانشگاهشرايط 179 صفحه 5 ه شمار پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  و اختصاصي دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي

  www.imamreza.ac.ir  ـ مشهد )ع( امام رضاغيرانتفاعي   گاهدانش* 
ترجيحـا  (رعايت كامل شئونات و هنجارهاي اسالمي به ويژه حجاب اسالمي  )2 .اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) 1

دفترچه براي كليه دانشجويان الزامي است و اين رعايت مفاد مندرج در  )3 .هاي مرتبط با دانشگاه براي دختران و پسران و رعايت كامل اصول عفاف در محيط) چادر براي خواهران
شده داوطلـب بـه سـازمان      معدل اعالم( و يا بيشتر باشد 19داوطلباني كه معدل كتبي ديپلم آنها ) 4. رعايت مفاد فوق اخذ خواهد گرديد نام تعهد مكتوب در خصوص هنگام ثبت

 تا سوم هر رشته در هر سالدانشجويان رتبه اول  )5. هاي تحصيل اين دانشگاه را انتخاب و پذيرفته شوند از پرداخت شهريه ثابت اولين نيمسال معاف خواهند بود و رشته) سنجش
دانشجوياني كه در طول سـال تحصـيلي در دانشـگاه در مسـابقات     ) 6. درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود 50و  75، 100به ترتيب از ) شامل دو نيمسال تحصيلي(

دانشجويان ممتاز و حافظين قـرآن   )7. د از دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند شدها و موسسات علمي كشور شركت و مقام اول تا سوم را كسب نماين علمي و يا ورزشي دانشگاه
دانشـجويان دختـر و غيربـومي واجـد      )8. از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد) ع(المللي امام رضا نامه استعدادهاي درخشان دانشگاه بين در طول دوران تحصيل براساس شيوه

اعطـاي دانشـنامه رسـمي وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري بـه        ) 10 .توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي استفاده نماينـد  بگاه دانشگاه ميشرايط مقررات استفاده از خوا
  .ميدان فلسطين مشهد،): نخواهرا( پرديس رضواننشاني ) 12        051-38041: تلفن .مشهد، خيابان دانشگاه، خيابان اسرار: سازمان مركزي نشاني) 11. آموختگان دانش

  www.amiralmoemenin.ac.ir  اهوازـ  )ع(اميرالمؤمنينغيرانتفاعي   گاهدانش* 
   06113337525 :تلفن.    الهدي جنب پل شهيد علم ،بلوار امام موسي صدر ،امانيه ،اهواز: نشاني

  www.iuc.ac.ir  چابهارغيرانتفاعي   گاهدانش* 
در  دانشگاه با توجه به داشتن امكانات خوابگاهي مدرن با كيفيت و استاندارد )2. اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )1

بيشـتر   و يا 19داوطلباني كه معدل كتبي ديپلم آنها  )3. ام خواهد نمودمحدوده دانشگاه در قبال اخذ شهريه نسبت به تامين خوابگاه براي دختران و پسران به صورت مستقل اقد
 )4 .هاي تحصيلي اين دانشگاه را انتخاب و پذيرفته شوند از پرداخت شهريه ثابت اولـين نيمسـال معـاف خواهنـد بـود      و رشته) معدل اعالم شده داوطلب به سازمان سنجش(باشد 

داوطلبـاني كـه در    )5. درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهنـدبود  50و  75، 100به ترتيب از ) شامل دو نيمسال تحصيلي(ر سال داوطلبان رتبه اول تا سوم هر رشته در ه
ژه برخـوردار  از دريافـت جـايزه ويـ    ،سسات علمي كشور شركت و مقام اول تا سـوم را كسـب نماينـد   ؤها و م طول سال تحصيلي در دانشگاه در مسابقات علمي و يا ورزشي دانشگاه

المللي چابهار از تخفيف شـهريه برخـوردار خواهنـد     نامه استعدادهاي درخشان دانشگاه بين داوطلباني ممتاز و حافظين قرآن در طول دوران تحصيل براساس شيوه )6. خواهند شد
داوطلبـاني كـه مـدال المپيـاد در      )8. ريه ثابت نيمسال اول معاف خواهند شداز شه% 50و يا بيشتر باشد از پرداخت  18داوطلبان بومي استان كه معدل كتبي ديپلم آنها  )7. شد

براي داوطلبان ايراني رتبه الف خارج از  )9. المللي كسب نموداند از پرداخت شهريه آموزشي و خوابگاه در نيمسال اول معاف خواهند شد رشته تحصيلي خود را در سطح ملي و بين
اعطـاي دانشـنامه رسـمي وزارت     )10. مند خواهنـد شـد   انتخاب اين دانشگاه از تخفيفات ويژه در شهريه آموزشي و خوابگاهي در نيمسال اول بهره پس از) به باال ايران 18(كشور 

   9971773711: كدپستي. سيستان و بلوچستان، چابهار، منطقه آزاد تجاري، صنعتي، تراس بهشت: نشاني )11. علوم، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان
  054-35314310: تلفكس 31292313 - 35314303: تلفن
  www.khayyam.ac.ir  خيام ـ مشهدغيرانتفاعي   گاهدانش* 

سـلف   دانشجويي درنرخ  با غذا يك نوبت، به دانشجويان در) 2. نفر500 ظرفيت هاي متعلق به دانشگاه با خوابگاه در )هزينه اخذ با( كليه دانشجويان دختر تامين خوابگاه براي) 1
 شدگان  نام پذيرفته ثبت) 5. شد خواهند بيمه حوادث برخوردار مزاياي كليه دانشجويان از) 4. شوند وام شهريه برخوردار از توانند دانشجويان مي) 3. شود يم سرويس دانشگاه داده

  .ميدان مطهري رفيعي، شهيد بلوار ،)ع(علي بزرگراه امام مشهد، :نشاني) 6 .گردد و بصورت غيرحضوري انجام ميپايگاه اينترنتي دانشگاه طريق مراجعه به  از
  051-35134777 - 35252777 - 35156 :تلفن
  www.soore.ac.ir  سوره ـ تهرانغيرانتفاعي   گاهدانش* 

هاي پذيرش ايـن   متدين و متعهد از اولويت رعايت شئونات هنرمندعلوم، تحقيقات و فناوري و شرايط و ضوابط دانشگاه به ويژه  رعايت كليه مقررات و ضوابط دانشجويي وزارت) 1
تحصيلي به عهده دانشـجو   هاي مصرفي كارگاهي و اردوهاي علمي و رساله پايان نامه ليه هزينهك) 2 .براي پذيرفته شدگان الزامي است كه در طول دوره تحصيل ،باشد دانشگاه مي

 نيـاز  حصيلي و تشخيص گروه آموزشي مربوطه طبق ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فناوري، موظـف بـه گذرانـدن واحـدهاي پـيش     پذيرفته شدگان به تناسب رشته ت) 3. باشد مي
 200زير  هاي رتبه )5. باشد بسيجيان فعال در اولويت مي فرزندان آزادگان، حافظان قرآن كريم و همچنين درصد، 25رزندان جانباز باالي ف پذيرش فرزندان شاهد،) 4. خواهند بود

و  به منظور توانمندسازي) 7. خوابگاه ندارد دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تامين) 6. مند خواهند شد تخفيف شهريه در طول دوره تحصيلي مجاز، بهره ها از كشوري و المپيادي
كرده  هاي موجود دانشگاه تحصيل كه دانشجو در يكي ديگر از رشته امكان وجود داردرشته پذيرفته شده، اين  همزمان با تحصيل در ،شدگان در اين دانشگاه مهارت افزايي پذيرفته

الزم به توضيح اسـت كـه    )8. از سوي دانشگاه به وي اعطاء خواهد شد بديهي است در اين صورت، گواهي معتبر. واحد درسي تخصصي را در رشته دوم بگذزاند 50تا  40و حدود 
  021-66354245-6: تلفن     398كامياران، پالك  تهران، خيابان آزادي، بين خوش و آذربايجان، نبش كوچه: نشاني) 9. باشد در نمايش مي فاقد رشته بازيگري اين دانشگاه

  www.shomal.ac.ir  شمال ـ آملغيرانتفاعي   گاهدانش* 
سـال   هر دانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي در) 2 .نمايد اين دانشگاه را رعايت وفناوري  تحقيقات و هاي مصوب وزارت علوم، نامه آيين مقررات و دانشجوموظف است كليه) 1

دفتـر تهيـه مسـكن     تعهدي براي تامين خوابگاه نـدارد ولـي   اين دانشگاه هيچگونه) 3 .پرداخت درصدي از شهريه ثابت معاف خواهند بود مربوط از تحصيلي براساس دستورالعمل
اولـين نيمسـال    در) 5 .باشـد  بوفـه دانشـجويي مـي    بـرادران و  و اين دانشگاه داراي رستوران خواهران) 4 .آورد زمينه همكاري الزم رابعمل خواهد ناي دانشگاه در دانشجو واقع در

 هـراز  جـاده  5 كيلـومتر  آمل،: نشاني) 7 .مراجعه نمايند توانند به سايت اينترنتي دانشگاه داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر مي) 6. شد نخواهد تحصيلي مرخصي تحصيلي داده
  011-44203755: نمابر    44203710-13: تلفن        731:صندوق پستي          .)ع(سه راهي امامزاده عبداهللا ،)تهرانـ  آمل(

  www.ashrafi.ac.ir  شهيد اشرفي اصفهاني ـ اصفهانغيرانتفاعي   گاهدانش* 
رعايت حجاب كامل اسالمي توسط دانشـجويان دختـر، در محـيط دانشـگاه و      )2. رعايت كامل شئونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت براي تمام دانشجويان الزامي است )1

منـد خواهنـد    ي مطابق ضوابط در صورت تامين اعتبار بهرههاي اختصاص داده شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناور دانشجويان از وام) 3 .خارج از دانشگاه كامال الزامي است
اسـكان دانشـجويان دختـر غيربـومي جديـدالورود در      . خوابگاه براي تمام دانشجويان دختر غيربومي به طور خودگردان و از طريق بخش خصوصـي تـامين گرديـده اسـت     )4. شد

م ئاصفهان، سپاهانشهر، بلوار قـا : نشاني )6. باشد داراي كليه امكانات رفاهي، فرهنگي، ورزشي، علمي و پژوهشي مياين دانشگاه  )5. ها براي نيمسال اول و دوم الزامي است خوابگاه
  031-36502825: نمابر        36502820-4 :تلفن        .جنوبي

  www.shbu.ac.ir   اصفهان ـ  بهائي  شيخغيرانتفاعي   گاهدانش* 
هاي مصوب وزارت علوم،  نامه دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين) 2. رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است) 1

تواننـد از وام دانشـجويي    مـي دانشجويان بـراي پرداخـت شـهريه    ) 4 .خواهند بود دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار) 3 .دانشگاه را رعايت نمايد و و فناوري تحقيقات
صورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را  رد) 5. استفاده نمايند) درصورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه( صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  81431-53784: كدپستي     شهر بهارستان، بلوار بهشت، نبش خيابان فرشته، اصفهان،: نشاني) 6 .ت و فناوري پرداخت نمايدتحقيقا مطابق ضوابط وزارت علوم،
   031-36816767: نمابر         36816761 - 6: تلفن
  www.sadjad.ac.ir  مشهد ـ صنعتي سجادغيرانتفاعي   گاهدانش* 

كـه  ) نفـر  200بـا ظرفيـت   (داراي خوابگـاه بـراي خـواهران     اين دانشگاه )2 .هر رشته بر اساس مصوبات هيات امنا مشمول تخفيف شهريه خواهند شد دانشجويان رتبه اول در) 1
: نشاني )3. امر اسكان ساير دانشجويان همكاري خواهد نموددر  همچنين ستاد اسكان دانشگاه. هاي جديد با اخذ هزينه در نظر گرفته خواهد شد ورودي هاي خالي آن براي ظرفيت
    051-36029110: نمابر         36029000 :تلفن       48848،91881 :كدپستي                        62جالل آل احمد  ،حمدا بلوار جالل آل ،مشهد

  www.mohaddes.ac.ir  ـ نور ) ره( نوري  محدث  عالمهغيرانتفاعي   گاهدانش* 
پـنج كيلـومتري جـاده نـور بـه       نوري،... خيابان شيخ فضل ا شهرستان نور، مازندران، :نشاني) 2. باشد اين دانشگاه داراي خوابگاه دانشجويي براي دانشجويان دختر غيربومي مي) 1

  011-44510490: نمابر             44511860 -5: تلفن             46418-59558 :كدپستي       46415-451 :صندوق پستي      . چمستان
  www.usc.ac.ir  تهرانـ علم و فرهنگ غيرانتفاعي   گاهدانش* 
متعهد به اصول و مباني نظام جمهوري اسـالمي   )2. معتقد به دين مبين اسالم و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )1 :شرايط عمومي) الف
* . ون اخالقـي و اسـالمي در محـيط دانشـگاه    ئو شـ ) مناسب بـراي بـرادران   حجاب كامل اسالمي براي خواهران و پوشش و ظاهر(ملتزم به رعايت كامل ضوابط پوشش  )3. ايران

. شـود  ، به ويژه در حوزه حجاب و عفاف، به طـور كامـل اجـرا مـي    آموزشي و انضباطي نين و مقرراتبه منظور حفظ سالمت علمي، اخالقي و معنوي محيط دانشگاه، قوا: تذكرمهم
با عنايت بـه مصـوبات دانشـگاه بـه      )1 :رايط اختصاصيش) ب. نام به عمل نخواهد آمد شدگان، از آنان در اين دانشگاه ثبت بديهي است در صورت عدم احراز شرايط الزم پذيرفته

شـدگان در طـي دوران    ي و مهارت افزايي پذيرفته شدگان دانشگاه علم و فرهنگ كه تأثير به سزايي در اشتغال آتي و يا ادامه تحصيل آنان دارد، كليـه پذيرفتـه  منظور توانمندساز
در  براساس آزمون تعيـين سـطح  ( زبان انگليسي ها شامل دو واحد اين دوره.. هاي واحدهاي توانمندسازي شركت نمايند در دوره توانند تحصيل عالوه بر واحدهاي مصوب رشته، مي

بديهي است در پايان دوره مـدرك   .باشد افزار كاربردي و مرتبط با رشته تحصيلي مي ، دو واحد كارآفريني، دو واحد مديريت خانواده و آشنايي با حداقل دو نرم)هر نيمسال تحصيل
هـاي   و در سـاير گـروه   50در گروه آموزشـي هنـر بـا رتبـه كمتـر از      : 1داوطلبان ممتاز آزمون سراسري سهميه منطقه  )2. معتبر از سوي دانشگاه علم و فرهنگ صادر خواهد شد

، و در سـاير  200تـا   51همچنين داوطلبـان گـروه آموزشـي هنـر داراي رتبـه       ،كه دانشگاه علم و فرهنگ را انتخاب نمايند، از مزيت تحصيل رايگان 300آموزشي با رتبه كمتر از 
بر اساس مصوبه هيأت امناي دانشگاه، به دانشجويان ممتاز و  )3. شوند مند مي درصد تخفيف شهريه ثابت در طول مدت تحصيل بهره 50، از 700تا  300هاي آموزشي با رتبه  روهگ

اي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و   دانشجويان اين دانشگاه از مزاي )4. رتبه اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه تعلق خواهد گرفت
بـه   )5. در صـورت تخصـيص اعتبـار، برخـوردار خواهنـد شـد      ) هاي عادي، ضـروري و اضـطراري   وام ازدواج، وام(الحسنه دانشجويان ايران  فناوري و نيز از تسهيالت صندوق قرض

هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلـق   ها و موسسات آموزش عالي مقام انشگاهدانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي د
بـوده و  ها و مراكز علمي جهاد دانشگاهي مرتبط  ها، پژوهشگاه دانشجويان اين دانشگاه به تناسب رشته تحصيلي، عالقه و توانمندي در طول تحصيل با پژوهشكده )6. خواهد گرفت

  .اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد )7. پس از فراغت از تحصيل جهت همكاري با مراكز ياد شده از اولويت برخوردار خواهند بود
   021-44238171-5: تلفن   13145-871 :پستي دوقصن  . ، خيابان بهار)پارك(اصفهاني، نرسيده به بزرگراه شهيد همت، خيابان شهيد عربشاهي بلوار شهيداشرفي ،تهران: نشاني
  021-22350808-9: تلفن  .  20، پالك )گلستان يكم(شهرك غرب، بلوار شهيد دادمان، خيابان درختي، خيابان شهيد ثقفي: دانشكده هنر و معماري نشاني
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 5پيوست شماره                                                                                                                                                           فصل سوم

 مؤسسات غيرانتفاعيها و  و ضوابط دانشگاهشرايط 180 صفحه 5 ه شمار پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  و اختصاصي دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي

  www.sau.ac.ir  يزدـ  هنرعلم و غيرانتفاعي   گاهدانش* 
تحقيقـات و   هـاي مصـوب وزارت علـوم،    نامـه  دانشجو موظف است كليه مقررات و آيـين  )2. الزامي است پوشش و شئونات اسالمي براي برادران وخواهران، رعايت كامل ضوابط )1

الحسـنه ايـران وابسـته بـه جهـاد       توانند از وام دانشجويي صندوق رفـاه وزارت علـوم و صـندوق قـرض     دانشجويان اين دانشگاه براي پرداخت شهريه مي )3. فناوري را رعايت نمايد
در راسـتاي توانمندسـازي و تسـهيل    ) 5. نامه تخفيف دانشگاه، تخفيفات ويژه در نظر گرفته خواهد شد به نفرات اول تا سوم هر رشته بر اساس آيين )4. دانشگاهي استفاده نمايند

ي مرتبط با رشته تحصيلي، مهارت هاي كسب و كارو كارآفريني عالوه بر دروس مصوب دوره بـراي كليـه   هاي تخصص التحصيالن دانشگاه علم و هنر يزد به بازار كار، دوره ورود فارغ
  035-38264080-89: تلفن    89167-13335: كدپستي  .اي يزد جنب شركت برق منطقه، بلوار دانشجو يزد،: شعبه يزد نشاني) 6. گردد دانشجويان مقطع كارشناسي برگزار مي

  ،) ره( خمينـي   امـام   خيابـان  ،اشـكذر  شهرسـتان : اشـكذر   شعبه نشاني) 8   0352-7274040: نمابر  7274010  :تلفن. ، ميدان چادرملواردكانشهرستان : ردكانا  شعبه نشاني) 7
  0352-3624410: نمابر  3622941و  3623741: تلفن .   روبروي بانك مسكن

  www.ustmb.ac.ir  بابلـ مازندران  فنونم و وعلغيرانتفاعي   گاهدانش* 
  011-2191205-9: تلفن           12بابل، خيابان شيخ طبرسي، سرداران : نشاني) 2. باشد خودگردان ويژه خواهران مي دانشگاه داراي خوابگاه) 1

  www.qhu.ac.ir  قرآن و حديث ـ قمغيرانتفاعي   گاهدانش* 
هـاي   در دوره) بـدون آزمـون  (به دو طريـق آزمـون سراسـري و سـوابق تحصـيلي       3و  2، 1 كنندگانِ هر سه گروه آموزشي جذب دانشجو از بين شركت )1 :شرايط عمومي) الف

رعايت كامل موازين و پوشش اسالمي و التزام عملي به چادر به عنوان حجاب برتر و عـدم   )3 .اعتقاد و التزام عملي به قانون جمهوري اسالمي و مذهب رسمي كشور )2 .حضوري
نياز و جبراني ارائه شـده از سـوي    گذراندن دروس پيش )6 .برخورداري از سالمت و توانايي جسمي و رواني )5 ....)نماز، روزه و(عمل به فرايض ديني  )4 .تفاده از هرگونه آرايشاس

نام نهايي از  ثبت: تذكر مهم .هاي داخلي دانشگاه در طول تحصيل لرعايت كامل ضوابط وزارت و دستورالعم )7 .گروه آموزشي مربوط و طبق ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فناوري
 .هاي حضوري و مجازي آموختگان دوره اعطاي مدرك رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش )8. پذيرفته شدگان، منوط به تأييد كميتة پذيرش دانشگاه است

هـاي غيرانتفـاعي و مراكـز     مطابق با نرخ مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي دوره...) اعم از رفاهي، فرهنگي و(انبي آن هاي خدمات ج پرداخت شهرية تحصيل و هزينه )9
هـاي حضـوري    در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه وزارت علوم، اعتبار تخصيص داده شده در قالب وام تحصيلي بين دانشجويان واجد شرايط دوره: تبصرة يك .مجازي

دانشجويان برتر و : تبصرة سه. ريه برخوردار خواهند شدنامه از تخفيف در شه به باال باشد، طبق آيين 18داوطلباني كه معدل كتبيِ دورة متوسطة آنان : تبصرة دو. توزيع خواهد شد
بـراي  : تبصـرة چهـار  . نامه از تخفيف در شهريه برخـوردار خواهنـد شـد    ، طبق آيين)در طول سنوات مجاز(در هر سال ...  ممتاز، فعاالن فرهنگي، طالب، حافظان قرآن، ايثارگران و

هـاي مجـازي ايـن دانشـگاه، صـرفاً از       دانشجو در دوره )10. نامة مالي دانشجويي مندرج در سايت دانشگاه مراجعه نماييد يينگرفته شده، به آ هاي در نظر دريافت بيشتر از تخفيف
ينترنـت  هاي مجازيِ اين دانشگاه، كـامالً غيرحضـوري و از طريـق ا    تحصيل در دوره )11. گردد پذيرش مي 3و  2، 1 در هر سه گروه آموزشي) بدون آزمون(طريق سوابق تحصيلي 

در . گيـرد  در اختيار دانشجويان قـرار مـي   http://vu.qhu.ac.ir :شده و از طريق سايت مركز آموزش الكترونيكي به نشاني ايِ توليد كلية دروس به صورت چندرسانه. خواهد بود
ه صورت آنالين و آفالين، امكان استفادة دانشجويان از ابزارهـاي مختلـف   هاي دانشجويان ب هاي مجازيِ آنالين، پاسخ گويي به پرسش اي؛ كالس رسانه كنار دروس الكترونيكيِ چند

هاي مجـازي،   هاي پاياني هر نيمسال در دوره آزمون )12. گردد آموزش الكترونيكي مانند تاالرهاي گفتگو و ساير خدمات آموزشي در طول نيمسال تحصيلي به دانشجويان ارائه مي
 :امكانات آموزشـي، پژوهشـي و رفـاهي    )ب. گردد هاي دانشگاه در سراسر ايران و خارج از كشور برگزار مي هران يا يكي از نمايندگيبه صورت حضوري در مركز قم و شعبة ت

تخصصـي علـوم حـديث و    گيري از استادان مجرب دانشگاهي و حوزوي، كتابخانة  برخورداري از فضاي مناسب آموزشي، امكانات كمك آموزشِي مركز رايانه و آزمايشگاه زبان، بهره
، )رصدخانه و آسمان نما در شـعبة تهـران  ( علوم قرآني و تاريخ اسالم، تاالرهاي مطالعة جداگانه براي خواهران و برادران، مركز اطالع رساني و اينترنت، مركز نجوم و ستاره شناسي

نشـاني دانشـگاه و   ) ج...). استخر، سـونا، سـالن بدنسـازي و   (غذاخوري، مجموعة ورزشي ، سالن اجتماعات و )خودگردان طبق ضوابط و ظرفيت دانشگاه( خوابگاه ويژه خواهران
شهرري، ضـلع جنـوبي   : شعبة تهران )2    025-377176: تلفن . بلوار پانزده خرداد، چهارراه نوبهار، خيابان شهيد نظري ثابت، بعد از شهرك جهاد: مركز قم )1 :واحدهاي تابعه

  .025-371760و  021-51290: شماره تماس مركز آموز الكترونيكي )3               021-55902270: تلفن        ). ع(حرم مطهر حضرت عبدالعظيم
  www.mazaheb.ac.ir  مذاهب اسالميغيرانتفاعي   گاهدانش* 
روش تحصيل در اين دانشگاه بر اساس استفاده از تجربيـات جديـد حـوزه و دانشـگاه      )2 .سال تحصيلي از تاريخ شروع خواهد بود 4زمان دوره آموزشي  )1 :اطالعات الزم )الف
ظام درسي اين دانشگاه واحدي اسـت و  ن )3 .نمايد نياز در طول ترم اضافه مي باشد و دانشگاه با توجه به مقتضيات خاص خود مواد درسي الزم را كه صالح بداند به صورت پيش مي

ـ هاي درسي به صورت حضوري تشكيل خواهد شد، لـذا حضـور دا   كالس )4 .گردد واحدهاي درسي در هر ترم تحصيلي بر حسب مقتضيات دانشگاه عرضه مي م دانشـجو در همـه   ئ
تحصيل در اين دانشگاه رايگان بوده و هيچگونه  )6 .داخلي دانشگاه را رعايت و اجرا نمايد هاي نامه آيين باشد كليه ضوابط و دانشجو متعهد مي )5. ها ضروري است ها و برنامه كالس
دانشجويان طبق مقررات و ضوابط از  )8 .التحصيالن مدرك كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطا خواهد شد به فارغ )7. شود اي از دانشجو دريافت نمي شهريه

وام تحصيلي و مسكن در صورت تامين اعتبار برابر ضوابط خاص خود از طريق صندوق رفاه دانشـجويان بـه افـراد واجـد شـرايط       )9 .مزاياي خوابگاه و تغذيه برخوردار خواهند بود
عدم سوءپيشينه كيفري به تشخيص  )3 .ام عملي به مقررات اسالم و نظام جمهوري اسالمي ايرانالتز )2 .متدين به دين مبين اسالم )1 :شرايط عمومي )ب. پرداخت خواهد شد

جانبازان انقالب اسالمي از (داشتن سالمت و توانايي كامل جسمي  )5 .ها و مكاتب الحادي و محارب و فساد اخالقي عدم سابقه وابستگي و هواداري به نفع گروه )4 .مراجع ذيصالح
گزينش از بين داوطلبان مرد و زن  )8 .پايبندي به اتحاد مسلمين و تقريب بين مذاهب اسالمي )7 .سالمت كامل روحي و عدم اعتياد به مواد مخدر )6 .)ني هستنداين شرط مستث
هـاي   عـدم تعهـد خـدمت در دسـتگاه     )2 .عالقمندي به تقريب و همبستگي مذاهب اسـالمي  )1 :شرايط اختصاصي )ج. و بعد از آن صورت خواهد پذيرفت 1373 متولدين سال

. باشد مي) مصاحبه(پذيرش نهايي پذيرفته شدگان آزمون كتبي، منوط به قبولي در آزمون شفاهي  )4 .باشند حافظين قرآن هنگام پذيرش داراي اولويت مي )3 .دولتي و غيردولتي
  .باشد هل سنت ميهاي فقه و حقوق شافعي و فقه حقوق حنفي، مختص برادران و خواهران ا رشته )5

  021-66461838: نمابر        66465252-66485444 :تلفن        3تهران، خيابان انقالب، خيابان فلسطين جنوبي، خيابان شهيد مهرداد روانمهر، پالك : دفتر مركزي نشاني
  www.icqt.ac.ir  ـ اصفهان) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي   گاهدانش* 

هـاي   پذيرش دانشـجو در ايـن دانشـگاه از بـين داوطلبـان گـروه      ) 2. دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التزام عملي داشته باشند است بهداوطلبان الزم ) 1
. شود مي ءوزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري اعطا مورد تأييد التحصيالن، مدرك رسمي كارشناسي و كارداني تجربي و علوم انساني بوده و به فارغ ، علومو فني علوم رياضيآزمايشي 

بـا   )4. و ضوابط پرورشي دانشگاه براي كليه دانشـجويان الزامـي اسـت    ها نامه باشد و رعايت مقررات، آيين دانشگاه براي برادران و خواهران بصورت مجزا مي محيط آموزشي اين )3
كفش ساده  مشكي ساده بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره، چادر( ، استفاده از حجاب برتر»ي تبليغ دينتربيت نيروهاي كارآمد برا«دانشگاه در  توجه به هدف اين

ممانعـت بعمـل   نام يا ادامه تحصيل آنان در هـر مرحلـه    در غير اينصورت از ثبت براي كليه دانشجويان خواهر الزامي بوده و) و همچنين عدم استفاده از هرگونه آرايش با رنگ تيره
 ضمناً كالسهاي برادران معمـوالً در اواخـر  . باشند هاي مروج فرهنگ بيگانه مي لباس داوطلبان برادر موظف به رعايت ظواهر شرعي چهره و همچنين عدم استفاده از )5. آمد خواهد

دانشـجويان   ضـمناً كليـه  . نمايـد  ها و موسسات آموزش عالي موافقت نمي اير دانشگاهخود به س اين دانشگاه با انتقال و مهماني دانشجويان )6. گردد هفته و بعدازظهرها تشكيل مي
شنوايي كامـل برخـوردار    داوطلبان بايد از سالمت كامل جسماني و رواني، دارابودن قدرت تكلم، بينايي و كليه )7. نياز تعيين شده توسط دانشگاه را بگذرانند موظفند دروس پيش

البالغـه از   قـرآن كـريم و نهـج    حافظـان كـل   )9. گردد، نداشته باشـند  هيچگونه ضايعه عضوي كه مانع انجام وظيفه معلمي تربيت معلم قرآن مجيد بايد داوطلبان رشته )8. باشند
گيرد و در صورت  خفيف در نظر ميت در شهريه وابسته،) چهل درصد( %40براي دانشجويان ممتاز و واجد شرايط تا سقف  اين دانشگاه )10. باشند پرداخت شهريه دروس، معاف مي

دانشجويان  )11. خواهند بود همچنين كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي. تحصيلي تعلق خواهد گرفت تخصيص وام دانشجويي به دانشجويان حائز شرايط، وام
باشند  واجد شرايط و ضوابط فوق نمي داوطلباني كه )12 .وعده غذاي دانشجويي استفاده نمايندتوانند از يك  دانشجويان مي استفاده نموده و) منزل استيجاري(غيربومي از خوابگاه 

تحصيل، ايـن دانشـگاه هيچگونـه مسـووليتي را      ودداري نمايند در غير اينصورت عواقب آن به عهده داوطلب بوده و در صورت منع ازخ هاي اين دانشگاه الزم است از انتخاب رشته
شهيد خرازي، ابتداي خيابان شهيدان غربي، دانشگاه  اصفهان، بزرگراه: توانند به ساختمان مركزي دانشگاه واقع در اطالعات بيشتر مي عالقمندان جهت كسب. تبعهده نخواهد گرف

  .نماييد تماس حاصل) 108الي  105داخلي ( 031-33372020 :مراجعه يا با شماره تلفن اينترنتي دانشگاه و پايگاه) ع(معارف قرآن و عترت
  www.mofidu.ac.ir  قمـ مفيد غيرانتفاعي   گاهدانش* 

هاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان و همچنين رعايت حجاب كامل اسالمي و پوشـش چـادر توسـط خـواهران در      نامه ون اخالقي و اسالمي و مقررات و آيينئرعايت ش) 1
بـا توجـه بـه ظرفيـت موجـود، امكـان واگـذاري خوابگـاه         ) اعم از برادارن و خواهران(دانشگاه براي پذيرفته شدگان  )2. الزامي استها و مراكز وابسته به دانشگاه مفيد  تمام بخش
    025-32925761) خط 8: (تلفن.           قم، ميدان مفيد: نشاني -3 .را دارد) با دريافت هزينه تمام شده از دانشجو(خودگردان 

  www.apadana.ac.ir  شيرازـ آپادانا غيرانتفاعي  مؤسسه* 
 شيراز، خيابـان همـت جنـوبي،   : نشاني )3. مراجعه نماييد جهت كسب اطالعات بيشتر به وب سايت موسسه) 2. باشد خودگردان ويژه خواهران مي خوابگاه 2موسسه داراي ) 1

  071-38425060: نمابر       38321444-38422788: تلفن        84891،71858: كدپستي . انتهاي خيابان شهيد شيخي، كوچه سوم
  www.uca.ac.ir  اروميهـ آذرآبادگان غيرانتفاعي  مؤسسه* 

به دانشجويان واجـد شـرايط وام    )2 .برخوردار خواهند شد درصد شهريه ثابت 20و  30 ،50ترتيب از تخفيف ه دوم و سوم هر ترم آموزشي اين موسسه ب دانشجويان رتبه اول، )1
هاي خودگردان  كرد همه دانشجويان را در خوابگاه اين موسسه تالش خواهد) 3. دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت كمك شهريه از طرف صندوق رفاه

. باشـد  سلف سرويس و بوفه دانشجويي و كتابخانه مي اين موسسه داراي سالن ورزشي، سالن استخر و همچنين داراي )4. دانشجو خواهد بود اسكان دهد و هزينه آن به عهده خود
 روبـروي  ،بلـوار شـهيد بـاهنر    ،اروميـه : نشـاني ) 7. خواهد گرفت به كليه قهرمانان اول ورزشي تخفيف شهريه تعلق) 6. حوادث برخوردار خواهند شد دانشجويان از مزاياي بيمه )5

  044-33839350: نمابر   33828351 - 33827771 - 33827171 :تلفن 201  شماره .مجتمع فرهنگي شمس
  www.armanrazavi.ir  )ويژه خواهران(مشهد ـ آرمان رضوي غيرانتفاعي  مؤسسه* 

هـاي خـودگردان بخـش خصوصـي ذر      لكن از طريق خوابگـاه  ،ندارداين موسسه خوابگاه اختصاصي ) 2 .پذيرد دانشجو مي منحصرا از خواهران موسسه تك جنسيتي است واين ) 1
دانشـجويان ممتـاز در كليـه     )4. اين موسسه از محيطي مناسب جهت خواهران برخـوردار اسـت   )3. همكاري الزم را مبذول خواهد داشت جهت تامين نياز متقاضيان مساعدت و

  051-37635080 و 37611599 :تلفن.         1 خيابان نيلوفر ،بلوار سجاد ،مشهد: نشاني) 5. خواهند شدها در هر ترم از پرداخت درصدي از شهريه ثابت معاف  رشه
    نورآباد ممسنيـ يوبرزن آرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  0732-4224068: تلفن.         استان فارس، نورآباد ممسني، خيابان شهيد دكتر باهنر، جنب اداره آموزش و پرورش: نشاني
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 5پيوست شماره                                                                                                                                                           فصل سوم

 مؤسسات غيرانتفاعيها و  و ضوابط دانشگاهشرايط 181 صفحه 5 ه شمار پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  و اختصاصي دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي

  www.afagh.ac.ir  اروميهـ آفاق غيرانتفاعي  مؤسسه* 
تخفيـف در   )3 .درصـد شـهريه ثابـت    100تـا   50هنري از  فرهنگي و علمي، تخفيف ويژه براي قهرمانان ورزشي، )2 .معرفي خواهند شد خودگردان هاي دانشجويان به خوابگاه )1

بـر  ) 5. به دانشجويان واجد شرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي وام تعلق خواهد گرفـت  )4 .درصد به دانشجويان رتبه اول تا سوم 20و  30 ،50شهريه ثابت به ترتيب 
دانشجويان واجد شرايط ) 6. گردد گذاري پرداخت مي الحسنه شهريه با معرفي از طرف مؤسسه و با شرايط عالي بدون سپرده هاي عامل در هر ترم وام قرض اساس توافقنامه با بانك

     57147-83635: كدپستي   .   اروميه، بلوار شهيد دستغيب، كوي اورژانس: نشاني) 7. مؤسسه نيز برخوردار خواهند شد) ع(از وام بالعوض صندوق خيريه امام جواد
            044-32259590: نمابر           32259590-1و  32225459: تلفن              57155-1915: صندوق پستي

  www.afarinesh.ac.ir  بروجردـ آفرينش غيرانتفاعي  مؤسسه* 
دانشـجويان  ) 3. باشـند  استعدادهاي درخشان از پرداخت شهريه معاف مـي شدگان المپياد و پذيرفته) 2. باشد خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران مياين موسسه داراي) 1

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

  www.aletaha.ac.ir  )ويژه خواهران(تهران ـ آل طه غيرانتفاعي  مؤسسه* 
 و 500از هاي فني و مهندسي و علوم پايه با رتبه كمتـر   سراسري در رشتهداوطلبان ممتاز آزمون)2. استعدادهاي درخشان از پرداخت شهريه معاف خواهند بودها و المپيادي)1

 هاي فني و مهندسـي و علـوم پايـه و    در رشته 1000تا  500هاي  رايگان و رتبه كه اين موسسه را انتخاب نمايند، از مزيت تحصيل 200هاي علوم انساني با رتبه كمتر از  در رشته
حافظـان كـل قـرآن     دانشجويان برتر مسابقات قرآنـي و ) 3. شوند ه مند ميتخفيف شهريه ثابت در طول دوره تحصيل بهر% 50 هاي علوم انساني از در رشته 500تا   200هاي رتبه

تحصيل  نامه مربوطه از مطابق آيين فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان با ارائه تأييديه از بنياد شهيد، )4. كرد نامه داخلي موسسه از تخفيف شهريه ثابت استفاده خواهند طبق آيين
هريه ثابـت در نيمسـال بعـد    درصـد شـ   20الـي   10، از تخفيـف  17اول و دوم در هر نيمسال تحصيلي به شرط اخذ معدل باالي  دانشجويان رتبه )5 .مند خواهند شد رايگان بهره

  .نمايد خوابگاه نظارت مي هاي خصوصي داراي مجوز، مشاوره الزم را انجام داده و بر مديريت سالم به خوابگاه موسسه در خصوص معرفي دانشجويان )6. برخوردار خواهند شد
  021-44320647-50: تلفن.      شهران، بلوار كوهسار، خيابان مدرسه تهران، نيايش غرب،: نشاني) 8 .موسسه پايگاه اينترنتياطالعات بيشتر در ) 7

  www.amol.ac.ir  آملغيرانتفاعي  مؤسسه* 
دانشجوياني كه در طول مدت ) 2. نيمسال تخفيف شهريه ارائه خواهد شدت امناء موسسه در هرأضوابط و مصوبات هيبراساس ) هر رشته 3تا  1هاي  رتبه( به دانشجويان ممتاز) 1

دفتر تهيه مسكن دانشجو واقـع در موسسـه در   ) 3. برخوردار خواهند شد از تخفيف شهريه طبق قوانين موسسه ،هاي علمي و ورزشي در سطح ملي شوند كسب مقام تحصيل حائز
   011-44229764: نمابر    44152691-4 :تلفن    .20بخش، پالك  طالب آملي، خيابان فياض آمل، بلوار: نشاني) 4. خوابگاه همكاري الزم را بعمل خواهد آورد هيهزمينه ت

  www.ikvu.ac.ir  ـ قم) ره(وزشي و پژوهشي امام خمينيمآغيرانتفاعي  مؤسسه* 
الكترونيكـي اسـت    هاي هاي آموزش مجازي بر پايه استفاده از آموزش دوره) 2. پذير استاين موسسه فقط به صورت مجازي امكاندر حال حاضر تحصيل در مقطع كارشناسي ) 1

و  هـا  نامـه  نيـي آمؤسسه با توجه به ) 3. گردد مند مي هاي آموزشي نيز بهره از كتب، جزوات و بسته) فالينآنالين و آكالس (مندي از امكانات آموزش مجازي  كه دانشجو ضمن بهره
و امكانـات خوابگـاهي فقـط در     شود يمامتحانات پايان نيمسال به صورت حضوري برگزار ) 4. كند يمي رفع اشكال اقدام ها كالسي وزارت علوم نسبت به برگزاري ها دستورالعمل

براي بانوان و شـئونات اسـالمي و   ) چادر(رعايت كامل حجاب برتر ) 5. ستاي خوابگاه توسط دانشجو برقرار ها نهيهزشهر مقدس قم و در صورت درخواست دانشجويان و پرداخت 
شدگان ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررات آموزشي و انضـباطي وزارت علـوم و    پذيرفته) 6. هاي آموزشي و اداري مؤسسه الزامي است پوشش مناسب براي آقايان در كليه محيط

هـاي ثابـت و   شدگان ملزم به پرداخت شهريهپذيرفته) 8. شوند مند مي با رعايت مقررات وظيفه عمومي از معافيت تحصيلي بهره شده رفتهيپذدانشجويان پسر ) 7. باشند موسسه مي
يابد و حداكثر نرخ افزايش ساالنه، متناسب مؤسسه افزايش مي سهيرئ  ئتيهشهريه ثابت و متغير به صورت ساالنه و با تصويب ) 9. هاي مجازي هستند متغير بر اساس ضوابط دوره

ميزان و چگونگي . دانشجويان در صورت دارا بودن شرايط مندرج در جدول ذيل از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود) 10. ي مشابه خواهد بودعال آموزشبا افزايش شهريه مراكز 
درصد براي آن دسته از دانشجوياني اسـت كـه شـهريه آنهـا      50هاي موجود در جدول ذيل تا سقف تخفيف) 11. نامه داخلي دانشگاه خواهد بود اعمال تخفيف شهريه مطابق آيين

مراجعـه و يـا بـا شـماره      فـوق  ينشـان اين مركـز بـه    پايگاه اينترنتيتوانند به  داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر مي) 12. گرددتوسط نهادها يا مؤسسات حمايتي پرداخت نمي
  .تماس حاصل نمايند 025-32908193-5 :يها تلفن

  ـ قم) ره(آموزشي و پژوهشي امام خمينيغيرانتفاعي جدول ميزان تخفيف شهريه در مؤسسه 
  توضيح  مورد  شرح وضعيت رديف

  دانشجويان ممتاز علمي  1
%  30دانشجويان رتبه اول هر رشته 

  %20دانشجويان رتبه دوم 
  %10دانشجويان رتبه سوم 

  ثابت و متغيرتخفيف از شهريه 

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

  18ميانگين نمرات باالي 

و امور خيريه  از سازمان اوقافمعتبر با ارائه گواهي   از شهريه ثابت تخفيف% 50تا % 30از   البالغه ، حافظ قرآن كريم و حافظان نهجقرآن كريمدانشجويان قاري   2
  و يا ساير مراجع ذيصالح

در هر ترم از مركز  17با ارائه گواهي احراز معدل   از شهريه ثابت و متغير تخفيف %50  طالب ممتاز طالب علوم ديني  3
  ترم همان  به مربوطه بوده و منحصر

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

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

  فدراسيون يا سازمان مربوطاز با ارائه گواهي   از شهريه ثابت تخفيف% 50تا % 20از   ورزشيدانشجويان ممتاز   6
  در صورت احراز شرايط  از شهريه ثابت تخفيف %50  سرپرست و بازنشستگان كم درآمد دولت كم درآمد و بي دانشجويان  7

  025-321130: تلفن.          بلوار جمهوري اسالمي ،)ص(بلوار محمدامينابتداي  ،قم: ساختمان مركزي نشاني
  .     27پالك ، 9و  7بين كوچه  ،متري گلستان 20خيابان  ،)ص(محمدامينابتداي بلوار  ،قم: مجازي و نيمه حضوري نشاني ساختمان مركز آموزش

  025-32931998: نمابر           32908193-5: تلفن
  www.aihe.ac.ir  تنكابنآيندگان ـ غيرانتفاعي  مؤسسه* 

ورزشـي   ارائه تسهيالت آموزشي،) 3 .فراهم آوردن امكانات و فضاي آموزشي مطلوب و همچنين تجهيزات كمك آموزشي) 2 .هاي معتبر كشور استفاده از اساتيد مجرب دانشگاه) 1
اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي و دانشجويان داراي مقام علمي  هاي ارائه تخفيفات به دانشجويان رتبه )5 .اي به همه دانشجويان ارائه خدمات رايگان پزشكي و مشاوره )4. و رفاهي

بيمـه حـوادث كليـه    ) 7 .استفاده از اينترنت وايرلس در محيط موسسه به صورت رايگان براي كليه دانشجويان جهت انجـام كارهـاي تحقيقـاتي و پژوهشـي    ) 6 .ورزشي و فرهنگي
معرفي دانشجويان متقاضي خوابگاه ) 10. تحقيقات و فناوري ارائه وام دانشجويي طبق بخشنامه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،) 9. يط شهريه دانشجويانستق) 8 .دانشجويان
ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابـت و متغيـر    همكاري با بنياد شهيد و امور) 12. سلف سرويس و بوفه دانشجويي با امكانات مطلوب) 11. هاي وابسته به دانشگاه به خوابگاه

 .آورد هاي بيرون از دانشگاه را براي دانشـجويان فـراهم مـي    همچنين اين موسسه با عقد قرارداد همكاري با مراكز علمي و صنعتي زمينه را براي فعاليت. انو ايثارگر افرزندان شهد
   011-54288851الي  4: تلفن           .جنب سالن ورزشي ،ن حيدريكوچه شهيدا ،خيابان فردوسي غربي ،تنكابن: نشاني )13
  www.abrar.ac.ir  )ويژه خواهران(تهران ـ ابرار غيرانتفاعي  مؤسسه* 

شوراي آموزشي تخصصـي گـروه   انگليسي و دروس اختصاصي با تاييد  موسسه در هر ترم دو واحد جبراني از دروس زباناين علمي و مهارت دانشجويان  به منظور ارتقاي سطح) 1
انشجويان رتبه اول و دوم در هر نيمسال تحصيلي به شرط اخذ معدل بـاالي  د) 2. دهد و مدرك معتبر زبان انگليسي به دانشجويان داده خواهد شد ارائه مي مربوطه به دانشجويان

 شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علـوم و تحقيقـات و فنـاوري و نيـز از تسـهيالت      وام انشجويان اين موسسه از مزايايد) 3. تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد از 18
بـه دانشـجوياني كـه در مسـابقات     ) 4. رت تخصيص اعتبار، برخوردار خواهند شـد در صور) هاي عادي، ضروري و اضطراري وام ازدواج و وام( الحسنه دانشجويان ايران صندوق قرض

 زنـدان فر) 5. وابط و مقررات تعلـق خواهـد گرفـت   نمايند تخفيف در شهريه برابر ض هاي اول تا سوم را كسب ها و موسسات آموزش عالي مقام دانشگاهو فرهنگي و يا ورزشي  علمي
تاييـد وزارت   دانشجويان را به خوابگاه مورد تواند اين موسسه مي) 6. مند خواهند شد رايگان بهره نامه مربوطه از تحصيل جانبازان با ارائه تاييديه از بنياد شهيد مطابق آيين شاهد و

  021-77165921-77162544 :لفنت        466الك پ ،بين سي متري نارمك و چهارراه خاقاني ،خيابان دماوند: نشاني) 7. علوم معرفي نمايد و بر مديريت خوابگاه نظارت نمايد
  www.ebne-yamin.ac.ir  سبزوارـ ابن يمين غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  051-44223554: تلفكس        44231755-44242241 :تلفن .         خراسان رضوي، سبزوار، ميدان فرمانداري، جنب مخابرات: نشاني
  www.atrak.ac.ir  قوچانـ اترك غيرانتفاعي  مؤسسه* 

همكـاري بـا    )3. گيـرد  دانشجويان با شرايط الزم وام دانشجويي تعلق مي به )2 .شود تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه داده مي در پايان هر ترم) 1
   051-47231737-39: تلفن       3 لوار طالقاني، نبش طالقانيب قوچان،: نشاني) 4. گيرد امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه دانشجويان انجام مي بنياد شهيد و

    ـ ابهراثيرالدين ابهري غيرانتفاعي  مؤسسه* 
همكـاري خواهـد    )فقط بـراي خـواهران  ( تهيه خوابگاه تعهدي ندارد ولي در صورت درخواست دسته جمعي و تقبل هزينه از طرف متقاضيان براي موسسه در خصوص خوابگاه) 1

  024-35240920: نمابر    35240923-5 :تلفن .نوجوانانجنب كانون پرورش فكري كودكان و  متري پرديس، 18خيابان  بلوار طالقاني جنوبي، ابهر،: نشاني )2. نمود
  www.ijtihad.ac.ir  اجتهاد ـ قمغيرانتفاعي  مؤسسه* 

رعايـت   )3. شـوند  دانشجويان ممتاز، از تخفيف در شـهريه برخـوردار مـي   ) 2. شوند حافظان و قاريان قرآن، با ارائه گواهي معتبر، از تخفيف در شهريه نيمسال اول برخوردار مي) 1
محيط آموزشي خـواهران و بـرادران، كـامالً تفكيـك شـده       )5. خواهر الزامي است براي دانشجويان) چادر(استفاده از حجاب برتر  )4. براي دانشجويان الزامي است موازين اسالمي

: نشاني) 8. گردد داوطلبان محترم، مشاوره تحصيلي تلفني ارائه مي هاي موسسه، به خصوص انتخاب رشته در )7. موجود است  ها در سايت موسسه اطالعات تفصيلي رشته) 6. است
  025-37749201: نمابر      37749200: تلفن    37135-1173: صندوق پستي     .14، پالك )پروان شهيد( 2، جنب فضاي سبز، كوچه 10قم، خيابان معلم غربي، معلم 
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 5پيوست شماره                                                                                                                                                           فصل سوم

 مؤسسات غيرانتفاعيها و  و ضوابط دانشگاهشرايط 182 صفحه 5 ه شمار پيوست
 

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

خوابگاه خودگردان براي  )2. نيمسال بعد معاف خواهند بود شهريه ثابت درصد 50و  75 ،100رشته، در پايان هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از  سوم هر دانشجويان رتبه اول تا) 1
  .پورفسور سميعي، شهرك سيداحمد خمينيجاده الكان، بلوار  رشت،: نشاني) 3. با پرداخت هزينه مربوطه فراهم خواهد شد و دانشجويان در حد محدود

  013-33424372-73: تلفن
  www.adib-mazandaran.ac.ir  اديب مازندران ـ ساريغيرانتفاعي  مؤسسه* 

به دانشجويان با شـرايط الزم   )2. شود شهريه ثابت تخفيف داده ميدرصد  25و  50، 100تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كسب كنند به ترتيب  در پايان هر ترم) 1
همكـاري بـا بنيـاد     )5. شـود  اي داده مي به دانشجويان غذاي يارانه) 4. اين موسسه همكاري الزم در تامين خوابگاه دانشجويان دختر و پسر را خواهد داشت) 3. گيرد وام تعلق مي
بـه دانشـجوياني كـه در     )7. دانشجويان از بيمه حـوادث برخـوردار خواهنـد شـد    ) 6. و ايثارگرانايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد  شهيد و امور

شـهريه ثابـت تخفيـف داده    درصـد   25و  50، 100را كسـب نماينـد بـه ترتيـب      هاي اول تاسوم كشوري، استاني يا شهرستاني رتبه... هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، علمي و رشته
  011-33033941-43 :تلفن .          دانشگاه آزاد اسالمي، روبروي هنرستان فيروزيان نرسيده به ،آباد لوار فرحب ،ساري: نشاني )8. شود مي
  www.adiban.ac.ir  اديبان ـ گرمسارغيرانتفاعي  مؤسسه* 

هـاي   رتبه) 4. امكان تقسيط در پرداخت شهريه) 3. براي پرداخت شهريهبهره  امكان استفاده از تسهيالت بانكي بدون) 2 .باشد دانشجويي بدون پرداخت اجاره مي ارائه خوابگاه) 1
در ، داشـته باشـند   19دانشگاهي بـاالي   دانشجوياني كه معدل پيش) 5. باشند كنكور سراسري در صورت انتخاب اين موسسه براي تحصيل از پرداخت شهريه معاف مي 1000زير 

درصد تخفيف شهريه ثابت و متغير در نيمسـال   50از  17رصد و دارندگان معدل باالي د 70 از 18، دارندگان معدل باالي درصد 100صورت انتخاب اين موسسه براي تحصيل از 
 سـلف سـرويس و  ) 7. سب نمايند در ترم بعد از ده درصد تخفيف شهريه برخوردار خواهندشـد ك 17كليه دانشجوياني كه در حين تحصيل معدل باالي ) 6. شوند اول برخوردار مي

اي  سـايت رايانـه  ) 9. باشـد  سمعي و بصري در دانشگاه موجود مي امكانات) 8. باشد اي براي كليه دانشجويان فراهم مي امكان استفاده از غذاي يارانه باشد و بوفه دانشجويي داير مي
انتخـاب  ) 11. كتابخانه فيزيكـي وجـود دارد   تفاده از كتابخانه ديجيتال در كنارامكان اس) 10. دانشجويان قابل استفاده است دانشگاه با امكان اتصال نامحدود به اينترنت براي كليه

و نيازي به حضور در دانشـگاه و كـالس درس    رائه برخي دروس به صورت مجازي بودها) 12. وري در زمان انتخاب واحد نيستمراجعه حض واحد موسسه اينترنتي بوده و نيازي به
آموختگـان   در صـورتي كـه دانـش   ) 14 .نماينـد  توانند از تخفيف شهريه استفاده يك خانواده در موسسه مشغول به تحصيل باشند مي شجو ازدر صورتي كه دو دان) 13 .باشد نمي

شهرك صنعتي  و  هواييتهران، بين پل  ـ  ضلع شمالي جاده مشهد ،گرمسار: نشاني) 15 .بود خواهند موسسه در مقاطع باالتر اين موسسه پذيرفته شوند از تخفيف شهريه برخوردار
  023-34557261-66: تلفن          .گرمسار

  www.aras.ac.ir  ارس ـ تبريزغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  041-36377115: نمابر          36377116: تلفن  .المللي تبريز جاده تهران، محل نمايشگاه بين 3تبريز، كيلومتر : نشاني

  www.eram-shiraz.ac.ir  ارم ـ شيرازغيرانتفاعي  مؤسسه* 
به تمامي  )2. شود رصد شهريه ثابت نيمسال بعد تخفيف داده ميد 25و  50 ،100تا سوم هر رشته درهر نيمسال، با توجه به تعداد پذيرفتگان به ترتيب  به دانشجويان رتبه اول) 1

 )3. شود درصد شهريه ثابت نيمسال اول تخفيف داده مي 50باشد  ورودي همان رشته و سهميهآنها كمتر از ده درصد رتبه آخرين فرد پذيرفته شده در آزمون  پذيرفتگاني كه رتبه
   .خيابان شهيد مختاري، شيراز، ابتداي بلوار چمران: نشاني )4 .خوابگاه خودگردان با نظارت موسسه به متقاضيان دختر را دارد موسسه امكان واگذاري

         071-36465378-81 :تلفن     91895-1195 :يصندوق پست            7194774475 :كدپستي
  www.arvandan.ac.ir  اروندان ـ خرمشهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 .اعطاي وام شهريه دانشجويي )3 .موسسه هاي خودگردان تحت نظارت معرفي دانشجويان به خوابگاه) 2 .نيمسال در نيمسال بعد تخفيف شهريه دانشجويان رتبه اول تا سوم هر) 1
   061-53547731-53540150 :تلفن        .ميدان معلم ،خرمشهر: نشاني) 4

  www.edu.ac.ir  ارشاد ـ دماوندغيرانتفاعي  مؤسسه* 
.  دماوند، گيالوند، ابتداي بلوار شهيد رجـايي ): واحد برادران( نشاني -2. باشد محل تحصيل دانشجويان دختر در تهران و محل تحصيل دانشجويان پسر در شهرستان دماوند مي -1

.  24تهران، خيابان انقالب، خيابان ابوريحان، خيابان شـهداي ژانـدارمري، نرسـيده بـه خيابـان فلسـطين، پـالك        ): واحد خواهران(دفتر مركزي تهران  0221-5232328-9: تلفن
         021-66483602-7: تلفن
  www.astarabad.ac.ir  گرگاناسترآباد ـ غيرانتفاعي  مؤسسه* 

حمايت موسسه جهت معرفي دانشجويان براي ارائه  )2. دارد كارشناسي ارشد به دانشجويان نمونه و ممتاز موسسه بدون شركت در كنكور اختصاص ده درصد از ظرفيت پذيرش) 1
صندوق رفاه در هر ترم كه بازپرداخت اقسـاطي آن نـه مـاه بعـد از      وام شهريه) الف: تسهيالت پرداخت شهريه شامل )3. هاي پژوهشي ادارات مربوط طرح نامه و مشاركت در پايان

بط به مخترعان و پژوهشگران و ورزشكاران حائز رتبه ملـي، براسـاس ضـوا    ارائه تسهيالت )4. هاي شاهد و ايٍثارگر تسهيالت ويژه براي خانواده )ب. شود شروع مي فراغت از تحصيل
اي بـراي كليـه    غـذاي گـرم يارانـه   ) 7 .كار مربوطـه  براي ورود به بازار حمايت و كمك به دانشجويان) 6 .هاي تحصيلي دانشجويان هنري و علمي مطابق با رشته فضاي )5. موسسه

  017-32429225و  32429224 :تلفن                2 افسراناز  قبل كوي افسران، گرگان،: نشاني) 9 .اختصاص بيمه دانشجويي براي كليه دانشجويان) 8. دانشجويان
  www.asrar.ac.ir  اسرار ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 

دانشجويان رتبه اول تـا سـوم در هـر تـرم از      )2 .انجام خواهد داد هاي خودگردان موسسه براي اسكان دانشجويان غيربومي، هماهنگي الزم را با خوابگاه، مطابق سنوات گذشته) 1
 )4 .از تخفيـف شـهريه برخـوردار خواهنـد شـد      ،كسـب كـرده باشـند    1000 از دانشجوياني كه در آزمون ورودي كارشناسي رتبه كمتـر  )3 .برخوردار خواهند شد تخفيف شهريه

 ،مشهد ):1ساختمان شماره (نشاني سازمان مركزي  )5 .خواهند شد از تخفيف شهريه برخوردار ،مسابقات ورزشي و علمي كشوري و دانشگاهي حائز رتبه شوند دانشجوياني كه در
   0511-8661770-5: تلفكس           9189899363: كدپستي 69بلوار معلم، معلم 

  www.osve.ac.ir  تبريزـ  وهاسغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 .مند خواهند شد بهره. ..استفاده از استخر و سوناي ويژه دانشجويان و اردوهاي تفريحي و علمي، راهيان نور، اعزام به سفر سالن ورزشي، دانشجويان از امكانات رفاهي شامل غذا،) 1
: نشـاني ) 4 .هاي مختلف ورزشي و فرهنگي جوايز ويـژه اعطـا خواهـد شـد     به دانشجويان داراي مقام در رشته) 3 .به دانشجويان رتبه اول و دوم تخفيف شهريه داده خواهد شد) 2

    51559-58345: كدپستي    .خيابان سبالنتبريز،  2جنب اداره گاز منطقه كوي الهيه،  به طرف باغميشه، ،شهيد فهميده ميدان پاسداران، بزرگراه تبريز،
    041-36665601: نمابر               36665602-4 :تلفن
  www.eshragh.ac.ir  اشراق ـ بجنوردغيرانتفاعي  مؤسسه* 

سالن ورزشي  خوابگاه در قالب بخش خصوصي، سالن غذاخوري و بوفه، داراي تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي،: باشد امكانات رفاهي و خدمات اين موسسه شامل موارد زير مي) 1
 .سرويس اياب و ذهاب از سطح شهر به محل دانشگاه هر ترم،تخفيف شهريه جهت دانشجويان رتبه ممتاز در  تخصيص وام صندوق رفاه، برنامه، هاي تربيت بدني و فوق جهت كالس

 بجنـورد،  خراسـان شـمالي،  : نشـاني ) 3.باشـد  علوم زيستي ورزش مشروط به سالمت كامل جسـماني مـي   الزم به توضيح است جذب دانشجو در رشته كارشناسي تربيت بدني،) 2
 058-32285709: نمابر 32285701 الي 7 :تلفن        .المللي بعد از نمايشگاه بين اركان،ـ  جاده اسفراين 5كيلومتر 

  www.afzalekermani.ac.ir  افضل كرماني ـ كرمانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
ميـدان كـوثر،   كرمـان،  : نشاني) 2 .به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال بر اساس ورودي با توجه به نظر شوراي آموزشي موسسه تخفيف شهريه در نظر گرفته خواهد شد) 1

  034-32451162: نمابر          32451833: تلفن              .بلوار آزادگان، نبش بلوار حمزه شمالي
  www.eqbal.ac.ir  اقبال الهوري ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 .شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بوددرصد  20و  30، 50 در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت ،دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته
  www.alborzq.ac.ir  البرز ـ قزوينغيرانتفاعي  مؤسسه* 

اين موسسه با بنياد شهيد و ايثـارگران و كميتـه امـداد در     )3. شود مي هاي اول تخفيف داده به دانشجويان ممتاز رتبه )2. باشد خوابگاه براي دانشجويان مي اين موسسه داراي) 1
به دانشجويان بـا رتبـه    )4. توانند از اين قرارداد استفاده نمايند شرايط مي و همسران شاهد و اعضاي تحت پوشش كميته امداد قرار داد داشته و دانشجويان واجد خصوص فرزندان

    028-3257190الي   99 :شماره تماس     .قزوينـ كرج  بزرگراهشهر محمديه، جنب  قزوين،: نشاني) 5. داده خواهد شد كشوري، تخفيف شهريه ثابت در ترم اول 1000 زير
  www.alghadir.ac.ir  تبريزغيرانتفاعي الغدير ـ  مؤسسه* 

معرفـي   )3 .درصدي به دانشـجويان شـاهد و ايثـارگر   100تخفيف  ارائه )2. گردند مند مي انشجويان ممتاز براساس مقررات و مصوبات داخلي موسسه از تخفيف در شهريه بهرهد) 1
  .انتهاي خيابان گلها فلكه گلشهر، خيابان سازمان آب، ويالشهر، تبريز، جاده ايل گولي،: نشاني )4. هاي خودگردان دانشجويان به خوابگاه

 041-33822204: نمابر        33822203 :تلفن          5166898691:كدپستي
  www.iranian.ac.ir  تهرانـ ايرانيان ) مجازي(كترونيكي غيرانتفاعي ال مؤسسه* 

باشـد و بـه جـز مـواردي      تحصيل در اين مؤسسه از طريق شبكه اينترنت مـي  )2. ها و مؤسسات آموزش عالي ديگر وجود دارد امكان تحصيل همزمان در اين مؤسسه و دانشگاه )1
 .براي دانشجويان وجود نداردخوابگاه  امكان) 3. گردد ها بصورت مجازي و از راه دور با بهترين زيرساخت اينترنتي در كشور برگزار مي بقيه كالسهاي رفع اشكال،  اندك مثل كالس

طور خالصـه شـامل    اين امكانات به. درا در طول مدت تحصيل براي خود فراهم آورن) مجازي(هاي آموزشي به شيوه الكترونيكي  ست كليه امكانات و نيازمنديباي ميدانشجويان  )4
هاي مورد نياز براي كار با رايانه و استفاده از محتويات الكترونيكي سامانه  يك دستگاه رايانه با امكانات مناسب، دسترسي به شبكه اينترنت با حداقل سرعت الزم و همچنين مهارت

توانايي در پرداخت شـهريه مطـابق مصـوبات وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و        )5. قابل دسترسي است يادگيري مجازي مؤسسه كه از طريق تارنماي مؤسسه براي دانشجويان
تهـران، خيابـان   : نشـاني  )7 .هـاي مشـخص شـده و توسـط مؤسسـه انجـام خواهـد گرفـت         برگزاري جلسات امتحانات در شهر تهران و محـل  )6. هاي اضافي ديگر تحصيلي هزينه

  021-22010805: نمابر         22010060: تلفن.         6، طبقه سوم، واحد 7لي پارك ملت، خيابان شناسا، پالك ، روبروي درب اص)عج(وليعصر
  www.faran.ac.ir  تهرانـ فاران مهر دانش ) مجازي(كترونيكي غيرانتفاعي ال مؤسسه* 

  021-22665021: نمابر   22665017-19: تلفن 19866-14614: كدپستي . 7، روبروي آتش نشاني، كوچه زهره، پالك يتهران، چهارراه پارك وي، نبش وليعصر شمال: نشاني
  www.nooretouba.ac.ir  تهرانـ نورطوبي ) مجازي(كترونيكي غيرانتفاعي ال مؤسسه* 

      021-66958322   : نمابر    610171000-6: تلفن.     3مهر، پالك تهران، ميدان انقالب، خيابان كارگر شمالي، نرسيده به خيابان نصرت، كوچه : نشاني
  www.unialmahdi.ir  )ويژه خواهران(اصفهان ـ  مهدي مهرغيرانتفاعي ال مؤسسه* 

 031-36518660-36518158-36518157-36508900-36507900: تلفن   .انتهاي بلوار غدير، سمت راست بلوار پاسداران، ساختمان سوم سپاهانشهر، اصفهان،: نشاني
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 5پيوست شماره                                                                                                                                                           فصل سوم

 مؤسسات غيرانتفاعيها و  و ضوابط دانشگاهشرايط 183 صفحه 5 ه شمار پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  و اختصاصي دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي
  www.alvand.ac.ir  وند ـ همدانغيرانتفاعي ال مؤسسه* 

موسسـه دانشـجويان را در    )2 .ثابـت تخفيـف داده خواهـد شـد     شهريه) باشند 17به شرطي كه داراي حداقل معدل (درصد  50و  70و دوم به ترتيب  به دانشجويان رتبه اول) 1
از  ،همكاري صندوق رفاه دانشجويان توانند در صورت دانشجويان مي) 4. دانشجويان از وعده غذايي ناهار برخوردار هستند) 3 .اسكان خواهد دادخودگردان  هاي مورد تاييد خوابگاه

 081-34246515-34246747: كستلف.          جنب مركز مخابرات زينبيه، بلوار همدان، ميدان امامزاده عبداهللا،: نشاني) 5. وام دانشجويي استفاده كنند
  www.iju.ac.ir  ـ يزد) ع(امام جوادغيرانتفاعي  مؤسسه* 

نيمسال بـه   7ريال به مدت  000/500/7پرداخت مبلغ ) 2. شوند برخوردار مي% 50از معافيت شهريه تا سقف ) رتبه اول تا سوم(و يا ورزشي ي ممتاز علمي، فرهنگ دانشجويان) 1
 1500خارجي با رتبـه كمتـر از   هاي  هاي آزمايشي هنر و زبان و داوطلبان گروه 2000هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني با رتبه كمتر از  داوطلبان گروه

از  18و دانشجويان دانشكده علوم انساني و هنر و معماري بـا معـدل بـاالي     17كليه دانشجويان دانشكده فني و مهندسي با معدل باالي ) 3). با حفظ شرط معدل(گيرد  تعلق مي
 .تأمين خواهـد شـد   )با دريافت هزينه(خوابگاه خودگردان خوابگاه، كليه دانشجويان متقاضي  براي) 4. شوند برخوردار مي) مطابق مصوبه هيأت رئيسه براي هر ترم(تخفيف شهريه 

 035-38281200-4: تلفن.            )ع(االئمهبلوار جواد، بلوار شهيدان اشرف صفائيه،، يزد: نشاني) 5
  www.omidnahavand-ihe.ac.ir  اميد ـ نهاوندغيرانتفاعي  مؤسسه* 

امكان استفاده از وام شـهريه صـندوق رفـاه فـراهم     ) 3. باشد مي موسسه داراي خوابگاه خودگردان جهت خواهران) 2 .گيرد رشته تخفيف شهريه تعلق مي برتر هربه دانشجويان ) 1
  081-33224300-1 :تلفن            65915-466 :صندوق پستي          .اي روبروي اداره فني و حرفه ،خيابان رسالت نهاوند،: نشاني) 4. باشد مي
  www.amin.ac.ir  امين ـ فوالدشهر اصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

وجـود سـرويس ايـاب و    ) 3. الحسنه موسسه عالوه بر وام صندوق رفاه دانشـجويي  مندي از وام قرض هرهب) 2 .خوابگاهي دخترانه و پسرانه با امكانات كامل هاي مجهز به سوييت) 1
سـفرهاي علمـي،   ) 6 .متنـوع  هاي فرهنگي و پژوهشـي  برنامه) 5 .هاي برتر ورزشي دانشجويان برتر و دارندگان مقام وجود تخفيف شهريه جهت) 4 .ها ذهاب از اصفهان و شهرستان

تخفيـف  ) 9... اينترنت رايگـان و  پيشرفته، هاي كامپيوتر سايت كتابخانه مركزي و ديجيتال، جهز به سلف غذاخوري،م) 8. برگزاري مسابقات ورزشي) 7 .تفريحي و زيارتي پژوهشي،
 فوالدشـهر،  اصفهان،: نشاني) 11 .هاي تحصيلي دريافت شهريه دانشجويي بصورت اقساط در كليه ترم) 10 .بهزيستي و بنياد شهيد امداد، شهريه به دانشجويان تحت پوشش كميته

 .مقابل بانك ملي طالقاني، خيابان ،A2محله 
  www.andishmand.ac.ir  الهيجانانديشمند ـ غيرانتفاعي  مؤسسه* 

 013-42420291-3: تلفن        4415173795: كدپستي .گيالن، الهيجان، ميدان شيخ زاهد، خيابان نخجير شرقي: نشاني
  www.andishehi.ir  انديشه ـ جهرمغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  071-54227802 :نمابر        54233094-98 :تلفن              74177-65594 :كدپستي.    متري انديشه 25خيابان  بلوار معلم، جهرم،: نشاني
  www.andishesazan.ac.ir  انديشه سازان ـ نكاغيرانتفاعي  مؤسسه* 

جهـت دانشـجويان غيربـومي    خوابگاه خودگردان ) 3 .تخفيف ويژه شهريه به دانشجويان ممتاز اول تا سوم) 2. مترمربع واقع شده است 5000 ه مساحتبي ا موسسه در محوطه) 1
 011-34746689-34742444: تلفن     .مازندران، نكا، خيابان انقالب، روبروي كوچه فرمانداري: نشاني) 5 .مراجعه نماييد جهت اطالعات بيشتر به سايت موسسه) 4 .دختر

  www.energy.ac.ir  انرژي ـ ساوهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
غـذاي گـرم روزانـه و امكـان محـدود خوابگـاه        آمد، و امكانات رفت) 2. دانشجويان از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان و مزاياي بيمه دانشجويي برخودار خواهند شد) 1

پزشك به طور رايگان دسترسي  روانپزشك، اوره اجتماعي،هاي خصوصي با اساتيد راهنما، مش كليه دانشجويان در طول ترم به جلسات عمومي و مشاوره) 3. خودگردان فراهم است
 086-42228096: نمابر  42228093-5: تلفن  39177-97147: كدپستي   12، ميدان عاشورا، ساوجي )عج(عصر ميدان شهرداري، بلوار ولي ساوه،: نشاني) 4. خواهند داشت

  www.ooj.ac.ir  اوج ـ آبيكغيرانتفاعي  مؤسسه* 
) 6. يارانـه غـذا  ) 5. سـرويس ايـاب و ذهـاب   ) 4. به باال 17تخفيف شهريه براي ورزشكاران و دانشجويان با معدل ) 3. وام بدون بهره كوتاه مدت و بلند مدت) 2. تقسيط شهريه) 1

و هاي آموزشـي در دو روز هفتـه    برگزاري كالس) 10. از كشور اعزام دانشجويان به خارج) 9. داراي كتابخانه و اينترنت وايرلس پرسرعت) 8. سايت كامپيوتري) 7. سالن غذاخوري
         028-32882310-12 :تلفن                34413-11563: كدپستي      .، ابتداي شهرك قدس)عج(عصر آبيك، ميدان ولي: نشاني) 11 .براي افراد شاغل در آخر هفته

  www.irm.ac.ir  ايرانمهر ـ قروهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 087-35249962: نمابر        35247736 - 35249963 :تلفن         .خيابان ابوذر ،قروه كردستان،: نشاني

  www.uiam.ir  غيرانتفاعي ايمان و انديشه ـ مالير مؤسسه* 
اخذ  اي و حرفه هاي اموزش فني و گذراندن دوره) 3. هاي فني مرتبط با رشتههاي مجهز و  كارگاه )2 .و پسرانه خوابگاه دخترانه )1: مند شوند توانند از موارد ذيل بهره دانشجويان مي

 ماليـر، : نشـاني ) 5 .از تحصـيل  همكاري با دانشـگاه پـس از فراغـت    مندي از امتياز اشتغال و عضويت در انجمن علمي و بهره )4 .مدرك به صورت رايگان همزمان با ادامه تحصيل
 081-32441410-2 :تلفن      ) شهرك مالير( 2شمارهجاده همدان، شهرك صنعتي  1كيلومتر 

  www.eyc.ac.ir  وانكيغيرانتفاعي اي مؤسسه* 
بر اساس ضـوابط داخلـي شـوراي مؤسسـه بـه       )2. گردند دانشجوياني كه در مسابقات علمي، فرهنگي و ورزشي كشوري حائز رتبه شوند از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار مي )1

.  طالقـاني ... ا ، بلـوار آيـت  )كيلـومتري تهـران   50(ايوانكي، جاده خاوران، بعد از پاكدشت، شهر ايـوانكي  : نشاني )3 .ترم تحصيلي تخفيف ويژه ارائه خواهد شد هردانشجويان ممتاز 
    0232ـ4621262و  3: تلفن    35915-1146: صندوق پستي    35918-99888: كدپستي

  www.bakhtar.ac.ir  ايالمـ  باخترغيرانتفاعي  مؤسسه* 
) 2. درصد شهريه ثابت بعنوان تخفيف شهريه بـراي تـرم بعـد منظـور خواهـد شـد       10و  15، 20 در پايان هر سال تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتيب) 1

 برنـدگان مسـابقات قرآنـي و مـذهبي،     حضـور دو دانشـجو از يـك خـانواده،    برندگان المپيادهاي علمي، ورزشـي، فرهنگـي،    تخفيفات ديگري براي نويسندگان مقاالت دانشجويي،
تامين خوابگاه بـراي دانشـجويان   ) 3. نامه تشويق و تخفيف دانشجويان اعمال خواهد شد مبناي آيين دانشجوياني كه براي مقاطع باالتر در همين مركز دانشگاهي پذيرفته شوند بر

بوفـه   از خـدمات سـلف سـرويس،    تواننـد  انشجويان در طول تحصـيل مـي  د) 4. گيرد ي در حد امكان و بصورت خودگردان صورت ميدختر و پسر غيربومي ورودي هر سال تحصيل
ت شهريه كـل  نامه اين موسسه با يكي از مؤسسات مالي، پرداخ بر اساس تفاهم) 5. دانشگاهي، كتابخانه و سايت رايانه دانشگاه استفاده نمايند مركز جوار مركز مشاوره، دانشجويي،

انتهاي  رزمندگان، ميدان دانش، ايالم،: نشاني) 6. باشد پذير مي امكان%  4الحسنه چهار ساله با كارمزد  دوره تحصيلي دانشجويان متقاضي، از سوي مؤسسه مزبور در قالب وام قرض
  084-32201400: نمابر            32201401-4 :تلفن               69313-83638 :كدپستي.            خيابان مهديه

  www.barayand.ac.ir  شاهرودـ  برايندغيرانتفاعي  مؤسسه* 
بـراي   )2. داده خواهـد شـد  درصـد تخفيـف شـهريه ثابـت      10و  20 ،30هر نيمسال بـه ترتيـب    هر رشته تحصيلي در در) سوم تا هاي اول رتبه(موسسه  به دانشجويان ممتاز) 1

  .دانشگاه، خيابان پژوهش، خيابان نيايش شاهرود، ميدان هفت تير، شهرك: نشاني )3. دانشجويان غيربومي دختر، خوابگاه خودگردان فراهم گرديده است
           023-32397825-7:تلفن           3614898547 :كدپستي

  www.basir-abyek.ac.ir  بصير ـ آبيكغيرانتفاعي  مؤسسه* 
هاي فني، كتابخانـه، اينترنـت وايـرلس پرسـرعت، سـالن       هاي اختصاصي رشته قبيل كارگاه و آزمايشگاه به امكانات آموزشي و رفاهي متناسب از ساختماني مجهزداراي موسسه ) 1

جنـب   آبيك،: نشاني) 4. باشد با نظارت موسسه مي سرويس اياب و ذهاب دانشجويان خودگردان و )3. پذيرد نام به صورت اينترنتي انجام مي ثبت )2. باشد مي ... و غذاخوري مجهز
 028-32894858-9: تلفن               .نيايش انتهاي بلوار اتوبان،

  www.besat.ac.ir  رمانـ ك عثتبغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  .سمت راست ،نرسيده به سه راه جوپار، )كمربندي( واليت بزرگراه عاشقانكرمان، : نشاني) 2. باشد ميهاي خودگردان فراهم  دانشجويان به خوابگاه شرايط جهت معرفي) 1

 034-33243535-40 :تلفن
  www.bonyan.ac.ir  شهر اصفهان شاهينـ  نيانبغيرانتفاعي  مؤسسه* 

پرسرعت در تمامي نقـاط، كتابخانـه بـه     wirelessاينترنت  و ITپسر به صورت خودگردان، مجهز به سيستم كامل  هاي مجهز براي دانشجويان دختر و اين موسسه داراي خوابگاه) 1
در ضمن به دانشجويان ) 3. همچنين از امور فرهنگي، مشاوره و پژوهشكده برخوردار است) 2. باشد هاي كمك آموزشي مانند ويديو پرژكتور مي همراه سالن مطالعه، سلف، دستگاه

 6شاهين شهر، مخابرات، فرعـي  : نشاني) 4. آيد نيز دانشجويان پژوهشگر فعال در پايان هر نيمسال تحصيلي قدر داني بعمل مي ممتاز در حوزه آموزش و فعال در حوزه فرهنگي و
  031-45224255 :نمابر            45223236-45220511 :تلفن   8316663191 :صندوق پستي         234الك پ ،شرقي

  www.baharihe.ac.ir  مشهدـ هار بغيرانتفاعي  مؤسسه* 
ايـن موسسـه امكانـات     )2. خواهد شد درصد شهريه ثابت تخفيف داده 30و  50، 70تا سوم در هر ورودي و هر رشته به ترتيب  هاي اول در پايان هر نيمسال تحصيلي به رتبه) 1

   50  ، پالك6/1آباد، بلوار كوثر، نبش كوثر شمالي  مشهد، بلوار وكيل: نشاني) 3. ها را بعمل خواهد آورد دانشجويان به خوابگاه هاي الزم جهت معرفي خوابگاهي ندارد اما مساعدت
  051 -38817019: نمابر 38840455 -38836651-38817981: تلفن              91895-1761: صندوق پستي

  www.baharan.ac.ir  گرگانـ  بهارانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
   017-32251606-10 :تلفن.          خيابان مالقاتي، جنب اتاق تعاون ،گرگان: ساختمان شماره يك نشاني
 017-32137723 :تلفن .        اله كاشاني، روبروي مركز تحقيقات كشاورزي خيابان آيت گرگان،: ساختمان شماره دو نشاني

    چابهارـ  بهار انديشهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
   0545-3334201: نمابر       3331355: تلفن        99719-57654: كدپستي.         استان سيستان و بلوچستان، شهرستان چابهار، گلشهر، ابتداي خيابان دانيال: نشاني

  www.bparsvu.ir  بهشت پارس ـ سلمانشهر مازندرانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
   0192-4753627: نمابر    4753625-4753626: تلفن.    استان مازندران، سلمانشهر، اسب چين، مجموعه بهشت پارس: نشاني

  www.bahmanyar.ac.ir  كرمانـ  بهمنيارغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 034-2122722-32122723 :تلفن            5 نبش شمالي ،4 اميركبير بلوار اميركبير، بلوار جمهوري، كرمان،: نشاني

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com


 5پيوست شماره                                                                                                                                                           فصل سوم

 مؤسسات غيرانتفاعيها و  و ضوابط دانشگاهشرايط 184 صفحه 5 ه شمار پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  و اختصاصي دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي

  www.binaloud.ac.ir  مشهدـ  بينالودغيرانتفاعي  مؤسسه* 
اردوهاي ) 3 .گيرد به دانشجويان رتبه برتر در هر ترم تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي تعلق مي )2. كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد) 1

 ،اين موسسه تعهدي براي خوابگاه ندارد) 5 .به دانشجويان متقاضي وام كمك شهريه در هر نيمسال تعلق خواهد گرفت )4. علمي در هر سال برگزار خواهد شد سياحتي و ،زيارتي
 051-34230561: تلفن             4نبش معلم  ،بلوار طرقبه ،مشهد: نشاني) 6. هاي گذشته تمهيداتي را فراهم خواهد نمود لولي همانند سا

  www.bineshvdanesh.ac.ir  بينش و دانش ـ محمديه قزوينغيرانتفاعي  مؤسسه* 
028-32579092-3: تلفن               .دانش، جنب دفتر امام جمعه، ساختمان آهنگ 3 قزوين، شهر محمديه، منطقه: نشاني

    www.beyhagh.ac.ir  سبزوارـ هق بيغيرانتفاعي  مؤسسه* 
دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم  )2. مند خواهند شد ترم اول بهره درصدي شهريه ثابت در 30موسسه را به عنوان اولويت اول انتخاب نمايند، از تخفيف  دانشجوياني كه اين) 1

دوره تحصيلي مطابق ضوابط از  دانشجويان دختر و پسر در طول )3. شود درصد شهريه ثابت تخفيف داده مي 10و  20، 30باشند، به ترتيب  17داراي حداقل معدل  به شرطي كه
 051-44668872-44668330 :تلفن    615 :صندوق پستي   .رازي بان طالقاني، نبش چهارراهسبزوار، خيا: نشاني) 4. هاي خودگردان برخوردار خواهند شد تسهيالت خوابگاه

    www.pars.ac.ir  پارس ـ مهر فارسغيرانتفاعي  مؤسسه* 
اول تا سوم هر  نفرات )3. توانند به مدت دو نيمسال از خوابگاه به صورت رايگان استفاده نمايند ميدانشجويان جديدالورود  )2. مؤسسه خوابگاه دانشجويان را تأمين خواهد كرد )1

   74451-113 :صندوق پستي     . بلوار پارسيان، شهرستان مهر، فارس استان: نشاني )4 .اي در شهريه برخوردار خواهند شد رشته از تخفيف ويژه
       0782-6524066: نمابر       6524198-6523200-1: تلفن
    www.parsa.ac.ir  بابلسرـ  اپارسغيرانتفاعي  مؤسسه* 

بابلسر، بلوار شهيد شريفي، خيابان شـهيد  : نشاني) 2 .شوند هاي خودگردان معرفي مي دانشجويان به خوابگاهدانشگاه در موقعيت مناسب شهري واقع شده و درخصوص اسكان،) 1
  0112–5239301 - 5252147تلفن .                  11پالك  پور، كهن، كوچه شهيد محمد حسين

    www.parsian.ac.ir  بيدستان قزوينـ  يانپارسغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 )2. باشـند  معاف ميهاي اين موسسه از پرداخت كل شهريه تحصيلي  را در آزمون سراسري كسب نمايند، در صورت انتخاب رشته 500تا  1رتبه  سهميه، دانشجوياني كه بدون)1

به نفـرات اول تـا    )3. شوند نمايد، معرفي مي خدمات آنان نظارت مي هاي خودگردان داراي مجوز كه موسسه بر فعاليت و نوع ارائه به خوابگاه، به خوابگاه دانشجويان در صورت نياز
شهريه اعطاء  به فرزندان شهداء و ايثارگران تخفيف )4. گردد صد تخفيف شهريه اعطاء ميدر 10،15،20را كسب نمايند به ترتيب  18معدل باالي  سوم هر رشته در هر نيمسال كه

به دانشجويان داراي  )6 .گردد را كسب نمايند، دو برابر دانشجويان عادي تخفيف اعطاء مي )18معدل باالي ( به اعضاي فعال بسيج كه رتبه اول تا سوم در هر نيمسال )5. گردد مي
هاي علمي معتبر و مورد  فعاليت المللي و ساير هاي علمي كشور و المپيادهاي كشوري و بين هاي علمي از قبيل اعضاي تيم روبوكاپ، كسب عنوان در رقابت ر زمينهاختراع و فعال د
  .وينا د از پل پليتهران، بع ـ جاده قزوين 5لومتر يقزوين ك: نشاني )7. گردد ارائه مي برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه ،تاييد وزارت علوم

  028-33292540: نمابر 33292450-1: تلفن
    www.pasargad-ihe.ac.ir  شيرازـ  ارگادپاسغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 اميركبير، بلوار شيراز،: نشاني) 3 .شوند دانشجويان برتر علمي از تخفيف شهريه برخوردارمي) 2 .شود معرفي مي پسر و هاي خصوصي به دانشجويان دختر اين موسسه خوابگاه در) 1
   071-8420008 :نمابر          8420003-7 :تلفن          718796-2 :صندوق پستي              .غربي ابتداي فجر شهرك والفجر،

  www.palayesh.ac.ir  شهر خمينيـ  اليشپاغيرانتفاعي  مؤسسه* 
) 2. گردد خودگردان در صورت رسيدن به حد نصاب تامين مي ها بطور و همچنين سرويس اياب و ذهاب به خوابگاهبراي تمام دانشجويان دختر و پسر  خوابگاه بطور خودگردان) 1

صيل دانشجويان رتبه اول در پايان هر نيمسال تح )3. گردد ارائه مي ها بطور خودگردان براي نيمسال اول و دوم پيشنهاد و اسكان دانشجويان دختر غيربومي جديدالورود در خوابگاه
  .اشرفي اصفهاني، بلوار اميركبير ياباناصفهان، انتهاي خ: نشاني) 4. از شهريه ثابت در نيمسال بعد طبق مصوبات هيأت موسس برخوردار خواهند بود از تخفيف درصدي

   0313-3630323 :تلفن
  www.heip.ac.ir  فريدونكنارـ  پرديسانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

تهيه خوابگاه و تـأمين مسـكن    )2. درصد برخوردار خواهند شد 30و  40، 50نامه از تخفيف شهريه ثابت به ترتيب  سوم هر نيمسال تحصيلي طبق آيين دانشجويان رتبه اول تا) 1
سط سازمان سنجش از طريـق وب  موسسه بايستي در تاريخ تعيين شده تو داوطلبان پذيرفته شده در اين )3. معرفي به خوابگاه خودگردان امكان پذير است در حد مقدورات براي

  011-35667240: نمابر 35667241 :تلفن. جنب مخابرات ،)ره(امام يابانمازندران، فريدونكنار، خ: نشاني) 4. نام و كسب اطالعات بيشتر مراجعه فرمايند جهت ثبت سايت موسسه
  www.parandak.ac.ir  پرندـ  پرندكغيرانتفاعي  مؤسسه* 

) 3. باشد اين موسسه فاقد امكانات خوابگاهي مي) 2. خواهند شد اساس ضوابط و مصوبات در نيمسال بعد از پرداخت درصدي از شهريه ثابت و متغير معافدانشجويان ممتاز بر) 1
دانشـجويان ايـن موسسـه از مزايـاي     ) 4. توسط دانشجو ميسر است اين سرويس اياب و ذهاب با پرداخت هزينه پرندك نزديكترين شهر به تهران است، بنابر موسسه آموزش عالي

تمـام شـهريه   ) 6. وزارت علوم و تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط. در صورت انصراف، دانشجو موظف است) 5 .بيمه حوادث برخوردارند
آزادراه  50كيلومتر : نشاني )8. مراجعه نمايندپايگاه اينترنتي مؤسسه و مكان الزم جهت ثبت نام به اطالع از زمان  پذيرفته شدگان براي) 7 .شود دريافت مي ترم اول به صورت نقد

  021-44815480و       086-45284332و  45284331: تلفن .                )عج(ساوه، شهر پرندك، انتهاي خيابان وليعصرـ  تهران
    )لرستان(پل دختر غيرانتفاعي  مؤسسه* 

 .)ره(جنب كميته امداد امـام خمينـي   ،امدادگران يابانخ پلدختر، لرستان،: نشاني) 3. تخفيف شهريه براي دانشجويان برتر علمي )2. خوابگاه دانشجويي براي دانشجويان دختر) 1
  066-32228405 - 32221995 :تلفن
  www.pooya.ac.ir  پويا ـ ياسوجغيرانتفاعي  مؤسسه* 

گونـه تعهـدي در    موسسـه هـيچ   )2. بعدي تخفيف داده خواهد شد السدرصد از شهريه ثابت نيم 50و  75، 100هاي اول تا سوم هر رشته به ترتيب مقادير  رتبهبه دانشجويان )1
گونـه   موسسـه هـيچ   )3. گـردد  ارائـه مـي   هگرم با اخذ هزينه تمام شد فقط در صورت تأمين مواد غذايي از طرف وزارت علوم، يك وعده غذاي و دانشجويان ندارد قبال تهيه غذاي
بـه دانشـجويان    )4. هزينه آن بعهده دانشجو خواهد بـود  كههاي خودگردان اسكان دهد  ولي تالش خواهد كرد همه دانشجويان را در خوابگاه ،تأمين خوابگاه ندارد تعهدي در قبال

 آباد، ميدان نجف ياسوج،: نشاني) 5. گيرد دانشجويان وزارت علوم وام شهريه تعلق مي وسط صندوق رفاهبيني شده از بودجه اختصاص يافته ت هاي پيش وام بر اساس اولويت متقاضي
   074-33321661: نمابر    33321660: تلفن              7591347416: كدپستي        .آريوبرزن، بلوار شهيد هرمزپور، باالتر از مركز مخابرات شهدا

  www.pooyesh.ac.ir  قم پويش ـغيرانتفاعي  مؤسسه* 
بعد از پمپ  قم، انتهاي بلوار محمد امين، بلوار غدير،: نشاني) 3. تسهيالت براي دانشجويان مستعد در طول تحصيل) 2 .خوابگاه براي خواهران و معرفي به خوابگاه براي برادران) 1

   025-32855016: نمابر         32855011-15: تلفن           37195-1383: صندوق پستي          37139-56331 :كدپستي            11كوي , بنزين
  www.pd.ac.ir  پويندگان دانش ـ چالوسغيرانتفاعي  مؤسسه* 

به خوابگاه دانشجويي بـا  دانشجويان ) 2. بعد داده خواهد شد اي در شهريه ترم ت موسس تخفيف ويژهأهر رشته تحصيلي بر اساس ضوابط و مصوبه هيـ به دانشجويان ممتاز در) 1
صـورت   در(تحقيقـات و فنـاوري    دانشجويي صندوق رفاه وزارت علـوم،  توانند از وام دانشجويان براي پرداخت شهريه مي) 3 .خودگردان معرفي خواهند شد تمامي امكانات بصورت
 چـالوس،  مازندران،: نشاني) 5 .گردد در سلف سرويس موسسه ارائه مي ا نرخ دانشجوييبه دانشجويان يك نوبت غذاي گرم ب) 4 .استفاده نمايند) صندوق رفاه تامين بودجه از طرف
   011-52217785: نمابر        52217626 :تلفن         46619-53966 :كدپستي .كوچه فلسطين خيابان هفده شهريور،

  www.payamgolp.ac.ir  پيام ـ گلپايگانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
   031-57243249-50: نمابر            57243244-7: تلفن .            جاده خمين 2ميدان معلم، كيلومتر گلپايگان، : نشاني

  www.pishtazan.ac.ir  پيشتازان ـ شيرازغيرانتفاعي  مؤسسه* 
درصد از شـهريه  30و  50، 100تا سوم هر رشته به ترتيب مقادير  هاي اول به دانشجويان ممتاز رتبه )2 .خوابگاه خودگردان استفاده نمايند توانند از مي دانشجويان دختر و پسر)1

: نشـاني ) 5 .باشـد  موسسه داراي سلف سـرويس مكـانيزه مـي   ) 4. شهيد و امورايثارگران قرارداد همكاري دارد اين موسسه با بنياد) 3 .داده خواهد شد ثابت نيمسال بعدي تخفيف
  071-32318983 و 32318982 :تلفن    .2روبروي دانشكده مهندسي شماره  ،خيابان مالصدرا ،شيراز :يساختمان مركز

  www.fer-pihe.ac.ir  پيروزان ـ فردوسغيرانتفاعي  مؤسسه* 
رخـوردار خواهنـد   باز تخفيف  درصد شهريه ثابت، 30تا  10 بين 12و نداشتن نمره زير  17سوم هر نيمسال در هر رشته تحصيلي به شرط معدل باالي  دانشجويان رتبه اول تا)1

الحسنه فرهيختگان وابسته بـه موسسـه    توانند از تسهيالت صندوق قرض كليه دانشجويان مي )3. باشد هاي خودگردان فراهم مي دانشجويان به خوابگاه شرايط جهت معرفي )2. شد
  .خراسان جنوبي، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهراستان : نشاني) 4. ل دوران تحصيل برخوردار شوندشهريه تحصيلي و شهريه خوابگاه در طو آموزش عالي پيروزان جهت

   056-32731804: نمابر           32731801-3 :تلفن
  www.peyvand.ac.ir  پيوند ـ قائمشهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  011-42082654 :نمابر    42082651-3: تلفن   4778133161: كدپستي .صالحان غيرانتفاعيمشهر به بابل، جنب هتل تالر و موسسه ئمشهر، ميدان امام، جاده قائقا: نشاني
  www.tabaran.ac.ir  تابران ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 

) ب .خـانواده معظـم شـهدا، جانبـازان و ايثـارگران     ) الـف : گيـرد  تعلق مـي  تخفيفات شهريه براساس ضوابط و مصوبات هيات امنا موسسه، به افراد ذيل در هر نيمسال تحصيلي) 1
، سازمان )ره(دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني) د .موسسهاين تحصيل همزمان دو فرد يا بيشتر از يك خانواده در ) ج. دانشجويان ممتاز علمي، فرهنگي و ورزشي

ورت تخصيص اعتبار از صندوق رفاه دانشجويان وزارت متبوع، به كليه دانشجويان متقاضي، وام كمك هزينه پرداخت شهريه تعلق خواهد در ص) 2 .بهزيستي و ساير نهادهاي خيريه
: نشـاني  )4. رديدهاي خودگردان داراي مجوز از سوي دانشگاه منتخب استان، معرفي خواهند گ هاي دانشجويي به خوابگاه دانشجويان غيربومي جهت سكونت در خوابگاه )3. گرفت

   051-35227223: نمابر          35227215-7: تلفن             91897-13113: كدپستي     .11شماره  60/2 آباد، بلوار شريعتي، خيابان شريعتي مشهد، قاسم
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 5پيوست شماره                                                                                                                                                           فصل سوم

 مؤسسات غيرانتفاعيها و  و ضوابط دانشگاهشرايط 185 صفحه 5 ه شمار پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  و اختصاصي دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي

  www.tabnak.ac.ir  تابناك ـ المردغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 )3 .و آزادگان تخفيـف منظـور خواهـد شـد    % 50فرزندان جانباز باالي  شاهد،براي دانشجويان )2 .امكانات مناسب تامين خواهد شدخوابگاه با  متقاضي، براي كليه دانشجويان) 1

ميـدان   ،استان فـارس، شهرسـتان المـرد   : نشاني )4. تخفيف شهريه ثابت منظور خواهد شد درصد 30و  40، 50طبق ضوابط موسسه به ترتيب  ،سوم تا دانشجويان رتبه اول براي
  071-52726116: نمابر       52724996-7 :تلفن        74341-66441 :كدپستي           .شهدا، بلوار شهيد مطهري

  www.takestan.ac.ir  )قزوين(تاكستان ـ تاكستان غيرانتفاعي  مؤسسه* 
سرويس رفت و برگشت از تهران و كرج به دانشگاه  )2 .خواهد نمود خوابگاه خودگردان ارائه) براي برادران در صورت امكان(پذيرفته شده در موسسه  اين موسسه براي خواهران) 1

بـه دانشـجويان   ) 4 .با ارائه مدارك معتبـر از مراجـع ذيصـالح   ) فرزندان آنها همسر و(اعطاي تخفيف به خانواده معظم شهدا و جانبازان  )3. گردد هزينه فراهم مي و بالعكس با اخذ
اعطاي تخفيف ويژه براي شاگردان رتبه اول تـا  ) 5. پرداخت خواهد شد تحقيقات فناوري وام شهريه مصوب آن صندوق بط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،ضوا متقاضي طبق

موسسـه   ،... مـديريت بازرگـاني   مـديريت، حسـابداري   حسابرسـي،  هاي حسـابداري،  در رشته اندازي دوره كارشناسي ارشد توجه به راه با) 6 .اعمال آن در ترم بعد سوم هر رشته و
: نشاني) 8 .توانند بصورت رايگان از اينترنت استفاده نمايند دانشجويان مي) 7 .كند نامه مربوطه فراهم مي ها براساس آيين براي ورود برگزيدگان علمي در اين رشته تسهيالت الزم را

  028-35247381-35223125: تلفن        3481367784 :كدپستي .دانشگاه پيام نور جنب شهيد لشگري،، روبروي ميدان )ره(قزوين، تاكستان، خيابان امام خميني
  www.tajan.ac.ir  تجن ـ قائمشهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  47617-96486: كدپستي.    كوچه شكوه مشهر، ميدان امام خميني، ابتداي جاده بابل، جنبئقا: نشاني) 2 .گيرد هاي برتر دانشجويان تخفيف دانشجويي تعلق مي به رتبه) 1
   011-42261594: نمابر         42261624-42261589 :تلفن
  www.tamishan.ac.ir  تميشان ـ بهشهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

امور فرهنگي و تربيت بدني، سـامانه   موسسه داراي يك ساختمان آموزشي و اداري، دو كارگاه و سايت رايانه، بوفه، كتابخانه تخصصي و كتابخانه مجازي، نمازخانه، پايگاه بسيج،) 1
انتهـاي   ،بهشـهر : نشـاني ) 3. باشـد  مؤسسه فاقد خوابگـاه مـي   )2. هاي علمي، تخفيف براي دانشجويان برتر، دانشجويان كسب كننده مقام علمي و ورزشي انجمن crmپاسخگويي 
  011-34546379-34546377-34546378-34546380: تلفن         .زير خط راه آهن ،خيابان امام

  www.tooran.ac.ir  توران ـ دامغانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
با تخصـيص يارانـه مـواد     )2. گيرد تعلق مي 17معدل  به شرط كسب حداقل ترم بعدي و شهريه ثابت دردرصد تخفيف  10 و 20 ،30 به ترتيب معادل هاي اول تا سوم به رتبه) 1

  023-35262945: تلفن    .جمهوري اسالمي بلوار ،دامغان روبروي اداره امور مالياتي :نشاني) 3. يك نوبت غذاي گرم داده خواهد شد روزانه غذايي از طرف صندوق رفاه،
  www.toos.ac.ir  توس ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 30 ،50 هاي اول تا سوم هر رشته به ترتيب دانشجويان رتبه در پايان هر ترم تحصيلي به) 2. شوند هاي خصوصي داراي مجوز رسمي، معرفي مي خوابگاه دانشجويان غيربومي به) 1
دانشـجويان در هـر تـرم تحصـيلي وام شـهريه مطـابق        در صورت تخصيص اعتبار از صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، به )3. داده خواهد شد درصد تخفيف شهريه ثابت 20 و

  .جنب فضاي سبز ،31 بلوار رضوي، رضوي مشهد،: نشاني) 5. توانند روزانه از يك وعده غذاي گرم در موسسه استفاده نمايند مي دانشجويان )4 .گردد مقررات پرداخت مي
  051-38792510 :نمابر       38837077 :نتلف

  www.kduni.ir  توسعه دانش ـ سنندجغيرانتفاعي  مؤسسه* 
هـاي خـودگردان معرفـي     دانشجويان، در صورت نياز، به خوابگاه باشد و موسسه فاقد خوابگاه مي)2 .گردد نامه موسسه تخفيف شهريه اعطا مي مطابق آيين به دانشجويان ممتاز)1

      087-33152989و  33152979: تلفكس     .بيشتر در سامانه اينترنتي موسسه اطالعات) 3 .گردند مي
  www.samen.ac.ir  ثامن ـ نيشابورغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 هـاي  فرهنگي، خانواده دانشجويان ممتاز علمي،تخفيف شهريه براي ) 2. غيربومي خوابگاه خودگردان كه با تسهيالت صندوق رفاه ساخته شده وجود دارد براي كليه دانشجويان) 1
امكان فعاليت پاره وقت براي دانشجويان در زمينه رشته تحصـيلي وجـود    هاي شهرستان ها و سازمان با همكاري ارگان) 3. گردد تحت پوشش بهزيستي اعمال مي شاهد و ايثارگر و

   051-43331600: نمابر        43347072-3 :تلفن              1416بي، پالك نبش آيت جنو ،)ره(خيابان امام خميني نيشابور،: نشاني) 4. دارد
  www.jbh.ac.ir  جابربن حيان ـ رشتغيرانتفاعي  مؤسسه* 

سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران سسه با ؤاين م )2. گردد اعطا مي %10و نفر سوم  %15نفر دوم ، %20تخفيف شهريه معادل نفر اول  ،دانشجويان ممتاز هر رشته و وروديبه  )1
.  48رشت، خيابان سـعدي، نرسـيده بـه سـه راه معلـم، جنـب بانـك تجـارت، پـالك          : نشاني )3 .و كميته امداد در زمينه اعمال تخفيف به دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد

  0131-2265525و  2250239و  2228119: تلفن
  www.jami.ac.ir  آباد نجفجامي ـ غيرانتفاعي  مؤسسه* 

همچنين اين موسسه به دانشجويان جديدالورودي كه در مقطع قبلي معدل باالتر از ) 2 .نمايد درصدي اعطا مي 15تا  50موسسه به دانشجويان برتر در هر نيمسال تخفيف اين ) 1
  031-52636319-20 :تلفن           A2محله  اله طالقاني، خيابان آيت فوالدشهر،: نشاني) 3. نمايد درصدي اعطا مي 5كسب كرده باشند در بدو ورود تخفيف  17
  www.javid.ac.ir  جاويد ـ جيرفتغيرانتفاعي  مؤسسه* 

ضوابط و مصـوبات شـوراي عـالي    دانشجويان ممتاز بر اساس  به )2. گيرد خوابگاه خودگردان دانشجويي تعلق مي با نظارت معاونت دانشجويي موسسه، به كليه پذيرفته شدگان)1
. باشـد  در كشور مـي ) GRE تافل و( المللي زبان انگليسي هاي بين اين موسسه يكي از مراكز برگزار كننده آزمون )3. گردد تسهيالت ويژه اعطا مي موسسه در هر نيمسال تخفيف و

  .4مابين چهارراه مهمان پذير و چهارراه جهاد قديم، خيابان آزادي، كوچه آزادي  جيرفت،: نشاني )5. وب سايت موسسه مراجعه نماييد جهت كسب اطالعات بيشتر به )4
   034-43263449 :رنماب         43265585-7 :تلفن               7861845117 :كدپستي

  www.jdeihe.ac.ir  اصفهانـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه* 
 ،هاي مصوب وزارت علوم نامه است كليه مقررات و آيين دانشجو موظف )2. ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي استپوشش مناسب طبق  رعايت شئونات اسالمي و)1

صندوق رفاه وزارت علـوم،  توانند از وام دانشجويي  دانشجويان مي تعدادي از )4. دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود )3. نمايد تحقيقات و فناوري را رعايت
 .انتهاي بلوار دانشگاه صنعتي، خميني شهر، شهرك منظريـه، بلـوار پـرديس    اصفهان،: نشاني) 5. استفاده نمايند) در صورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه( تحقيقات و فناوري

  031-33667266: نمابر             33667261-5: تلفن
  www.mjdkh.ac.ir  خوزستانـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه* 

هاي اول تا سوم در هر ورودي و هر رشـته   نيمسال تحصيلي به رتبه در پايان هر) 2. باشند رعايت قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي اين موسسه مي پذيرفته شدگان ملزم به) 1
هاي دانشجويي  هاي الزم جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه مساعدت اين موسسه امكانات خوابگاهي ندارد اما )3. شود درصد شهريه ثابت تخفيف داده مي 20 و 30، 40به ترتيب 

در ايـن موسسـه خـدمات كلينيكـي      )5. باشـد  نامه دانشجويي مـي  آيين اين موسسه مجهز به سلف سرويس به ظرفيت كل پذيرفته شدگان با نرخ مصوب )4 .آورد را بعمل خواهد
  .جنب دانشگاه پيام نور خوزستان ،1پرديس  انتهاي بلوار ،انتهاي بلوار گلستان ،اهواز: نشاني) 6. گردد جهت پذيرفته شدگان به صورت رايگان ارائه مي اي اورهپزشكي و مش

           061-33345372-4: تلفن
  www.jdgu.ir  رشتـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه* 

) 3. امكان تقسيط شـهريه بـراي دانشـجويان وجـود دارد    ) 2. شود درصد شهريه ثابت تخفيف داده مي 40تا  20هاي اول تا سوم در هر ورودي بين  در پايان هر نيمسال به رتبه) 1
هاي اطالعات علمي و معتبر دنيا  سترسي به منابع و پايگاهدانشگاه داراي سيستم كامل اتوماسيون آموزشي، كارت هوشمند دانشجويي، كارت سالمت و كتابخانه ديجيتال و امكان د

براساس مصوبه هيأت امناي دانشگاه به دانشجويان ممتاز و رتبـه اول  . شود اي با استفاده از كارت هوشمند سالمت، در اين مؤسسه ارائه مي خدمات كلينيكي و مشاوره) 4. باشد مي
هاي  ها و موسسات آموزش عالي مقام به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه) 2. تعلق خواهد گرفتتا سوم در هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه 

رشـت، گلسـار،   : نشاني) 4. اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد) 3. اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت
  013 -33771119: تلفن    41667-45886: كدپستي  . بن بست سوم، 179بلوار گيالن، خيايان 

  www.jdk.ac.ir  كاشمرـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه* 
خوابگـاه بـراي دانشـجويان بـه صـورت      ) 2. برخوردار خواهند شـد درصد شهريه ثابت  40تا  20نامه از تخفيف  هاي اول تا سوم در هر سال تحصيلي طبق آيين دانشجويان رتبه) 1

بينـي   رويس رفت و آمد جهت دانشجويان با اخذ هزينه پيشدر اين شعبه س) 3. استيجاري و پرداخت هزينه توسط خود دانشجويان و براساس اولويت و ظرفيت واگذار خواهد شد
خراسـان رضـوي،   : نشاني) 6. وام دانشجويي مطابق بودجه صندوق رفاه دانشجويان) 5. باشد ها موجود مي آقايان و خانمبراي ) نهار(بوفه، سلف سرويس و غذاي گرم ) 4. شده است

  0532-8250800 -3 :تلفن        9671697714 :صندوق پستي .             ، روبروي پمپ بنزين)ع(كاشمر، بلوار سيد مرتضي
  www.jdku.ac.ir  كرمانشاهـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه* 

خوابگاه خـودگردان   اين موسسه از طريق) 2 .درصد در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 40تا  20 نامه از تخفيف سوم هر نيمسال تحصيلي طبق آيين دانشجويان رتبه اول تا) 1
منـدي از   هاي تخصصي و فوق تخصصي جهاد دانشـگاهي كرمانشـاه بـه منظـور بهـره      آموزشموسسه به مركز  معرفي دانشجويان) 3 .اسكان دانشجويان غيربومي را تامين مي كند

هاي آموزشي پارك علم  ها و دوره مندي از امكانات، تسهيالت، مشاوره بهره) 4. كوتاه مدت مرتبط با رشته تحصيلي در مدت تحصيل در موسسه با لحاظ تخفيف مناسب هاي آموزش
 هـاي دانشـجويان بـه محصـوالت و خـدمات قابـل ارائـه بـه بـازار و توسـعه           ايده شاه به منظور ايجاد كسب و كارهاي كوچك دانش بنيان و تبديلجهاد دانشگاهي كرمان فناوري و

      083-31031: تلفن .     خيابان جهاد دانشگاهي ،بهمن 22سه راه  ،كرمانشاه: نشاني) 5. كارآفريني
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 5پيوست شماره                                                                                                                                                           فصل سوم

 مؤسسات غيرانتفاعيها و  و ضوابط دانشگاهشرايط 186 صفحه 5 ه شمار پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  و اختصاصي دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي

  www.jdhamedan.ac.ir  همدانـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه* 
از دانشـجويان ايـن مؤسسـه    ) 2. نامه اعطاي تخفيف شهريه، از تخفيف برخوردار خواهند شـد  آيينبراساس دانشجويان ممتاز و رتبه اول تا سوم در پايان هر نيمسال تحصيلي، ) 1

دانشـجويان  ) 4. امكان تقسيط شهريه در هر ترم فراهم اسـت ) 3 .تحقيقات و فناوري در صورت تخصيص اعتبار، برخوردار خواهند شد ،مزاياي وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم
مزايـاي بيمـه   دانشـجويان از  ) 5. در شهريه ثابـت برخـوردار خواهنـد شـد    % 15داشته باشند، در بدو ورود از تخفيف  18جديدالورودي كه در مقطع تحصيلي قبلي معدل باالتر از 

دانشجويان پسر نيز به خوابگاه خـودگردان معرفـي   . پذير است اسكان دانشجويان دختر بصورت محدود در خوابگاه، تحت نظارت مؤسسه امكان) 6. دانشجويي برخوردار خواهند شد
، كوچـه جهاددانشـگاهي   ،كاشـاني ...بلوار آيـت ا  ،چهارراه خواجه رشيد ،همدان: نشاني) 8. باشد امكان استفاده از يك وعده غذاي گرم براي كليه دانشجويان فراهم مي) 7. شوند مي

  081-2533521-22: تلفن            65165-3198 :صندوق پستي            .50پالك 
  www.juyandeganelm.ac.ir  كوهدشتـ جويندگان علم غيرانتفاعي  مؤسسه* 

 .لرستان، كوهدشت، ميدان قدس، خيابان ارشاد، طبقه سوم فرهنگسـراي ارشـاد  : نشاني) 2 .شود رشته تخفيف شهريه داده ميسس به نفرات برتر هر ؤطبق صورتجلسه هيات م) 1
   066-32640044 و 32640033: تلفن
    چرخ نيلوفري ـ تبريزغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 .معرفـي خوابگـاه بـراي دختـران    ) 2 .باشد مي )بوفه باز و محل استراحت دانشجويان(به فرد هاي باز و امكانات رفاهي منحصر  هاي هوشمند و كتابخانه داراي كالساين موسسه ) 1
  041-33368864: تلفن                22پالك  ،آبان 13مابين كوي بزرگمهر و كوي  ،تبريز، چهارراه آبرسان، پاستور جديد: نشاني )3

  www.chehelsotoon.ac.ir  اصفهانـ  هلستونچغيرانتفاعي  مؤسسه* 
درصد  10و  20، 30باالتر به ترتيب از تخفيف شهريه ثابت به ميزان  و 17ها با داشتن معدل  ها و رشته هاي اول تا سوم اين موسسه در هر يك از ورودي دانشجويان ممتاز رتبه) 1

 تواننـد از وام  دانشـجويان مـي  ) 3. و تحـت نظـارت موسسـه اسـتفاده نماينـد      خودگردان رسـمي نزديـك  هاي  توانند از خوابگاه دانشجويان شهرستاني مي) 2. خواهند بود برخوردار
موقعيت جغرافيايي مناسب در داخل شهر با دسترسـي  ) 4. استفاده نمايند )صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه در(رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  صندوق دانشجويي

   8194833889: كدپستي         . بنفشه جنوبي نبش بين ميدان ماه فرخي و چهارراه رزمندگان، خيابان رزمندگان، خانه اصفهان، هان،اصف: نشاني) 5. آسان
  031-34210379: نمابر           34210372: تلفن
  www.edu.hafez.ac.ir  شيرازـ  حافظغيرانتفاعي  مؤسسه* 

شـيراز، چهـارراه   : نشـاني ) 3. باشـد  دانشجويان خوابگاه خودگردان مهيا مي براي )2. نيمسال تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بودرشته در هر  دانشجويان ممتاز هر) 1
  071-32349419: نمابر      32349420-23 :تلفن     71339637830: كدپستي           17 شهيد حجري، پالك پانزده خرداد، كوچه

  www.hri.ac.ir  حكمت رضوي ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  0511-5018104: نمابر    5018454-5018033: تلفن  9179876451:  كدپستي.   ، انتهاي خيابان سمت راست72آباد  آباد، وكيل مشهد، بلوار وكيل: نشاني

www.hakim-jorjani.ac.ir  حكيم جرجاني ـ گرگانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
به دانشـجويان شـاغل بـه تحصـيل      )2 .برخوردار خواهند بود رشته و همچنين دانشجويان واجد شرايط تخفيف، در هر سال تحصيلي از تخفيف در شهريه ممتاز هر دانشجويان) 1

 .در شبانه روز غذاي گرم مهيا خواهـد شـد  دانشجويان در يك نوبت  براي )4 .شود براي دانشجويان خوابگاه خودگردان واگذار مي )3 .پرداخت خواهد شد واجد شرايط، وام شهريه
  .بلوار نيايش شرقي 18و  16بين ويالي  گرگان، شهرك ويالشهر،: نشاني) 6. شود ريزي درسي هفتگي تسهيالتي ايجاد مي شاغل تا حد امكان در برنامه براي دانشجويان )5
  017-32171095-97: لفنت

www.hakimtoos.ac.ir  ) ويژه خواهران(مشهد ـ  طوسحكيم غيرانتفاعي  مؤسسه* 
  .36پالك ) 2دانشجوي ( 2، عقدايي 35آباد  آباد، وكيل مشهد، بلوار وكيل: نشاني

www.hnkh.ac.ir  ساوه ـ  ناصرخسروحكيم غيرانتفاعي  مؤسسه* 
هـا در سـاوه قـرارداد     شجويي با ساير دانشگاهنسسه جهت اسكان و خوابگاه داؤم )2. باشند دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته بر اساس ورودي از تخفيف شهريه برخوردار مي )1

  086-4278000-6: تلفن               . جنب دانشگاه ازاد اسالمي واحد ساوه ،بلوار دانشگاه ،بلوار شهيد فهميده ،ساوه: نشاني )3 .همكاري دارد
www.hnq.ac.ir  قوچان ـ نظامي حكيم غيرانتفاعي  مؤسسه* 

 . انتهاي اراضي سيمرغ ،مشهد ـ  جاده قوچان 2كيلومتر ،قوچان: نشاني )4. ارائه غذاي گرم) 3 .تخفيف شهريه دانشجويان رتبه اول تا سوم) 2 .داراي خوابگاه خواهران خودگردان) 1
   051-47211774-5 :تلفن
www.hakiman.ac.ir  حكيمان ـ بجنوردغيرانتفاعي  مؤسسه* 

موسسه به منظور تأمين خوابگاه دانشـجويي بـا هزينـه شخصـي      اين )2. تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد% 20در هر رشته از ) اول تا سوم رتبه(دانشجويان ممتاز) 1
در صـورت   )4. گـردد  اي توزيع مـي  غذاي گرم با قيمت يارانه در صورت تأمين اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان يك نوبت )3. نمايد الزم را مي دانشجو در حد توان همكاري

 .شـد دانشجويان از مزاياي بيمـه حـوادث دانشـجويي برخـوردار خواهنـد       كليه )5. دانشجويي به دانشجويان شاغل به تحصيل، وام شهريه پرداخت خواهد شد تخصيص اعتبار وام
ادامه تحصيل دانشـجويان  ) 8 .پرداخت شهريه بصورت اقساطي )7ايثارگران  بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و همكاري با )6

ـ  ) 9. سسه، طبق ضوابط وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري   ؤدر مقطع كارشناسي ارشد اين م ممتاز و نخبه  .جهـت پرداخـت شـهريه   ) ره(ا كميتـه امـداد امـام خمينـي    همكـاري ب
 .ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيـف شـهريه برخـوردار خواهنـد شـد     ر براساس ضوابط و بناب... درآمد و بي سرپرست و تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و هاي كم خانواده) 10
هـاي علمـي و    كتابخانه مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشتراك مجله )12. اند مقام اول تا سوم را كسب كردهدانشجوياني كه در المپياد ورزشي استاني و كشوري  تقدير از )11

خميني  امام يابانبجنورد، خ: نشاني) 15. آيد شوند، به نحو مقتضي تقدير بعمل مي از دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته مي )14 .ايت مجهز رايانهس) 13 .پژوهشي
   058-32250431: نمابر      32250471 :تلفن             94136-94841: كدپستي           . رقي، روبروي ايستگاه آتش نشانيش

www.khatam.ac.ir  تهرانـ  خاتمغيرانتفاعي  مؤسسه* 
در بدو  100تا  51رتبه  )2. تحصيلي مصوب شوراي موسسه خواهند گرديددر بدو ورود از پرداخت كل شهريه ثابت و متغير معاف و مشمول دريافت كمك هزينه  50تا  1رتبه ) 1

معاف از شهريه ثابـت و متغيـر    200تا  101رتبه  )3. كمك هزينه تحصيلي مصوب شوراي موسسه خواهند گرديد %50ورود از پرداخت كل شهريه ثابت و متغير معاف و مشمول 
  .منـد خواهنـد بـود    طول تحصيل به عنوان دانشجوي رتبه اول تا سوم در هر نيمسال معرفي گردند كماكان از امتيازات فوق بهرههاي فوق چنانچه در  حائزين رتبه) 4. خواهند بود

ن كارشناسي ارشد در صورت انتشار دانشجويا )7. باشد دانشگاه فاقد امكانات خوابگاه مي) 6. هاي دانشجويي بر اساس ضوابط وزارت علوم بهره مند خواهند بود دانشجويان از وام) 5
نامـه آموزشـي برخـوردار     المللـي از مزايـاي مـالي آيـين     هاي علمي و بين در مجالت معتبر علمي و پژوهشي و يا كنفرانس) نامه در ارتباط با پايان(مقاله متناسب با رشته تحصيلي 

 ،مالصـدرا  يابـان خ ،ميدان ونـك تهران، : نشاني )9. مركز رايانه، البراتوار زبان و كتابخانه تخصصي وزشي،استفاده از اساتيد مجرب و برخورداري از فضاي مناسب آم) 8. خواهند بود
  021-89174004 :تلفن              30پالك  ،حكيم اعظم يابانخ ،شيراز شمالي يابانخ

www.khi.ac.ir  مشهدـ  خاورانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
امكان بازديد از موسسه و مشاوره با  )2 .هاي ذيربط بصورت رايگان در طول تحصيل المللي با همكاري ارگان اي معتبر بين هاي حرفه نامه گواهيهاي تخصصي و صدور  ارائه كارگاه )1

 )4. باشـد  18شگاهي آنها باالتر از دان معافيت از پرداخت درصدي از شهريه ثابت اولين نيمسال تحصيلي براي دانشجوياني كه معدل كل دوره پيش )3 .اساتيد قبل از انتخاب رشته
كمـك بـه تـامين خوابگـاه      )5. معافيت از پرداخت درصدي از شهريه ثابت نيمسال بعد مطابق ضوابط آموزشي موسسه براي دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته، در هر نيمسـال 

 يد دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه صنعتي خواجه نصـيرالدين طوسـي در تـدريس برخـي از    استفاده از اسات )6. دانشجويي جهت خواهران با هزينه شخصي دانشجو در حد توان
اي كـامپيوتر و  هـ  برنامه سازي تجاري جهت زمينه سازي ورود به بازار كار بـراي رشـته   ،اي آموزشي رايگان رباتيك، شبكه، امنيت شبكه و اطالعاته ارائه كارگاه )7 .دروس كليدي

 )9 .باشد در كل دوران تحصيل در مقطع پذيرفته شده 1000معافيت از پرداخت درصدي از شهريه ثابت براي داوطلباني كه رتبه كشوري آنها زير  )8 .براتكترونيك و مخابرق و ال
ري از تخفيـف ويـژه در شـهريه ثابـت     برخـوردا  )10. باشد در اولين نيمسال تحصـيلي  1000معافيت از پرداخت درصدي از شهريه ثابت براي داوطلباني كه رتبه كشوري آنها زير 

در صـورت  . وجود تنوع غذايي در بوفـه موسسـه   )11. نيمسال بعد براي دانشجوياني كه در سطح استان و باالتر موفق به كسب رتبه اول تا سوم در مسابقات قراني و ورزشي شوند
 .گردد اي توزيع مي براي دانشجويان يك نوبت غذاي گرم در سلف سرويس موسسه با قيمت يارانهتخصيص يارانه از طريق صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

 آبـاد،  مشـهد، قاسـم  : نشاني) 14. داوطلبان براي كسب اطالعات به سايت موسسه مراجعه نمايند) 13. المللي موسسه اي بينه هاي ويژه براي شركت در سمپوزيوم ارائه تخفيف )12
  05115230690 :تلفن              4فالحي  ،بلوار شهيد فالحي

  www.khorasan.ac.ir  مشهدـ  خراسانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
دانشـجوياني كـه   : الـف : شـود  نامه تخفيف شهريه مصوب هيات امناء، به دانشجوياني كه مشمول يكي از بندهاي زير باشند بخشي از شهريه ثابت تخفيف داده مي بر اساس آيين )1

دو نفر و (دانشجويان شاغل به تحصيل از يك خانواده در موسسه : ج. دانشجويان ممتاز هر رشته در طي هر سال تحصيلي: ب. و باالتر باشد 19كل سال آخر دبيرستان آنان معدل 
ر كشـور بـا معرفـي    سكليه بسيجيان فعال سرا:  ه...). نگي وقرآني، علمي، ورزشي، فره(شوند  هاي استاني و سراسري موفق به كسب رتبه مي دانشجوياني كه در جشنواره: د). بيشتر

هاي خودگردان طرف قرارداد معرفي و غـذاي گـرم دانشـجويي نيـز در      موسسه، خواهران و برادران متقاضي خوابگاه را به خوابگاه )2. مناطق مقاومت بسيج در طي دوران تحصيل
االمكان بصورت  هاي خواهران و برادران، حتي در صورت حصول حد نصاب الزم، كالس )3. انشجويان عزيز خواهد گذاردصورت تداوم همكاري صندوق رفاه دانشجويان، در اختيار د

   051-35028605: نمابر         35028601-4: تلفن        .، جنب بوستان مرجان77بلوار معلم، خيابان معلم  ،مشهد: نشاني )4. گردد جداگانه برگزار مي
www.kherad.ac.ir  بوشهرـ  خردغيرانتفاعي  مؤسسه* 

به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر ورودي تخفيف در شهريه ثابـت   )2. باشد شد و هزينه بر عهده دانشجو مي براي دانشجويان دختر غيربومي خوابگاه فراهم خواهد )1
نامه وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري در صـورت تخصـيص بودجـه اسـتفاده        توانند از وام تحصيلي دانشجويي مطابق آيين دانشجويان اين موسسه مي )3. ترم بعد داده خواهد شد

براي سهولت در پرداخـت  ) ره(مام خمينيهمكاري با كميته امداد ا )5. همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهدا، ايثارگران و جانبازان )4. نمايند
   077-33335471 :نمابر      33335470 :تلفن   . جنب اداره كل شيالت كشور كشور،ي روبروي پژوهشكده ميگو خيابان طالقاني، بوشهر،) 6 .شهريه دانشجويان كم بضاعت

www.PnuNews.com
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 5پيوست شماره                                                                                                                                                           فصل سوم

 مؤسسات غيرانتفاعيها و  و ضوابط دانشگاهشرايط 187 صفحه 5 ه شمار پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  و اختصاصي دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي

www.motahar.ac.ir  مشهدـ  خردگرايان مطهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 
هاي خودگردان انجام  اسكان دانشجويان غيربومي در خوابگاه هاي الزم جهت راهنمايي )2. اساس ضوابط موسسه در هر نيمسال تخفيف داده خواهد شد دانشجويان ممتاز بربه ) 1

  051-38842226و  38835002و  38825002: تلفن .           2پالك  ،45نبش كوثر  ،بلوار كوثر ،مشهد: نشاني )3. خواهد شد
www.khazar.ac.ir  محمودآبادـ  خزرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه ثابت ترم اول بـه   موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام نور، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا دانشجوياني كه در ميان) 1
درصـد تخفيـف شـهريه ثابـت تـرم اول       40و  30، 20بـه ترتيـب از    19 و 18 ،17دانشگاهي  آموزان با معدل پيش كليه دانش) 2 .شدخواهند مند  درصد بهره20 و 15، 10ميزان 

دانشجويان ) 4 .داخلي موسسه برخوردار خواهند شد اي برابر مصوبات باشند از مزاياي ويژه  5000دانشجوياني كه رتبه آنان در كنكور سراسري كمتر از ) 3. برخوردار خواهند شد
التحصيالن ممتاز اين موسسه طبق ضـوابط وزارت علـوم،    فارغ) 5. صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد اين موسسه از مزاياي وام شهريه

به كليه دانشجويان متقاضـي خوابگـاه تعلـق خواهـد     ) 6. نند ادامه تحصيل دهندتوا مازاد بر ظرفيت بدون آزمون در مقطع باالتر همين موسسه ميدرصد 10تحقيقات و فناوري، تا 
درصد شهريه  35و  50، 75نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت  دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر) 7. استفاده نمايند غذاي دانشجويي توانند از يك وعده گرفت و مي

كـه بـه    بـه دانشـجوياني  ) 9 .ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران همكاري با بنياد شهيد و امورايثارگران در خصوص پرداخت شهريه) 8. بودخواهند  ثابت نيمسال بعد معاف
) 10. ريه تعلق خواهد گرفـت هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف شه ها و موسسات آموزش عالي مقام موسسه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه نمايندگي از
بر اساس ضـوابط و بنـابر   ... سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و و بي هاي كم درآمد قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي فرزندان شاهد و آزادگان، خانواده حافظان كل

محمودآبـاد، خيابـان   : نشـاني  )12. رايگان در موسسه بصورت) اينترنت بي سيم(وايرلس  دارا بودن سيستم) 11 .خواهند بود پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار ميزان
  011-44732360 و 7733989: تلفن . آزادي، خيابان درياي نهم

  يزدـ  دارالعلمغيرانتفاعي  مؤسسه* 
ترم برابر ضوابط و مقررات موسسه تخفيف شـهريه   هر ممتاز در به دانشجويان )2. باشد عهده دانشجو مي غيربومي خوابگاه فراهم خواهد شد و هزينه بر براي دانشجويان دختر) 1

همكاري با بنيـاد   )4. گيرد گردند، تخفيف شهريه تعلق مي هاي ممتاز علمي، فرهنگي، هنري، ورزشي و قرآني دانشجوياني كه در طول تحصيل حائز رتبه به )3. تعلق خواهد گرفت
 بـراي سـهولت در پرداخـت شـهريه دانشـجويان كـم      ) ره(خميني همكاري با كميته امداد امام )5. پرداخت شهريه خانواده شهدا، ايثارگران و جانبازان شهيد و امور ايثارگران براي

پرداخت شهريه  )8 .)گردد ار ميها عصر برگز اكثريت كالس(شاغل  رعايت ساعات كالس براي دانشجويان )7 .دانشجويان غيربومي در ساعات اوقات فراغت كاريابي براي )6 .بضاعت
  03516288721 :تلفكس        03516288720 :تلفن   )  ع(، ابتداي بلوار دانشجو، نبش دانشكده امام رضا )ع(يزد، ميدان امام حسين: نشاني) 9 .به صورت اقساطي

www.damoon.ac.ir  فومنـ  دامونغيرانتفاعي  مؤسسه* 
گـيالن،  : نشـاني ) 3 .درصدي برخوردار خواهند شـد  50الي  10هاي برتر علمي و ورزشي موسسه از تخفيف شهريه ثابت  دانشجويان رتبه) 2. باشد خوابگاه مي فاقداين موسسه ) 1

    013-34733812: تلفكس     34733814: تلفن      .فومن، ميدان شهدا، روبروي سينما طلوع
www.dana.ac.ir  ياسوجـ  داناغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 و ثابـت ( تخفيـف شـهريه  % 10نفـر سـوم   و % 15نفـر دوم  ، % 20به دانشجويان ممتاز نفر اول ) 2. باشد مي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر و پسر اين موسسه داراي) 1
روبـروي ورودي   ،انقـالب  ميـدان  ،ياسـوج : نشـاني ) 4. ايثارگران، كميته امداد، بهزيستي قرارداد همكاري دارد هاي بنياد شهيد و امور اين موسسه با ارگان )3. شود داده مي) متغير

  074-33335221-2:تلفن           6امامت  ،)ع(شهرك امام حسين
www.sdi.ac.ir  ساوهـ  دانشستانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

نفـرات برتـر مسـابقات علمـي،      )3. شـود  شهريه در نظر گرفته مي براي دانشجويان بومي تخفيف )2. خوابگاه وجود داردباشد ولي امكان معرفي به  نمي موسسه داراي خوابگاه )1
  086-42341152 :نمابر       42341156-42341139 :تلفن.     خريد ساوه، شهرصنعتي كاوه، خيابان مركز: نشاني) 4. شوند تخفيف برخوردار مي از... ورزشي، قرآني و

www.daneshvaran.ac.ir  دانشوران ـ تبريزغيرانتفاعي  مؤسسه* 
هاي خصوصي داراي مجـوز   دانشجويان غيربومي به خوابگاه )2. سس در هر نيمسال از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شدؤت مأدانشجويان ممتاز براساس ضوابط و مصوبه هي )1

  548پالك   ،يمان نوركروبروي ساختمان چشم پزشكي ح ،تر از دانشكده پرستاري پايين ،خيابان شريعتي جنوبي ،تبريز: نشاني )3. گردند رسمي معرفي مي
      0411-5548159و  5548302: تلفن   51388-15931: كدپستي

www.daneshpajoohan.ac.ir  اصفهانـ  دانش پژوهان پيشروغيرانتفاعي  مؤسسه* 
ارائه تسـهيالت مناسـب جهـت پرداخـت وام     ) 2 .نامه دانشجويان ممتاز موسسه بر اساس آيين) دوم و سوم هر ترم و مقطع تحصيلي نفرات اول،(تخفيف ويژه دانشجويان ممتاز ) 1

و فناوري براي برخـي  نياز به تشخيص شوراي آموزشي و طبق ضوابط وزارت علوم تحقيقات  س پيشوگذراندن در) 3 .تحقيقات و فناوري شهريه از طريق صندوق رفاه وزارت علوم،
دانشجوياني كـه در  ) 5 .هاي كارآموزي جهت دوره) IASTE( معرفي دانشجويان ممتاز به كميته تبادل دانشجويان داخل و خارج از كشور) 4. از دانشجويان اين موسسه الزامي است

هـاي برتـر ورودي    بـه رتبـه  ) 6. ه برخوردار خواهند شدژاز تخفيف وي ،اول تا سوم گردندهنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حائز رتبه  فرهنگي، هاي علمي، مسابقات يا رقابت
) 9. شـود  سسه به صورت اينترنتي انجام مـي ؤكليه خدمات آموزشي م) 8 .همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران) 7. گيرد نام اولين نيمسال تعلق مي موسسه تخفيف ويژه در ثبت

  46اصفهان، سه راه سيمين، بلوار كشاورز شرقي، نبش بن بست : نشاني) 10. باشد خودگردان براي دانشجويان شهرستاني ميموسسه داراي خوابگاه 
  031-37757560 :نمابر            37753114 :تلفن           816551475 :صندوق پستي

www.deylaman.ac.ir  الهيجانـ  ديلمانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
: نشـاني  )5. داشـتن خوابگـاه خـودگردان تحـت نظـارت موسسـه      ) 4 .داشتن اساتيد مجـرب ) 3 .تخفيف شهريه به نفرات برتر) 2 .غذاي گرم و داشتن سلف سرويسيك وعده ) 1

  013-42234781 :نمابر        42245500تلفن           90بلوار شهيد مطهري، پالك  ،الهيجان، ميدان كاج
www.raghebisf.ac.ir  اصفهاني ـ اصفهانراغب غيرانتفاعي  مؤسسه* 

ها و آقايـان   در پرديس موسسه خوابگاه مناسب جهت خانم )3 .ايثارگر تخفيف در شهريه به دانشجويان ممتاز و شاهد و )2 .خارج از كشور و تبادل علمي هاي ارتباط با دانشگاه) 1
، خيابان بسـيج  ،)ره(اصفهان، خيابان امام خميني: نشاني )5... سرپوشيده، سلف و تر، سالن ورزشي روباز وأآمفي ت سايت كامپيوتري، :رائه امكانات رفاهي از جملها) 4. موجود است

  0311-3687701الي  6 :تلفن         81635-718 :صندوق پستي             2يلومتر ك
www.rahbordshomal.ac.ir  رشتـ  برد شمالراهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  4193165151: كدپستي     .متر باالتر از پل طالشان 500جاده الكان، بلوار پرفسور سميعي، رشت، : نشاني
www.mrnsari.ir  ساريـ  يان نورراهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

تقسـيط  ) 3 .هاي خـودگردان  به خوابگاههمكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان ) 2 .ترم درصد در هر 10و  15، 20 هاي اول تا سوم به ترتيب تخفيف شهريه ثابت رتبه) 1
 آزاده و فرزندان شـهيد و ) درصدي 100تخفيف (ايثارگران  طرف قرارداد با بنياد شهيد و) 5. ارائه تسهيالت وام صندوق رفاه دانشجويان متقاضي) 4. شهريه در طول ترم تحصيلي

  .مشهر به ساري جنب هتل نويد شرفداركالي سفليئجاده قا 5ساري، كيلومتر : نينشا) 7. ذهاب به صورت رايگان سرويس اياب و) 6 .درصد 25جانباز باالي 
  011-33136800-5 :تلفن
www.rahedanesh.ac.ir  راه دانش ـ بابلغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 ميـدان شـهيد بـزاز،    كمربندي شـرقي،  بابل،: نشاني) 3 .شود ميدر نظر گرفته ... تسهيالت براي دانشجويان ممتاز از قبيل تخفيف شهريه و) 2. باشد امكانات خوابگاه فراهم نمي) 1
   011-32379892 :نمابر          32379913-6: تلفن              47441-47157 :كدپستي           .خيابان تربيت معلم چهارراه معتمدي،

www.raberashidi.ac.ir  تبريزـ  بع رشيديرغيرانتفاعي  مؤسسه* 
       5137873715 :ستيكدپ.   جنب مخابرات شهيد قندي خيابان مصلي، شريعتي جنوبي، تبريز،: نشاني) 2. خوابگاه خواهران دارد) 1

   041-35573621 :نمابر               35575956-35575957 :تلفن
www.raja.ac.ir  قزوينـ جاء رغيرانتفاعي  مؤسسه* 

ورزشكاران حـائز رتبـه در مسـابقات دانشـجويي و كشـوري تخفيـف        براي )2 .شود اي داده مي ضوابط و مقررات موسسه هر نيمسال تخفيف ويژهبه دانشجويان ممتاز براساس ) 1
جنـب خوابگـاه دانشـگاه    قـزوين، خيابـان نوروزيـان،    : نشـاني  )4 .باشـد  سرويس رفت و آمد از محل دانشگاه به تهران و كرج همه روزه فراهم مي )3. شود نظر گرفته مي اي در ويژه
  028-33677105 :نمابر       33677101-10: تلفن .           الملل بين
  www.rahman.ac.ir  رامسرـ حمن رغيرانتفاعي  مؤسسه* 

توانند از امكان معرفـي بـه خوابگـاه خـودگردان اسـتفاده       دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه مي )2. باشند نفرات اول تا سوم هر رشته در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار مي) 1
        0192-5230511-3: تلفن       .    رامسر، ميدان بسيج، جنب اداره گاز: نشاني )3. نمايند

www.rasam.ac.ir  )ويژه خواهران(كرج ـ سام رغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  0263-34524703: نمابر  34582116و34524701-2 :تلفن  .)ع(به سمت باغستان، قبل از ميدان امام حسين ،كرج، ميانجاده: نشاني) 2. باشد اين موسسه داراي خوابگاه مي) 1

www.resalatkerman.ir  )ويژه خواهران( رسالت ـ كرمانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
بصورت خـودگردان و تحـت نظـارت    (خوابگاه : تسهيالتي از قبيل بيمه دانشجويي، تقسيط در پرداخت شهريه، اعطاي وام دانشجويي و امكانات رفاهي شاملاين موسسه داراي ) 1

  .عمادانتهاي خيابان گلدشت، نبش خيابان ، مانرك: نشاني) 3. العات بيشتر در پايگاه اينترنتي مؤسسهطا) 2. باشد ميو سلف سرويس ) دانشگاه
  034-33227767: نمابر                 33210001-33210007 :تلفن
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 5پيوست شماره                                                                                                                                                           فصل سوم

 مؤسسات غيرانتفاعيها و  و ضوابط دانشگاهشرايط 188 صفحه 5 ه شمار پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  و اختصاصي دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي

www.roshdededanesh.ac.ir  سمنانـ  رشد دانشغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  023-33438784: نمابر           33438781-3: تلفن.        سمنان، ميدان استاندارد، بلوار دفاع مقدس، خيابان شهيد احمدي روشن: نشاني

www.razaviehsaveh.ac.ir  رضويه ـ ساوهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
سـرويس رفـت و آمـد همـه روزه از منـاطق و      ) 2 .باشد مي آمد از طريق آزادراه تهران به ساوه ومتري تهران واقع شده است و مسير رفت وكيل 110 شهرستان ساوه در فاصله) 1

اعطـاي تخفيـف شـهريه بـراي     ) 3 .باشـد  مهيا مي ها از درب موسسه به سمت تهران كند و پس از اتمام كالس ساوه حركت ميبه سمت ) تهران نقطه از ميادين 30( ميادين تهران
تخفيـف  موسسه را بـه عنـوان اولويـت اول انتخـاب كننـد، از      اين دانشجوياني كه ) 4 .نظر گرفته شده است ممتاز رتبه اول تا سوم در خانواده معظم شهدا، ايثارگران و دانشجويان

  .)ع(خيابان امام رضا بعد از نمايندگي ايران خودرو، الدين اسدآبادي، بلوارسيدجمال ساوه،: نشاني) 5. شد شروع به تحصيل خود برخوردار خواهند سال اولمشهريه ثابت در ني
  086-42427628 :تلفكس             42427620-7 :تلفن
www.rodaki.ac.ir  تنكابنـ رودكي غيرانتفاعي  مؤسسه* 

تنكـابن، خيابـان   : نشـاني  )3. شـند  بـا  دانشجويان ممتاز بر اساس مقررات مؤسسه واجد تخفيف شهريه مي )2. اين مؤسسه امكان ارائه خوابگاه خودگردان براي خواهران را دارد )1
  0192-4229984: نمابر         4235561-3: تلفن          46817-38859: كدپستي.          318شهيد ناصر پورتقي، كوچه شهيد حميد شيرافكن، پالك 

www.roozbeh.ac.ir  زنجانـ روزبه غيرانتفاعي  مؤسسه* 
دانشجويان ممتاز بر اسـاس مقـررات و مصـوبات داخلـي مؤسسـه از تخفيـف ويـژه         )2. باشد بخش خصوصي مهيا مي خوابگاه دانشجويي با امكانات مناسب از طريق همكاري با )1

  .زنجان، ميدان بسيج، روبروي نيروي انتظامي، شهرك پونك، روبروي بيمارستان كوروش: نشاني )3. مند خواهند شد بهره
www.rouzbehan.ac.ir  ساريـ  روزبهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

) 4. شـود  درخواست وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان پذيرفته مـي ) 3. رديگ به دانشجويان برتر تخفيف شهريه تعلق مي) 2. شود خوابگاه خودگردان براي خواهران معرفي مي) 1
  .مراجعه نماييد پايگاه اينترنتي مؤسسهجهت كسب اطالعات بيشتر به 

  )خواهرانويژه (قم ـ رهپويان غيرانتفاعي  مؤسسه* 
اسـتفاده  ( رعايت كامل شئونات و هنجارهاي اسالمي به ويژه حجاب اسالمي )2 .اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) 1

درصـد   10و  20، 30حصيلي براي دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشـته بـه ترتيـب    در پايان هر ترم ت )3. نامه داخلي مجموعه الزامي است و رعايت آيين) از چادر براي خواهران
اوطلباني كه در طول سال تحصيلي در مسابقات علمي، پژوهشـي  د) 4 ).باشد مي 18مالك انتخاب نفرات اول تا سوم معدل باالي ( شهريه ثابت به عنوان تخفيف منظور خواهد شد

حافظـان و قاريـان قـرآن مجيـد در      )5. شـد  علمي كشور شركت كرده و مقام اول تا سوم را كسب كنند از دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهنـد ها و موسسات  و فرهنگي دانشگاه
بـه خـانواده    )7. واهندشدمند خ درصد تخفيف شهريه ثابت بهره 15خانواده محترم طالب در هر ترم از  )6. گردند مند مي درصد تخفيف شهريه ثابت بهره 10صورت ارائه مدرك از 
به دانشجويان متقاضي وام كمك شهريه، در صـورت احـراز شـرايط از     )8. با ارائه مدرك معتبر از مراجع ذيربط تخفيف داده خواهد شد) همسر و فرزندان( معظم شهدا و جانبازان

ين موسسه هيچ تعهدي در قبـال تـأمين خوابگـاه دانشـجويان     ا) 10. يط وجود داردامكان پرداخت اقساطي شهريه در صورت احراز شرا )9. صندوق موسسه وام تعلق خواهدگرفت
در صورت انصـراف، دانشـجو   ) 13. باشد ها مي اين موسسه داراي كتابخانه، تخصصي مرتبط با رشته )12. در اولين نيمسال تحصيلي، مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد )11. ندارد

  .درا مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايموظف است خسارت وارد شده به موسسه 
www.zagros.ac.ir  كرمانشاهـ  زاگرسغيرانتفاعي  مؤسسه* 

جهـاني  كـه مقـام   اني ورزشـكار درصد و 10 د،داشته باشنو يا آسيايي كه مقام كشوري اني ورزشكارو مخترع  ،ممتاز، تحت پوشش كميته امداد(به دانشجويان در زمان تحصيل ) 1
  083-37236489 :نمابر   37218063-37218030 :تلفن  .كرمانشاه، خيابان شريعتي، روبروي بانك ملي: نشاني) 2 .شود داده ميتخفيف شهريه اختصاص % 30 د،داشته باشن

   خوي زرينه ـغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  0461-2458595: نمابر        2458597و  2458596: فنتل    673 :صندوق پستي.   شهيد صفرزادهمتري  45تقاطع شهيد بهشتي شمالي و   خوي، :1ساختمان شماره 
  0461-2357115: نمابر        2331531و  2357114: تلفن                                673 :ندوق پستيص. اول بلوار احمدنيا ،ميدان كشاورزخوي، : 2ساختمان شماره 

www.zand-ihe.ac.ir  شيرازـ زند دانش گستر غيرانتفاعي  مؤسسه* 
هـاي خـاص جهـت     دوره ارائـه دهنـده  ) 2 .دريافت خواهنـد نمـود   عالوه بر معاف بودن از پرداخت شهريه مبلغي به عنوان كمك هزينه زندگي 500كمتر از دانشجويان با رتبه)1

رتبه اول الي سوم هر رشـته و همچنـين بـه دارنـدگان عنـاوين اسـتاني و        تخفيف شهريه به دانشجويان) 3 .كار بازار به التحصيلي براي ورود توانمند سازي دانشجويان پس از فارغ
   12 شيراز، خيابان همت جنوبي، ابتداي كوچه )5. باشد امكانات خوابگاه براي خواهران دانشجو فراهم مي )4 .هاي مختلف هنري، علمي، فرهنگي و ورزشي كشوري در زمينه

  071-36106و         36321041 :تلفن
www.saroyeh.ac.ir  ساريـ سارويه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

به دانشجويان ممتاز بر ) 3. باشد داراي سرويس رايگان مي موسسه) 2.از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شدباشند،) ره(كميته امداد امام خميني دانشجوياني كه تحت پوشش)1
تواند از خوابگـاه   باشد و دانشجو با پرداخت اجاره مي مي موسسه داراي خوابگاه استيجاري) 4 .اي داده خواهد شد ويژه تخفيف ،موسس در هر نيمسال مصوبه هياتاساس ضوابط و 
   011-33685025 :نمابر           33685221-33685768 :تلفن          .جاده دريا 10كيلومتر  ميدان خزر، ساري، :نشاني) 5. استفاده نمايد

www.saee.ac.ir  گرگانـ ساعي غيرانتفاعي  مؤسسه* 
هاي بنياد شهيد  ناين موسسه با سازما )2. گيرد داخلي تعلق مي هاي برتر، قهرمانان ورزشي، علمي، فرهنگي و هنري در هر ترم تخفيف شهريه طبق مقررات به دانشجويان رتبه)1
 )4 .گردد هاي خودگردان داراي مجوز معرفي مي غيربومي خوابگاه به دانشجويان )3 .در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد يبهزيست كميته امداد و و

ساختمان نشاني ) 6  .7قاتي ، نبش مال12بهشت  خيابان شهيد بهشتي، گرگان، :1ساختمان شماره نشاني ) 5. گردد غذاي گرم با نرخ دانشجويي سرو مي در اين موسسه يك وعده
  017-32250671-32325064: تلفن    15عدالت ، )شاليكوبي( گرگان، خيابان وليعصر :2شماره 

www.sobhan.ac.ir  نيشابورـ سبحان غيرانتفاعي  مؤسسه* 
 20 و 30، 50دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم در هـر رشـته بـه ترتيـب     براي) 2. خوابگاه خودگردان با ظرفيت محدود براي دانشجويان غيربومي وجود داردامكان استفاده از) 1

التحصيل اين موسسه بوده و در مقطع باالتر نيز در همين موسسه  كه فارغ آن دسته از دانشجوياني) 3. گردد شهريه ثابت بر اساس مصوبات شوراي آموزش اعمال مي درصد تخفيف
هـا در صـورت    اعضاي هيات علمي دانشـگاه  كميته امداد و هاي محترم فرهنگيان، خانواده) 4. شوند هاي مجاز تحصيلي برخوردار مي متخفيف شهريه ثابت در تر% 20از  قبول شوند

قوامي، جنب سـازمان   كوچه ،17امام خميني  ،)ره(خيابان امام خميني  نيشابور،: نشاني) 5. گردند شهريه برخوردار مي% 15تا سقف  واجد شرايط بودن از امكانات و تخفيفات ويژه
   051-43348021: نمابر        43348050 الي 54 :تلفن             747 :صندوق پستي                .انتقال خون

www.sabz.ac.ir  آملـ سبز غيرانتفاعي  مؤسسه* 
درصد از شـهريه ثابـت تـرم بعـد      10و  20، 30سوم هر ترم به ترتيب  هاي اول تا به دانشجويان رتبه )2.باشد خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر مياين موسسه داراي) 1

در سطح استان يا كشور حائز رتبه اول تا سـوم گردنـد، براسـاس ضـوابط      هاي علمي، فرهنگي و ورزشي دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه در رقابت )3 .شود تخفيف داده مي
منـد خواهنـد    معتبر از بنياد شهيد انقالب اسالمي از تسهيالت ويژه بهره فرزندان و همسران شاهد و ايثارگر با ارائه گواهي )4 .مند خواهند شد از تخفيف بهره سمصوبه هيأت موس

          647 :پستي صندوق.          23بلوار شهيد منفرد نياكي، كوچه امير  ملي،آآمل، ميدان عالمه ميرحيدر : نشاني )5 .شد
  011-43272961: نمابر            43273801الي  8 و 43272222: تلفن
  اردبيلـ سبالن غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  045-33634507: تلفن             .اردبيل، ميدان شهيد باكري، جنب ساختمان پزشكان: نشاني
www.seraj.ac.ir  تبريزـ سراج غيرانتفاعي  مؤسسه* 

امكان ارائـه يـك وعـده غـذاي گـرم در       )3. امكان خوابگاه براي دانشجويان دختر و پسر) 2 .دسترسي آسان به امكانات فرهنگي و علمي ها در شهر تبريز و كالسمحل تشكيل ) 1
  .مراجعه نماييدپايگاه اينترنتي مؤسسه براي كسب اطالعات بيشتر به ) 4 .صورت تخصيص يارانه از وزارت علوم وجود دارد

www.sardarjangal.ir  رشتـ سردار جنگل غيرانتفاعي  مؤسسه* 
درصـد در شـهريه ثابـت مشـمول تخفيـف       10و  15و  25ترتيـب   به) رتبه اول تا سوم(دانشجويان ممتاز ) 2. ويان وجود داردجخودگردان براي دانش امكان خوابگاه به صورت) 1

تواننـد از امكانـات و وام    دانشجويان اين موسسه مي) 4. همكاري دارد و سازمان بهزيستي) ره(ايثارگران، جانبازان، كميته امداد امامبنياد شهيد و امور  اين موسسه با) 3. گردند مي
، جنـب كارخانجـات   )الشـان پل ط(دانشگاه آزاد ) ره(رشت، بلوار پروفسور مجيد سميعي، بعد از مجتمع دانشگاهي امام خميني :نشاني) 5 .دانشجويان، استفاده نمايند صندوق رفاه
  013-33424854-33430415: تلفن            4193163714 :كدپستي           .ايران برك

www.safirdanesh.ac.ir  ايالمـ  سفير دانشغيرانتفاعي  مؤسسه* 
شـهريه ثابـت در نيمسـال    % 20از تخفيف  ،اول خود انتخاب نمايند يتووسسه به دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غرب كشور، اين موسسه را به عنوان اولاين م) 1

الحسنه بـه   ريال وام قرض 10,000,000موسسه در طول دوره دانشجويي مبلغ ) 3. باشد موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي برادران و خواهران مي) 2 .اول بهرمند خواهند شد
) 6. پـذير اسـت   استفاده از اينترنت رايگان براي دانشجويان امكان) 5. شود به دانشجويان برتر در هر نيمسال تحصيلي تخفيف شهريه داده مي) 4. نمايد دانشجويان نيازمند اعطا مي

  084-32243792-32243791 :تلفن .يمقابل جهاددانشگاه ،نور نرسيده به چهارراه پيام ،بلوار دانشجو ،ايالم: نشاني) 7. باشد ها مي هاي فني متناسب با رشته موسسه داراي كارگاه
www.salman.ac.ir  مشهدـ سلمان غيرانتفاعي  مؤسسه* 

مشـهد، بلـوار   : نشـاني ) 3 .هاي تأييد شده براي دانشجويان پسر و دختـر  معرفي به خوابگاه )2 .طريق صندوق رفاه دانشجويان به دانشجويان واجد شرايط پرداخت وام شهريه از) 1
  051-38650376 و 38650371و  38650370: تلفن          9179673499 :كدپستي            2بلوار الدن، الدن  آباد، ابتداي وكيل
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 5پيوست شماره                                                                                                                                                           فصل سوم

 مؤسسات غيرانتفاعيها و  و ضوابط دانشگاهشرايط 189 صفحه 5 ه شمار پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  و اختصاصي دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي

www.samangan.ac.ir  آملـ سمنگان غيرانتفاعي  مؤسسه* 
  011- 22212484 : نمابر        22514934- 22514954: تلفن      46156- 77995: كدپستي  .  11آمل، خيابان طالقاني، كوچه اباذر : نشاني

www.sanabad.ac.ir  گلبهارـ سناباد غيرانتفاعي  مؤسسه* 
هاي اجرايـي از   نامه با ارائه گواهي معتبر از بنياد شهيد بر اساس آيين خانواده محترم شهدا و ايثارگران )2. شهريه بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان امكان استفاده از وام) 1

به دانشجوياني كه اين موسسه را بـه عنـوان اولويـت اول     )4 .گيرد امكان تعلق مي به دانشجويان دختر، خوابگاه بصورت خودگردان تا حد )3. شهريه برخوردار خواهند شد تخفيف
. هاي اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي داده خواهد شد شهريه به دانشجويان رتبه تخفيف )5. درصد شهريه ثابت در نيمسال اول تخفيف داده خواهد شد 50انتخاب نمايند  ودخ
  051-38326399: نمابر        38326401-2: تلفن      .بخشداري استان خراسان رضوي، شهر جديد گلبهار، ابتداي بلوار استقالل، جنب ساختمان: نشاني )6

www.soh-ins.ac.ir  سهروردي ـ قزوينغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  028-3697121-3697125 :تلفن          72كوچه حكمت  ،المللي خيابان دانشگاه بين ،قزوين: نشاني

www.tusd.ir  كوچصفهان رشتـ  يماي دانشسغيرانتفاعي  مؤسسه* 
   013-34554697 :تلفكس    34554697 - 34556181: تلفن     .نبش خيابان دانشجو خيابان شهيد مطهري غربي، خيابان معلم، كوچصفهان، رشت،: نشاني

www.shandiz.ac.ir  شانديز ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 
نيمسال  4درصد شهريه ثابت در  20تخفيف  اولويت اول خود انتخاب كرده باشند ازغيرانتفاعي مشهد، اين موسسه را به عنوان دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي) 1

دوره تحصيلي مطـابق ضـوابط از تسـهيالت     دانشجويان در طول )3 .توانند شهريه متغير خود را به صورت اقساط پرداخت نمايند مي دانشجويان )2. تحصيلي برخوردار خواهند بود
آباد  آباد، وكيل مشهد، بلوار وكيل: 1شماره  ساختمان نشاني )4. اول تا سوم هر ورودي، در هر سال تحصيلي برخوردار خواهند بود ه جهت نمراتخوابگاه خودگردان و تخفيف شهري

خروشـان، جنـب مجمتـع بـزرگ     هاي  موج ، روبروي11بلوار شانديز، خيابان مدرس  2مشهد، كيلومتر : 2ساختمان شماره  نشاني )5      051-38838470 :تلفن   8/1، پالك 8
  )رايگان است 2سرويس اياب و ذهاب از بلوار وكيل آباد تا ساختمان شماره (         051-35593792: تلفن      .خانه مدرن پاسارگاد و مسجد

www.nbshahrood.ac.ir  هرودشاغيرانتفاعي  مؤسسه* 
بـه شـرطي كـه داراي حـداقل      ،شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد درصد تخفيف در 10 و 20، 30به ترتيب معادل تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم در پايان هر ترم) 1

در صـورت تخصـيص مـواد غـذايي از      )3. دانشجويان بعمل خواهد آمـد  براي) خصوصي(هماهنگي الزم با بخش خصوصي نسبت به تأمين خوابگاه خودگردان )2. باشند 17معدل 
صندوق رفاه دانشـجويان وام شـهريه تحصـيلي مطـابق ضـوابط بـه        در صورت تخصيص تسهيالت از طرف )4. دانشجويان يك نوبت غذاي گرم داده خواهد شد صندوق رفاه سوي

   023-32373651-3 :تلفن            )ع(حضرت ابوالفضل ميدان ،نژاد خيابان شهيد هاشمي ،ميدان واليت ،شاهرود: نشاني) 5. خواهد گرفت دانشجويان متقاضي تعلق
www.shgol.ac.ir  شرق گلستان ـ گنبدكاووسغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  0172-3333196: نمابر        3342237-3333196:  تلفن.         146، پالك 15الشعراي بهار، نبش كوچه  گنبدكاووس، خيابان ملك: نشاني
  www.shafagh.ac.ir  شفق ـ تنكابنغيرانتفاعي  مؤسسه* 

% 50نيمسال تحصيلي تا  دانشجويان ممتاز در هر) 2 .خواهد شد خوابگاه خودگردان وجود دارد و در حد امكان براي اسكان دانشجويان پسر نيز همكاري براي دانشجويان دختر) 1
كوچـه   تنكابن، نشتارود،: نشاني )4. دانشجويي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد هاي فرهنگي و فعال در فعاليتدانشجويان ) 3. از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد

  011-54266911: نمابر      54266958-54265496: تلفن          46831-65363: كدپستي             20مرداب 
  شكوه شرق ـ زاهدانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  0541-3229094: نمابر         2447847: تلفن.     4، داخل ميالن، جنب دفتر هواپيمايي، پالك 27زاهدان، خيابان دانشگاه، دانشگاه : نشاني
www.shamsgonbad.ac.ir  شمس ـ گنبدكاووسغيرانتفاعي  مؤسسه* 

بـه شـرطي كـه داراي حـداقل      ،شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد درصد تخفيف در 10 و 20، 30تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب معادل در پايان هر ترم) 1
صورت تخصيص تسهيالت از طرف  در )3. دانشجويان بعمل خواهد آمد براي) خصوصي( هماهنگي الزم با بخش خصوصي نسبت به تامين خوابگاه خودگردان )2. باشند 17معدل 

  .گنبدكاووس، بلوار شادي، ضلع شرقي درياچه مصنوعي: نشاني) 4. تحصيلي مطابق ضوابط به دانشجويان متقاضي تعلق خواهد گرفتدانشجويان وام شهريه  صندوق رفاه
  017- 33349640:تلفن
www.shamsekhoy.ac.ir  خويـ تبريزي شمس غيرانتفاعي  مؤسسه* 

مجهز به سالن ) 5. هاي خارجي و زبان Itمجهز به دپارتمان ) 4 .هاي فرهنگي فوق برنامه رايگان فعاليت) 3 .تسهيالت ويژه براي شاغلين) 2 .تخفيف ويژه براي دانشجويان ممتاز) 1
  .بوفه، سالن كنفرانس، وام دانشجويي صندوق رفاه ورزشي، خوابگاه خودگردان، سايت، كارگاه كامپيوتر و كارگاه آموزشي، سالن غذاخوري،

  www.shahabdanesh.ac.ir  قمـ هاب دانش شغيرانتفاعي  مؤسسه* 
قم، شهر پرديسـان،  : نشاني )2. در شهر مقدس قم در داخل و خارج از مؤسسه، براي كليه دانشجويان الزامي است) از جمله پوشش چادر براي خواهران(حفظ شئونات اسالمي ) 1

          025-32808680-4: تلفن           ).   خيابان دانشگاه پيام نور(امامت  متري 36متري شهروند با  50تقاطع 
  www.shahreaftab.ac.ir  خمينـ هر آفتاب شغيرانتفاعي  مؤسسه* 

در مورد  )3 .دانشجويان غيربومي تا حد امكان در مجتمع خوابگاهي امكان ارائه خدمات خوابگاهي براي )2 .ويژه دانشجويان برتر در هر نيمسال تحصيلي امكان تخفيف شهريه) 1
استان مركزي، : نشاني) 4. هماهنگي صورت گرفته است و اداره بهزيستي) ره(بضاعت و تامين شهريه ايشان با كميته امداد امام خميني بي بضاعت و امكان تحصيل دانشجويان كم

      086-46342723: نمابر        46342720- 2: فنتل      38816-13815-16: كدپستي             .شهرستان خمين، بلوار شهداي دانشجو، روبروي دانشگاه پيام نور
www.shahriar.ac.ir  آستاراـ هريار شغيرانتفاعي  مؤسسه* 

سـتارا،  آ: نشـاني ) 3. رشته تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت براساس ضوابط مصوب شوراي موسسه به دانشجويان ممتاز هر )2. شود خواهران ارائه مي خوابگاه خودگردان ويژه) 1
  01344804040: نمابر     44804010-44804020: تلفن 1314 :صندوق پستي     43911-46168 :كدپستي .خيابان خواجه نصيرالدين طوسي ،1فاز  آباد، شهرك عباس

www.kshr.ac.ir  كرمانشاهـ هيد رضايي شغيرانتفاعي  مؤسسه* 
موسسه با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص تخفيف شهريه همكاري و  )2. گيرد صورت خودگردان صورت ميتأمين خوابگاه براي دانشجويان غيربومي در حد امكان و به ) 1

   083-38272659: نمابر         38272659و  38267515: تلفن    6719996634 :كدپستي    .شهرك دادگستري ،كرمانشاه: نشاني) 3 .آورد هاي الزم را بعمل مي هماهنگي
www.salehan.ac.ir  صالحان ـ قائمشهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  011-442265308: تلفن         .مشهر، جاده بابل، بعد از پل تالر، روبروي جاده نظاميئقا: نشاني
www.saeb.ac.ir  صائب ـ ابهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

بـا ارائـه   ) همسـر و فرزنـدان  ( هاي معظـم شـهدا و جانبـازان    اعطاي تخفيف به خانواده) 2. اسالمي و انقالبي در طول تحصيل براي كليه دانشجويان الزامي است تونائرعايت ش) 1
يك وعده غـذاي  ) 4 .هزينه از دانشجو لعكس با اخذاب و قزوين، زنجان كرج، ذهاب از تهران، ارائه سرويس اياب و) 3 .نمونه هر رشته يف به دانشجويان ممتاز وفتخ مدارك معتبر و

ولـي   ،نيسـت  موسسه داراي خوابگاه خواهران بوده و از خوابگاه برادارن برخـوردار ) 6 .امكان استفاده دانشجويان به عنوان كار دانشجويي) 5. شود به دانشجويان ارائه مي )نهار( گرم
در صورت تحقـق وام دانشـجويي   ) 7. ي خصوصي داراي مجوز بعمل مي آورد و بر فعاليت و نوع ارائه خدمات آنان نظارت داردها مشاوره الزم را در خصوص معرفي آنان به خوابگاه

  .الي اتوبانضلع شم قزوين، ـ كيلومتر يك اتوبان ابهر: نشاني) 9. نمايد م يا موقت موافقت نميئموسسه با انتقال دا) 8 .توسط صندوق رفاه به دانشجويان وام پرداخت خواهد شد
  021-89783144 :نمابر           024-58542325الي  8 :تلفن            45619-36973 :كدپستي

www.saba.ac.ir  صبا ـ اروميهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
خوابگاه خودگردان براي خـواهران و بـرادران بـا اخـذ      )2. شود مي درصد داده 50و  75، 100 دانشجويان رتبه اول تا سوم تخفيف در شهريه ثابت به ترتيبدر پايان هر ترم به) 1

موسسـه داراي   )4. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفـت  به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويان )3. شد هزينه تامين خواهد
اروميـه، انتهـاي خيابـان شـهيد     : نشاني) 6. بيمه حوادث برخوردار خواهند شد دانشجويان از مزاياي )5. باشد ابخانه ميقبيل رستوران، بوفه، سايت اينترنتي و كت امكانات رفاهي از

  044-33461419: نمابر          33489067-33477176: تلفن      . 20قويون، نرسيده به پمپ بنزين ابدالي، پالك  بهشتي، پل
www.sosa.ac.ir  اصفهانصبح صادق ـ غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  031-32365515 :نمابر        32351994الي  7 :تلفن          10آباد، بن بست شماره  خيابان شهيد بهشتي، بعد از چهارراه عباس اصفهان،: نشاني
www.sadra.ac.ir  )ويژه برادران( صدرالمتألهين ـ تهرانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

تهران، خيابـان اشـرفي اصـفهاني، بلـوار سـيمون بوليـوار، خيابـان        : نشاني )3. مراجعه نمايند مؤسسه اينترنتي پايگاهداوطلبان براي كسب اطالع از شرايط و ضوابط مؤسسه به  )1
     021-44853359: نمابر     44810511-44840163: تلفن     14875-314: صندوق پستي     14759-19851: كدپستي.    مخابرات، كوچه ميخك

www.safahan.ac.ir  صفاهان ـ اصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
، غذاخوري همراه با عرضه نهار گرم به صورت .هاي برق و مخابرات هاي مجهز مرتبط با كليه رشته خوابگاه استيجاري براي دانشجويان دختر غيربومي، آزمايشگاه :موسسه داراي) 1

هاي اول تا سوم هر رشته  داياي نقدي نفيس به رتبههاي فرهنگي، وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت جهت تامين بخشي از شهريه، اعطاي ه اي، بوفه دانشجويي و دفاتر كانون رايانه
  .باشد مي رايانه، پذيرش استعداد درخشان براي مقاطع باالتر 200مگابايت اينترنت، سيستم وايرلس، سايت مجهز با حدود  38در هر نيمسال، پهناي باند 
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 5پيوست شماره                                                                                                                                                           فصل سوم

 مؤسسات غيرانتفاعيها و  و ضوابط دانشگاهشرايط 190 صفحه 5 ه شمار پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  و اختصاصي دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي

www.fit.ac.ir  صنعتي فوالد ـ فوالدشهر اصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
موسسه براي  )3. شود در هر نيمسال تخفيف ويژه داده مي به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط موسسه )2. باشد كيلومتري غرب اصفهان مي 18در  موسسه در فوالدشهرمحل ) 1

     031-52636678: نمابر    52636677: تلفن    .لوار شهداب اصفهان، فوالدشهر،: نشاني )4. نمايد براي كليه خواهران متقاضي امكانات خوابگاه ارائه مي برادران در حد مقدورات و
www.sgh.ac.ir  قائمشهرـ  قائمصنعتي غيرانتفاعي  مؤسسه* 

صندوق رفاه بـه  وام شهريه ) 3. براي نفرات اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه در نظر گرفته خواهد شد) 2. باشد موسسه براي دانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردان مي) 1
هـاي محتـرم    هـاي الزم را بـه خـانواده    امور دانشجويي موسسه مشاوره) 5. كليه دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند شد) 4. گيرد دانشجويان متقاضي تعلق مي

  0123-3245933-4و  3245923-4: تلفن       .ساريـ مشهر ئبان قااتو 3كيلومتر  مازندران،: نشاني) 6. دانشجويان متقاضي مسكن استيجاري در سطح شهر خواهد داد
www.mit.ac.ir  بابلـ  مازندرانصنعتي غيرانتفاعي  مؤسسه* 

پايـان هـر نيمسـال    نفرات اول تا سوم هـر رشـته در   ) 2. خواهد داد طرح خودگردان خوابگاه را به اجرا درآورده و دانشجويان متقاضي را اسكان ،موسسه دانشجويان با همكاري) 1
هنري  فرهنگي، هاي علمي، دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت) 3. برخوردار خواهند شد) شهريه ثابت درصد 15و  20، 25به ترتيب (شهريه دانشجويي  تحصيلي از تخفيف ويژه

. مند خواهند شد گواهي معتبر از قرارداد بنياد شهيد با اين موسسه بهره هد با ارائهفرزندان و همسران شا) 4. مند خواهند شد از تخفيف شهريه بهره ،اول شوند و ورزشي حائز رتبه
  011-32163214 :رنماب           32163217و32163215 :تلفن                .پرديس موسسه مشهر،ئجاده بابل به قا 5كيلومتر  بابل،: نشاني) 5

www.maragheh-sanati.ac.ir  مراغهصنعتي غيرانتفاعي  مؤسسه* 
تخفيـف ويـژه بـراي     )3 .ويژه بـراي دانشـجويان رتبـه اول تـا سـوم      تخفيف )2 .هاي دخترانه و پسرانه خودگردان با كيفيت مناسب استفاده از خوابگاه معرفي دانشجويان براي) 1

و سـازمان  ) ره(همچنين كميته امـداد امـام خمينـي    و جانبازان و همكاري با بنياد شهيد و ايثارگران )4 .باشند...  هاي علمي، ورزشي، هنري و كسب مقام دانشجوياني كه موفق به
  .مراغه، خيابان راه اهن، سه راه خيام: نشاني) 6. رفاه معرفي دانشجويان متقاضي استفاده از وام صندوق )5 .شهريه دانشجويان واجد شرايط بهزيستي در خصوص پرداخت

   041-37250200: نمابر          37250201-4 :تلفن
www.tabarestan.ac.ir  چالوسـ  برستانطغيرانتفاعي  مؤسسه* 

       011-52240120: تلفن               .پالوجده خيابان هفده شهريور، چالوس،: نشاني
www.tolouemehr.ac.ir  طلوع مهر ـ قمغيرانتفاعي  مؤسسه* 

توانند واحدهاي خود را طي سه روز  االمكان ارائه واحدهاي درسي به ترتيبي است كه دانشجويان مي حتي )2. دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند بود )1
قم، پرديسان، بعد از دانشگاه آزاد اسالمي، : واحد برادران: نشاني) 4. نمايد هاي خودگردان معرفي مي موسسه متقاضيان را به خوابگاه )3. حضور در موسسه يا پايان هفته اخذ نمايند

  .، ميدان رسالت)دورشهر(قم، خيابان شهيد فاطمي : واحد خواهراننشاني ) 5           025-32810008: سمت چپ، بلوار شهروند، سمت راست، كوچه اول تلفن
     025-37730080: تلفن        37156-63117 :كدپستي

www.sufi.ac.ir  عبدالرحمن صوفي رازي ـ زنجانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  024-33442223 :نمابر           33442239: تلفن       5خيابان عارف  ،كوي علوم پايه ،زنجان: نشاني

www.erfan.ac.ir  انكرمـ رفان عغيرانتفاعي  مؤسسه* 
دانشجويان ) 3. هاي خودگردان سطح شهر جهت اسكان دانشجويان غيربومي هماهنگي و تعامل با خوابگاه) 2. دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند شد) 1

كرمان، : نشاني) 5. نام به پايگاه اينترنتي موسسه مراجعه فرماييد هاي مربوط به ثبت جهت اطالع از آخرين اخبار و اطالعيه) 4 .توانند از تسهيالت وام دانشجويي استفاده نمايند مي
   034-33243047 :نمابر            33243041-46: تلفن               57خيابان گلدشت، نبش كوچه شماره 

www.attar.ac.ir  عطار ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 
، 43مشهد، بلـوار كـوثر، كـوثر شـمالي     : نشاني) 3 .امكان استفاده از وام صندوق رفاه دانشجويي جهت پرداخت شهريه) 2. اعطاي تخفيف شهريه به نفرات اول هررشته و مقطع) 1

       0511-8827641: نمابر    8830117-22: تلفن     91779-37663صندوق پستي               .8و  6پالك 
www.asihe.ac.ir  عالالدوله سمناني ـ گرمسارغيرانتفاعي  مؤسسه* 

هاي اختصاصـي   موسسه از آزمايشگاه و كارگاه) 3 .شود داده مي به دانشجويان ممتاز تخفيف شهريه) 2 .بيني شده است لعكس پيشاتهران به گرمسار و ب وسيله اياب و ذهاب از) 1
 .دانشجويان از وام شهريه از سوي صندوق رفاه برخوردار خواهند بود) 5 .شود داده مياي  به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم يارانه) 4 .برخوردار است هاي تحصيلي مربوط به رشته

موسسه داراي ) 8 .باشد سيم در كليه فضاهاي آموزشي مي موسسه داراي اينترنت بي) 7. باشد جهت اسكان دانشجويان خواهر و برادر از خوابگاه دانشجويي برخوردار مي موسسه) 6
    023-34533924-7 :تلفن.       آباد حاجي گرمسار، :نشاني) 9 .باشد سوله بزرگ ورزشي مي يك
www.aab.ac.ir  عالمه اميني ـ بهنمير بابلسرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

در پايـان   )3 .برخوردار خواهند بـود رم دانشجويي گوعده غذاي  دانشجويان از يك )2 .خودگردان بوده كه هزينه آن توسط دانشجويان تامين خواهد شد موسسه داراي خوابگاه) 1
) 4. تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد ايشان منظور خواهد شد درصد 10و  15، 20 گردند به ترتيب به ميزان 17و  18، 19 موفق به اخذ معدل كل بيشتر از هر ترم دانشجوياني كه

  011-35750810-5 :تلفن           .خيابان دانشگاه ،)ره(بلوار امام خميني بهنمير، بابلسر،: نشاني
www.abo.ac.ir  بحرالعلوم ـ بروجردعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

بـه كليـه    )3 .گـردد  شهريه هر نيمسال بر اساس توافق وضعيت مـالي دانشـجو دريافـت مـي    ) 2 .شود به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط در هر نيمسال تخفيف ويژه داده مي) 1
تأمين خوابگاه به صورت خودگردان براي خواهران و بـرادران   )5 .كليه دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند شد )4 .گردد دانشجويان وام دانشجويي پرداخت مي

 اردوهـاي دانشـجويي،   )8. تحصـيلي  ـ  هـاي آموزشـي   مشاوره) 7 .زيارتي تفريحي،هاي  مكان شنا، استخر تأمين استفاده از فضاي ورزشي، )6. كنترل معاونت دانشجويي با نظارت و
 ،خيابـان صـفا   ،بروجـرد : نشاني) 10. باشد متر مربع و داراي تجهيزات آموزشي و كارگاهي و رفاهي الزم مي 3000اين موسسه در مركز شهر بروجرد با مساحتي برابر با  )9 .زيارتي

  066-42628992: نمابر     42622098 :تلفن       439 :صندوق پستي              .معلم سابقمركز تربيت  ،روبروي اداره برق
www.aj.ac.ir  عالمه جعفري ـ رفسنجانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 سـوم را  دوم و ترم رتبه اول، هر دانشجوياني كه در) 2 .شوند مي تخفيف شهريه ثابت برخوردار درصد 30از ، باشد 17از  دانشگاهي آنان باالتر كه معدل دوره پيش دانشجوياني) 1
 .شـوند  حافظان قرآن در صورت ارائه گواهي معتبر از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار مي) 3 .شوند برخوردارمي درصد15و  25، 35 تخفيف شهريه ثابت به ترتيب از ،كسب نمايند

هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه طبق ضوابط و مقررات  ها و موسسات آموزش عالي، مقام شي دانشگاهبه دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورز) 4
تـا   15تخفيف ويژه براي قهرمانان ورزشي، علمي، فرهنگي و هنري از ) 6 .شوند شدگان المپيادي و استعداد درخشان از تخفيف شهريه برخوردار مي پذيرفته) 5 .تعلق خواهد گرفت

  134 :صندوق پستي .جنب شهرك نفت جاده تهران، رفسنجان،: نشاني) 8. خوابگاه خودگردان استفاده نمايند از توانند دانشجويان مي) 7 .شهريه ثابت درصد از 35
   034-34355646 :نمابر         34355642-9 :تلفن
  www.allamehkhoei.ac.ir  خويـ  خوييعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

بـه  ) 2. و داراي مجوز رسمي معرفـي خواهـد كـرد   ) با پرداخت هزينه توسط دانشجو(هاي خصوصي خودگردان  ر و پسر را به خوابگاهتاين موسسه متقاضيان خوابگاه اعم از دخ) 1
قاضـي طبـق ضـوابط صـندوق رفـاه، وام شـهريه مصـوب آن        به دانشجويان مت) 3. برابر ضوابط تعلق خواهد گرفت% 30دانشجويان برتر در هر نيمسال تخفيف در شهريه به ميزان 

) 5 .گردد و در صورت موفقيت در پايـان دوره گـواهي معتبـر ارائـه خواهـد شـد       هاي عملي حسابداري برگزار مي دانشجويان عالقمند، كارگاه رايب) 4. صندوق پرداخت خواهد شد
سايت مخصوص برادران و خواهران همه روزه به اسـتثناي روزهـاي تعطيـل بـه     ) 6. شود ي دانشجويان برگزار ميابراردوهاي علمي، تفريحي به صورت رايگان با ارائه خدمات ويژه 

شـنا، واليبـال، فوتسـال و    (هاي مختلف ورزشـي، آموزشـي و غيـره     براي دانشجويان عالقمند به فعاليت در رشته) 7. باشد منظور استفاده رايگان از اينترنت، آماده ارائه خدمات مي
  044-36251153: نمابر  36259454-36254383: تلفن   . جنب پمپ بنزين ،)عج(ميدان وليعصر ،خوي: نشاني) 8. گردد هاي فوق برنامه تشكيل مي كالس...) مپيوتر وكا

  www.adi.ac.ir  دهخدا ـ قزوينعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 
مصوب وزارت علـوم تحقيقـات و فنـاوري و همچنـين ضـوابط       هاي نامه دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين) 2 .براي كليه دانشجويان الزامي است رعايت شئونات اسالمي) 1

موسسه فاقد امكانات خوابگـاه  ) 4 .تخفيف ويژه ارائه خواهد شد رشته بر اساس ضوابط داخلي مصوب شوراي موسسه به دانشجويان ممتاز در هر) 3 .نمايد داخلي موسسه را رعايت
در صورت تخصيص وام از طرف وزارت متبوع بـه دانشـجويان   ) 5 .است هاي خودگردان مشكل سكونت دانشجويان را حل نموده دانشجويان از طريق خوابگاه ا برحسب نيازاست ام

سرويس ايـاب  ) 7 .براي دانشجويان مهيا نموده استباالتر را  هاي آمادگي امكان تحصيل در مقاطع موسسه از طريق برگزاري دوره) 6 .تعلق خواهد گرفت حائز شرايط وام تحصيلي
هـاي   دانشجوياني كـه در مسـابقات يـا رقابـت    ) 8. باشد دانشجويان مي هزينه مربوطه بعهدهكه  همه روزه از تهران و كرج به موسسه و بالعكس مهيا است و ذهاب ويژه دانشجويان

م ئخيابـان قـا   بلـوار اميركبيـر،   قـزوين، پونـك،  : نشاني) 9. شوند از تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي ه اول شوند،ورزشي در سطح ملي يا استاني حائز رتب هنري و فرهنگي، علمي،
  028-33651390-1 :تلفن            .جنوبي

  www.arq.ac.ir  رفيعي ـ قزوينعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 
   91پالك  ،20حكمت  ،خيابان نوروزيان ،قزوين: نشاني

www.a-tabarsi.ir  طبرسي ـ قائمشهرعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 
اين موسسه را به عنوان  داوطلباني كه )3. شهيد و امورايثارگران طرف قرارداد با بنياد) 2 .گيرد در هر ترم تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي تعلق مي به دانشجويان رتبه برتر) 1

    47781-13167 :كدپستي. جاده بابل، جنب فرماندهي نيروي انتظامي 2مشهر، كيلومتر ئقا: نشاني )3. نظر گرفته شده استاولويت اول انتخاب نمايند، تخفيف شهريه در 
  011-42292563: نمابر        42294538: تلفن
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 5پيوست شماره                                                                                                                                                           فصل سوم

 مؤسسات غيرانتفاعيها و  و ضوابط دانشگاهشرايط 191 صفحه 5 ه شمار پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  و اختصاصي دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي

www.feiz.ac.ir  فيض كاشاني ـ كاشانعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 
ايـن  ) 3. تامين خوابگاه بصورت خودگردان براي خواهران و برادران با نظارت و كنترل حوزه معاونـت دانشـجويي  ) 2. الزامي استرعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان ) 1

 )5. تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط از ترم دوم بـراي سـه تـرم تحصـيلي     )4. شود موسسه داراي سلف بوده و به دانشجويان يك وعده غذاي گرم داده مي
   87135-3149 :صندوق پستي      ).     ع(بلوار امام رضا 5كاشان، كيلومتر : نشاني) 6. ديمراجعه نمايپايگاه اينترنتي مؤسسه براي اطالعات بيشتر به 

      031-55431075 :نمابر            55431070 :تلفن
www.aqi.ac.ir  قزويني ـ قزوينعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

نيمسـال تخفيـف در    هـر  بـراي دانشـجويان ممتـاز در   ) 2 .بود خواهد ها بعدازظهرها كالس ،و براي دانشجويان شاغل ردندگ ريزي مي دو روز برنامه هاي درس حداكثر در كالس) 1
 .باشـد  بالعكس داير مي ذهاب از تهران و كرج به قزوين وو سرويس اياب ) 4 .گيرد شرايط وام شهريه تعلق مي به دانشجويان متقاضي واجد) 3 .گردد شهريه نيمسال بعد منظور مي

           0281-3660869: نمابر         3663832-3687891-3675559: تلفن     104پالك  ،)27( كوچه پورمطبوع، )دانشگاه(خيابان شهيد بابايي  ،قزوين: نشاني) 5
www.allamehmajlesi.ac.ir  )قزوين(عالمه مجلسي ـ اقباليه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

منـد   دانشجويان ممتـاز در هـر نيمسـال از تخفيـف شـهريه بهـره      ) 2. باشد اين موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب به تهران از ميادين رسالت، ونك، صنعت، آزادي و كرج مي) 1
قـزوين، اقباليـه، بلـوار امـام     : نشاني) 5 ....)وام، تغذيه و(امكان استفاده دانشجويان از تسهيالت صندوق رفاه ) 4. ارائه تسهيالت ويژه جهت دانشجويان شاهد و ايثارگر) 3. شوند مي

  0281-5423910-50-60: تلفن  34175-111 :صندوق پستي .بلوار معاد، ميدان معاد، خيابان شهيد بهشتي ،)ره(خميني
www.naeini.ac.ir  نائيني ـ نائينعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  031-46266930  :نمابر         46266931-3: تلفن          83915-131 :صندوق پستي       .اي اله خامنه بلوار آيت ميدان مدرس، نايين،: نشاني
www.egm.ac.ir  )شهرك مهاجران(گستر مهاجران ـ اراك  علمغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  086-38623611 :نمابر       38625939 :تلفن .              ، شهر مهاجران، خيابان مالصدرا، انتهاي خيابان پرديس غربياراك: نشاني
www.elmoadabenovin.ac.ir  علم و ادب نوين ـ شيروانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

هاي اول تا سوم هر نيمسـال بشـرط حـداقل     به دانشجويان رتبه) 2  .شود كنترل مستقيم موسسه بصورت خودگردان داده ميدانشجويان دختر و پسر با نظارت و خوابگاه براي)1
ـ  ... مسابقات مختلف علمي، ورزشي، هنري و به دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه در )3. شهريه ثابت داده خواهد شد تخفيف در 17معدل  د شركت نموده و حائز رتبـه گردن

 ايـن موسسـه بـا    )5. توانند از وام صندوق رفاه دانشجويان نيز استفاده كننـد  مي شهريه بصورت اقساطي اخذ شده و همچنين دانشجويان )4. شود شهريه ثابت داده مي تخفيف در
استان : نشاني) 6 .نمايد شهريه دانشجويان تحت پوشش همكاري مي جهت اخذ... ، بهزيستي و)ره(امام ادارات و نهادهاي حمايتي نظير بنياد شهيد و ايثارگران، كميته امداد حضرت

  0583-6249730-31: تلفن         9461819434 :كدپستي.         )ع(شيروان، حاشيه ميدان امام عليشهرستان  ،خراسان شمالي
www.efc.ac.ir  علم و فن ـ اروميهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

براي دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشـته در هـر    )2. سسه و با هزينه دانشجو، براي دانشجويان دختر و پسر وجود داردؤخودگردان تحت نظر مهاي  امكان استفاده از خوابگاه )1
پژوهشـي، فرهنگـي، هنـري و    هـاي علمـي،    يا رقابتني كه در مسابقات نشجويادا )3 .گيرد درصد تخفيف تعلق مي 30و  40، 50نيمسال در شهريه ثابت آنان به ترتيب  2دوره در 
سسـه  ؤنـام از طريـق وب سـايت م    ثبـت  )4. برخوردار خواهند شدمربوطه  نيمسالاي در شهريه ثابت  ند، از تخفيف ويژهايشركت نموده و مقام اخذ نماز طرف اين مؤسسه ورزشي 
    0441-3514090-2: تلفن        57351-33746 :دپستيك       .دآبا ، جنب شهرك آلمان)چست چي(جاده دريا،  4كيلومتر  ،اروميه: نشاني )5 .گيرد انجام مي

www.shamsist.ac.ir  تبريزـ  فناوري شمسعلم و غيرانتفاعي  مؤسسه* 
براي دانشجويان شاغل به تحصيل رتبه اول تا سـوم   )2. خواهد داشت هاي خودگردان معمول هاي الزم را براي استفاده از خوابگاه دانشجويان، راهنمايي موسسه جهت رفاه حال)1

هاي ملـي، كشـوري و يـا اسـتاني هسـتند از تخفيـف        هاي ورزشي داراي مقام دانشجوياني كه در رشته )3. تخفيف در شهريه ثابت و متغير منظور خواهد شد هر نيمسال تحصيلي
همكاري بـا بنيـاد شـهيد و امورايثـارگران بـراي پرداخـت شـهريه        ) 5 .مطابق ضوابط صندوق رفاه دانشجوياناعطاي وام دانشجويي  )4 .برخوردار خواهند شد شهريه ثابت و متغير

به لحاظ موقعيت مكاني موسسه، دسترسي به وسايل نقليـه  ) 7. باشد دانشجويان مي سيم رايگان جهت استفاده موسسه مجهز به اينترنت بي )6 .جانبازان و ايثارگران خانواده شهدا،
  041-33863474: تلفكس         5169659779 :كدپستي         .دهئمتري ما18 خيابان نور، ياغچيان، تبريز، :نشاني )8. باشد آسان و سريع مي عمومي

www.varastegan.ac.ir  علوم پزشكي وارستگان ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 
ريـال،   000/354عمـومي  : ، شهريه متغير هر واحد دروس نظري)ريال 000/900/9(شهريه ثابت هر ترم : استهاي اين مؤسسه در مقطع كارشناسي به اين شرح  ميزان شهريه)1

 000/780/1و كـارورزي   000/458/1ريـال، اصـلي    000/120/1ريال، پايـه   000/841عمومي : ريال و شهريه متغير هر واحد دروس عملي 000/499ريال، اصلي  000/425پايه 
سـالمي ايـران،   شهريه ثابت تا پايان دوره تحصيل دانشجو ثابت، اما شهريه متغير ساالنه بر اساس نرخ رسمي تورم اعالم شده از سوي بانك مركزي جمهوري ا )2. ريال خواهد بود

     9179666769: كدپستي.  100ك ، پال3آباد، نبش الدن  مشهد، بلوار وكيل: نشاني )4. خوابگاه خودگردان )3. تصويب هيأت امنا و تأييد وزارت بهداشت خواهد يافت
                       051-50911723: نمابر    50911603: تلفن
www.otaria.ac.ir  علوم و توسعه پايدار آريا ـ گرمسارغيرانتفاعي  مؤسسه* 
. متعهد به اصول و مباني نظام جمهوري اسالمي ايران )2. اسالمي ايرانرح در قانون اساسي جمهوري صمتعقد به دين اسالم و يا يكي از اديان رسمي م )1 :شرايط عمومي) الف

شـرايط  ) ب. و شئون اخالقـي و اسـالمي در محـيط موسسـه    ) حجاب كامل اسالمي براي خواهران و پوشش و ظاهرمناسب براي برادران(ملزم به رعايت كامل ضوابط پوشش  )3
دانشجويان ايـن موسسـه از    )2. انشجويان ممتاز از رتبه اول تا سوم در هر نيمسال تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفتبر اساس مصوبات هيأت مؤسس مؤسسه به د )1 :اختصاصي

به دانشجوياني كـه در مسـابقات    )4. اين موسسه هيچگونه تعهدي در قبال خوابگاه ندارد )3 .مزاياي وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد
در صـورت   )5. هاي اول تا سوم را كسب نمايند تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفـت  ها و موسسات آموزش عالي مقام علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه

 )6. گـردد  شريف، خواجه نصير، فني تهران، علـم و صـنعت و اميرگبيـر برگـزار مـي      :سراسري مادر هاي گيري از اساتيد دانشگاه امكان برگزاري كالس در روزهاي آخر هفته، با بهره
حضـور دانشـجويان در    )7. باشـد  و مركـز تحقيقـات بـتن برخـوردار مـي      ACIالمللي بتن  از مزاياي مسابقات دانشجويي موسسه بين ACIشركت كنندگان در مسابقات دانشجويي 

بورسيه تحصيلي رايگان از طرف شـركت   )8. گردند مند مي باط صنعت و دانشگاه و معرفي براي همكاري و اشتغال با مراكز صنعتي و عمراني كشور بهرههاي رايگان كانال ارت كالس
اين موسسه  )11. م به خارج از كشورمزاياي اعزا )10. هاي فني تخصصي استفاده از آزمايشگاه مجهز به تجهيزات روز و كارگاه )9. وند شيمي ساختمان براي استعدادهاي درخشان

  .استان سمنان، گرمسار، ميدان انقالب، نبش بلوار دانشگاه: نشاني) ج. هاي آريزونا، فالند، هلند و استرليا همكاري نزديك دارد ، دانشگاه)ACI(المللي بتن آمريكا  با موسسه بين
      023-34205747: تلفن
www.aryan.ac.ir  فناوري آريان ـ اميركال بابلعلوم و غيرانتفاعي  مؤسسه* 

توانند از وام دانشجويي صندوق رفـاه   براي پرداخت شهريه مي دانشجويان )2 .رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد نفرات اول تا سوم هر )1
توانند از امكانات خوابگاه تحت نظارت موسسـه بهـره منـد     مي خواهران دانشجو )3. استفاده نمايند) صورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه در(فناوري  وزارت علوم، تحقيقات و

  011-32354000: نمابر       32355000) خط 8(: تلفن .   خيابان دانشگاه بابل، اميركال، كمربندي، نبش: نشاني) 4 .شوند
www.sepahan.ac.ir  سپاهان ـ اصفهانفناوري علوم و غيرانتفاعي  مؤسسه* 

جهـت تـامين    ،ايـن موسسـه برحسـب نيـاز دانشـجويان     ) 2. شود تخفيف شهريه داده ميهاي اول تا سوم در هر ترم، اين موسسه به دانشجويان رتبه براساس ضوابط مصوب در )1
  .بلوار پاسداران جنوبي ،بلوار غدير انتهاي سپاهان شهر، اصفهان،: نشاني) 3. نمايد هاي خودگردان و تحت نظارت موسسه اقدام مي خوابگاه، از طريق خوابگاه

    031-36530245: نمابر    36530080و  36530241-2 :لفنت
www.kharazmiqst.ac.ir  خوارزمي قشم نفنوعلوم و غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  076-5258233-4 :تلفن     6كوچه سنبل  ،خيابان بسيج ،ميدان فرمانداري ،شهرك نريمان ،قشم: نشاني )2. باشد مي داراي خوابگاه خودگردان پسرانه و دخترانهمؤسسه ) 1
www.atr.ac.ir  عمران و توسعه ـ همدانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

روستاها كه داراي باالترين رتبه كشوري در هر گروه آزمايشـي از   كل دوره براي دانشجويان پذيرفته شده مقطع كارشناسي پيوسته و كارشناسي آباداني معافيت از شهريه ثابت) 1
تواننـد از   دانشجويان مي) 3. شود ضوابط دانشگاه در شهريه تخفيف داده مي مسال طبقدر پايان هر ني) هاي اول تا سوم رتبه(براي دانشجويان ممتاز ) 2. باشند آزمون سراسري مي

 هاي دانشجويي داراي مجوز رسمي كه توانند از خوابگاه دانشجويان مي) 5. دانشجويان امكان استفاده از وام دانشجويي صندوق رفاه) 4. غذاي گرم دانشجويي استفاده كنند دو وعده
   65157-35617 :كدپستي        . دانشگاه، چهارراه عارف همدان، ميدان: نشاني )6. ها نظارت قانوني دارد استفاده نمايندموسسه بر عملكرد آن

  081-38230736: رنماب        38232090-38230410: تلفن
www.ghazali.ac.ir  غزالي ـ قزوينغيرانتفاعي  مؤسسه* 

سرويس اياب و ذهـاب بـه كـرج و نقـاط     ) 4 .سرو يك وعده غذاي گرم در روز) 3 .اعطاي وام دانشجويي) 2 .خودگردان تحت نظارت موسسههاي  معرفي دانشجويان به خوابگاه) 1
همـا، جنـب   فلكـه   مينـودر،  قـزوين، : نشـاني ) 7. تقسـيط كـل شـهريه   امكـان   )6 .تخفيف در شهريه به دانشجويان ممتاز و تخفيفات ويژه به سـاير دانشـجويان  ) 5 .مختلف تهران

  0281-3790293: نمابر         3790291-2 :تلفن .هاي تعاوني شيشه ساختمان
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 5پيوست شماره                                                                                                                                                           فصل سوم

 مؤسسات غيرانتفاعيها و  و ضوابط دانشگاهشرايط 192 صفحه 5 ه شمار پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  و اختصاصي دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي

  www.ghiaseddin.ac.ir  آبيك ـ الدين جمشيد كاشاني غياثغيرانتفاعي  مؤسسه* 
هـاي   سـازي بـراي فعاليـت    افزار، رباتيك و شبيه پژوهشي شبكه، نرمهاي  آزمايشگاه )2 .دانشجوياني كه در مسابقات علمي حائز رتبه شوند از تخفيف ويژه برخوردار خواهند شد) 1

هاي دانشجويي فعاليـت دارنـد و    مخابرات و كامپيوتر براي ارتقاي سطح علمي فعاليت برق، ،هاي علمي دانشجويي عمران انجمن )3 .دانشجويان ممتاز و ارتباط با صنعت داير است
تواننـد بـه صـورت     دانشـجويان مـي   )5 .اي در اختيار دانشجويان قـرار دارد  ناهار گرم به صورت يارانه )4 .و رباتيك در مسابقات كشوري شركت فعال دارند ACMاي  هاي رايانه تيم

 هـاي بـرق   اندازي دوره كارشناسي ارشد در رشـته  اهبا توجه به ر )7 .افزاري مخابرات، الكترونيك، برق و كامپيوتر فعال هستند هاي سخت كارگاه )6 .رايگان از اينترنت استفاده كنند
موسسه تسهيالت الزم را براي ورود برگزيـدگان   افزار، نرم و و مهندسي كامپيوتر )مهندسي و مديريت منابع آب(علوم كامپيوتر و عمران سازه، عمران  رياضي كاربردي، ،)مخابرات(

نامـه همكـاري بـا مركـز رشـد       تفـاهم  )9. ايجاد شده است onlineكتابخانه الكترونيكي با استفاده به صورت  )8 .رده استنامه مربوط فراهم ك ها بر اساس آيين علمي در اين رشته
هاي ثابت و متغير بـراي   بر اساس مصوبه هيأت امناي مؤسسه شهريه) 10. واحدهاي فناور پارك علم و فناوري استان قزوين و شروع به كار مركز رشد در موسسه منعقد شده است

  .شهرستان آبيك، ميدان مادر، بلوار نيايش :نشاني) 11. هاي سال قبل افزايش خواهد داشت نسبت به شهريه% 25، به ميزان 94-95دانشجويان ورودي سال تحصيلي 
    028-32898511-15و     32881200-10: تلفن
www.fatemiyehshiraz.ac.ir  )ويژه خواهران(ـ شيراز ) س(فاطميهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  .، روبروي بانك رفاه كارگران2چهارراه زند، انتهاي خيابان سعدي، كوچه بن بست  شيراز،: نشاني) 2. هاي خودگردان معرفي خواهد شد به كليه دانشجويان متقاضي، خوابگاه) 1
  071-32230433: تلفكس       32230431: تلفن             7135856546 :كدپستي

www.fakhrodin-ag.ac.ir  خرالدين اسعد گرگاني ـ گرگانفغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  017-33253065: نمابر       32235030: تلفن        49175-389: صندوق پستي     49176-17546 :كدپستي. آذر، آذر سوم 5، خيابان )عج(گرگان، ميدان وليعصر: نشاني

www.fakhreiranian.ac.ir  خر ايرانيان ـ گوگان آذرشهرفغيرانتفاعي  مؤسسه* 
اين موسسه جهت تامين خوابگاه دانشجويي هـيچ تعهـدي نـدارد ولـي      )2. دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي ار تخفيف ويژه برخوردار خواهند شد) 1

  .ذربايجان شرقي، آذرشهر، گوگان، خيابان امام، جنب بانك كشاورزيآاستان : نشاني )3. نمايد هاي خودگردان مي حداكثر همكاري را جهت اسكان دانشجويان در خوابگاه
  041-34530168 :نمابر          34530164الي  6: تلفن
www.frs.ac.ir  خر رازي ـ ساوهفغيرانتفاعي  مؤسسه* 

) 4. ذهاب به تهران تحـت پوشـش شـركت آسـان سـفر سـاوه       سرويس اياب و) 3. باشد موسسه داراي خوابگاه خودگردان خواهران مي) 2. دانشجويان ممتازتخفيف ويژه براي) 1
  086-42341055 :تلفن.       صنعتي روبروي هتل شهر ساوه، شهرك صنعتي ساوه، خيابان مهارت،: نشاني) 5 .رفاه دانشجويان پرداخت وام دانشجويي از طريق صندوق

 www.ferdowsmashhad.ac.ir  فردوس ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 
خصـوص تهيـه    در باشد اما اين موسسه داراي خوابگاه نمي ،2.شد خواهد مند اين موسسه بهره با شهيد مابين بنياد في قرارداد از ارائه گواهي معتبر، با شاهدفرزندان و همسران) 1

طرف صندوق رفاه دانشجويان  صورت اعطاي وام از در) 4 .بود خواهند برخوردار دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث) 3 .آورد آنان بعمل خواهد با همكاري الزم را مسكن دانشجويان
 مشـهد، : نشـاني ) 6 .گرفـت  تحصيلي تخفيف شهريه تعلق خواهـد  يك سال در رشته، هر به دانشجويان ممتاز) 5 .علق خواهد گرفتوام كمك شهريه ت ،شرايط واجد به دانشجويان

  051-37264134 :نمابر         37138011-37291115-37291114 :تلفن         30 كالهدوز شهيد كالهدوز، شهيد بلوار
www.farzanegan.ac.ir  اصفهانـ زانگان فرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

نيمسال به دانشجويان  هر )3. در موسسه داير است اي تجهيزات آزمايشگاهي، كارگاهي و رايانه) 2. موسسه براي كليه دانشجويان متقاضي دختروپسر خوابگاه فراهم كرده است) 1
كليه دانشجويان مشـمول   )5. مند شوند دانشجويي بهره صندوق رفاه دانشجويان، از وام شهريهتوانند مطابق مقررات  دانشجويان متقاضي مي) 4. شود ممتاز تخفيف شهريه داده مي

    031-52639954-5: تلفكس     .فوالدشهر، مقابل ترمينال اصفهان، اتوبان ذوب آهن، ورودي: نشاني )7. هاي غذاخوري در موسسه داير است سالن )6. شوند بيمه حوادث مي
www.farvardin.ac.ir  فروردين ـ قائمشهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 :نشاني) 3. باشند دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم از شرايط تخفيف شهريه برخوردار مي) 2 .باشد اين موسسه جهت رفاه حال دانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردان مي) 1
   011-42294272 :نمابر          42294273-6 :تلفن          47645-353 :صندوق پستي           .جاده نظامي 4كيلومتر  ،مشهرئقا

www.farahmandlarijan.ac.ir  فرهمند ـ الريجانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
% 50 دانشـجويان اول تـا سـوم موسسـه     رايب )3. باشد مي داراي سرويس از دو شهر تهران و آملمؤسسه ) 2. گردد هاي موسسه در روزهاي پنجشنبه و جمعه برگزار مي كالس) 1

  .در نظر گرفته خواهد شد تخفيف
www.farhikhtegan.ac.ir  فرهيختگان ـ كرمانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

تحصيلي كه معدل آنان باالتر دانشجويان حائز رتبه اول تا سوم در هر نيمسال به )2. گيرد ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، وام شهريه تعلق ميبه دانشجويان طبق) 1
جهت دريافت شهريه به بنياد شهيد و همچنين كميته امداد يا بهزيستي حسب مـورد   دانشجويان معظم شاهد و ايثارگر واجد شرايط )3. گيرد باشد تخفيف شهريه تعلق مي 17از 

 مند با پرداخت هزينه كمتر بهره) ناهار( توانند از يك وعده غذاي گرم دانشجويان مي )5. بوددانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند  )4 .خواهند شد معرفي
تخفيف در  هاي اول تا سوم را كسب نمايند، يا موسسات آموزش عالي استاني و يا كشوري مقام ها و به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه )6. گردند

  .غربي ضلع تقاطع بلوار رضوان و بعثت، بلوار رضوان، بعد از سالن ورزشي فجر، جمهوري اسالمي، بلوار كرمان،: نشاني) 7. ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت شهريه برابر
  0343-2820792: نمابر         2820793: تلفن آموزش

www.fazilat.ac.ir  انسمنـ ضيلت فغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 )3. باشـد  سرويس اياب و ذهاب از دانشگاه به داخل شهر براي دانشجويان فـراهم مـي   )2. كند در هر ترم يك وعده غذاي گرم براي نهار براي دانشجويان فراهم مي اين موسسه) 1

درصد تخفيف  30تا  50اول تا سوم در هر ترم از اين موسسه به دانشجويان ممتاز  )4. اين موسسه از طريق صندوق رفاه دانشجويي وام شهريه به دانشجويان پرداخت خواهد نمود
  023-33304931: نمابر      33304930-4: تلفن .            سمنان، ميدان قومس، پارك سيمرغ: نشاني) 5 .شهريه ثابت خواهد داد

www.fandanesh.ac.ir  وهاسـ ن و دانش فغيرانتفاعي  مؤسسه* 
باشـد كـه بـه     اين موسسـه داراي خوابگـاه بـراي دانشـجويان دختـر مـي      ) 2. گيرد رشته و هر مقطع در هر نيمسال تخفيف شهريه تعلق ميهر ) نفر اول 3( برتربه دانشجويان) 1

   086-42232620-42232520: تلفن .ميدان شهرداري جنب ،ساوه): خوابگاه( ساختمان مركزي نشاني )3. دختر متقاضي، خوابگاه ارائه خواهد شد دانشجويان غيربومي
  086-42426530-42426520: تلفن              .)مسجد كوثر( ساوه، ميدان سرداران، پشت پارك فالحت): آموزشي ساختمان( 1ساختمان شماره  نشاني) 4

www.fei.ac.ir  )ويژه خواهران(شهر اصفهان  االسالم ـ خميني فيضغيرانتفاعي  مؤسسه* 
تخفيف شهريه داده % 20تا % 16از  20تا  16اسالمي با معدل  به دانشجويان ملتزم به حجاب )2. باشد موسسه مياين شرط تحصيل در  ،به حجاب اسالمي اعتقاد و التزام عملي) 1

خميني شهر، سـه  اصفهان، : نشاني) 4. شهريه داده خواهد شد تخفيف% 20و سازمان بهزيستي تا سقف ) ره(شدگان تحت پوشش كميته امداد امام خميني به پذيرفته) 3. شود مي
  031-33605605: تلفن .       راه معلم، خيابان ساعي

www.ghadr.ac.ir  رشتقدر ـ كوچصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  ).ع(رضاكوچصفهان، ضلع شمالي كمربندي، بين ميدان گاز و ميدان امام  رشت،: نشاني) 2 .باشد موسسه داراي امكانات رفاهي و زمين چمن مصنوعي اختصاصي مي) 1

     013-34556862و  34552247: تلفن                4346147113: كدپستي
www.ghadir.ac.ir  لنگرودر ـ يقدغيرانتفاعي  مؤسسه* 

     0142-5232040-2: تلفن         44715-1138: صندوق پستي             . لنگرود، ميدان معلم، بلوار كشاورز، خيابان بوعلي سينا: نشاني
www.qeshm.ac.ir  قشمغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  021-66466673: تلفن   .26خيابان انقالب، چهارراه كالج، كوي البرز، پالك : دفتر مركزي تهراننشاني ) 2 .خوابگاه دانشجويي براي دانشجويان دختر و پسر موجود است) 1
www.kadous.ac.ir  كادوس ـ رشتغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  013-33764119: نمابر    33760023و  33761197: تلفن    41786-16467 :بلوار شهيد انصاري، خيابان ارشاد كدپستيرشت، : نشاني
www.kar.ac.ir  )و قزوين رفسنجان ،واحدهاي خرمدره( كارغيرانتفاعي  مؤسسه* 
درصـد تخفيـف بـراي    % 20) 3 .سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان به صـورت خـودگردان   )2. خوابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر و پسر) 1 :احد خرمدرهو) الف

دريافت كل شهريه پذيرفته شدگان در مقاطع كارداني و كارشناسـي بـه صـورت    ) 4 .درصد تخفيف براي پذيرفته شدكان مقطع كارشناسي% 10پذيرفته شدگان مقاطع كارداني و 
  .)اول تا سوم( يه ثابت براي كليه دانشجويان رتبه برتردرصد تخفيف شهر% 50 )5. اقساط
  024-35527990: نمابر   35536560و  35536550 :تلفن        .جنب كمربندي ،الدين اسدآبادي استان زنجان، شهرستان خرمدره، انتهاي خيابان سيدجمال: نشاني

درصد % 20) 3 .سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان به صورت خودگردان) 2 .در محل موسسهو پسر  خوابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر) 1 :رفسنجان واحد) ب
درصد تخفيف براي پذيرفته شدكان مقطع كارشناسي، دريافت كل شهريه پذيرفته شدگان در مقاطع كارداني و كارشناسي به % 10تخفيف براي پذيرفته شدگان مقاطع كارداني و 

  .)اول تا سوم( رصد تخفيف شهريه ثابت براي كليه دانشجويان رتبه برترد% 50) 4 .صورت اقساط
  034-34355627: نمابر        34355626 و 34355625: تلفن              .جاده يزد كرمان 4 استان كرمان، رفسنجان، كيلومتر: نشاني

 .درصـد تخفيـف بـراي پذيرفتـه شـدگان مقـاطع كـارداني       % 20) 2 .خودگردان از نقـاط اصـلي شـهر   سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان به صورت ) 1 :قزوينواحد ) ج
  .)اول تا سوم( تخفيف شهريه ثابت براي كليه دانشجويان رتبه برتر %50 )4. دريافت كل شهريه پذيرفته شدگان در مقاطع كارداني و كارشناسي به صورت اقساط) 3

  028-32225883: نمابر 32232183و  32232182 :تلفن            .البرز، بلوار سهرورديصنعتي  شهر ،استان قزوين: نشاني
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 5پيوست شماره                                                                                                                                                           فصل سوم

 مؤسسات غيرانتفاعيها و  و ضوابط دانشگاهشرايط 193 صفحه 5 ه شمار پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  و اختصاصي دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي

www.karoon.ac.ir  ون ـ اهوازكارغيرانتفاعي  مؤسسه* 
. برخوردار خواهنـد شـد   نيمسال بعديدرصدي از شهريه ثابت در  باشد از تخفيف 17سوم هر رشته در هر نيمسال مشروط به اينكه معدل آنها باالتر از  دانشجويان رتبه اول تا) 1
و هنـري شـوند از    فرهنگـي  هاي مختلـف ورزشـي،   هاي اول تا سوم در رشته المللي اعزام و موفق به كسب مقام دانشجوياني كه از طرف اين موسسه به مسابقات كشوري يا بين )2

معرفـي   هـاي الزم را در جهـت   امـا مسـاعدت   ،موسسه تعهدي در قبال خوابگاه دانشـجويي نـدارد  اين ) 3. نيمسال بعدي برخوردار خواهند شد تخفيف درصدي از شهريه ثابت در
   6164888518 :كدپستي    .كمربندي 4و  3، بين خيابان 3، خيابان اقبال، فاز )كوروش( ملت اهواز، كوي: نشاني )4. هاي خودگردان بعمل خواهد آورد دانشجويان به خوابگاه

  061-34461461: نمابر        34468665-6: تلفن
www.caspian.ac.ir  )شهر صنعتي البرز(كاسپين ـ قزوين غيرانتفاعي  مؤسسه* 

    021-88500992-5: تلفن دفتر تهران      0282-7243427-8: تلفن.   مه نخ -جاده قديم قزوين ـ كرج، جنب كارخانجات فرنخ  6قزوين، كيلومتر : نشاني
www.kavosh.ac.ir  ـ محمودآباد وشكاغيرانتفاعي  مؤسسه* 

ايـن موسسـه بـا سـازمان بنيـاد شـهيد و امـور         )2 .گردد به دانشجويان ممتاز براساس ضوابط و مصوبات شوراي عالي موسسه در هر نيمسال تحصيلي تخفيف شهريه اعطاء مي) 1
بـه تخصـيص اعتبـار مصـوب از سـوي صـندوق رفـاه         توانند با توجه دانشجويان مي )3 .دارداعمال تخفيف به دانشجويان تحت پوشش همكاري  در زمينه ايثارگران و كميته امداد

  011-44734250-4 :تلفن.     خيابان امام محمودآباد،: نشاني) 5 .توزيع يك وعده غذاي گرم در طول دوره )4 .نيمسال برخوردار شوند دانشجويان از وام شهريه دانشجويي در هر
www.kavian.ac.ir  ويان ـ مشهدكاغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  .96پالك  ،13كوثر، نبش كوثر  آباد، خيابان مشهد، بلوار وكيل: نشاني )3 .خوابگاه خودگران جهت دانشجويان غيربومي )2 .دانشجويان ممتاز اول تا سوم تخفيف ويژه شهريه به) 1
  051-38827895 :رنماب      38831585-38816816 :تلفن
www.kabirgharb.ir  بير غرب ـ كرمانشاهكغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  0283-37296052-37296051:تلفن           2جنب اداره آموزش و پرورش ناحيه  خيابان دانشجو، كرمانشاه،: نشاني
www.kermanihe.ac.ir  رمانكغيرانتفاعي  مؤسسه* 

معرفي ) 4 .تاييد مدارك توسط دانشگاه شهيد باهنركرمان) 4. پژوهشي ساختمان جديد با امكانات آموزشي و) 3. رشتهتخفيف به دانشجويان برتر هر ) 2. دانشجويياعطاي وام) 1
 ،نرسيده بـه جـاده جوپـار    ،بعد از پل بازرگانيكرمان، : نشاني) 6 .فرماييد مراجعهپايگاه اينترنتي مؤسسه اطالعات بيشتر به كسب جهت ) 5 .د تاييدرهاي مو خوابگاه دانشجويان به
  034-33243628 :نمابر           33243630-33243629-33243624 :تلفن .           صادقيه شهرك دانشگاهي ،سمت راست

www.kasraramsar.ac.ir  سري ـ رامسركغيرانتفاعي  مؤسسه* 
بـه دانشـجويان از طريـق صـندوق رفـاه وام       )2 .شـود  اي در نظر گرفتـه مـي   موسس تخفيف ويژههر رشته تحصيلي بر اساس ضوابط و مصوبه هيات  دانشجويان ممتاز در رايب) 1

  .)ابريشم محله( مطهري، كوچه ارشاد يابانامسر، خر: نشاني) 4. شود دانشجويان گرامي غذا طبق تعرفه وزارت علوم در نظر گرفته مي براي )3 .گردد پرداخت مي      تحصيلي
  011-55221281: تلفن             46915-111 :ندوق پستيص

www.kamal.ac.ir  مال ـ اروميهكغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 ،دانشكده يابانخ اروميه،: نشاني) 2. باشد مينمازخانه و سلف دانشجويي مجزا در هر ساختمان و كتابخانه مجهز  ،آزمايشگاه ،سايت كامپيوتري ،تليه معماريآداراي سسه ؤاين م) 1

   044-33456139-33476462-33441872 :تلفن       571551998 :صندوق پستي        5715938911 :كد پستي 18پالك  ،جنب بانك صادرات ،چهارراه شورا
www.kamalolmolk.ac.ir  الملك ـ نوشهر مالكغيرانتفاعي  مؤسسه* 

: نشاني )3 .باشد زير نظر موسسه داير مي الزم به صورت خودگردان و خوابگاه ويژه خواهران همراه با تمامي امكانات )2. ترم تخفيف ويژه داده خواهد شد به دانشجويان برتر هر) 1
   011-52337477و 52332197 : تلفن             4651736817 :كدپستي              60رازي، پالك  نوشهر، خيابان

www.komeil.ac.ir  ـ كردكوي  ميلكغيرانتفاعي  مؤسسه* 
: تلفـن  48817-48599: كدپسـتي     جنب ايران خودرو ،شرقي) ع(خيابان امام رضا ،كردكوي: ساختمان اداري نشاني )2. داده خواهد شدشهريه تخفيف  ممتازبه دانشجويان ) 1

  017-34337450: تلفن.   انتهاي خيابان هاشمي نژاد ،بهشتيخيابان شهيد  ،غربي) ع(خيابان امام رضا ،كردكوي: ساختمان آموزشي نشاني) 3    34343370-017
www.kowsar.ac.ir  ـ قزوين  وثركغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  028-33574030: تلفن      34168-86841: كدپستي.   97تر از مسجد جواداالئمه، پالك  آهن، پايين قزوين، خيابان راه: نشاني
www.kooshyar.ac.ir  ـ رشت  وشياركغيرانتفاعي  مؤسسه* 

تـامين خوابگـاه    )2. جهاني تخفيف در شهريه داده خواهـد شـد   آوران علمي و ورزشي در سطح ملي و تا سوم هر رشته و هر ورودي و همچنين به مدال به دانشجويان رتبه اول)1
 )4 .گـردد  با نرخ دانشجويي در سـلف سـرويس موسسـه ارائـه مـي      به دانشجويان يك نوبت غذا )3 .پذيرد به موسسه صورت مي هاي متعلق دختر در خوابگاه براي كليه دانشجويان

  86گلسار، انتهاي خيابان  رشت،: نشاني) 6. خواهند شد كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار )5 .وام شهريه برخوردار شوند توانند از دانشجويان مي
  013-33124501 :نمابر          33124498-33124497 :تلفن            41639-14389 :تيدپسك

www.kumesh.ac.ir  ـ سمنان  ومشكغيرانتفاعي  مؤسسه* 
ولـي در   ،بـرادران و خـواهران نـدارد    تامين خوابگاه براي موسسه هيچگونه تعهدي براي) 2. شود تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده مي% 25هر دوره  به دانشجويان رتبه اول)1

به دانشـجويان   )4 .گيرد به دانشجويان وام تعلق مي ،وزارت علوم طبق ضوابط )3 .هاي الزم را بعمل خواهد آورد هاي مناسب در سطح شهر همكاري خوابگاه زمينه تهيه پانسيون و
         35149-18999: كدپستي            .روشن شرق مصلي، خيابان شهيد احمديسمنان، ميدان استاندارد، : نشاني) 5 .شود داده مي يك وعده غذاي گرم

  023-33439792: نمابر 33439790-93: تلفن
www.golestan.ac.ir  گلستان ـ گرگانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

پرداخـت شـهريه   ) 3 .طريـق صـندوق رفـاه دانشـجويان     از وام شـهريه پرداخـت  ) 2 .شـد  خواهد نيمسال تحصيلي تخفيف منظور پايان هر رشته در ممتاز هربراي دانشجويان) 1
سـلف   كتابخانه الكترونيكـي،  سايت رايانه،اين مؤسسه داراي ) 6 .تقسيط پرداخت شهريه در طول ترم) 5 .بيمه حوادث كليه دانشجويان) 4 .دانشجويان شاهد از جانب بنياد شهيد

) 8 .باشد فاقد خوابگاه دانشجويي مي موسسه) 7 .باشد مي ارائه خدمات رايگان مشاوره دانشجوييو  اي گرم به صورت يارانه ناهار تفريحي، اردوهاي زيارتي و سالن ورزشي، سرويس،
  017-32627322 :نمابر          32627340-4 :تلفن .            روبروي پارك ،شهرك شهريار ،)كمربندي( بلوار شهيد كالنتري گرگان،: نشاني

www.ganjnameh.ac.ir  گنجنامه ـ همدانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
ايـن موسسـه   ) 2. دهـد  و باالتر تخفيف كلي و به دانشجويان ممتاز هر رشته و خانواده ايثارگران و شهدا تخفيف ويژه اختصاص مي 17موسسه به كليه دانشجويان داراي معدل ) 1

  081-34422123 الي 28: تلفن         .اهللا معصومي همدان، بلوار شهيد رجايي، روبروي مجتمع قضايي آيت: نشاني) 3. خوابگاه جهت اسكان دانشجويان غيربومي دارد
www.ganjinehhonar.ac.ir  كرمانشاهـ  ينه هنر و معماريگنجغيرانتفاعي  مؤسسه* 

هـاي   دانشـجويان در صـورت نيـاز بـه اسـكان بـه خوابگـاه        )2. شد برخوردار خواهندها از تخفيف شهريه  يك از گروه هاي اول تا سوم اين موسسه در هر دانشجويان ممتاز رتبه) 1
   083-38228104-05: تلفن          . خيابان شهيد امجديان، جنب شركت توزيع برق استان كرمانشاه،: شاني ساختمان مركزين) 3. شوند خودگردان معرفي مي

  رودبارـ  يلگغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  013-34675447 :تلفن .        آباد شهر رستم ،رودبار: نشاني) 2 .باشد ميدانشجويي سلف سرويس همچنين ها و  داراي خوابگاه دانشجويي براي كليه رشتهموسسه اين ) 1

www.lameigorgani.ac.ir  المعي گرگاني ـ گرگانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
وام شهريه صندوق رفـاه امـور دانشـجويان در هـر      )2. نمونه و ممتاز موسسه بدون شركت در كنكور اختصاص داردده درصد از ظرفيت پذيرش كارشناسي ارشد به دانشجويان ) 1

تخفيف ( وام صندوق تعاون و امداد دانشجويي وابسته به موسسه) 3. شود نيمسال با توجه به مصوبه وزارت علوم كه بازپرداخت اقساطي آن نه ماه بعد از فراغت از تحصيل شروع مي
 .پژوهشـي  حمايت مالي از مقاالت همايشي و علمـي،  )4 .المللي براساس ضوابط موسسه ارائه تسهيالت به مخترعان، پژوهشگران و ورزشكاران حائز رتبه ملي و بين )3 ....)شهريه و

هـاي   هـا، سـايت   هـا، آتليـه   مترمربع شامل كـالس  6000حدود داراي فضاي مناسب آموزشي و پژوهشي با مساحتي  )6 .درصد 25تخفيف شهريه براي دانشجويان رتبه برتر تا  )5
  017-32627951-3و  32627958-9 :تلفن         5بلوار شهيد كالنتري، كوي خيام، خيام دهم، المعي  گرگان،: نشاني )7 .هاي تخصصي ها و آزمايشگاه كامپيوتري، كارگاه

www.loghmanhakim.ac.ir  )گلستان(آق قال ـ  لقمان حكيمغيرانتفاعي  مؤسسه* 
مطابق با بودجـه مصـوب صـندوق رفـاه،     ) 3. گيرد طبق سهميه صندوق رفاه يك وعده غذاي آماده در اختيار دانشجويان قرار مي) 2. باشد موسسه داراي خوابگاه خودگردان مي) 1

ـ  ،شهرستان آق قـال  ،گلستان استان: نشاني) 5 .گيرد هاي برتر تخيف شهريه تعلق مي به دانشجويان رتبه) 4. مند شوند توانند از تسهيالت وام دانشجويي بهره دانشجويان مي ن اخياب
   017-34522409 :نمابر          34528612-13 :تلفن               .روبروي پارك ،متري شهيد فهميده 20خيابان  ،متري خرمشهر 30
www.ielian.ac.ir  بوشهرـ  ليانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

بوشهر، خيابان : نشاني )3. باشد اينترنت، واحد مشاوره و بوفه فراهم مي كتابخانه تخصصي، مركز )2. شود هر ترم تخفيف ويژه در شهريه درنظر گرفته مي براي دانشجويان ممتاز) 1
    077-33336010: نمابر        33336014: تلفن .        فرش مشهد، كوچه ليان هشت، طبقه دوم ليان، روبري
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 5پيوست شماره                                                                                                                                                           فصل سوم

 مؤسسات غيرانتفاعيها و  و ضوابط دانشگاهشرايط 194 صفحه 5 ه شمار پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  و اختصاصي دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي

www.mazyar.ac.ir  )نور(مازيار ـ رويان غيرانتفاعي  مؤسسه* 
باشـد كـه بـه     اين مؤسسه داراي خوابگاه براي دانشـجويان دختـر مـي    )2. گيرد هر رشته و هر مقطع و در هر نيمسال تخفيف شهريه تعلق مي) سه نفر اول(به دانشجويان برتر  )1

    0122-6228620-21:  تلفن.       استان مازندران، شهرستان نور، بعد از پليس راه ـ رويان: نشاني )3. تمامي دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه ارائه خواهد شد
www.parsuniversity.ir  معماري و هنر پارس ـ تهرانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

ها و توانايي علمي اساتيد  داوطلبان براي آشنايي بيشتر با سطح علمي مؤسسه، ويژگي)2. هماهنگي الزم براي تأمين خوابگاه خودگردان براي پذيرفته شدگان بعمل خواهد آمد) 1
كارگر شمالي، خيابان دوم انتصاريه، شـماره  خيابان تهران، : نشاني) 3. المللي به سايت مؤسسه مراجعه نمايند هاي علمي، آموزشي و پژوهشي مؤسسه در سطح ملي و بين و فعاليت

           021-88330904-6 :تلفن .       18
www.moghan.ac.ir  آباد پارسـ  مغانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

درخشان و مخترعين طبق ضوابط مربوطـه تخفيـف در شـهريه تعلـق      برگزيده المپيادها، مسابقات علمي، هنري، فرهنگي، ورزشي، قرآني و استعدادهاي به دانشجويان ممتاز و) 1
  045-232732902 :نمابر         32732903 :تلفن .      مصلي تر از پايين خيابان امام، آباد، پارساستان اردبيل، شهرستان : نشاني )2. گيرد مي
  مقدس اردبيلي ـ اردبيلغيرانتفاعي  مؤسسه* 

هر ترم مطابق شرايط صندوق  ارائه وام تحصيلي )2 .ها وروديها و  درصدي رتبه سوم هرترم براي كليه رشته15دوم و درصدي رتبه 20درصدي شهريه رتبه اول و  30تحفيف ) 1
 .           نشاني شهرك كارشناسان، خيابان بوستان، باالتر از آتش 2اردبيل، فاز : نشاني) 5. هاي خودگردان غيربومي به خوابگاهداوطلبان معرفي  )4 .هر روزه يك وعده ناهار )3 .رفاه
www.molana.ac.ir  آبيكموالنا ـ غيرانتفاعي  مؤسسه* 

، بلـوار  )س(قزوين، آبيك قزوين، بلوار امـام خمينـي  ـ اتوبان كرج   30كيلومتر : نشاني) 2 .باشد هر روز از تهران و كرج مهيا مي) خودگردان(سرويس اياب ذهاب رفت و برگشت ) 1
  )خط 20( 028-32895220: تلفن .       ، ابتداي شهرك قدس)عج(اهللا طالقاني، ميدان وليعصر آيت
www.molavi.ac.ir  ايوانكيـ  ويمولغيرانتفاعي  مؤسسه* 

جـاده   55 كيلـومتر : نشـاني ) 2 .وام شهريه تحصيلي مطابق ضوابط به دانشجويان متقاضي تعلق خواهـد گرفـت   صورت تخصيص تسهيالت از طرف صندوق رفاه دانشجويان، در) 1
  023-34521937و34521935 :نمابر 58497503و34521936 :تلفن 35917-33654 :كدپستي. يعباس موسوبلوار شهيد سيد ،)ع(ايوانكي، ميدان امام علي رمسار،ـ گ تهران

www.mahdeelm.ac.ir  مهد علم ـ كاشانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
به دانشجويان ممتاز برابـر مصـوبه    )2 .گيرد بهزيستي صورت ميدر اين موسسه جهت اخذ شهريه همكاري الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايثارگر، كميته امداد، ) 1

، خيابـان مالفـتح   )ع(كاشان، چهارراه امام جـواد : نشاني) 4. گيرد خوابگاه خودگردان در صورت درخواست در اختيار دانشجويان قرار مي) 3. شود هيات امنا تخفيف شهريه داده مي
  031-55245793: نمابر        55245792-5 :تلفن            87135-1357: صندوق پستي          8717638751:كدپستي.      اهللا، كوي مدرسه راهنمايي

     www.mehrastan.ac.ir  رآستان ـ آستانه اشرفيهمهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
اي به مساحت پنج هكتار و در محيطي علمي، شاداب و جذاب با كليه امكانات آموزشـي و آكادميـك از جملـه سـايت      موسسه با هيات علمي برجسته و مجرب در مجموعهاين ) 1

ا تـ  30اين موسسه به دانشجويان ممتاز براساس مصوبه هيات موسـس از  ) 2. باشد آماده پذيرش دانشجويان گرامي مي... رايانه، آزمايشگاه، كتابخانه، سالن ورزش، رستوران، بوفه و
  013-42166106: نمابر        42166100-4: تلفن             .ستان گيالن، آستانه اشرفيها: نشاني) 3. دهد درصد شهريه تخفيف ويژه ارائه مي 50
www.mehraeen.ac.ir  بندرانزليـ  يينرآمهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

دانشجوياني ) 3 .سوم در هر رشته و هر ترم نفردرصد  10دوم،  نفردرصد  30درصدي براي دانشجويان نفر اول،  50تخفيف شهريه ) 2 .باشد موسسه داراي خوابگاه دختران مي) 1
بروي هتل ناز خزر، بندرانزلي، خيابان اطبا، ساحل قو، رو: نشاني) 4 .گردند تخفيف شهريه مي% 10مشمول  ،نمايند درج خود اولويت انتخاب رشتهاين مؤسسه را به عنوان اولين كه 

  013-44444128و  44444127 :تلفن.              نبش دريادالن يكم
www.ihemehr.ac.ir  ر اراكمهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  086-34174519-34174518-34174517 :تلفن         .خيابان كيميا ،خيابان فهيم ،سردشت ،اراك: نشاني) 2 .باشد خوابگاه بصورت خودگردان مي) 1
www.mehrkerman.ac.ir  انرمـ كر مهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

همكاري الزم  )3 .امكان استفاده از خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر غيربومي وجود دارد) 2. شود شهريه ثابت تخفيف در نظر گرفته مي% 100براي دانشجويان برتر تا ) 1
  .خيابان سما ،شهرك خواجو ،كرمان، چهارراه جوپاري: نشاني) 4. گردد شهيد و امورايثارگران و ساير نهادهاي حمايتي بر اساس ضوابط و مقررات انجام مي با بنياد

www.mehrgan.ac.ir  مهرگان ـ محالتغيرانتفاعي  مؤسسه* 
اسـتان مركـزي،   : نشـاني  )2. اين مؤسسه جهت اسكان دانشجويان دختر تعدادي واحد مسكوني براي استفاده خوابگاه تحت كنترل و نظارت و ضوابط مؤسسه رزرو نموده است )1

     0866-3250579: نمابر        3250570: تلفن          ).  عج(شهرستان محالت، انتهاي بلوار وليعصر
www.misagh.ac.ir  رفسنجانـ يثاق مغيرانتفاعي  مؤسسه* 

بـه كليـه   ) 2. باشـد  مـي  هـاي موجـود   هاي تخصصـي بـراي رشـته    سلف سرويس، تخفيف شهريه براي دانشجويان رتبه اول تا سوم، كارگاه موسسه داراي خوابگاه ويژه برادران،) 1
   .االنبياء ميدان خاتم ،بلوار واليت ،رفسنجان: نشاني) 3. تعلق خواهد گرفت) صندوق رفاه دانشجويان(دانشجويان واجد شرايط وام تحصيلي 

  034-34356674: نمابر         34356761-34356764-34356675: تلفن
www.mirdamad.ac.ir  گرگانـ يرداماد مغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 به دانشـجويان داراي عنـاوين علمـي و    برتر، پژوهشگر سراسري، آزمون نفرات برتر به دانشجويان ممتاز، نامه تخفيف شهريه موسسه، راساس آيينب) 2. اختصاص وام دانشجويي) 1
بـين   در شهريه به دانشـجوياني كـه اولـين انتخـاب آنهـا      پنج درصد تخفيف بيست و) 3. گيرد تخفيف شهريه تعلق مي اين موسسه دارند، در دانشجو يك هايي كه بيش از خانواده

   017-2249472-3 :تلفكس      49166-53989 :كدپستي.         4جنب عدالت  ،)عج(گرگان، خيابان وليعصر: نشاني) 4. گيرد مي تعلق باشد، موسسه ميرداماد موسسات،
www.me.ac.ir  قزوينـ يرعماد مغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   028-33681014: نمابر      33681013-4 :نتلف       34145-1331: صندوق پستي   .  55، كوچه حكمت )ره(المللي امام خميني قزوين، بلوار دانشگاه بين: نشاني
www.mizan.ac.ir  تبريزـ يزان مغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  041-33801402 :نمابر           33826806-8: تلفن          5166811445 :كدپستي        .فلكه دكتر حسابي بطرف ميرداماد، راهنمايي رانندگي، تبريز،: نشاني
www.miaad.ac.ir  مهابادـ يعاد مغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  044-42350670-3: تلفن .            قاضي، خيابان مردوخ، ساختمان ميعاد مهاباد، خيابان محمد: نشاني
www.miladgihe.ac.ir  مينودشتـ يالد گلستان مغيرانتفاعي  مؤسسه* 

اين موسسه مجهز به سرويس ايـاب و ذهـاب و خوابگـاه بـراي دانشـجويان      ) 2. دهد موسسه در مركز شهر واقع شده و كليه امكانات رفاهي را در اختيار دانشجويان قرار مياين ) 1
  017-35231985-9 :تلفن           4981634879: كدپستي        .بلوار بسيجنبش  خيابان پاسداران، مينودشت،: نشاني) 3. باشد مي غيربومي

www.ucna.ac.ir  ـ تبريز) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي  مؤسسه* 
توانند عالوه بر  دانشجويان مي) 2. دانشجو پرداخت خواهد شد از طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وام كمك شهريه به در صورت اختصاص اعتبار) 1

در شـهريه ثابـت آن نيمسـال    % 50و معدل اول رشـته از تخفيـف    رتبه) 3. گذارد برخوردار شوند رفاه، از وام كمك شهريه كه دانشگاه در اختيارشان مي وام كمك شهريه صندوق
درصـد تخفيـف در شـهريه ثابـت      10 و 15، 25اشد به ترتيب ب 17و يا  18، 19 گاهي بيشتر ازدانش شدگاني كه معدل كل ساالنه آنان در دوره پيش پذيرفته) 4. باشد برخوردار مي

در طول تحصيل، دانشـجويان   )6. شود استفاده كنند نظر موسسه اداره مي توانند از خوابگاه خودگردان كه زير دانشجويان دختر غيربومي مي) 5. خواهند شد نيمسال اول برخوردار
   1283پالك  ،از تقاطع دامپزشكي خيابان راه آهن بعد ،تبريز: نشاني) 7. استفاده كنند ،باشد هاي توانمندسازي كه در داخل موسسه و بصورت رايگان مي دوره توانند از مي

   041-34421999: تلفن
www.ncst.ir  آباد جفنغيرانتفاعي  مؤسسه* 

دانشجويان با درخواست وام شهريه سـه تـرم از    )2. شود تخفيف شهريه ثابت داده مي %20و رتبه سوم  %30دوم  رتبه، تخفيف شهريه ثابت %50رتبه اول  به دانشجويان ممتاز) 1
تحـت پوشـش    دانشجويان )4نام نمايند  توانند ثبت شاهد و ايثارگر نيز بدون پرداخت شهريه مي دانشجويان) 3شود  به آنها وام داده مي طرف صندوق رفاه دانشجويي تقاضا كرده و

  .نرسيده به كارخانه ريسندگي و بافندگي، )ره(آباد، خيابان امام خميني نجف: نشاني. شوند مند توانند از تخفيفات مربوطه بهره نيز مي.. . كميته امداد و بهزيستي و
  031-42443773-42443771-42443774-42455447: تلفن
www.nedayedanesh.ac.ir  داي دانش ـ بندرعباسنغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  076-33554854 :نمابر          33563376 :تلفن                 31نبش كارگر  ،بلوار كارگر ،بلوار جمهوري اسالمي ،بندرعباس: نشاني
www.nazhand.ac.ir  ژند ـ اروميهنغيرانتفاعي  مؤسسه* 

التحصيل در اين رشته داشته اسـت و   در رشته شيمي كاربردي و فناوري اطالعات پذيرش داشته و همچنين فارغ 89هاي شيمي بوده و از سال  اين موسسه مجهز به آزمايشگاه) 1
  044-33363940: نمابر        33364730: تلفن            42-40 هاي پالك ،3كوي  ،2خيابان والفجر  ،اروميه: نشاني) 2. باشد داراي اساتيد با تجربه در اين زمينه مي
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 5پيوست شماره                                                                                                                                                           فصل سوم

 مؤسسات غيرانتفاعيها و  و ضوابط دانشگاهشرايط 195 صفحه 5 ه شمار پيوست
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  و اختصاصي دانشگاه شرايط و ضوابط عمومي

  www.naghshejahan.ac.ir  نقش جهان ـ اصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
اي مـورد   تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي، كارگاهي و رايانه )3. باشد موجود مي) ناهارخوري( سلف) 2. نيمسال از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود هر دانشجويان ممتاز در) 1

هاي الزم جهت دريافت كمك هزينه تحصيلي  موسسه پيگيري) 5. جوايز نقدي براي بروندادهاي پژوهشي در نظر گرفته شده است )4. در موسسه داير است سيم اينترنت بينياز و 
همـاهنگي الزم بـراي معرفـي دانشـجويان بـه      موسسـه  ) 6. كليه دانشجويان واجد شرايط از طريق صـندوق رفـاه دانشـجويان را بعمـل خواهـد آورد      براي) وام شهريه دانشجويي(

    1001 ، خيابان فروردين غربي، خيابان شهيد جعفر مراديان، پالك)عج(خيابان وليعصر اصفهان، بهارستان،: نشاني) 7 .خواهد داد هاي خودگردان را انجام خوابگاه
  031-36817000 :نمابر          36826055-8: تلفن
  جيرفتنگين غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  0348-2213377-2735175: تلفن        78617-99176: كدپستي.         شهريور 17شهريور، بعداز ميدان  17جيرفت، چهارراه دهخدا، خيابان : نشاني
www.noavaran.ac.ir  )لرستان(نوآوران ـ كوهدشت غيرانتفاعي  مؤسسه* 

استان : نشاني) 3. نامه داخلي تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت همچنين به دانشجويان برتر علمي در هر نيمسال طبق آيين) 2. باشد موسسه داراي خوابگاه خودگردان مياين ) 1
  066-32623256: تلفن         .آباد جاده كوهدشت به خرم 5كيلومتر  ،كوهدشتلرستان، شهرستان 

www.nourdanesh.ac.ir  نور دانش ـ ميمهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
هـاي   دانشجويان رتبـه  )3 .اي مورد نياز در موسسه داير است آزمايشگاهي و رايانهتجهيزات و امكانات )2. باشد ميخوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختراين موسسه داراي) 1

براي كليه دانشجويان واجد شرايط از  )ه دانشجويييوام شهر( كمك هزينه تحصيلي هاي الزم جهت دريافت موسسه پيگيري )4شوند  مند مي دوم و سوم از تخفيف شهريه بهره اول،
  031-45427601-5: تلفن .             انتهاي خيابان حافظ ميمه، اصفهان،: نشاني )5 .صندوق رفاه دانشجويان بعمل خواهد آورد ريقط

www.noorehedayat.ac.ir  شهركردـ  هدايتنور غيرانتفاعي  مؤسسه* 
    88176-53469: كدپستي           . د، بلوار طالقاني، بعد از تقاطع كاشاني، خيابان سعادت، كوچه خبرنگار، جنب امور صنفي، طبقه سومشهركر: نشاني
  038-32241323: نمابر   32244085: تلفن
www.novinardebil.ac.ir  نوين ـ اردبيلغيرانتفاعي  مؤسسه* 

اردبيل، بزرگراه شهدا، جنب : نشاني) 4 .برگزاري اردوهاي علمي، زيارتي) 3 .خوابگاه براي خواهران) 2 .و سوم هر رشته و قهرمانان ورزشيداراي تخفيف براي نفرات اول و دوم ) 1
   045-33635505 :تلفن       .اداره كل پست

www.nikan.ac.ir  تاكستانن ـ كانيغيرانتفاعي  مؤسسه* 
ايـن   )3. انـد  داوطلب برتر هر رشته كه اين موسسه را انتخاب نموده 3اعطاي تخفيف ويژه به ) 2. هاي انتخابي اين موسسه از رشته محل برتر هر كدام تحصيل رايگان داوطلبان) 1

و كـرج بـه دانشـگاه و    سرويس رفت و برگشـت از تهـران   ) 4 .)امكان براي برادران در صورت(خواهران پذيرفته شده در موسسه خوابگاه خودگردان ارائه خواهد نمود  موسسه براي
آن  اعطاي تخفيف ويژه براي دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشـته و اعمـال   )6. جانبازان به خانواده معظم شهدا و% 100اعطاي تخفيف ) 5. گردد با اخذ هزينه فراهم مي بالعكس

  028-35248330-2: تلفن    .بهمن شمالي 22ستان، بلوار امام خميني، ابتداي خيابان تاك قزوين،: نشاني) 8. مسابقات ورزشي هاي برتر اعطاي تخفيف به رتبه )7 .در ترم بعد
www.nima.ac.ir  نيما ـ محمودآبادغيرانتفاعي  مؤسسه* 

، مازنـدران : نشـاني  )3. شـوند  منـد مـي   دوم و سوم از تخفيف شـهريه بهـره   هاي اول، دانشجويان رتبه )2. باشد اين دانشگاه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر مي) 1
  0122-7789301-7789785-7789783: نمابر      7789217-7789302-7789784: تلفن           46315-315: صندوق پستي.        جاده آمل 2كيلومتر ، محمودآباد

www.vahdat.ac.ir  تربت جامـ  وحدتغيرانتفاعي  مؤسسه* 
شهيد و امور ايثارگران در خصـوص پرداخـت شـهريه ثابـت و متغيـر       همكاري با بنياد )2. تا سوم در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شداول  دانشجويان داراي رتبه)1

: نشاني) 5. گيرد د شرايط تعلق ميوام كمك شهريه به دانشجويان واج )4. باشد اين موسسه نيز داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان غيربومي مي )3. ايثارگر فرزندان شهيد و
  051-52533866 :نمابر       52529257 :تلفن.      مشهدـ كيلومتر يك جاده تربت جام 

www.hatef.ac.ir  هاتف ـ زاهدانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  054-33294453: نمابر       33294456 :تلفن         .زاهدان، بلوار بزرگمهر، جنب دانشكده علوم قرآني: نشاني

www.hadaf.ac.ir  ساريـ  دفهغيرانتفاعي  مؤسسه* 
ريه ثابـت در نيمسـال اول تحصـيلي    داوطلباني كه در ميان مؤسسات غيرانتفاعي و پيام نور، اين مؤسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند، از تخفيف شه) 1

الـي   10نيز نفرات برتر مسابقات علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي، و ) در هر مقطع و رشته تحصيلي(براي دانشجويان برتر علمي اول تا سوم هر نيمسال ) 2. برخوردار خواهند شد
% 100با ارائه تأييديه از بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرسـتان سـاري، از   % 25فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان باالي ) 3. شود درصد تخفيف شهريه ثابت در نظر گرفته مي 30

دانشجويان از مشـاورين تحصـيلي، روانشـناختي، بهداشـتي و      )5. گردد تسهيالت وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان متقاضي ارائه مي) 4. تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد
. باشـد  يان مهيا مـي ي ناهار با نرخ مصوب مناسب براي دانشجويغذاوعده سرويس اياب و ذهاب، امكانات ورزشي رايگان و  )6. بود مند خواهند پزشكي مجرب به صورت رايگان بهره

  011-33033971-3: تلفن.    جاده دريا 5آباد، كيلومتر  ساري، بلوار فرح: آدرس) 8. باشد خوابگاه خودگردان براي اسكان دانشجويان دختر و پسر در داخل شهر ساري مهيا مي )7
www.haraz.ac.ir  آملـ  رازهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  .سمت چپ ،كوچه تختي ،29انتهاي دريا  ،آمل، خيابان طالب آملي: نشاني) 2. خوابگاه دانشجويي به صورت خودگردان تحت نظر دانشگاه وجود دارد) 1
  011-44296834: نمابر        44265743-44298308-44296832-44296835: تلفن
www.hashtbehesht.ac.ir  هشت بهشت ـ اصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  031-36540168-36540830: تلفن.   6خيابان هزار جريب، روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان، كوچه چهارم پالك اصفهان، : )نام محل ثبت( 1نشاني ساختمان شماره ) 1
    .سيتي سنتر، روبروي شهرك آزمايش جاده اصفهان ـ شيراز، بعد از 6اصفهان، دروازه شيراز، كيلومتر : 2نشاني ساختمان شماره ) 2

www.hegmataneh.ac.ir  همدانـ  گمتانههغيرانتفاعي  مؤسسه* 
در سـطح  ) خصوصـي (هاي خـودگردان   ا دانشجويان به خوابگاهذل. باشد اين موسسه از ارائه خوابگاه، سرويس اياب و ذهاب و تسهيالت رفاهي به دانشجويان بطور جد معذور مي) 1

   268و  270پالك  ،روشن، روبروي بانك تجارت دانشگاه بوعلي همدان، همدان، چهارراه پژوهش، ابتداي بلوار شهيد احمدي: نشاني) 2. شوند شهر همدان معرفي مي
  081-38370096: نمابر          38371985: تلفن           6517713757: كدپستي

www.yasintc.ir  ياسين ـ بروجردغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  .55بروجرد، بلوار شهيد بهشتي، كوچه بينش، پالك : نشاني )2. شود باشد كه به صورت خودگردان اداره مي اين مؤسسه داراي خوابگاه مي) 1

 
 
 
 
 

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com


  6پيوست شماره                                                                                                                                                 شرايط و ضوابط دانشگاه پيام نور

 شرايط و ضوابط دانشگاه پيام نور 196 صفحه 6پيوست شماره 
 

 ) دور  از راهباز و   آموزش( نور پيامشرايط و ضوابط دانشگاه ) 6
  بـراي   تنهـايي   بـه   و جـاري   متعـارف   هاي آموزش  كه  است  انساني  هاي خالقيتساز  استعدادها و زمينه  ، شكوفايي ، رشد اجتماعي علمي  توسعه  از اركان  در كشور يكيعالي   آموزش  گسترش
.  اسـت   و ضـروري   الزم ، توسـعه  هـاي  هـدف   بـه   دستيابي  دور براي  باز و از راه  آموزش  از قبيل  هائي برنامه  و اجراي  ديد آموزشيج  هاي روش  به  توجهو   نيست  كافي  مهم  ركن  اين  برقراري

  است  افرادي  به  عالي  آموزش  ارائه  هاي ايجاد زمينه منظور  به  متعارف  آموزشي  نظام  از مقررات  برخي  مربوط به  هاي و محدوديت  و مكاني  زماني  موانع  باز، كاهش  آموزش  مفهوم  نزديكترين
، باز  آموزش. برخوردارند  متعارف حضوري  از آموزش  مندي بهره  براي  كمتري  ، از امكان و اقليمي  شغلي  هاي دوديتو مح  كافي  فرصت  ، نداشتن مراكز آموزشي  به  دسترسي  عدم  دليله ب  كه

،  مواد آموزشي  يا چند نوع  از يك  استفاده  براي  و كاربرد راهكارهايي  منظور انتخاب  را، به  مركز آموزشي  يك  كه  است  ياددهي ـ  فرايند يادگيري  به  دادن  سازمان  براي  نويني  آموزشي  نظام
  دور، فرايند يـادگيري   از راه  باز و آموزش  خدمات  هاي جديد در ارائه از فرابري  مندي و با بهره  آموزش  نوع  اين  كارگيريه با ب  چنينمه .دهد مي  ياري  ارتباط جمعي  ها و ساير وسايل رسانه

جـا و    ، در همـه  همـه   براي  آموزش  و تحققمختلف آموزش باز و از راه دور  هاي نظام  در قالب  آموزشي  هاي برنامه  توسعهمنظور   رو به  از اين .شود تر مي لسه  يادگيرندگان خود  با مشاركت
  اجتمـاعي   سـريع   و تحوالت  آموزش  ميان  ايجاد هماهنگي  براي  دانشگاه  اين  هاي رنامهب.   است  شده  سيسأت  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  مصوب  اساسنامه  نور طبق پيام  دانشگاه ، وقت  در همه
  نـگ از آه  منبعـث   فزاينده  تقاضاي  بسياري پاسخگوي نمايد و تا حد  ارائه  عالي  تحصيالت  مندان عالقه  را به  تحصيلي  مناسب هاي فرصت  بتواند  اميدوار است  دانشگاه  اين.  است  گرفته  شكل

دانشـگاه   .نمايـد   هـدايت   و مطلوب  سازنده  نيروها و استعدادها را در مسيري  اين ، عالي  آموزش  مند به افراد عالقه  بالقوه  ، نيرو و توان وقت  از هدر رفتن  جلوگيري  باشد و ضمن  رشد جمعيت
متـون درسـي خودآمـوز و راهنماهـاي     . آورد دار؛ ضمن استقرار دانشجو در محل كار و سكونت خود، فراهم مي پيام نور امكان ادامه تحصيل و فراگيري علوم را براي داوطلبان شاغل يا خانه
هـاي راديـويي و تلويزيـوني در انتقـال      افـزاري و برنامـه   هاي نرم در حدتوان از نوارها، بسته عالوه بر اين. دهد آموزشي مهمترين عنصر تدريس را در نظام آموزشي اين دانشگاه تشكيل مي

  .    شود در اين دانشگاه امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه، سالن غذاخوري، وسيله اياب و ذهاب و نظاير آن به دانشجويان ارائه نمي. شود ها به دانشجويان استفاده مي مفاهيم درس
   :دانشجو در دانشگاه پيام نور  ايط و ضوابط پذيرششر )1-6
نـور در   پيـام   دانشگاه  تحصيلي  هاي تحصيل در رشته  مند به عالقه  دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه در اين مرحله از پذيرش دانشجو كه ديپلم نظام قديم يا پيش  از داوطلبان  ر يكه -

 .نمايند  درج  نام تقاضانامه ثبت  و در فرم  خود را از جداول مربوط استخراج  مورد عالقه  تحصيلي  هاي توانند رشته مي  القهع  ذيربط باشند براساس  آزمايشي  گروه
 1394-95نور براي سال تحصيلي  پيام  در دانشگاه  شرايط اختصاصي تحصيل )2-6

 .رسد ذيربط مي  داوطلبان  اطالع  نيز به  ضوابط ذيل، شرايط و  سراسري  بر شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون  عالوه
مجاز   تحصيل مدت  حداكثر طول  -2. باشند  كرده  را رعايت  عمومي  وظيفه  ضوابط مقررات  كه  اين  نمايند، مشروط به  استفاده  تحصيلي  توانند از معافيت مي  مشمول  شدگان پذيرفته  كليه -1

  مقطـع   بـراي   تحصـيلي   هـاي  رشـته   دانشجو در كليه  پذيرش -3. خواهد بود  سال 10سايرين  و براي   سال 6كنند  مي استفاده  تحصيلي  از معافيت  نشجوياني كه دا  براي  كارشناسي  در مقطع
نور اختياري و امكان اشـتغال دانشـجو همزمـان بـا      دانشگاه پيامهاي دروس نظري  حضور دانشجو در كالس -5. نمايند  توانند شركت و مرد مي  ها زن رشته  ر كليهد -4. باشد مي  كارشناسي

  و امتحانـات دانشـگاه    ارزشـيابي   نظـام  -7. پذيرد ها و مؤسسات آموزش عالي صورت مي هرگونه تغيير رشته و انتقال دانشجويان مطابق ضوابط آموزشي دانشگاه -6. باشد تحصيل ميسر مي
  در آزمـون   قبـولي   از حداكثر دو نوبت  نوبت  يك  عنوان  به  دانشگاه  در اين  شدن پذيرفته -8. شود مي  و ارزشيابي  نور استاني تصحيح هاي پيام در دانشگاه  يامتحان  و عمدتاً اوراق  متمركز بوده

  از دانشـجوياني   عده  ضمناً آن. نور ندارند پيام دانشگاه   براي  انصراف  به  يازيگيرند ن قرار مي  شدگان پذيرفته  در رديف  نور كه پيام  دانشگاه  فعلي  دانشجويان -9. شود نمي  محسوب  سراسري
): 1تبصـره  . (توانند از معافيت تحصيلي استفاده كنند و بايـد طبـق مقـررات بـه خـدمت وظيفـه عمـومي اعـزام شـوند          كنند، پس از انصراف مجدداً نمي مي  استفاده  تحصيلي  از معافيت  كه

نهـا بـه   توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند كه با كسب موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح و ناجا، بـيش از چهـار نيمسـال تحصـيلي از زمـان ورود آ      رافي در صورتي ميدانشجويان انص
ها در دانشگاه پيام نـور، بـه عنـوان دانشـجو      از اين رشته شده مشمول در صورتي كه در حين خدمت مقدس سربازي در يكي داوطلبان پذيرفته): 2تبصره . (آموزش عالي سپري نشده باشد

توانند در امتحانات پايان ترم دانشگاه در نزديكترين مركز يا واحد دانشـگاه پيـام نـور     ، با موافقت يگان محل خدمت نظام وظيفه خود مي)با توجه به نظام آموزشي دانشگاه(پذيرفته شوند 
شدگان است  بديهي است مسئوليت هماهنگي با مقررات ناجا و دانشگاه به عهده پذيرفته. ترخيص از خدمت نظام وظيفه براي دانشجو شدن ندارند شركت نمايند و در اين صورت نيازي به

نـد، آن نيمسـال طبـق ضـوابط جـزو      نيابو دانشگاه هيچ مسئوليتي در اين زمينه به عهده نخواهد گرفت، لذا در صورتي كه اجازه شركت در امتحانات را از سوي يگان محل خدمت خويش 
 . سنوات مدت مجاز تحصيل آنان محاسبه خواهد شد و مقررات دانشگاه همانند ساير دانشجويان در مورد آنان اجرا خواهد شد

 .باشند  شده  دانشگاهي پيش  دوره  اخذ گواهينامه  به  موفق 1394بايد حداكثر تا پايان شهريور ماه   متوسطه  جديد آموزش  نظام  شدگان پذيرفته  كليه -
  :تذكرات خيلي مهم* 
در شـرايطي كـه امكـان تشـكيل      -2. شـود  در اغلب مراكز و واحدهاي دانشگاه بيشتر دروس نظري به صورت كالس نيمه حضوري براي مرور درس و رفع اشكال گروهي برگزار مـي  -1

هاي درس حضوري وجود نداشته باشد و يا تعداد پذيرفته شدگان در يك رشته تحصيلي بـه حـد نصـاب الزم تشـكيل كـالس نرسـد، دانشـگاه         كالسهاي رفع اشكال گروهي يا  جلسه
اكز و واحـدهاي همجـوار   ر يكي از مرواحدهاي درسي را به صورت كامالً غيرحضوري و يا خودخوان ارائه خواهد داد و يا در صورت ضرورت، محل تحصيل اين دسته از دانشجويان را د

شـود و اجـراي برخـي از     دروس عملي در دانشگاه به صورت كالس حضوري و در تعـدادي از روزهـاي هفتـه برگـزار مـي      -3. نمايد كه داراي رشته تحصيلي مورد نظر باشد، تعيين مي
اجـراي  . ها در مراكز ديگر دانشگاه و بنا به تشخيص دانشگاه صورت خواهد گرفـت  ايشگاهاي، استاني يا ساير آزم در آزمايشگاه منطقه) آزمايشگاهي، كارگاهي و ساير(هاي عملي  درس

هاي عملي ممكن است در چند هفته متوالي و به صورت استقرار دائم در محل تعيين شده انجـام شـود و دانشـجو موظـف اسـت در محـل تشـكيل         ها و ديگر درس ها، كارگاه آزمايشگاه
  .نمايد، حضور يابد اي كه دانشگاه تعيين مي آتليه جلسات آزمايشگاه، كارگاه و

  :شيوه آموزش در دانشگاه پيام نور )3-6
هـاي دروس نظـري بـه     هاي آموزشي و تجهيز كالس گيري از فناوري است و دانشگاه با بهره...) نيمه حضوري، الكترونيكي و ( آموزش در دانشگاه پيام نور مبتني بر نظام آموزش از راه دور 

هاي آموزشي خود را در قالب سـاعات محـدودتري نسـبت بـه سـاعات       توانسته است كالس DVDزات نوين ويدئو پروژكتور و نمايشگر اساليد، پاورپوينت و يا سيستم تلويزيون و تجهي
هـاي   هاي درس اختياري بوده و فقط شركت در كـالس  در كالس البته طبق ضوابط آموزشي دانشگاه حضور دانشجويان. ريزي و ارائه نمايد ها برنامه هاي درس سنتي ساير دانشگاه كالس

  . باشد عملي الزامي مي
  :شرايط تحصيل در دانشگاه پيام نور )4-6
پـذيرش دانشـجو در    -2. سال خواهـد بـود   10سال و براي سايرين  6كنند  حداكثر طول مدت تحصيل مجاز در مقطع كارشناسي براي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي -1

هاي دروس نظري دانشگاه پيام نور اختياري بوده و امكان اشتغال دانشجو همزمـان بـا تحصـيل ميسـر      حضور دانشجو در كالس -3. باشد هاي تحصيلي براي مقطع كارشناسي مي كليه رشته
نامـه مهمـاني و انتقـال دانشـجو بـه شـماره        ها و مؤسسات آموزش عـالي، بـر اسـاس آيـين     اه پيام نور به ساير دانشگاهتغيير رشته و انتقال دانشجويان پذيرفته شده در دانشگ -4. باشد مي

گـر   قرائـت هـاي   نظام ارزشيابي و امتحانات دانشگاه متمركز بوده و اوراق امتحاني، عمدتاً توسط دسـتگاه  -5. پذيرد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام مي 10/7/89و مورخ /18503
  .شود پذيرفته شدن در اين دانشگاه به عنوان يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي در آزمون سراسري محسوب نمي -6. شود نوري، تصحيح و ارزشيابي مي

  :انتخاب محل تحصيل )5-6
ي معتبر مورد تأييد دانشگاه در صورتي كه داراي يكي از شرايط زير باشند، نسـبت بـه   و با ارائه گواه) براي كاركنان دولت(داوطلبان بايد با توجه به شهرستان محل سكونت يا اشتغال  -1

هـاي زيـر    محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان يا بخـش  -2. انتخاب رشته از مراكز يا واحدهاي دانشگاه پيام نور اقدام و در فرم مربوط درج نمايند
تـا   1/7/1392دو سال آخر اقامت داوطلب بـه صـورت پيوسـته از تـاريخ      -3). مندرج در صفحات ؟؟؟ تا ؟؟؟ اين دفترچه راهنما(طبق جدول مربوط شگاه پوشش مركز يا واحد دان

تولد و سال آخـر اقامـت    محل -4). مندرج در صفحات ؟؟؟ تا ؟؟؟ اين دفترچه راهنما(مربوط هاي زير پوشش مركز يا واحد دانشگاه طبق جدول  در شهرستان يا بخش 31/6/1394
در صـورت   -5. اين دفترچه راهنما 5هاي زير پوشش مركز يا واحد دانشگاه طبق جدول مربوط در پيوست شماره  در شهرستان يا بخش 31/6/1394تا  1/7/1393داوطلب از تاريخ 

و مركـز آموزشـي محـل     ، رشـته )مندرج در صفحات ؟؟؟ تا ؟؟؟ اين دفترچه راهنمـا (مربوط جدول با توجه به ) با توجه به حكم اشتغال(شاغل بودن بر اساس شهرستان محل خدمت 
  .تحصيل خود را انتخاب نمايد

ذيـربط   هاي زير پوشش مراكز و واحدهاي هاي آموزشي هنر و فني و مهندسي محدوده جغرافيايي پذيرش دانشجو عالوه بر جدول شهرستان هاي مربوط به گروه در كليه رشته محل :1تذكر 
  .شود استاني هم انجام مي -به صورت بومي 

بـدون رعايـت   (حضوري براي مرور درس و رفع اشكال گروهي، كالس حضوري براي دروس عملـي   در اغلب مراكز و واحدهاي دانشگاه بيشتر دروس نظري به صورت كالس نيمه :2تذكر 
بوده و فراگيري دروس بعضĤ بـه  » دانشجو محور«نور  شود، ليكن نظام آموزشي دانشگاه پيام ختلف هفته برگزار ميدر تعدادي از روزهاي م) نامه حدنصاب حضور دانشجو در كالس آيين

شـدگان در يـك رشـته     هاي درس حضوري وجود نداشته باشـد و يـا تعـداد پذيرفتـه     اشكال گروهي يا كالس هاي رفع  در شرايطي كه امكان تشكيل جلسه. باشد صورت خودخوان مي
توانـد در صـورت ضـرورت، محـل تحصـيل       همچنـين دانشـگاه مـي   . نمايـد  به حد نصاب الزم تشكيل كالس نرسد، دانشگاه واحدهاي درسي را به صورت خودخوان ارائه مـي تحصيلي 

  .دانشجويان مربوط را در يكي از مراكز يا واحدهاي همجوار يا مركز استاني كه داراي رشته تحصيلي مورد نظر باشد، تعيين نمايد
تواننـد سـاير    باشند و در صـورت تمايـل مـي    كارمندان مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور با هر وضعيت استخدامي مجاز به انتخاب رشته از مركز يا واحد محل اشتغال خود نمي :3ذكر ت

  .باشد به مركز يا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسي نمي عالوه بر اين در صورت دانشجو شدن، تقاضاي انتقال و يا مهمان شدن. مراكز و واحدها را انتخاب نمايند
  :هاي آموزشي شهريه )6-6

بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري   . باشند پيام نور، ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال دانشگاه محل قبولي خود مي  كليه پذيرفته شدگان دانشگاه
  .بر اساس تصميمات هيأت امناي دانشگاه تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد ،پيام نور  دانشگاهميزان شهريه در 

  ***توجه  ***هاي مختلف تحصيلي    ها و رشته هاي ثابت و متغير دوره داوطلبان براي اطالع از ميزان شهريه  *** توجه  *** 
  .مراجعه نمايند www.pnu.ac.ir: به نشاني  به پايگاه اينترنتي دانشگاه پيام نور، در دانشگاه
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 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان197 صفحه 6پيوست شماره 
 

  :هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيامجدول 
  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان دانشگاه پيامنام مراكز و واحدهاي جدول  

دانشگاه 
 ي دانشگاهيمراكز و واحدها رديفنور استان پيام

ناحيه 
براي 
شهريه

  هاي آموزشي هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه نام شهرستان
  .واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيدلطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا 

ي
رق
 ش
ن
جا
باي
ذر
آ

  

  .شير، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب آذرشهر، بناب، عجب  2  مركز بناب 1
 .هريسورزقان، آباد، تبريز، شبستر، مرند،  آذرشهر، اسكو، بستان  1 مركز تبريز 2
  .تبريز، شبستر، مرند  2 مركز شبستر  3
  .شير، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب بناب، عجبآذرشهر،   2 مركز مراغه  4
  .دتبريز، جلفا، خوي، شبستر، مرن  2 مركز مرند  5
  .هشترود ،انهيم آباد، زنجان، بستان  2 مركز ميانه  6
  .هشترود انه،يممراغه،  ماق،يچاراوتبريز،  آباد، بستان  3 مركز هشترود  7
  .شير، مراغه، ملكان، مياندوآب آباد، بناب، تبريز، عجب اسكو، بستانآذرشهر،   2 واحد آذر شهر  8
  .آباد، بناب، تبريز، شبستر، عجب شير، مراغه، مرند آذرشهر، اسكو، بستان  2 واحد اسكو  9
   .شهر، ورزقان، هريس اهر، تبريز، كليبر، مشكين  3 *واحد اهر 10
  .شير، مراغه، مرند تبريز، شبستر، عجب آذرشهر، اسكو، اروميه، بناب،  2 *واحد ايلخچي 11
  .آباد، تبريز، سراب، ميانه، هريس، هشترود آذرشهر، اسكو، بستان  2 آباد واحد بستان 12
  .جلفا، شبستر، مرند  3  *مرندواحد بناب  13
  .اسكو، تبريز، سلماس، شبستر، مرند  2 واحد بنيس  14
  .ميانهد، آباد، هشترو بستان  3 *واحد تركمنچاي 15
  .پلدشت، جلفا، چايپاره، مرند  3 *واحد جلفا 16
  .اهر، جلفا، ورزقان  4 *واحد خاروانا 17
  .شير، مراغه، ملكان، مياندوآب بناب، چاراويماق، عجب  3 *اجودواحد خ 18
  .ورزقانشير، مراغه، مرند،  آباد، بناب، تبريز، شبستر، عجب آذرشهر، اسكو، اروميه، بستان  2 *هاواحد خسروش 19
  .تبريز، جلفا، خوي، شبستر، مرند  3 *واحد زنوز 20
  .نمين، نير، هريسسرعين، آباد، سراب،  اردبيل، بستان  4 *واحد سراب 21
  .آباد، تبريز، سراب، نير، هريس اهر، بستان  3 *واحد شربيان 22
  .شير عجبآذرشهر، اسكو، بناب، تبريز، مياندوآب، مراغه، ملكان،   3 شير  واحد عجب 23
  .، هشترودانهي، مراغه، مماقيچاراو  4 *آغاج واحد قره 24
  .اهر، كليبر، مشكين شهر، ورزقان، هريس  4 *واحد كليبر 25
  .شير، مراغه، ملكان آذرشهر، اسكو، بناب، تبريز، عجب  3  *واحد گوگان 26
  .ملكان، مهاباد، مياندوآبشير، مراغه،  بناب، بوكان، شاهين دژ، عجبآذرشهر،   3 *واحد ملكان 27
  .شير، مراغه، ملكان آذرشهر، اروميه، اسكو، بناب، تبريز، عجب  2 *واحد ممقان 28
  .كليبر، ورزقان، هريسخداآفرين، اهر، تبريز،   4  *واحد ورزقان 29
  .پلدشت، جلفا، شبستر، مرند  3 *شهر واحد هادي 30
  .ورزقان، هريس آباد، تبريز، سراب، اهر، بستان4 *واحد هريس 31

ي
رب
 غ
ن
جا
باي
ذر
آ

  

  .نقده ، سلماس، مهاباد،هياشنو ،هياروم  1 مركز اروميه 32
  .دژ، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب، نقده بانه، بناب، بوكان، تكاب، سقز، شاهين  3 مركز بوكان  33
  .چايپاره، چالدران، خوي، سلماس، شوط، ماكو، مرند  2 مركز خوي 34
  .بآاندوي، مهاباد، منملكا دژ، نيشاه بناب، بوكان، تكاب،  3 مركز شاهين دژ  35
  .، مرند، ماكو)بخش مركزي(پلدشت، جلفا، چالدران، خوي، سلماس، شوط، چايپاره  3 مركز ماكو  36
  .مياندوآب، نقدهدژ، ملكان، مهاباد،  اروميه، اشنويه، بناب، بوكان، پيرانشهر، سردشت، سقز، شاهين  2 مركز مهاباد  37
  .شير، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب، نقده دژ، عجب آذرشهر، اشنويه، بناب، بوكان، سقز، شاهين  2 مركز مياندوآب  38
  .نقده ،اندوآبيم مهاباد، رانشهر،يپ ، بوكان،هي، اشنوهياروم  3 مركز نقده  39
  .نقده اندوآب،يمهاباد، م رانشهر،يپسردشت،  ه،ياشنو ه،ياروم  4 *واحد اشنويه 40
  .، ماكو، مرند)بخش مركزي(پلدشت، جلفا، چالدران، خوي، سلماس، شوط، چايپاره  4  *واحد پلدشت 41
  .سردشت، مهاباد، نقده رانشهر،يپاشنويه، ، هياروم  4 واحد پيرانشهر 42
  . چالدران، چايپاره، خوي، سلماس، شبستر  3  *واحد تازه شهر 43
  .نشان، مياندوآب دژ، ماه  بيجار، بانه، بوكان، تكاب، ديواندره، سقز، شاهين  3 واحد تكاب  44
  .شير، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب، نقده دژ، عجب اروميه، اشنويه، بناب، بوكان، پيرانشهر، شاهين  3  *واحد چهاربرج 45
  .اشنويه، بانه، پيرانشهر، سردشت، سقز، مهاباد  4 واحد سردشت 46
  .خوي، سلماس، شبستر، مرندچايپاره، اروميه، جلفا، چالدران،   3 *واحد سلماس 47
  .پلدشت، جلفا، چالدران، چايپاره، خوي، سلماس، شبستر، شوط، مرند، ماكو  3 *واحد سيه چشمه 48
  .، خوي، جلفا، سلماس، شوط، مرند، ماكو)بخش مركزي(پلدشت، چالدران، چايپاره  4 *واحد شوط 49
  .پلدشت، چايپاره، چالدران، جلفا، خوي، سلماس، شبستر، شوط، ماكو، مرند  3 *واحد فيرورق 50
  .چالدران، خوي، سلماس، شوط، ماكو، مرندچايپاره، پلدشت،   4 *ضياءالدين واحد قره  51

ل
دبي

ار
  

  .رين ن،يم، نشهر نگيمش ،يگرمسرعين، كوثر،  ،بسرا خلخال، ل،يردبا آستارا،  2 مركز اردبيل 52
  .آستارا، اردبيل، خلخال، رضوانشهر، زنجان، طوالش، فومن، كوثر، ميانه  3 مركز خلخال 53
  .شهر، نمين آباد، سرعين، گرمي، مشگين سوار، پارس اردبيل، بيله  3 مركز گرمي 54
  .شهر، نمين، نير مشگينكليبر، گرمي، سرعين، آباد، چاراويماق،  سوار، پارس اردبيل، اهر، بيله  3 مركز مشكين شهر 55
  .شهر، نمين، نير آباد، كوثر، گرمي، مشگين سوار، پارس اردبيل، اهر، بيله  4 )*رضي(واحد ارشق  56
  .شهر، نمين آباد، گرمي، مشگين سوار، پارس اردبيل، بيله  4 *واحد بيله سوار 57
  .شهر كليبر، گرمي، مشگينخداآفرين، آباد،  سوار، پارس اردبيل، اهر، بيله  4 *آباد واحد پارس 58
  .شهر كليبر، گرمي، نمين، مشگينخداآفرين، آباد،  سوار، پارس اردبيل، اهر، بيله  4 *انگوتكند  تازهواحد  59
  .رين ن،ينمميانه،  شهر، نگيمش ،يگرمسرعين، كوثر،  سراب، خلخال،آباد،  بستان ل،ياردب آستارا،  3 *واحد سرعين 60
  .هشترود ر،ين ن،ينم انه،يطوالش، فومن، كوثر، مسرعين، خلخال، رضوانشهر،  ل،ياردب  3 )*كوثر(واحد گيوي  61
  . ، نيرنينمشهر،  ، كوثر، گرمي، مشگين)بخش مركزي(سرعين، طوالش ل،يآستارا، اردب  3 *واحد نمين 62
  .سيهر ر،ين ن،ينم انه،يكوثر، مسرعين، سراب، آباد،  ، اهر، بستان)بخش(ارشق ل،يآستارا، اردب  3 *واحد نير 63
  . شهر، نمين، نير گرمي، مشگينكوثر، سراب، سرعين، خلخال،  ل،ياردبآستارا،   3 *واحد هير 64
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  6پيوست شماره                                                                            نشگاه پيام نورهاي تحت پوشش مراكز و واحدهاي دانشگاهي دا هرستانش
 

 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان198 صفحه 6پيوست شماره 
 

  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان دانشگاه پيامنام مراكز و واحدهاي جدول 
دانشگاه 

 ي دانشگاهيمراكز و واحدها رديفنور استان پيام
ناحيه 
براي 
شهريه

  هاي آموزشي هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه نام شهرستان
  .واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيدلطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا 

ن
ها
صف

ا
  

  .شهروميمه، قم، كاشان، محالت، نطنز آران و بيدگل، اردستان، برخوار، شاهين  2 مركز آران و بيدگل 65
  .شهروميمه شاهينبرخوار، ، اردكان، ميبد، نطنز، نيينا كاشان،اردستان، اصفهان، آران و بيدگل،   2 مركز اردستان 66
  .آباد شهر، فالورجان، لنجان، نجف شهروميمه، خميني اصفهان، برخوار، شاهين  1 مركز اصفهان 67
شـهر، خوانسـار، شـهركرد، فريـدن،      وكـرون، چادگـان، خمينـي    شهروميمه، تيـران  شاهينمياندشت، سامان،  بن، بوييناصفهان، برخوار،   2 مركز تيران 68

  .آباد گلپايگان، لنجان، مباركه، نجف ، فالورجان،فريدونشهر
گلپايگـان، محـالت،   ، فريدونشـهر شهر، خوانسار، فريدن،  وكرون، چادگان، خمين، خميني تيران مياندشت، بوييناصفهان، ازنا، اليگودرز،   2 مركز خوانسار 69

  .آباد نجف
  . آباد شهر، لنجان، فالورجان، نجف ، خمينيوكرون تيرانشهروميمه،  اصفهان، برخوار، شاهين  1 آباد  مركز دولت 70
  .آباد نجفشهرضا، شهركرد، فالورجان، لنجان، مباركه، سامان، شهر، دهاقان،  ، خمينيوكرون بن، تيراناصفهان، بروجن،   1 مركز زرين شهر 71
  .آباد  ، فالورجان، لردگان، لنجان، مباركه، نجفدنا، سميرم، دهاقان، شهرضابويراحمد، بروجن،   3 مركز سميرم 72
  .آباد، نطنز شهر، فالورجان، لنجان، نجف شهروميمه، خميني ، شاهينوكرون اصفهان، برخوار، تيران  1 مركز شاهين شهر 73
  .آباد سميرم، دهاقان، شهرضا، شهركرد، فالورجان، لردگان، لنجان، مباركه، نجفسامان، شهر،  خمينيبن، آباده، اصفهان، بروجن،   1 مركز شهرضا 74
، كوهرنـگ،  فريدونشـهر شـهركرد، فريـدن،   سـامان،  شـهر، خوانسـار،    وكرون، چادگان، خميني تيران مياندشت، بن، بويينازنا، اليگودرز،   3 مركز فريدونشهر 75

  .آباد گلپايگان، نجف
  .آران و بيدگل، قم، كاشان، نطنز  1 مركز كاشان  76
  . آباد، نطنز مباركه، نجف شهر، دهاقان، شهرضا، نائين، شهروميمه، خميني اردستان، اصفهان، برخوار، خوروبيابانك، شاهين  2 مركز كوهپايه 77
، گلپايگـان،  فريدونشـهر شهروميمه، فريدن،  شهر، خوانسار، دليجان، شاهين چادگان، خمين، خميني مياندشت، بوييناراك، ازنا، اليگودرز،   2 مركز گلپايگان 78

  .آباد محالت، ميبد، نجف
  .آباد، نطنز، يزد ، نجفنييناشهر، فالورجان، لنجان، مباركه، ميبد،  شهر، خوروبيابانك، شاهين برخوار، خميني اصفهان،اردكان،  اردستان،  3 مركز نايين 79
 شـهركرد، سـامان،   شهرضـا،  خوانسـار،  شـهر،  ينـ يخم چادگـان،  وكرون، رانيت ،شهروميمه شاهين ،مياندشت بن، بويين برخوار، اصفهان،  1 آباد مركز نجف 80

  .آباد نجف مباركه، لنجان،گلپايگان،  فالورجان، دونشهر،يفر دن،يفر
  .نطنز ن،يينا ،شهروميمه شاهين برخوار، ،كاشان اصفهان، ، اردستان،دگليآران و ب  2 مركز نطنز 81
  .آباد، نطنز نجف ، محالت،)بخش(صرقم جان،يشهر، دل ينيخم ،شهروميمه شاهينبرخوار،  ،اردستان، اصفهان  2 مركز وزوان  82
شـهركرد، فارسـان،   سـامان،  شـهر، دهاقـان، شهرضـا،     ، چادگان، خمينـي وكرون بن، تيرانشهروميمه، بروجن،  اصفهان، برخوار، شاهين  2 *واحد باغبهادران 83

  .آباد فالورجان، لنجان، مباركه، نجف
  .شهروميمه شاهين برخوار، آران و بيدگل، اردستان، قم، كاشان، محالت، نطنز، گلپايگان،  3 *واحد برزك 84
  .آباد ، گلپايگان، نجففريدونشهر، چادگان، خوانسار، فريدن، وكرون تيران مياندشت، بويينازنا، اليگودرز،   3 و مياندشت   واحد بوئين 85
  .آباد شهر، دهاقان، شهرضا، فالورجان، لنجان، نجف شهروميمه، بروجن، خميني اصفهان، برخوار، شاهين  1 *واحد بهارستان 86
  . آباد ، شهرضا، مباركه، فالورجان، لنجان، نجفدهاقانشهر،  وكرون، خميني شهروميمه، تيران شاهين برخوار، اصفهان،  2 *واحد پيربكران 87
  .آباد شهروميمه، لنجان، مباركه، نايين، نجف شهر، برخوار، شاهين وكرون، خميني اصفهان، تيران  3 *واحد تودشك 88
  .آباد مباركه، نايين، نجفشهر، سميرم، شهرضا، فالورجان،  وكرون، خميني شهروميمه، تيران اصفهان، برخوار، شاهين  3 *واحد جرقويه عليا 89
شهركرد، فارسان، فريـدن، فريدونشـهر، كوهرنـگ،    سامان، شهر،  وكرون، چادگان، خوانسار، خميني تيران ،مياندشت بن، بوييناصفهان،   3 *واحد چادگان 90

  .آباد نجف
  .آباد فالورجان، لنجان، نجفشهر،  ، خمينيوكرون تيرانشهروميمه،  اصفهان، برخوار، شاهين  1 *شهر واحد خميني 91
  .يينطبس، نا خوروبيابانك، ،اردكان  4 *واحد خور 92
  .آباد شهر، شهرضا، لنجان، مباركه، نايين، نجف شهروميمه، خميني شاهينبرخوار،  اصفهان،  1 *واحد خوراسگان 93
، فريدونشـهر شهركرد، فريدن، سامان، شهر،  وكرون، چادگان، خمين، خوانسار، خميني تيران مياندشت، بن، بويينازنا، اصفهان، اليگودرز،   3 *واحد داران 94

  .آباد گلپايگان، مباركه، نجف
  .آباد ، مباركه، نجف)بخش مركزي(شهركرد، فالورجان، لردگان، لنجانسامان، ، شهرضا، دهاقان سميرم،بن، اصفهان، بروجن،   2 *واحد دهاقان 95
ـ شـهركرد، فر سـامان،  ، شـهروميمه  شاهينبرخوار، شهر،  ينيوكرون، خم رانيت ،مياندشت بويينبن، اصفهان،   3 *واحد دهق 96 لنجـان،  فريدونشـهر،   دن،ي

  .، گلپايگان، چادگان، خوانسارآباد مباركه، نجف
شـهركرد، فالورجـان، لنجـان، مباركـه،     سـامان،  شهر، دهاقان، شهرضـا،   وكرون، خميني شهروميمه، تيران شاهينبن، اصفهان، برخوار،   1 *واحد زاينده رود 97

  .آباد نجف
  . شهر شهروميمه، آران و بيدگل، اصفهان، خميني شاهين برخوار، ،نطنز ن،ييردستان، ناا  3 *واحد زواره 98
، فالورجـان، گلپايگـان، لنجـان،    فريدونشـهر شـهر، فريـدن،    وكرون، خميني شهروميمه، تيران شاهين مياندشت، بوييناصفهان، برخوار،   3 *واحد علويجه 99

  .آباد، نطنز مباركه، نجف
  .آباد شهر، شهرضا، فالورجان، لنجان، مباركه، نجف شهروميمه، خميني اصفهان، برخوار، شاهين  1 *واحد فالورجان 100
شـهركرد، فالورجـان،   سـامان،  شهر، دهاقان، شهرضـا،   وكرون، چادگان، خميني تيرانبن، شهروميمه، بروجن،  اصفهان، برخوار، شاهين  1 *واحد فوالدشهر 101

  .آباد لنجان، مباركه، نجف
  .شهروميمه شاهين برخوار، آران و بيدگل، كاشان، نطنز، قم، اردستان،  3 *واحد قمصر 102
  .آباد شهر، دهاقان، فالورجان، لنجان، مباركه، نجف شهروميمه، چادگان، خميني برخوار، شاهيناصفهان،   2 *واحد قهدريجان 103
  .آباد، نطنز شهر، فالورجان، لنجان، نجف وكرون، خميني شهروميمه، تيران اصفهان، برخوار، شاهين  2 *واحد گز 104
 شـهركرد، سـامان،   شهرضـا،  دهاقـان،  شـهروميمه، لنجـان، سـميرم،    شـاهين  شـهر،  خمينـي وكرون،  تيرانبن،  بروجن، اصفهان، اردل،  1 *واحد مباركه 105

  .مباركه فالورجان،
  .شهروميمه، قم، كاشان، محالت، نطنز، اردستان ، شاهينبرخوار آران و بيدگل،  3 *آباد واحد نوش 106
  .آباد نجفنايين، شهروميمه، فالورجان، لنجان، مباركه،  شاهينشهر،  اردستان، اصفهان، برخوار، خميني  3 واحد ورزنه  107
  .آباد شهروميمه، فالورجان، لنجان، مباركه، نايين، نجف شهر، شاهين اردستان، اصفهان، برخوار، خميني  3 *واحد هرند 108

رز
الب

  
قـدس، قـزوين، كـرج،    فـرديس،  كريم، ري، زرنديه، ساوجبالغ، شميرانات، شـهريار،   تهران، رباطپرديس، آبيك، اسالمشهر، بهارستان،  1  مركز كرج 109

  .مالرد، نظرآباد
قـزوين، كـرج،   قرچـك،  قـدس،  فـرديس،  زهرا، تاكستان، ري، ساوجبالغ، شميرانات، شـهريار،   آبيك، ابهر، اسالمشهر، اشتهارد، بويين 1  *واحد اشتهارد 110

  .مالرد، نظرآباد، ورامين
قزوين، كـرج،  فرديس، كريم، ساوجبالغ، شميرانات، شهريار، طالقان،  تاكستان، تهران، رباطپرديس، زهرا،  آبيك، اسالمشهر، البرز، بويين 3  *واحد طالقان 111

  .نظرآباد
  .قزوين، كرج، نظرآبادفرديس، كريم، ري، ساوجبالغ، شميرانات، شهريار،  تهران، رباطپرديس، آبيك، اسالمشهر، 1  *واحد گرمدره 112
  .قزوين، كرج، نظرآبادفرديس، كريم، ري، زرنديه، ساوجبالغ، شميرانات، شهريار،  تهران، رباطپرديس، زهرا،  آبيك، اسالمشهر، بويين1  *واحد ماهدشت 113
  .قزوين، كرج، نظرآبادفرديس، كريم، ري، ساوجبالغ، شميرانات، شهريار،  تهران، رباطپرديس، زهرا،  آبيك، اسالمشهر، البرز، بويين1  *واحد نظرآباد 114
قـدس، قـزوين،   فرديس، كريم، ري، ساوجبالغ، شميرانات، شهريار،  تاكستان، تهران، رباطپرديس، زهرا،  آبيك، اسالمشهر، البرز، بويين 1  *واحد هشتگرد 115

  .كرج، نظرآباد

الم
اي

  

  .چرداول، ملكشاهي، مهران ،يروانسايالم، ايوان،   2 مركز ايالم 116
  .شهر، دزفول، دهلران، شوش، مهران درهبدره، آبدانان، انديمشك،   4 مركز دهلران 117
  .كوهدشترومشكان، شهر، دزفول، دهلران،  درهبدره، آبدانان، انديمشك، پلدختر،   4 *واحد آبدانان 118
  .شهر، مهران درهبدره، ، ايالم، ملكشاهي  4  *واحد اركواز 119
  .چرداول، گيالنغرب، مهران ،يروانسآباد غرب، ايالم، ايوان،  اسالم  3 واحد ايوان  120
  .وهدشتكچرداول،  ،يروانرومشكان، سشهر،  پلدختر، درهبدره،   4 *واحد بدره 121
  .چرداول، گيالنغرب ،يروانسايالم، ايوان،   3 *واحد چوار 122
  .كوهدشترومشكان، شهر،  پلدختر، درهبدره، آبدانان،   3 *واحد دره شهر 123
  .چرداول، كوهدشت، گيالنغرب ،يروانسسرپل ذهاب، رومشكان، ايالم، ايوان،   3 *واحد سرآبله 124
  .آبدانان، انديمشك، دهلران، شوش  4 *واحد موسيان 125
.چرداول، مهران ،يروانسايالم، ايوان، دهلران،   4 *واحد مهران 126

هر
وش

ب
  

  .بوشهر، تنگستان، دشتستان، دشتي، ديلم، كازرون، گناوه  3 مركز برازجان 127
 .كنگان، گناوهعسلويه، بوشهر، تنگستان، دشتستان، دشتي، دير، ديلم،   2 مركز بوشهر  128
  .كنگان، المرد، مهرعسلويه، پارسيان، جم، دشتي، دير،   4 المللي عسلويه  مركز بين 129
  .كنگان، گناوهعسلويه، بوشهر، تنگستان، جم، دشتستان، دشتي، دير، ديلم، فراشبند،   4 واحد اهرم  130
  .كنگانعسلويه، بوشهر، تنگستان، جم، دشتي، دير،   5 *واحد بندر دير 131
  . ممسني، هنديجانلنده، ديلم، كهگيلويه، گچساران، گناوه، بندرماهشهر، اميديه، بهبهان،   5 *واحد بندر ديلم 132
  .كنگان، مهرعسلويه، دشتستان، بوشهر، پارسيان، تنگستان، جم، دشتي، دير،   5 *واحد بندر كنگان 133
  .، گناوه، ممسني، هنديجان)بخش(آغاجاري، بوشهر، تنگستان، دشتستان، ديلم، زيدون  4 واحد بندر گناوه  134
  .كنگانعسلويه، دشتستان، تنگستان، جم، دشتي، دير،   4 *واحد جم 135
  .كنگان عسلويه،بوشهر، جم، تنگستان، دشتستان، دشتي، دير،   5 *واحد خورموج 136
  .بوشهر، تنگستان، دشتستان، دشتي، ديلم، كازرون، گناوه  5 *واحد شبانكاره 137
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  6پيوست شماره                                                                            نشگاه پيام نورهاي تحت پوشش مراكز و واحدهاي دانشگاهي دا هرستانش
 

 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان199 صفحه 6پيوست شماره 
 

  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان دانشگاه پيامنام مراكز و واحدهاي جدول 
دانشگاه 

 ي دانشگاهيمراكز و واحدها رديفنور استان پيام
ناحيه 
براي 
شهريه

  هاي آموزشي هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه نام شهرستان
  .واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيدلطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا 

ن
را
ته

  

  .شميرانات تهران،پرديس،   1)شمال، جنوب، شرق و غرب(مراكز تهران 138
قـم، كـرج، گرمسـار،    فـرديس، قرچـك،   كريم، ري، شـميرانات، شـهريار،    پيشوا، تهران، رباطپرديس، اسالمشهر، بهارستان، پاكدشت،   1 مركز پاكدشت139

  .ورامين
قـدس، قـم،   قرچـك،  كريم، ري، زرنديه، ساوجبالغ، شـميرانات، شـهريار،    تهران، رباطپرديس، اسالمشهر، بهارستان، پاكدشت، پيشوا،   1 آباد ْ مركز حسن140

  .ورامين
  .گرمسار، ورامينقرچك، تهران، دماوند، ري، شميرانات، فيروزكوه، پرديس، آمل، پاكدشت،   1 مركز دماوند141
قم، كـرج،  قرچك، قدس، فرديس،  ار،يشهر رانات،يشم ،ير م،يكر تهران، دماوند، رباطپيشوا، پرديس، بهارستان، پاكدشت،  اسالمشهر،  1 مركز ورامين142

  .نيگرمسار، ورام
قرچـك،  قـدس،  فـرديس،  ، شميرانات، شهريار، )مركـزي  بخش(كريم، ري، زرنديه، ساوجبالغ تهران، رباطپرديس، اسالمشهر، بهارستان،   1 *واحد اسالمشهر143

  .نظرآباد، ورامينمالرد، كرج، 
  .كرج، ورامينفرديس، قرچك، كريم، ري، شميرانات، شهريار،  تهران، رباطپرديس، اسالمشهر، بهارستان، پاكدشت،   1 *واحد باقرشهر144
  .كرج، ورامينفرديس، قرچك، كريم، ري، ساوه، شميرانات، شهريار،  تهران، رباطپرديس، اسالمشهر، بهارستان،   1 *واحد بهارستان145
  .گرمسار، ورامينقرچك، كريم، ري، شميرانات، شهريار،  تهران، دماوند، رباطپرديس، اسالمشهر، پاكدشت، پيشوا،   1  *واحد پيشوا146
قـم،  فـرديس، قرچـك،   كريم، ري، ساوجبالغ، ساوه، شميرانات، شهريار، قـدس،   تهران، رباطپرديس، اسالمشهر، بهارستان، پاكدشت،   1 *واحد رباط كريم147

  .كرج، مالرد، نظرآباد، ورامين
قـم، كـرج،   قرچـك،  قـدس،  فـرديس،  كريم، ري، ساوجبالغ، شـميرانات،   پيشوا، تهران، رباطپرديس، اسالمشهر، بهارستان، پاكدشت،   1 *واحد ري148

  گرمسار، نظرآباد، ورامين 
  .ورامينقرچك، تهران، دماوند، ري، شميرانات، فيروزكوه، پرديس، پاكدشت،   1*واحد شهرجديد پرديس149
قـدس،  فـرديس،  كـريم، ري، زرنديـه، سـاوجبالغ، شـميرانات، شـهريار،       تهران، رباطپرديس، زهرا، بهارستان،  آبيك، اسالمشهر، بويين  1 واحد شهريار 150

  .قزوين، كرج، مالرد، نظرآباد
  .شهرشميرانات، فيروزكوه، گرمسار، مهدي سوادكوه شمالي، تهران، دماوند، ري، سمنان، سوادكوه، پرديس،   3 *واحد فيروزكوه151
  .كرج، مالرد، ورامينقرچك، فيروزكوه، فرديس، تهران، دماوند، ري، شميرانات، پرديس، پاكدشت،   1 *واحد لواسانات152
  .كرج، مالرد، نظرآبادفرديس، كريم، ري، زرنديه، ساوجبالغ، شميرانات، شهريار،  تهران، رباطپرديس، اسالمشهر، بويين زهرا،   1 *واحد مالرد153

و 
ل 
حا
رم
ها
چ

ي
ار
ختي

ب
  

  .، مباركهشهركرد، فارسان، فالورجان، كيار، لردگان، لنجانسامان، سميرم، دهاقان، شهرضا، بن، اردل، اصفهان، بروجن،   2 مركز بروجن 154
لردگان، لنجـان،   شهركرد، فارسان، فالورجان، كوهرنگ، كيار،سامان، وكرون، خميني شهر، شهرضا،  تيرانبن، اردل، اصفهان، بروجن،   1 مركز شهركرد 155

  .آباد مباركه، نجف
كيار، لردگـان، لنجـان،    شهركرد، فارسان، فالورجان، كوهرنگ،سامان، شهر، شهرضا،  وكرون، خميني تيرانبن، اردل، اصفهان، بروجن،   2 مركز فارسان 156

  .آباد مباركه، نجف
  .لردگان، لنجانان، كيار، فارس شهركرد،بن، سامان، اردل، بروجن،   4 *واحد اردل 157
  .شهركرد، فارسان، كيار، لردگانسامان، دهاقان، شهرضا، بن، اردل، بروجن،   2  *واحد بلداجي 158
  .آباد مباركه، نجف شهركرد، فارسان، فالورجان، كوهرنگ، لردگان،سامان، وكرون،  تيرانبن، اردل، اصفهان، بروجن،   2 *واحد جونقان 159
  .آبادشهركرد، فارسان، فالورجان، كوهرنگ، كيار، لنجان، مباركه، نجفسامان، ، وكرون بن، تيراناردل، اصفهان، بروجن،   2  *واحد سامان 160
  .شهركرد، فارسان، كياربن، سامان، اردل، بروجن،   4  *واحد شلمزار 161
  .آباد فارسان، كيار، لردگان، لنجان، مباركه، نجفشهركرد، سامان، وكرون، دهاقان،  تيرانبن، اردل، اصفهان، بروجن،   1 *واحد فرخ شهر 162
  .شهركرد، فارسان، كوهرنگ، كيار، لردگان، لنجانسامان، دهاقان، شهرضا، بن، اردل، بروجن،   3 *واحد گندمان 163
  .شهركرد، فارسان، لردگانسامان، دهاقان، بن، اردل، بروجن،   4 *واحد لردگان 164

ي
وب
جن

ن 
سا
را
خ

  

  .گناباد، نهبندان قائنات،بيرجند، درميان، سرايان، سربيشه، فردوس،   1 مركز بيرجند 165
  .د، مه والتكاشمر، گنابا قائنات،بيرجند، تربت حيدريه، سرايان، طبس، فردوس، شرويه، بجستان، بردسكن، ب  3 مركز فردوس 166
  .مه والتكاشمر، گناباد،  قائنات،بجستان، بيرجند، تربت حيدريه، درميان، رشتخوار، سرايان، سربيشه، فردوس،   2 مركز قائن 167
  .گناباد، نهبندان قائنات،، سربيشه، فردوس، درميان بيرجند،  3 *واحد اسديه 168
  .گناباد قائنات،، طبس، فردوس، سرايانبيرجند،  بشرويه،  3 واحد بشرويه  169
  .زيركوه، درميان، سرايان، فردوس، قائنات، گناباد  4  *آباد واحد حاجي 170
.كاشمر، گناباد قائنات،بجستان، بردسكن، بيرجند، تربت حيدريه، فردوس،   3*بياض  دشت  خضريواحد  171
  .بيرجند، خوسف، درميان، سربيشه، قاينات  3 *واحد خوسف 172
  .گناباد قائنات،، زيركوه، سربيشه، فردوس، )بخش مركزي(بيرجند، درميان  4 *واحد زهان 173
  .گناباد قائنات،بجستان، بيرجند، سرايان، فردوس،   3 *واحد سرايان 174
  .بيرجند، درميان، سربيشه، قائنات، نهبندان  4  *واحد سربيشه 175
.بشرويه، خوروبيابانك، طبس، فردوس، گناباد  4 *واحد طبس 176
  .هيرمند، نهبندانميرجاوه، نيمروز، هامون،  قائنات،يرجند، درميان، زابل، زاهدان، سربيشه، طبس، فردوس، ب  4 واحد نهبندان  177

ي
ضو

 ر
ن
سا
را
خ

  

  .د، مه والتآباد، خواف، رشتخوار، زاوه، كاشمر، گنابا باخرز، تربت حيدريه، خليل  2 مركز تربت حيدريه 178
  .نيشابورفيروزه،  جغتاي، جوين، خوشاب، سبزوار،اسفراين،   1 مركز سبزوار 179
  .، فريمان، مشهد)بخش(تايباد، تربت جام، زبرخان  1 مركز فريمان 180
  .يروان، فاروج، قوچان، مشهد، ش)بخش(رواليتچناران، درگز، س  1 مركز قوچان 181
  .نيشابورمه والت،  اشمر،كآباد، رشتخوار،  بردسكن، تربت حيدريه، خليل  2 مركز كاشمر  182
  .مه والتناباد، گ قائنات،تربت حيدريه، سرايان، فردوس، بجستان،   3 مركز گناباد 183
  .بينالود، چناران، فريمان، قوچان، مشهد، نيشابور  1 مركز مشهد 184
  .شابوريمشهد، نفيروزه، سبزوار، ، خوشاببينالود،   1 مركز نيشابور 185
  .جام، تربت حيدريه، خواف، زاوهباخرز، تايباد، تربت   4  *واحد باخرز 186
  .مه والتناباد، كاشمر، گقائنات، سرايان، فردوس، آباد،  تربت حيدريه، رشتخوار، خليلبردسكن، بجستان،   4 *واحد بجستان 187
  .مه والت آباد، سبزوار، كاشمر، بجستان، بردسكن، خليل  3 *واحد بردسكن 188
  .جام، خواف، زاوه، فريمانباخرز، تايباد، تربت   4 واحد تايباد  189
  .باخرز، تايباد، تربت جام، خواف، فريمان  3 *واحد تربت جام 190
  .نيشابور سبزوار،رازوجرگالن، خوشاب،   جوين،جاجرم، جغتاي، اسفراين، بجنورد،   2 *واحد جغتاي 191
  .نيشابور سبزوار،رازوجرگالن، اسفراين، بجنورد، جغتاي، جوين، خوشاب،   2 )*نقاب(واحد جوين  192
  .شهدمبينالود، چناران، شيروان، فاروج، فريمان، قوچان،   1 *واحد چناران 193
  .سبزوار، فيروزه، مشهد، نيشابور  2 *واحد خرو 194
  .ايباد، تربت جام، تربت حيدريه، خواف، رشتخوارت  4 *واحد خواف 195
  .چناران، درگز، كالت، قوچان  4 *واحد درگز 196
  .جغتاي، جوين، داورزن، سبزوار  3  *واحد داورزن 197
  .شابوريمشهد، نفيروزه،   2  *واحد درود 198
  .باخرز، تايباد، تربت جام، خواف  4  *واحد دوغارون 199
  .مه والتتربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه، كاشمر،   3 *واحد رشتخوار 200
  .شابوريمشهد، ن، فيروزه، خوشاببينالود،   2 )*قدمگاه(واحد زبرخان  201
  .تربت جام، سرخس، فريمان، مشهد  3 واحد سرخس  202
  .شابورين قوچان،شيروان، فاروج، فيروزه، سبزوار، ، خوشابچناران،   2 *واحد سرواليت 203
  .شابورين ،، فيروزه، كاشمرخوشاب  2 *آباد واحد عشق 204
  .شابورين قوچان،، فيروزه، خوشاب  3 *واحد فيروزه 205
  .بجستان، سرايان، فردوس، قائنات، گناباد، مه والت  3  *واحد كاخك 206
  .درگز، كالت، مشهد  4  *واحد كالت 207
  .آباد، رشتخوار، كاشمر، گناباد، مه والت بجستان، بردسكن، تربت حيدريه، خليل  3)*آباد فيض(والت  واحد مه 208
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  6پيوست شماره                                                                            نشگاه پيام نورهاي تحت پوشش مراكز و واحدهاي دانشگاهي دا هرستانش
 

 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان200 صفحه 6پيوست شماره 
 

  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان دانشگاه پيامنام مراكز و واحدهاي جدول 
دانشگاه 

 ي دانشگاهيمراكز و واحدها رديفنور استان پيام
ناحيه 
براي 
شهريه

  هاي آموزشي هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه نام شهرستان
  .واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيدلطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا 

ن 
سا
را
خ

ي
مال

ش
  

  .شيروان، فاروج، گرمه، مانه و سملقانرازوجرگالن، اسفراين، بجنورد، جاجرم،   1 مركز بجنورد 209
  .شيروان، كالله، گرمه، مانه و سملقانرازوجرگالن، اسفراين، بجنورد، جاجرم،   3 *واحد آشخانه 210
  .مانه و سملقانسبزوار، شيروان، گرمه، رازوجرگالن، ، جغتاي، جوين، جرماسفراين، بجنورد، جا  3 واحد اسفراين  211
  .گرمه، مانه و سملقانرازوجرگالن، اسفراين، بجنورد، جاجرم، جغتاي، جوين،   3  *واحد جاجرم 212
  . شيروان، مانه و سملقانرازوجرگالن، بجنورد،   4 *واحد راز 213
   .سملقان مانه وشيروان، فاروج، قوچان، ، )بخش(سرواليترازوجرگالن، رگز، اسفراين، بجنورد، د  3 *واحد شيروان 214
  .شيروان، فاروج، قوچان، )بخش(سرواليترازوجرگالن، درگز، بجنورد، چناران،   3 *واحد فاروج 215
  .مانه و سملقان، كالله، گرمه، مينودشترازوجرگالن، ، بجنورد، جاجرم، جغتاي، جوين، اسفراين  3  *واحد گرمه 216

ن
ستا

وز
خ

  

  .، كارونخرمشهر، شادگانحميديه، آبادان، اهواز، بندرماهشهر،   2 مركز آبادان 217
 .هويزهكارون، ، شوشتر، )بخش(خرمشهر، دشت آزادگان، رامشير، رامهرمز، شادگان، شاوورحميديه، آبادان، اهواز، باوي، بندرماهشهر،   1 مركز اهواز  218
 .هنديجانكارون، خرمشهر، رامهرمز، رامشير، شادگان، حميديه، آبادان، اغاجاري، اميديه، اهواز، بندرماهشهر،   4 مركز بندر امام خميني 219
 .آغاجاري، اميديه، بهبهان، بهمئي، ديلم، رامشير، رامهرمز، گچساران  3 مركز بهبهان 220
 .كارون، خرمشهر، شادگانحميديه، آبادان، اهواز، بندرماهشهر،   2 مركز خرمشهر 221
 .انديكا، انديمشك، دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، مسجد سليمان، اللي  2 مركز دزفول 222
 .رامشير، رامهرمز، هفتگلحميديه، آغاجاري، اميديه، اهواز، ايذه، باغ ملك، باوي، بندرماهشهر، بهبهان، بهمئي،   2 مركز رامهرمز 223
.آزادگان، هويزهدشت حميديه، اهواز، باوي،   2 مركز سوسنگرد 224
 .، كارونخرمشهر، شادگانحميديه، آبادان، اهواز، بندرماهشهر،   3 مركز شادگان 225
  .هفتگل، هنديجانلنده، آغاجاري، اميديه، بندرماهشهر، بهبهان، بهمئي، رامشير، رامهرمز، كهگيلويه، گچساران،   4 *واحد آغاجاري 226
  .كارون، خرمشهر، شادگانآبادان، بندرماهشهر،   3  *واحد اروندكنار 227
  .دزفول، شوش، شوشتر، گتوندحميديه، انديمشك، اهواز،   4  *واحد الوان 228
   .هفتگل، هنديجانلنده،  ، گچساران،كهگيلويه، رامشير، رامهرمز ،بهمئي ،بندر ماهشهر، بهبهان  4 *واحد اميديه 229
  .شوش، شوشتر، اللي، مسجد سليمان، هفتگلانديكا، ايذه، باغملك، دزفول، رامهرمز،   3  *واحد انديكا 230
 .دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، الليحميديه، انديمشك، اهواز،   2  واحد انديمشك  231
  .، مسجدسليمان، هفتگلرامشيررامهرمز،  باغملك،ايذه،   3 *واحد ايذه 232
  .هفتگلمسجد سليمان، لنده، ايذه، باغملك، رامهرمز، كهگيلويه،   3  *واحد باغملك 233
.هويزهدشت آزادگان، حميديه، اهواز،   4 *واحد بستان 234
  .شوشتر، گتوند، اللي وش،نديمشك، دزفول، شا  3 *واحد تركالكي 235
  .اردل، ايذه، باغملك، لردگان  4  *واحد دهدز 236
  .آغاجاري، اميديه، بندرماهشهر، بهبهان، رامشير، رامهرمز، هفتگل، هنديجان  3 *واحد رامشير 237
 .دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، الليحميديه، انديمشك، اهواز،   3 واحد شوش  238
  .دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، اللي، مسجدسليمانحميديه، انديكا، انديمشك، اهواز، باوي،   3 *واحد شوشتر 239
  .انديكا، انديمشك، دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، اللي، مسجد سليمان  3  *واحد گتوند 240
  .انديكا، انديمشك، دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، اللي، مسجد سليمان  3  *واحد اللي 241
 .، كارونخرمشهر، رامهرمز، شادگان، هنديجانحميديه، آبادان، اميديه، اهواز، بندرماهشهر،   3 *واحد ماهشهر 242
.مسجدسليمان، اللي، هفتگلانديكا، ايذه، باغ ملك، دزفول، شوشتر، گتوند،   3 *واحد مسجد سليمان 243
 .، شوشتر، مسجدسليمان، هفتگلرامشيررامهرمز،  باغملك،اميديه، ايذه،   4 *واحد هفتگل 244
  .بندرگناوه، بندرماهشهر، رامشير، هنديجان بهبهان،، بندرديلماميديه،   3 *واحد هنديجان 245
  .هويزهدشت آزادگان، شوش، حميديه، اهواز، باوي،   4 *واحد هويزه 246

ن
جا
زن

  

  .ابهر، تاكستان، خرمدره، زنجان، قزوين  1 مركز ابهر 247
 .ابهر، ايجرود، تاكستان، خدابنده، خرمدره، زنجان، ماه نشان، ميانه  1 مركز زنجان 248
 .ابهر، ايجرود، خدابنده، خرمدره، زنجان، كبودرآهنگ  3 مركز قيدار 249
  .زنجان، ماه نشانايجرود، خدابنده، خرمدره،   3  *واحد ايجرود 250
 .ابهر، تاكستان، خرمدره، زنجان، قزوين، خدابنده، ايجرود  2 *واحد خرمدره 251
  .دره، زنجان، سلطانيه، قزوين  ابهر، تاكستان، خدابنده، خرم  1 *واحد سلطانيه 252
  .ابهر، تاكستان، خدابنده، خرمدره، زنجان  2  *واحد صائين قلعه 253
  .، قزوين)بخش مركزي(ابهر، خدابنده، ايجرودخرمدره، رودبار، زنجان، طارم،   3 )*آب بر(واحد طارم  254
 .ايجرود، تكاب، خدابنده، زنجان، ماه نشان، ميانه  3 *واحد ماه نشان 255

ن
منا

س
  

.دامغان، سمنان، شاهرود  2 مركز دامغان 256
  .، مهدي شهرآرادان، دامغان، سمنان، فيروزكوه، گرمسار  1 مركز سمنان 257
 .گرمه، مياميسمنان، آزادشهر، جاجرم، دامغان، شاهرود،   2 مركز شاهرود 258
 .گرمسار، ورامينقرچك، ، )بخش مركزي(تهران، دماوند، ري، سمنان پرديس، آرادان، پاكدشت،   1 مركز گرمسار 259
  . گرمسار، ورامينقرچك، تهران، پاكدشت، دماوند، ري، سمنان، شميرانات، فيروزكوه، پرديس، آرادان،   1  *واحد آرادان 260
 .، شميراناتگرمسار، ورامينقرچك، ، )بخش مركزي(پيشوا، تهران، دماوند، ري، سمنان پرديس، آرادان، پاكدشت،   1 *واحد ايوانكي 261
  .آزادشهر، جاجرم، دامغان، سمنان، شاهرود  3  *واحد مجن 262
  .شاهرود، فيروزكوه، گرمسار، مهدي شهرسوادكوه شمالي، دامغان، سمنان، سوادكوه،   1 *واحد مهدي شهر 263
  .جاجرم، دامغان، شاهرود، ميامي  2  *واحد ميامي 264

و 
ن 
ستا

سي
ن
ستا

وچ
بل

  

 .شهر نيكفنوج، قصرقند، ايرانشهر، چابهار، خاش، دلگان، مهرستان، سراوان، سرباز، سيب سوران،   5 مركز ايرانشهر 265
 .شهر كنارك، نيكفنوج، قصرقند، ايرانشهر، چابهار، سرباز،   4 مركز چابهار 266
 .، ميرجاوهايرانشهر، خاش، مهرستان، زاهدان، سراوان، سيب سوران  5 مركز خاش 267
 .هيرمند، نهبنداننيمروز، هامون،  ميرجاوه،زابل، زاهدان، زهك،   3 مركز زابل 268
.نيمروز، هامون، ميرجاوه، خاش، زابل، زاهدان  2 مركز زاهدان 269
.، ميرجاوهايرانشهر، خاش، مهرستان، زاهدان، سراوان، سرباز، سيب سوران  5 مركز سراوان 270
 .شهر نيكفنوج، قصرقند، ايرانشهر، چابهار، سرباز،   5 *واحد راسك 271
  .، نيمروز، هامونزابل، زاهدان، زهك، نهبندان  5  *واحد زهك 272
  .مهرستان، زاهدان، سرباز، سراوان، سيب سوران، خاشايرانشهر،   5 *واحد سوران 273
 .شهر كنارك، نيكفنوج، قصرقند، ايرانشهر، چابهار، سرباز،   5 *واحد نيك شهر 274
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  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان دانشگاه پيامنام مراكز و واحدهاي جدول 
دانشگاه 

 ي دانشگاهيمراكز و واحدها رديفنور استان پيام
ناحيه 
براي 
شهريه

  هاي آموزشي هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه نام شهرستان
  .واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيدلطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا 

س
ار
ـ
ـ
ف

  

  .، شهرضا)بخش مركزي(، خرم بيد)بخش(آباده، ابركوه، اقليد، ايزدخواست  2 مركز آباده 275
  .ريز ني فسا،جهرم، خرامه، داراب، زرين دشت، سروستان، شيراز،  استهبان،  2 مركز استهبان 276
 .بستك، بندرعباس، بندرلنگه، جهرم، خنج، داراب، فيروزآباد، قيروكارزين، گراش، الرستان، المرد، مهر  3 مركز اوز  277
 .شيراز، مرودشتبيد،  آباده، ابركوه، ارسنجان، اقليد، بوانات، پاسارگاد، خاتم، خرم  3 مركز بوانات 278
  .  ريز ، ني)بخش(، خنج، زرين دشت، سروستان، شيراز، فسا، قيروكارزين، كوار، الرستان، ميمند استهبان، جهرم  2  مركز جهرم 279
 .ريز ، سپيدان، سروستان، شيراز، فسا، مرودشت، ني)بخش(ارسنجان، استهبان، خرامه، خفر  2 مركز خرامه 280
 .رير جهرم، داراب، زرين دشت، فسا، نياستهبان،   2 مركز داراب 281
  .، سپيدان، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت)بخش(خرامه، خفر  1 مركز شيراز 282
  .آباده، ابركوه، ارسنجان، اقليد، بوانات، پاسارگاد، خاتم، خرم بيد، مرودشت  3 مركز صفا شهر  283
  .ريز ، ني)بخش(ميمند  كوار،  شيراز، فسا،استهبان، جهرم، داراب، زرين دشت، سروستان،   2 مركز فسا 284
  .شيراز، فراشبند، فيروزآباد، قيروكارزين، كازرون، كوارجهرم، خنج، سروستان،   2 مركز فيروزآباد 285
 .، رستم، شيراز، فراشبند، كازرون، ممسني)بخش مركزي(بويراحمد، دشتستان   2 مركز كازرون 286
  .، المرد، مهر)بخش اوز و بخش مركزي(خنج، دير، عسلويه، كنگان، پارسيان، الرستانجهرم، بندرلنگه، جم،   3 مركز المرد 287
  .يممسن گچساران، ،كازرونرستم،  دنا، احمد، ريبو  3 مركز نورآباد ممسني 288
  .ريز ارسنجان، استهبان، پاسارگاد، مرودشت، ني  4 *واحد آباده طشك 289
  .ارسنجان، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، شيراز، مرودشت، )بخش(آباده طشك  3 *واحد ارسنجان 290
  .بستك، پارسيان، جم، خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر  5  *واحد اشكنان 291
  .آباده، ابركوه، بوانات، خرم بيد، اقليد  3 *واحد اقليد 292
  .بستك، پارسيان، خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر  5  *واحد بيرم 293
  .سپيدان، شيراز، مرودشت  2 *واحد بيضا 294
  .آباده، ارسنجان، اقليد، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، شيراز، مرودشت  3  *واحد پاسارگاد 295
  ).بخش(ميمند  استهبان، جهرم، سروستان، شيراز، فسا، قيروكارزين، كوار،  3 *واحد خاوران 296
  .المردجهرم، خنج، گراش، قيروكارزين، الرستان،   5 *واحد خنج 297
  .بويراحمد، بهبهان، رستم، كازرون، گچساران، ممسني  4  *واحد رستم 298
  .استهبان، جهرم، داراب، سروستان، فسا، قيروكارزين  3 *واحد زاهد شهر 299
  .پاسارگاد، خرامه، شيراز، كوار، مرودشت  3  *واحد زرقان 300
  .جهرم، داراب، زرين دشت، فسا  3  *واحد زرين دشت 301
  . بويراحمد، دنا، رستم، سپيدان، شيراز، ممسني  3  *واحد سپيدان 302
  .، مرودشت)بخش مركزي(بيد ، خاتم، خرم)بخش مركزي(آباده، ارسنجان، بوانات، پاسارگاد  4  *اي واحد سرچهان ـ كره 303
  .، سروستان، شيراز، فسا، كوار، مرودشت)بخش(استهبان، خرامه، خفر  2 *واحد سروستان 304
  .ريز استهبان، جهرم، داراب، زرين دشت، فسا، ني  4 *بالغ واحد ششده و قره 305
  .دشتستان، دشتي، شيراز، فراشبند، فيروزآباد، قيروكارزين، كازرون، كوار  4 *واحد فراشبند 306
  .، قيروكارزين، گراش)بخش(جهرم، خنج، فراشبند، فسا، فيروزآباد، شيبكوه  4  *واحد قير و كارزين 307
  .سروستان، شيراز، فراشبند، فيروزآباد، قيروكارزين، كوار، مرودشت  3  *واحد كوار 308
  .كنگان، المرد، مهرعسلويه، جم،   4  *واحد گله دار 309
  .بستك، بندرلنگه، خنج، گراش، الرستان، المرد  4 *واحد الر 310
  .، خرم بيد، شيراز، مرودشتپاسارگادارسنجان،   1 *واحد مرودشت 311
  .كنگان، پارسيان، المرد، مهرعسلويه، جم، خنج،   4  *واحد مهر 312
  .شيراز، كازرون، ممسني  4  *واحد نودان 313
 .ريز استهبان، جهرم، خاتم، داراب، سيرجان، فسا، ني  3 *ريز واحد ني 314

ن
وي
قز

  
قـدس، قـزوين، كـرج،    فرديس، ، شهريار، )بخش مركزي(آبيك، ابهر، اشتهارد، البرز، بويين زهرا، تاكستان، خرمدره، زرنديه، ساوجبالغ  2 مركز بويين زهرا 315

 .مالرد، نظرآباد
 .طارم، قزوين، نظرآباد، )بخش مركزي(آبيك، ابهر، اشتهارد، البرز، بويين زهرا، تاكستان، خدابنده، خرمدره، رزن، رودبار، ساوجبالغ  2 مركز تاكستان 316
 .نظرآبادقزوين، كرج، فرديس، زهرا، تاكستان، خرمدره، رودبار، ساوجبالغ،  آبيك، ابهر، اشتهارد، البرز، بويين  1 مركز قزوين 317
  .مالرد، نظرآباد، كرج، قزوينفرديس، آبيك، اشتهارد، البرز، بويين زهرا، تاكستان، رودبار، ساوجبالغ، شهريار، طالقان،   2 *واحد آبيك 318
  .آوج، ابهر، البرز، بويين زهرا، تاكستان، رزن، قزوين، كبودرآهنگ، همدان  3 *واحد آوج 319
  .قزوين، كرج، نظرآبادفرديس، آبيك، ابهر، اشتهارد، البرز، بويين زهرا، تاكستان، خرمدره، رودبار، ساوجبالغ،   2  *واحد الوند 320
  .البرز، بويين زهرا، تاكستان، خرمدره، رزن، قزوينآوج، ابهر،   2 *واحد دانسفهان 321
  .آوج، ابهر، البرز، بويين زهرا، تاكستان، خرمدره، رزن، قزوين  3  *واحد شال 322

ـم
ق

  

  .اشتيان، تفرش، دليجان، ساوه، قم، كاشان  1 مركز قم 323
  .تفرش، ساوه، قم  1 *واحد جعفريه 324
  .ساوه، قمتفرش، دليجان،   1*واحد دستجرد خلجستان 325
  .آشتيان، تفرش، دليجان، ساوه، قم، محالت  1 *واحد سلفچگان 326
  .آران و بيدگل، قم، كاشان  1 *واحد كهك 327

ن
ستا

رد
ك

  

  .ايجرود، بيجار، تكاب، ديوان دره، زنجان، سنندج  3 مركز بيجار 328
  .بانه، بوكان، تكاب، ديواندره، سردشت، سقز، مهاباد، مياندوآب  2 مركز سقز 329
  . بيجار، دهگالن، ديواندره، سروآباد، سنندج، قروه، كامياران، مريوان  2 مركز سنندج 330
  .پاوه، سروآباد، سنندج، مريوان  4 مركز مريوان 331
  .بانه، بوكان، تكاب، ديواندره، سردشت، سقز، مهاباد، مياندوآب  4 *واحد بانه 332
  .تكاب، ديواندره، سنندج، شاهين دژ، قروه، ماه نشانايجرود، بيجار،   4)*كراني(آباد ياسوكند واحد حسن 333
  .بانه، بوكان، بيجار، تكاب، ديواندره، سقز، سنندج، قروه  4 *واحد ديواندره 334
  .بانه، پاوه، ثالث باباجاني، جوانرود، دهگالن، روانسر، سروآباد، سنندج، قروه، كامياران، مريوان  4 *واحد سروآباد 335
  . اسدآباد، بهار، دهگالن، سنقر، سنندج، قروه، همدان  4 *واحد قروه 336
آباد غرب، پاوه، ثالث باباجاني، جوانرود، دهگالن، روانسر، سـنقر، سـنندج، صـحنه، كاميـاران، كرمانشـاه،كنگاور، قـروه،        اسدآباد، اسالم  4 *واحد كامياران 337

  . هرسين
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ن
ما
كر

  

  .آباد، رابر، سيرجان، كهنوج حاجيارزوئيه، بافت، بردسير، جيرفت،   3 مركز بافت 338
  . بم، جيرفت، ريگان، عنبرآباد، فهرج، كرمان، كهنوج، نرماشير  3 مركز بم 339
  .گنج، كرمان، كهنوج، منوجان، ميناب ، رابر، رودبار جنوب، عنبرآباد، فارياب، قلعه)بخش مركزي(بافت، بم، جيرفت، رودان   3 مركز جيرفت 340
  .انار، بردسير، رفسنجان، زرند، شهربابك، كرمان، كوهبنان  2 مركز رفسنجان 341
  .ريز آباد، رابر، سيرجان، شهربابك، ني ارزوئيه، بافت، بردسير، حاجي  2 مركز سيرجان 342
  .بافت، بردسير، بم، جيرفت، راور، رفسنجان، زرند، سيرجان، عنبرآباد، كرمان، كوهبنان، كهنوج  1 مركز كرمان 343
  .آباد، سيرجان ارزوئيه، بافت، بردسير، جيرفت، حاجي  4 *واحد ارزوئيه 344
  .انار، بافق، رفسنجان، شهربابك، مهريز، يزد  2 واحد انار  345
  .بردسير، بافت، بم، جيرفت، رفسنجان، رابر، زرند، سيرجان، كرمان  1  *واحد باغين 346
  .سيرجان، كرمانبافت، بردسير، رابر، رفسنجان،   3 *واحد بردسير 347
  .كرمانسيرجان، شهربابك، زرند، ، رفسنجان، )بخش مركزي(خاتمبافت، برسير،   3  *واحد پاريز 348
  .آباد، رابر، سيرجان، شهربابك، كرمان ارزوئيه، بافت، بردسير، بم، حاجي  4 * واحد رابر 349
  .راور، زرند، كرمان، كوهبنانبهاباد، بافق،   3 *واحد راور 350
  .بافت، بم، جيرفت، رابر، عنبرآباد، كرمان، كهنوج  3  *واحد راين 351
  .بم، جيرفت، رودان، رودبارجنوب، عنبرآباد، قلعه گنج، كهنوج، منوجان  3  *جنوب واحد رودبار 352
  .بم، جيرفت، دلگان، ريگان، فهرج، نرماشير  5 *واحد ريگان 353
  .كوهبنان كرمان،رفسنجان، زرند، راور، بردسير،   3 *واحد زرند 354
  .بردسير، بم، جيرفت، راور، رفسنجان، زرند، عنبرآباد، كرمان  2 آباد  واحد زنگي 355
  ).بخش(بردسير، رفسنجان، زرند، شهداد  4 *واحد شهداد 356
  .انار، خاتم، رفسنجان، سيرجان، شهر بابك  3 *واحد شهر بابك 357
  .، رابر، رودبار جنوب، عنبرآباد، فارياب، قلعه گنج، كرمان، كهنوج، منوجان، ميناب)مركزيبخش (بافت، بم، جيرفت، رودان  4 *واحد عنبرآباد 358
  .بم، بهاباد، راور، ريگان، فهرج، كرمان، نرماشير  5 *واحد فهرج 359
  .قلعه گنج، كهنوج، منوجان  جيرفت، رودان، رودبارجنوب، سيريك، عنبرآباد، فارياب،  4  *واحد قلعه گنج 360
  .بردسير، خاتم، رفسنجان، زرند، سيرجان، شهر بابك، كرمان  3 *واحد كشكوييه 361
  .راور، رفسنجان، زرند، كرمان، كوهبنان بهاباد،بافق،   4  *واحد كوهبنان 362
  .كهنوج، منوجان، مينابرودبار جنوب، عنبرآباد، فارياب، قلعه گنج، بم، بندرعباس، جيرفت، رودان،   4 *واحد كهنوج 363
  .بردسير، رفسنجان، زرند، كرمان  3 *واحد گلباف 364
  .، سيريك، عنبرآباد، قلعه گنج، كهنوج، منوجان، ميناب)بخش مركزي(بندرعباس، رودان  4  *واحد منوجان 365
  .بم، ريگان، فهرج، نرماشير  4  *واحد نرماشير 366
  .بردسير، رفسنجان، زرند، سيرجان  2  *واحد نگار 367

اه
نش
ما
كر

  

  .نيهرس النغرب،يكرمانشاه، گ ن،يريداالهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشجوانرود، غرب،  آباد اسالم  3 آباد غرب مركز اسالم 368
  .كرمانشاه اران،ي، جوانرود، روانسر، كاميغرب، پاوه، ثالث باباجان آباد اسالم  4 مركز جوانرود  369
  .كنگاور، هرسين، همداناسدآباد، سنقر، صحنه، كرمانشاه،   4 مركز سنقر 370
  .آباد غرب، جوانرود، روانسر، صحنه، كامياران، كرمانشاه، كنگاور، هرسين اسالم  1 مركز كرمانشاه 371
  .چرداول، قصرشيرين، گيالنغرب ،يروانسآباد غرب، ايوان، داالهو، سرپل ذهاب،  اسالم  4 مركز گيالنغرب 372
   .وانيمركرمانشاه،  اران،يجوانرود، روانسر، سروآباد، كام ،يپاوه، ثالث باباجان  4 واحد پاوه  373
  .كامياران، داالهو ن،يريسرپل ذهاب، قصر شروانسر، ي، جوانرود، الث باباجانآباد غرب، پاوه، ث اسالم  4  )*باباجاني ثالث(آباد  واحد تازه 374
  .روانسر، كامياران، كرمانشاه، هرسين، ي، جوانرودالث باباجانآباد غرب، پاوه، ث اسالم  4  *واحد روانسر 375
  . النغربيگ ن،يريغرب، داالهو، سرپل ذهاب، قصر ش آباد اسالم  4 واحد سرپل ذهاب  376
  . ، كنگاور، هرسينكرمانشاهصحنه، تويسركان، دلفان،  غرب، آباد اسالم  3 *واحد صحنه 377
  .داالهو، قصرشيرين، گيالنغربآباد غرب، جوانرود، سرپل ذهاب،  اسالم  4 واحد قصر شيرين  378
  . النغربيگكرمانشاه،  ن،يريقصرشسرپل ذهاب، داالهو، ثالث باباجاني،  غرب، بادآ اسالم  4  *واحد كرند غرب 379
  .اسدآباد، تويسركان، سنقر، صحنه، كرمانشاه، كنگاور، نهاوند، هرسين، همدان  3 واحد كنگاور  380
  .دلفان، صحنه، كرمانشاه، كنگاور، نهاوند، هرسينآباد غرب،  اسالم  3 واحد هرسين 381

و 
ه 
وي
گيل

كه
مد

اح
ير
بو

  
  .ممسنيلنده، باشت، بهبهان، رستم، كهگيلويه، گچساران،   4 مركز دوگنبدان 382
  .باشت، بويراحمد، دنا، رستم، سپيدان، ممسني  3 مركز ياسوج 383
  .، لندهگچسارانباشت، بهبهان، بهمئي، چرام، كهگيلويه،   4 *واحد دهدشت 384
  .ممسنيلنده، ، چرام، رستم، كهگيلويه، گچساران، )بخش مركزي(باشت، بويراحمد  4 *واحد باشت 385
  .، لندهباشت، بهبهان، چرام، كهگيلويه، گچساران  4  *واحد چرام 386
  .، دنا)بخش مركزي(بويراحمد  4 *واحد سي سخت 387
  .، لندهچرام، كهگيلويه  4  *واحد لنده 388
  .، لندهاميديه، بهبهان، بهمئي، رامهرمز، كهگيلويه  4 *واحد ليكك 389
  .، دنا)و بخش مارگون بخش مركزي(بويراحمد  4  *واحد مارگون 390

ن
ستا

گل
  

  .آباد، كردكوي، گرگان، گلوگاه، گميشان، گنبدكاووس قال، بندرگز، بهشهر، تركمن، راميان، ساري، علي آق  3 مركز بندرتركمن 391
  .آباد، شاهرود، كردكوي، كالله، گرگان، گلوگاه، گنبدكاووس، گميشان، مينودشت قال، تركمن، بهشهر، راميان، علي آزادشهر، آق  1 مركز گرگان 392
 .نبدكاووس، مراوه تپه، مينودشتگاليكش، گآباد، كردكوي، كالله، گرگان،  قال، تركمن، راميان، علي آزادشهر، آق  2 مركز گنبدكاووس 393
  .گرگان، گنبدكاووس، مينودشتگاليكش، آباد، كردكوي، كالله،  قال، تركمن، بندرگز، راميان، علي آزادشهر، آق  3 *واحد آزادشهر 394
  .آباد، كردكوي، كالله، گرگان، گنبدكاووس، گلوگاه، گميشان، مينودشت قال، بندرگز، تركمن، راميان، علي آزادشهر، آق  3 *قال واحد آق 395
  .آباد، كردكوي، كالله، گرگان، گنبدكاووس، گلوگاه، مينودشت، نكاء قال، بندرگز، بهشهر، تركمن، راميان، ساري، علي آزادشهر، آق  3 *واحد بندر گز 396
  .آباد، كردكوي، كالله، گرگان، گنبدكاووس، مينودشت قال، بندرگز، تركمن، راميان، علي آق  3 *واحد راميان 397
گرگان، گنبدكاووس، گلوگاه، گميشـان،  گاليكش، آباد، شاهرود، كردكوي، كالله،  قال، بندرگز، بهشهر، تركمن، راميان، علي آزادشهر، آق  2 *آباد كتول واحد علي 398

  .مينودشت
  .گلوگاه، گميشان، گنبدكاووس، نكاءآباد، كردكوي، گرگان،  قال، بندرگز، بهشهر، تركمن، راميان، ساري، علي آزادشهر، آق  3 واحد كردكوي  399
  .آباد، كالله، گاليكش، گنبدكاووس، مراوه تپه، مينودشت آزادشهر، راميان، علي  3 *واحد كالله 400
  .آباد، كالله، گاليكش، گرگان، گنبدكاووس، مينودشت قال، راميان، شاهرود، علي آزادشهر، آق  3 *واحد گاليكش 401
  .آباد، كالله، گاليكش، گنبدكاووس، مراوه تپه، مينودشت آزادشهر، راميان، علي  3  *واحد مراوه تپه 402
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ن
ال
گي

  

  .سرا، طوالش، فومن، كوثر، ماسال آستارا، بندرانزلي، خلخال، رشت، رضوانشهر، صومعه  2 مركز تالش 403
  .سرا، طوالش، فومن، لنگرود، ماسال صومعه اشرفيه، املش، بندرانزلي، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، سياهكل، آستانه  1 مركز رشت 404
  .فومن، الهيجان، لنگرودآباد،  عباسسرا،  اشرفيه، املش، بندرانزلي، تنكابن، رامسر، رشت، رودسر، سياهكل، شفت، صومعه آستانه  2 مركز رودسر 405
سـرا، فـومن، الهيجـان، لنگـرود،      رودبار، رودسر، سياهكل، شفت، صـومعه اشرفيه، املش، بندرانزلي، طوالش، رشت، رضوانشهر،  آستانه  2 سرا  مركز صومعه 406

  .ماسال
  .سرا، طارم، طوالش، فومن، قزوين، الهيجان، لنگرود اشرفيه، بندرانزلي، رشت، رودبار، رودسر، صومعه آستانه  2 مركز منجيل  407
  .اردبيل، آستارا، طوالش، رضوانشهر، نمين، نير  2 *واحد آستارا 408
  .سرا، فومن، ماسال، الهيجان، لنگرود اشرفيه، املش، بندرانزلي، رامسر، رشت، رضوانشهر، رودسر، سياهكل، شفت، صومعه آستانه  2 *اشرفيه واحد آستانه 409
  .الهيجان، لنگرودكالردشت، سرا، فومن،  اشرفيه، املش، تنكابن، چالوس، رشت، رامسر، رودسر، سياهكل، شفت، صومعه آستانه  2 *واحد املش 410
  .سرا، فومن، الهيجان، لنگرود اشرفيه، بندرانزلي، طوالش، رشت، رضوانشهر، رودبار، شفت، صومعه آستانه  1 *واحد بندر انزلي 411
الهيجـان، لنگـرود،   كالردشت، سرا، طوالش، فومن،  اشرفيه، بندرانزلي، چالوس، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، شفت، صومعه آستانه  1  *واحد خشكبيجار 412

  .ماسال
سـرا، طـوالش، فـومن، الهيجـان، لنگـرود،       اشرفيه، املش، بندرانزلي، خلخال، رشت، رضوانشهر، رودسر، شـفت، صـومعه   آستارا، آستانه  2 *واحد رضوانشهر 413

  .ماسال
سـرا، فـومن، الهيجـان، لنگـرود،      رودبار، رودسر، سياهكل، شـفت، صـومعه  اشرفيه، بندرانزلي، تنكابن، رامسر، رشت، رضوانشهر،  آستانه  2 *واحد سياهكل 414

  .ماسال
  .سرا، فومن، ماسال شفت، املش، بندرانزلي، رشت، صومعه  2 *واحد شفت 415
  .سرا، فومن، الهيجان، ماسال، لنگرود اشرفيه، املش، بندرانزلي، رشت، رضوانشهر، سياهكل، شفت، صومعه آستانه  2 *واحد فومن 416
الهيجان، كالردشت، فومن، آباد،  عباس سرا، اشرفيه، بندرانزلي، تنكابن، چالوس، رامسر، رشت، رضوانشهر، رودسر، شفت، صومعه آستانه  2  *واحد كالچاي 417

  .لنگرود، ماسال، نوشهر
  .فومن، الهيجان، لنگرودآباد،  عباسسرا،  اشرفيه، املش، بندرانزلي، تنكابن، رامسر، رشت، رودبار، رودسر، سياهكل، شفت، صومعه آستانه  1 *واحد الهيجان 418
  .فومن، الهيجان، لنگرود، ماسالآباد،  عباس سرا، اشرفيه، بندرانزلي، تنكابن، رامسر، رشت، رودسر، شفت، صومعه آستانه  2 *واحد لنگرود 419
  .سرا، طوالش، فومن، الهيجان، لنگرود، ماسال اشرفيه، بندرانزلي، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، شفت، صومعه آستانه  2  *واحد ماسال 420

ن
ستا

لر
  

  .سلسله، كوهدشترومشكان، آباد، دوره،  دلفان، خرم  3 مركز الشتر 421
  .، گلپايگان، محالتفريدونشهربروجرد، خمين، خوانسار، دورود، فريدن،  مياندشت، بوييناراك، ازنا، اليگودرز،   2 مركز اليگودرز 422
  .، مالير، نهاوند)بخش(آباد، دورود، سربند اراك، ازنا، اليگودرز، بروجرد، تويسركان، خرم  2 مركز بروجرد 423
  .كوهدشترومشكان، شهر، دوره،  آباد، دره پلدختر، خرمبدره، آبدانان، انديمشك،   3 مركز پلدختر 424
  .آباد، سلسله، كوهدشت، مالير، نهاوند، هرسين خرمرومشكان، شهر، دورود، دوره،  بروجرد، پلدختر، دلفان، درهبدره، ازنا، اليگودرز،   1 آباد  مركز خرم 425
  .، گلپايگان، محالتفريدونشهرآباد، خمين، خوانسار، دورود، شازند، فريدن،  خرم مياندشت، بويينازنا، اليگودرز، بروجرد،   3 *واحد ازنا 426
  . ، گلپايگان، محالتفريدونشهربروجرد، خمين، خوانسار، دورود، شازند، فريدن،  مياندشت، بوييناراك، ازنا، اليگودرز،   3 *واحد دورود 427
  .چرداول، كوهدشت ،يروانسسلسله، رومشكان، شهر، دوره،  آباد، دره پلدختر، خرمبدره،   3 *واحد كوهدشت 428
  .آباد، دلفان، سلسله، كرمانشاه، كنگاور، نهاوند خرم  3 *واحد نورآباد دلفان 429

ن
را
ند
از
م

  

 نـور،  محمودآبـاد، كالردشـت،   قائمشـهر، فريـدونكنار،  شـمالي، سـيمرغ،    سوادكوه سوادكوه،ي، سار ،چالوس بار،يجو بابلسر، بابل، آمل،  1 مركز آمل 430
  .نوشهر

  .فريدونكنار، قائمشهر، محمودآباد، مياندورود، نكاء، نورشمالي، سيمرغ،  جويبار، ساري، سوادكوه، سوادكوهآمل، بابل، بابلسر،   1 مركز بابل 431
  .مياندورود، نكاء قائمشهر، كردكوي، گرگان، گلوگاه،سيمرغ، بابل، بندرگز، تركمن، بهشهر، جويبار، ساري،   1 مركز بهشهر 432
  .الهيجان، لنگرود، نور، نوشهركالردشت، آباد،  عباساشرفيه، املش، تنكابن، چالوس، رامسر، رودسر،  آستانه  2 مركز تنكابن 433
  .الهيجان، لنگرود، نوشهركالردشت، آباد،  عباساشرفيه، املش، تنكابن، چالوس، رامسر، رشت، رودسر، سياهكل،  آستانه  1 مركز رامسر 434
فيروزكوه، فريدونكنار، قائمشهر، كردكوي، نكـاء،  شمالي، سيمرغ،  بابلسر، بندرگز، بهشهر، جويبار، ساري، سوادكوه، سوادكوهآمل، بابل،   1 مركز ساري 435

  .گلوگاه، مياندورود، نور
  .نوشهرمحمودآباد، نور، كالردشت، قائمشهر،  آباد، فريدونكنار، عباسسيمرغ،  ،يچالوس، سار بار،يآمل، بابل، جو  1 مركز محمودآباد 436
  .قائمشهر، محمودآباد، نورسيمرغ، آمل، بابل، بابلسر، جويبار، ساري،   2 *واحد بندپي غربي 437
  .قائمشهر، محمودآباد، مياندورود، نكاء، نورسيمرغ، آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، جويبار، ساري،   2  *واحد بهنمير 438
  .قائمشهر، فيروزكوهشمالي، سيمرغ،  سوادكوهبابل، جويبار، ساري، سوادكوه،   2 *واحد پل سفيد 439
فريـدونكنار، قائمشـهر، گلوگـاه، محمودآبـاد، ميانـدورود،      شمالي، سيمرغ،  آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، جويبار، ساري، سوادكوه، سوادكوه  1 *واحد جويبار 440

  .نكاء
  .محمودآباد، نور، نوشهركالردشت، آباد، فريدونكنار،  آمل، بابل، بابلسر، جويبار، چالوس، عباس  2  *واحد چمستان 441
  .، نورمحمودآباد روزكوه،يتهران، دماوند، فپرديس، آمل، بابل، بابلسر،   2 *واحد رينه 442
  .فيروزكوه، قائمشهر، محمودآباد، مياندورودشمالي، سيمرغ،  آمل، بابل، بابلسر، جويبار، ساري، سوادكوه، سوادكوه  2 *واحد زيرآب 443
  .فريدونكنار، قائمشهر، نكاء، محمودآباد، مياندورودشمالي، سيمرغ،  آمل، بابل، بابلسر، جويبار، ساري، سوادكوه، سوادكوه  1 *شهر واحد قائم 444
  .قائمشهر، محمودآباد، مياندورود، نكاء، نورشمالي، سيمرغ،  آمل، بابل، بابلسر، جويبار، ساري، سوادكوه، سوادكوه  2 *واحد كله بست 445
  .نكاء، مياندورود قائمشهر، كردكوي، گلوگاه،شمالي، سيمرغ،  آمل، بابل، بندرگز، بهشهر، جويبار، ساري، سوادكوه، سوادكوه  1 *واحد نكاء 446
  .محمودآباد، نور، نوشهركالردشت، فريدونكنار، آباد،  عباسآمل، بابلسر، تنكابن، چالوس، رامسر،   1 *واحد نوشهر 447

ي
كز
مر

  

  .اراك، ازنا، اليگودرز، آشتيان، بروجرد، تفرش، خمين، خنداب، شازند، كميجان، گلپايگان، محالت، مالير  1 مركز اراك 448
 .، گلپايگان، محالتفريدونشهرخمين، خوانسار، دليجان، دورود، شازند، فريدن،  مياندشت، بويينازنا، اراك، اليگودرز،   2 مركز خمين  449
  .آران و بيدگل، آشتيان، برخوار، خمين، دليجان، ساوه، قم، كاشان، گلپايگان، محالت  1 مركز دليجان 450
  .آشتيان، تفرش، دليجان، زرنديه، ساوه، قم  1 مركز ساوه 451
  .، كميجان، مالير)بخش مركزي(، شازند، فراهان)بخش مركزي(چرداولازنا، اراك، بروجرد، تفرش، خمين، خنداب،   2 مركز شازند 452
 .ازنا، اليگودرز، اراك، خمين، خوانسار، دليجان، قم، كاشان، گلپايگان، محالت  2 مركز محالت  453
  .دليجان، شازند، جانيكمفراهان، اراك، تفرش، ساوه،  ان،يآشت  3 *واحد آشتيان 454
  .، محالتجانيكمفراهان، قم، اراك، تفرش، ساوه،  ان،يآشت  2 واحد تفرش 455
  .، قم، كبودرآهنگ)بخش مركزي(زهرا، تفرش، رباط كريم، رزن، زرنديه، ساوه، فراهان آشتيان، بويين  2 )*نوبران(آباد  واحد غرق 456
  .، فراهان، قم، كميجان)بخش(دليجان، رباط كريم، زرنديه، ساوه، شازند، شراءآشتيان، اراك، تفرش، خمين، خنداب،   2 واحد فرمهين 457
  .اراك، ازنا، اليگودرز، خمين، خوانسار، دليجان، دورود، شازند، گلپايگان، محالت  3)*چهارچشمه(باشي  واحد قورچي 458
  .همدان ر،يمال جان،يكبودرآهنگ، كمفراهان، شازند،  خنداب، اراك، تفرش، ان،يآشت  3 *واحد كميجان 459
  .همداننهاوند،  ر،يمال جان،يكبودرآهنگ، كمفراهان، شازند، اراك، خنداب،  ان،يآشت  3 *واحد ميالجرد 460
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  6پيوست شماره                                                                            نشگاه پيام نورهاي تحت پوشش مراكز و واحدهاي دانشگاهي دا هرستانش
 

 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان204 صفحه 6پيوست شماره 
 

  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان دانشگاه پيامنام مراكز و واحدهاي جدول 
دانشگاه 

 ي دانشگاهيمراكز و واحدها رديفنور استان پيام
ناحيه 
براي 
شهريه

  هاي آموزشي هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه نام شهرستان
  .واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيدلطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا 

ن
گا
مز
هر

  

 .بستك، بندرلنگه، پارسيان، خمير، قشم، گراش، الرستان، المرد، مهر  4 مركز بندرلنگه 461
آباد، خميـر، خـنج، رودان، سـيريك، قشـم، كهنـوج، گـراش،        بندرعباس، بندرلنگه، پارسيان، جاسك، حاجيبستك، بشاگرد، ابوموسي،   2 مركز بندرعباس  462

 .الرستان، منوجان، ميناب
.بندرلنگه، خمير، پارسيان، قشم  2 المللي كيش مركز بين 463
 .گنج، كهنوج، منوجان، ميناب قلعهبندرعباس، جاسك، جيرفت، رودان، سيريك، عنبرآباد، فارياب، بشاگرد،   3 مركز ميناب  464
  .ابوموسي، خمير، بندرعباس، رودان، قشم، ميناب  4  *واحد ابوموسي 465
 .المرد، مهربستك، بندرعباس، بندرلنگه، جهرم، خمير، خنج، گراش، الرستان،   4 *واحد بستك 466
 .بشاگرد، جاسك، چابهار، سيريك، كنارك، ميناب، رودان  4 *واحد بندر جاسك 467
 .، قشم، گراش، الرستان، ميناب)بخش مركزي(خمير، بستك، بندرعباس، بندرلنگه، رودان  3 *خمير واحد بندر 468
 .بستك، بندرلنگه، پارسيان، خنج، دير، عسلويه، كنگان، گراش، الرستان، المرد، مهر  4 *واحد پارسيان 469
 .داراب، رابر، رودان، سيرجان، فساآباد،  ارزوئيه، بافت، بندرعباس، حاجي  4 *آباد واحد حاجي 470
 . گنج، كهنوج، منوجان، ميناب آباد، رودان، رودبارجنوب، سيريك، عنبرآباد، فارياب، قلعه بندرعباس، جيرفت، حاجي  3 *واحد دهبارز 471
  .گنج، كهنوج، منوجان، ميناب بشاگرد، بندرعباس، جاسك، رودان، سيريك، فارياب، قلعه  4 *واحد سيريك 472
 . آباد، خمير، داراب، رودان، فسا، ميناب بندرعباس، حاجي  4 *واحد فين 473
 .ميناب ابوموسي، بندرعباس، بندرلنگه، خمير، رودان، قشم،  2 واحد قشم 474

ن
دا
هم

  

  .همدان نهاوند، قروه، كنگاور، كبودرآهنگ، صحنه، سنقر، ،سركانيتو بهار، اسدآباد،  2 مركز اسدآباد 475
  .همدان كنگاور، كبودرآهنگ، قروه،فامنين، صحنه،  سنقر، ،رزن سركان،يتو بهار، اسدآباد،  1 مركز بهار 476
 .كنگاور، مالير، نهاوند، همدانفامنين، اسدآباد، بروجرد، بهار، تويسركان، صحنه،   2 مركز تويسركان 477
  .همدان كبودرآهنگ،فامنين،  رزن، بهار، اسدآباد،  2 مركز رزن  478
 .كبودرآهنگ، همدانفامنين، آوج، اسدآباد، بهار، رزن،   2 مركز كبودرآهنگ 479
 .، مالير، نهاوند، همدان)بخش(اراك، بروجرد، بهار، تويسركان، سربند  2 مركز مالير 480
  .نهاوند ،ريمال كنگاور، دورود، سركان،يتو بروجرد، اسدآباد،  2 مركز نهاوند 481
  .همدان ،ريمال كنگاور، كبودرآهنگ، قروه،فامنين،  سنقر، ،رزن سركان،يتو بهار، اسدآباد،  1 مركز همدان 482
  .همدان كبودرآهنگ،فامنين،  رزن،، خدابنده، بهار اسدآباد،آوج،   2 *واحد دمق 483
.كنگاور، مالير، نهاوند، همدان، )بخش مركزي(بروجرد، تويسركان، سلسله  2 *واحد سامن 484
  . همدان كنگاور، كبودرآهنگ، صحنه، قروه، سنقر، ،رزن سركان،يتو بهار، اسدآباد،  2 *آباد واحد صالح 485
  .كبودرآهنگ، همدان ن،يرزن، فامن سركان،يبهار، تو اسدآباد،  2 *واحد فامنين 486
  .همدان كبودرآهنگ،فامنين، قروه،  رزن، بهار، اسدآباد،  2  *واحد قروه درجزين 487
  .، همداننهاوندسنقر، قروه، فامنين، كبودرآهنگ، كميجان،  ،خنداب، رزن ،بهار اسدآباد،  2  *واحد قهاوند 488
  .اسدآباد، بهار، رزن، سنقر، فامنين، قروه، كبودرآهنگ، كنگاور، همدان  2 *واحد اللجين 489

زد
ي

  

  .زدي بد،يم ز،ي، مهراشكذر تفت، اردكان،  1 مركز اردكان 490
.زرند، كوهبنان، مهريز، يزدبافق، بهاباد، تفت،   3 مركز بافق 491
 .، مهريز، ميبد، يزداشكذرابركوه، اردكان، بافق، تفت،   1 مركز تفت 492
  .، مهريز، ميبد، يزداشكذراردكان، بافق، تفت،   2 مركز رضوانشهر صدوق 493
  .، ميبد، مهريز، يزداشكذراردكان، بافق، تفت، خاتم،   2 مركز مهريز 494
  .زدي بد،يم ز،ي، مهراشكذراردكان، تفت،   1  مركز ميبد  495
 .، مهريز، ميبد، يزداشكذرابركوه، اردكان، بافق، تفت، خاتم،   1 مركز يزد 496
.آباده، ابركوه، اقليد، بوانات، تفت، مهريز، يزد  3 واحد ابركوه 497
 .، مهريز، ميبد، يزد، ابركوهاشكذراردكان، بافق، تفت،   2 *واحد زارچ 498
  .ريز، تفت بوانات، خاتم، شهربابك، مهريز، يزد، ني  4 * واحد مروست 499

  .خواهد بود  تحصيلي  رشته  اين  ، مركز ذيربط مجري تعهدات  اين  از انجام  باشد، و قبل مي  دانشگاه  تشخيص  به  مؤسس  هيأت  تعهدات  انجام  واحد منوط به  در اين  آموزشي  خدمات  ارائه *
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 سومفصل                             )                                                                                                                            گواهي تحصيلي( 1فرم شماره 

  1فرم شماره   205 صفحه  7پيوست شماره / سوم فصل 
  

   تعالي  سمهاب
   التحصيالن فارغ  براي  دانشگاهي پيش  اخذ مدرك  و سال  يا هنرستان  دبيرستان  خر دورهآ  دو سال  تحصيلي  رشته  عنوان  مربوط به  گواهي

   1394  سال صرفاً بر اساس سوابق تحصيليتحصيلي هاي  رشتهدر پذيرش در   شركت  براي  متوسطه  جديد آموزش  نظام  آموزان يا دانش و
  متوسطه  آموزش  قديم  نظام  قبل  سنوات  هاي ديپلمه براي متوسطه  دوره آخر  سال  سه همچنينو 

  كشور  آموزش  سنجش  سازمان
 

        - 2          - 1          : اينجانب
       

  :فرزند - 5       : سال متولد - 4             : شماره  شناسنامه  داراي - 3
 .دباش مي     : بخش - 8         : شهرستان - 7   : استان:  تولدم  محل  كه - 6
  : تحصيلي  رشته در - 9

   
 
  اشتغال  13        -          :تحصيلي  سال -11                                  -10

  

 .ام شده  التحصيل و يا فارغ  دارم  تحصيل به        
  جـدول   بـه   با توجـه  ) قديم  نظام  داوطلبان  براي(  متوسطه  آخر دوره  در سال  تحصيلم  محل ،)جديد  نظام  داوطلبان  براي(  دانشگاهي پيش  دورهدر   تحصيلم  محل -12

  : است  ذيل  شرح  راهنما به  دفترچه در 1شماره 
  نام بخش  كدبخش    نام شهرستان    نام استان  

      :بخش    :شهرستان    :استان
  سـوم   سال(  ديپلم  ماقبل  در سال  تحصيلم  ، محل)جديد  نظام  داوطلبان  براييا هنرستان   دبيرستان  سوم  سال(  دانشگاهي پيش  هدور  ماقبل  در سال  تحصيلم  محل -13

 :زير است  شرح  به راهنما  دفترچه در 1شماره   جدول  به  با توجه)  قديم  نظام  داوطلبان  براي  متوسطه
  نام بخش  كدبخش    نام شهرستان    نام استان  

      :بخش    :شهرستان    :استان
  سال(  ديپلم  ماقبل  در دو سال  تحصيلم  ، محل)جديد  نظام  داوطلبان  براييا هنرستان   دبيرستان  دوم  سال(  دانشگاهي پيش  هدور  ماقبل  در دو سال  تحصيلم  محل -14

  : زير است  شرح  به راهنما  دفترچه در 1شماره   جدول  به  با توجه)  قديم  نظام  داوطلبان  براي  متوسطه  دوم
  نام بخش  كدبخش    نام شهرستان    نام استان  

      :بخش    :شهرستان    :استان
  

                 معدل كتبي امتحانات نهايي سال سوم متوسطه نظام جديد 
  )ديپلم نظام جديد(                          

  .اند ديپلم نظام جديد دريافت نموده 1393تا  1384معدل كتبي امتحانات نهايي ديپلم متوسطه نظام جديد آموزش متوسطه براي داوطلباني كه در سال : توضيح
  

  مـدرك  اخـذ   از محـل   اسـت   عبارت  متوسطه  آموزش جديد  نظام  آموزان  و دانش  التحصيالن فارغ  آخر براي  سال  سه  تحصيل  منظور از محل -1: مهم  خيلي  تذكرات
  .باشـد  مـي   و يـا هنرسـتان    دبيرسـتان )  دوم  سـال (  ديـپلم   ماقبـل   سال  تحصيل  و محل)  هنرستانيا   دبيرستان  سوم  سال(جديد   نظام  اخذ ديپلم  ، محل دانشگاهي پيش

  ، محـل ) چهـارم   سـال (  اخذ ديـپلم   از محل  است  عبارت  ترتيب  به  متوسطه  آموزش  قديم  نظام  قبل  سنوات  هاي ديپلمه  براي  متوسطه  آخر دوره  سال  منظور از سه -2
  .باشد مي  هنرستان و يا  دبيرستان)  دوم  سال(  ديپلم  ماقبل  سال دو  تحصيل  و محل)  سوم  سال(  ديپلم  ماقبل  سال  تحصيل

  

دانشـجو  پذيرش   راهنماي  در دفترچه  مندرج  هاي دستورالعمل  به  توجه را با  فوق  مندرجات  كليه              اينجانب
  خـالف   فـوق   اطالعـات   شود كه  مشخص  زمان هر  چنانچه و  نمايم تاييد مي را آن  و صحت  تكميل 1394 سالق تحصيلي بر اساس سواب  صرفاًهاي تحصيلي  رشتهدر 
  .رفتار نمايد  اينجانب با  مربوطه  مقررات  مطابق تواند كشور مي  آموزش  سنجش  سازمان  است  واقع

  امضاء  محل          : داوطلب  خانوادگي  نام و  نام
 

 :خانوادگي  نام و  نام      .گرديد  تطبيق دقيقاً ، شده  ارائه/ موجود  مدارك استناد  به  فوق  مراتب
   و پرورش  آموزش  و يا اداره  يا آموزشگاه  يا هنرستان  و يا دبيرستان  دانشگاهي پيش  مركز آموزش  رئيسي امضا و مهر  محل
   .دندار  ديگري  ارزش  هيچگونه و  گرديده صادر 1394سال بر اساس سوابق تحصيلي   صرفاًهاي تحصيلي  رشتهمرحله پذيرش دانشجو در  در  نام ثبت  براي صرفاً  گواهي  اين

 تأييد آن توسط ادارات آموزش و پرورش ذيربط، نزد خود نگهداري نمايندپس از و نموده داوطلبان الزم است اين فرم را تكميل 

                                                                                                                                               
  
  
  
  

  نام طبق شناسنامه   نام خانوادگي طبق شناسنامه 

) قديم  نظام  داوطلبان  براي(  ديپلم  و عنوان) جديد  نظام  داوطلبان  براي(  دانشگاهي پيش  مدرك  گواهينامه  عنوان   

 )جديد  نظام  داوطلبان  براي(  دانشگاهي پيش  مركز آموزش
 ) قديم  نظام  داوطلبان  براي(  و يا هنرستان  دبيرستان
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  .باشند  داشته  همراه ييدأت  نگامه به را  الزم  مدارك و  مطالعه را  فرم  اين  دقت  به  انصرافي  دانشجويان:  توجه
  و پذيرش دانشجو نام ثبت  براي كشور  عالي  آموزش  سساتؤم و ها دانشگاه  شدگان پذيرفته  از تحصيل  قطعي  انصراف  فرم

  94مرداد ماه  -1394  سال  هاي تحصيلي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي رشته در
  تعالي  سمهاب

  :زير  مشخصات با  اينجانب
 :از  صادره                             : شناسنامه  شماره     :فرزند          : نام   : خانوادگي  نام

  :رشته    : مقطع    :دوره  تحصيلي  سال  سراسري  آزمون در  شده  ذيرفتهپ  13       : سال متولد
  :نامي ثبت  در سهميه                   :عالي  آموزش  سسهؤم
  . دارم را  دايم  تحصيل  ترك  تقاضاي زير،  تبصره  به  علم با و  تحصيل  ترك  نامه آيين و  آموزشي  از مقررات  كامل  آگاهي با

نماينـد از   مي  فرم  اين  تكميل  به  اقدام 1394  سالسوابق تحصيلي   هاي صرفاً بر اساس پذيرش در رشته در  و شركت  نام ثبت  براي  كه  شدگاني پذيرفته : تبصره
  ارسـال  و  تكميـل  و هسـتند   مستثني  انصراف  گرفتن  پس باز منظور  به  ماهه يك  بر فرصت  مبني  تحصيل از  انصراف و  تحصيلي  مرخصي  نامه آيين 34  ماده  شمول
 .دباش الذكر مي فوق  رشته در  از تحصيل  قطعي  انصراف  منزله  به  فرم  اين

  امضاءدانشجو   : تاريخ
 :مهم  تذكرات

 و  دوم  قسـمت   تكميل  به  نيازي اند، نكرده  واحد مراجعه  انتخاب  براي  نام ثبت از يا بعد  نكرده  نام ثبت  سراسري  آزمون در  قبولي از  پس  كه  شدگاني پذيرفته -1
  تحصـيلي   هاي در رشته  از آن  و قبل 1393  سال  انصرافي  دانشجويان -2. ذيربط ندارند  وزارت  داخل  دانشجويان امور  كل  توسط اداره  آن تاييد و  فرم  اين  سوم

  آمـوزش   تعهـد مقـرر در قـانون     ميـزان   بـه   تحصيل  ترك  از تاريخ  پس  كهو مركز امور دانشجويي وزارت بهداشت   و فناوري  تحقيقات ، علوم  وزارت  به  وابسته
باشد نيـاز   مي  تحصيل  محل  عالي  آموزش  يا مؤسسه  مورد تاييد دانشگاه  اند و كاركرد آنان نموده  حساب نيز تسويه  دانشجويان  رفاه  و با صندوق  ، خدمت رايگان

درمـان و    هاي علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و بهداشـت،     اخراجي تحت پوشش وزارتخانه - كليه دانشجويان انصرافي -3. ندارند  فرم  اين  سوم  قسمت  تكميل  به
  مراكـز تربيـت    شـدگان  پذيرفتـه  -4 .د شدبه تعهدات رشته قبولي جديد اضافه خواه موزش پزشكي در صورت قبولي در اين آزمون تعهد خدمت قبلي آنان آ

سـازمان  و تاييـد توسـط     فـرم   اين  سوم و  دوم  قسمت  تكميل  به  نيازي اند، نسپرده را  محضري تعهد و  نكرده  نام ثبت  سراسري  آزمون در  از قبولي  پس  كه  معلم
  .ندارند خدمت  محل  پرورش و  آموزش
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 تحصيل  مدت  در طول ندارد و جمعاً  بدهي  عالي  آموزش  مؤسسه  اين  تابعه  از واحدهاي  هيچيك  به  فوق  نامبرده  شود كه مي  گواهي
  هزينه  كمك و  وام  بابت  ريال                                    ، مبلغ بوده مند بهره  رايگان  از آموزش نيمسال/ثلث              مدت  به 

. و تعهد خاصي ندارد ننموده واريز/ نموده واريز  كه ديگر  مؤسسه هر/ دانشجويان  رفاه  هاي صندوق)  تفكيك  به(  خوابگاه و  تحصيلي
  . است  نكرده  ارائه/   است   كرده   ارائه  دانشگاه  به خودرا  رايگان  آموزش دعه  ايفاي  براي  الزم كار  انجام  گواهي  نامبرده ضمناً

                                                                                                 
   يامضا مهر و  محل                                                                                                   

 دانشجو  تحصيل  محل  عالي  آموزش  مؤسسه آموزش                                                                            

ين
ا

  
ت
سم

ق
  

زم
ال

  
ت
اس

  
اره

 اد
سط

تو
  

  كل
مور

ا
د 

ان
جوي

انش
 

 
خل

دا
  

رت
وزا

  
وم
عل

 
ات

قيق
تح

 ،
  

ري
ناو
و ف

  
رت

وزا
 يا 

و
 

 
ت
داش

به
د،  

ان
رم

  
ش

موز
وآ

  
ان
ازم

ا س
و ي

ي 
شك

پز
  

ش
موز

آ
  

ش
رور

و پ
  

ان
است

  
حل

م
  

ت
دم
خ

 )
اي
بر

  
ان
جوي

انش
د

  
كز

مرا
 

ت
ربي
ت

  
علم

م
 (

يل
كم

ت
 و  

شود
يد 

تاي
.

 

  
  شهريه   هزينه ريال                                        مبلغ                     مورخ                  شماره  فيش  طبق  فوق  نامبرده شود مي  گواهي

                                             و فناوري  ، تحقيقات علوم  وزارت  
  پزشكي  آموزش و  ، درمان بهداشت  وزارت    حساب  را به  رايگان آموزش  
                                         پرورش و  آموزش  وزارت   

 فيش  طي خود را  دانشجويان  رفاه هاي صندوق  مربوط به  هاي بدهي  ريال                                          ميزان  و  واريز نموده
  نامه  طي  نامبرده  از تحصيل  انصراف  مراتب.  پرداخته است  دانشجويان  رفاه  هاي صندوق                        مورخ                     شماره
 ضمناً به استناد بخشنامه . است  شده  اعالم  وي  تحصيل  محل  عالي  آموزش  مؤسسه  به                 مورخ                شماره

و با توجه به موافقت دفتر حقوقي وزارت متبوع، تعهد خدمت نامبرده در صورت قبولي  26/5/1381مورخ  34237/41شماره 
  .به پس از پايان تحصيالت در مقطع تحصيلي جديد موكول خواهد شد

  
  يامضا و مهر  محل

  و فناوري  ، تحقيقات علوم  وزارت  داخل  دانشجويان امور  كل  اداره
  پزشكي  آموزش و  درمان ، داشتبه  وزارت  خدمات آموزشي مركز 

 خدمت  محل  استان  پرورش و  آموزش  اداره كل

 :يحـــتوض
الـذكر، را   مـوارد فـوق    تمـامي   بر رعايت  موظفند عالوه  فرم  اين  و تكميل  از تحصيل  انصراف  در موقع  دبيري  هاي رشته  دانشجويان  دارند از جمله  خاص تعهد  كه  دانشجوياني -1

 - انصرافي  دانشجويان  كليه -2 .نمايند  تحويل دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود و مركز امور دانشجويي وزارت بهداشت  به  رايگان  آموزش  بدهي  پرداخت  هنگام
 مراكـز اخراجـي   - انصـرافي   دانشـجويان   كليـه  -3 .نمايند  مراجعههاي ذيربط  انهوزارتخ  داخل  دانشجويان امور  كل  اداره  به  است  الزم  فرم  اين  سوم  قسمت  تكميل  براياخراجي 
  پرداخـت   هـاي  زينـه ه -4 .كنند  مراجعهخدمت   محل  پرورش و  آموزشسازمان   به  است  الزم  فرم  اين  سوم  قسمت  تكميل  براي  پرورش و  آموزش  وزارت  به  وابسته  معلم  تربيت
  .نخواهد شد مسترد  عنوان  يچه بهتوسط دانشجو   شده
  : هـــتوج

: نام و شـركت نماينـد كـه    ثبت 94توانند در اين مرحله از آزمون سراسري سال  ها و مؤسسات آموزش عالي در صورتي مي بر اساس ضوابط دانشجويان دوره روزانه دانشگاه -1
نسبت بـه انصـراف   ، 1394م نتايج نهايي آزمون سراسري سال پايان اعالنام آزمون باشند و ثانياً حداكثر تا  اوالً واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت

بديهي است داوطلبان مذكور در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل تا تاريخ تعيين شده، در صـورت موفقيـت و قبـولي در آزمـون، بـه عنـوان       . قطعي از تحصيل اقدام نمايند
  كـه  كشور  عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه  دايم  انصرافي  دانشجويان  كليه -2 .باشند قبولي جديد خود نمي نام و ادامه تحصيل در رشته متخلف محسوب شده و مجاز به ثبت

  توسط مؤسسه  ،تاييد آن و  تكميل از  پس و  جدا نموده راهنما  دفترچه  اين از عيناً را  فرم  اين  است  دهند، الزم مي  انصراف 1394پايان اعالم نتايج آزمون سراسري سال حداكثر تا 
 بـرادران   كليـه  -3. وزارت علوم، و مركز امور دانشجويان وزارت بهداشـت، نـزد خـود نگهـداري نماينـد       داخل  دانشجويان امور  كل  مورد اداره  ذيربط و برحسب  عالي  آموزش

  مربوط بـه  10 يا و 5، 2، 1  بندهاي از  واجد يكي  عمومي  وظيفهسازمان   مقررات نظر د بايد ازباشن مي 1394  سال  سراسري  در آزمون  شركت  مند به عالقه  كه  انصرافي  دانشجوي 
  مـدرك   كـه   دانشجوياني  همچنين و  آموزشي  اخراجي  دانشجويان -4 .نمايند  ارائه  فرم  تاييد اين  نگامه به مربوط را  گواهي و باشند  دفترچه  اين در  مندرج  عمومي  وظيفه  مقررات
 و هـا  دانشـگاه   انصرافي  دانشجويان -5 .نمايند  ارائه و  تكميل  مقررات  اساس را بر  فوق  هاي اند نيز بايد قسمت اخذ نموده را)  كارداني و يا  عمومي  از كارداني  اعم(  كارداني  معادل

  دانشـجويي   چنانچه -6 .ندارند خود را  قبلي  در رشته  تحصيل  ادامه و  بازگشت  حق نشوند يا شوند و  پذيرفته  جاري  سال  سراسري  از اينكه در آزمون  اعم  عالي  آموزش  مؤسسات
 .شود قيد مي  عالي  آموزش  توسط مؤسسه  فرم  اين  دوم  ستون در و روز  برحسب  آن  باشد، مدت  نموده  استفاده  رايگان  آموزش از  نيمسال  يك از كمتر
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  دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيليبراي پذيرش و انتخاب رشته نام  نويس تقاضانامه ثبت پيش
  1394ماه سال  مرداددر 

  :نام پدر -3               :نام -2                   :   نام خانوادگي  - 1

  /                                  :                 سري و سريال شناسنامه - 6                                          :  شماره شناسنامه -5        مرد     زن   : جنس - 4

             سال  ماه  روز  

   :سال اخذ مدرك ديپلم -10   :كد عنوان ديپلم - 9  :كد ملي - 8 1 3             :تاريخ تولد - 7
  

    صحيح    اعشار                صحيح    اعشار        
              :معدل كتبي نهايي ديپلم -12                    :معدل كل ديپلم -11

  

  زرتشتي     مسيحي       كليمي        اسالم       :يند - 14:                                                                                    آموزي كد دانش -13

  :سهميه پذيرش داوطلب استفاده از -15

  مناطق               خانواده شهدا                جانبازان      و باالتر% 25فرزند جانباز    و باالتر% 25همسر جانباز  

  آزادگان    آزاده                فرزند    آزاده        همسر     فرزند شهيد و مفقوداالثر          همسر شهيد و مفقوداالثر         
  رزمنده سپاه پاسداران انقالب اسالمي                     رزمنده وزارت جهادكشاورزي      رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  

  

  ):                                                                                    پاسداران و يا نيروهاي مسلح  رزمندگان سپاه  از سهميه استفاده  متقاضيان  رقمي مخصوص  12پيگيري  كد -16

  :كد بخش محل تولد - 18                                 :مدت حضور داوطلبانه در جبهه به ماه -17

  معلول جسمي و حركتي كم شنوا            ناشنوا             كم بينا                       نابينا   :     معلوليت -19
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