
 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 35 صفحه ها پيوست
 

 :ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 2
  :وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دولتيها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاه )1-2

هي بـدي . ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو اعالم شـده اسـت   شرايط و ضوابط ذكر شده در اين بخش توسط دانشگاه )1-1-2
اقـدام بـه پـذيرش    ) متمركـز  بورسيه، شرايط خاص و يا نيمه(هاي داراي مصاحبه يا آزمون علمي  ها و مؤسساتي كه در رشته دانشگاه

لـذا الزم اسـت داوطلبـان شـرايط     . نمايند، شرايط و ضوابط اعالم شده را در زمان مصاحبه بررسي و كنترل خواهند نمود دانشجو مي
  .   هاي مزبور نمايند ، مبادرت به انتخاب رشتهبودنشرايط واجد و در صورت مطالعه به دقت مذكور را 

از ها و امكانـات رفـاهي و همچنـين     براي اطالع از وضعيت خوابگاه ،شود قبل از انتخاب رشته به كليه داوطلبان عزيز توصيه مي) 2-1-2
 آمـوزش عـالي  مؤسسـات   هـا و  دانشگاه هاي اينترنتي يتسا، 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 )3-1-2

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

نيـاز خوابگـاهي كشـور، صـندوق رفـاه       هاي دولتي جهت تأمين با توجه به اهميت تأمين خوابگاه براي دانشجويان و نظر به كمبود خوابگاه) 4-1-2
هـاي   هاي غيردولتي كشور از طريق شوراهاي نظارت و ارزيابي و دانشـگاه  دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام به ساماندهي خوابگاه

هاي غيردولتي داراي مجـوز، بـه    بگاهگيري از خوا لذا داوطلبان متقاضي خوابگاه، جهت كسب اطالعات بيشتر و بهره. منتخب هر استان نموده است
 . مراجعه نمايند www.swf.ir: هاي غيردولتي اين صندوق به نشاني اينترنتي سامانه خوابگاه

  : )علوم پزشكيهاي  بجز دانشگاه(دولتي و غيردولتي  عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه در  تحصيلي هاي مختلف  هريه دورهش )2- 5-1
 ، دانشگاه پيـام نـور و  ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي دانشگاهو پرديس خودگردان مجازي  ،حضوري ، نيمه)شبانه(نوبت دوم ( »غيرروزانه«هاي  كليه پذيرفته شدگان دوره

بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقـات  . باشند سه محل قبولي خود ميها و مؤسسات غيرانتفاعي، ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مؤس همچنين دانشگاه
هـا و مؤسسـات    دانشگاهلذا  .تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شدي مؤسسه ذيربط بر اساس تصميمات هيأت امنا مؤسسات،ها و  دانشگاهو فناوري ميزان شهريه در اين 

را در پايگاه اينترنتي خـود   مصوب هيأت امنا نمايند، موظفند جداول شهريه نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي »غيرروزانه«هاي  آموزش عالي دولتي و غيردولتي، كه در دوره
  . درج نمايند

  ***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 مجري، به پايگاه اينترنتي دانشگاههاي  در دانشگاه

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

  www.hmu.ac.ir  )ويژه خواهران(ـ قم ) س(حضرت معصومهعلوم انساني ه كددانش* 
  .ستا  الزامي) س(حضرت معصومهعلوم انساني  كدهدر دانش) چادر( داشتن حجاب برتر) 2. شوند شد و دانشجويان در خوابگاه خودگردان اسكان داده ميبا فاقد خوابگاه ملكي مي كدهدانش) 1
           025-36644311: نمابر   6641116: تلفن    1179: صندوق پستي).   اي فني و حرفه( 4قم، بلوار شهيد خداكرم، روبروي حوزه نظام وظيفه، كوچه شماره : نشاني) 3

  www.shariaty.ac.ir  )دكتر شريعتي(اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه* 
  021-55503769: نمابر     55538003-5: تلفن          .  خيابان دانشگاه ،خيابان ميعاد جنوبي ،بزرگراه شهيد تندگويان ،ميدان بهمن ،تهران: نشاني

  www.abru.ac.ir  ـ بروجرد) ره(العظمي بروجردي.. .ا دانشگاه آيت* 
  .آباد خرم ـجاده بروجرد  3بروجرد، كيلومتر : نشاني )2. هاي موجود، مطلقا تعهدي در قبال ارائه و يا واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد اين دانشگاه به دليل تكميل ظرفيت خوابگاه )1

     066-42468223: نمابر  42468320-1: تلفن        176: صندوق پستي
  www.araku.ac.ir  دانشگاه اراك* 

با اولويت اسكان داده  هاي موجود، هيچگونه تعهدي جهت واگذاري خوابگاه دولتي به دانشجويان دوره روزانه و شبانه ندارد اما به تعداد محدود دانشجويان روزانه اين دانشگاه به علت محدوديت) 1
  086-32777401-4: تلفن      .خيابان شهيد بهشتي، جنب پارك اميركبير اراك،: نشاني) 2 .توانند از خوابگاه خصوصي با پرداخت هزينه استفاده كنند يان شبانه ميشوند و دانشجو مي
  www.urmia.ac.ir  دانشگاه اروميه* 

هاي ثبت شده در سامانه خدمات آموزشي وزارت  باشد و فقط درخواست جديد در دو نيمسال اول و دوم معذور مي دانشگاه اروميه از بررسي هرگونه درخواست مهماني و انتقال دانشجويان ورودي) 1
ي دانشـجويان  هاي مجاز باقيمانده، خوابگاه ملكـي دانشـگاه بـرا    خوابگاه خودگردان تحت نظارت دانشگاه و در ترم 4و  3، 2، 1هاي  در ترم) 2 .قابل بررسي است) ارديبهشت هر سال 31-1(علوم 

  .هاي باال در هر نيمسال تحصيلي، امكان انتقال دانشجو از خودگردان به ملكي وجود دارد در صورت احراز رتبه) 3. گيرد تعلق مي
  044-32752842: نمابر          32755278 :تلفن            165 :صندوق پستي .              جاده سرو پرديس نازلو 11كيلومتر  ،اروميه: نشاني) 4

  www.ui.ac.ir  دانشگاه اصفهان* 
حداكثر زمان استفاده ) 2. شوند ظرفيت ساير دانشجويان با اولويت بندي اسكان داده ميشوند و در صورت وجود هاي دولتي اسكان داده مي االمكان در خوابگاه شرايط حتيكليه دانشجويان واجد) 1

هـاي   ، ميهمان، انتقالي، بورسيه، مجازي، پرديس، نيمه حضوري، شـاغل ارگـان  )شبانه(دوم  به دانشجويان نوبت) 3 .باشد هاي مجاز تحصيلي مي دستورالعمل وزارتي صرفاً در ترم ابگاه برابر بااز خو
در ايـن  ) 5. باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي) 4. گيرد تعلق مي بر با ضوابط خوابگاهدر صورت وجود ظرفيت برا )كيلومتر تا شهر اصفهان 100فاصله زير (دولتي و بخش خصوصي و بومي 

  .گردد مقررات ارائه مي ارائه تغذيه با يارانه دولتي صرفاً از روز شنبه تا چهارشنبه برابر با ضوابط و دانشگاه
  www.alzahra.ac.ir  )ويژه خواهران(ـ تهران ) س(دانشگاه الزهرا* 

هاي تهـران و   به دانشجويان روزانه و شبانه ساكن استان) 3. ترم است 8حداكثر ترم مجاز استفاده از خوابگاه براي مقطع كارشناسي  )2. گيرد خوابگاه فقط به دانشجويان روزانه دانشگاه تعلق مي) 1
  .خيابان ونك ميدان ونك،تهران، : نشاني) 5 .گيرد انشجويان شبانه، شاغل و پرديس خوابگاه تعلق نميبه د) 4. گيرد البرز خوابگاه تعلق نمي

  021-88049934: نمابر   85692560 :تلفن           199389176 :كدپستي
  www.ilam.ac.ir  دانشگاه ايالم* 

  . اساس امتياز و در نظر گرفتن رتبه قبولي، صورت خواهد گرفت خوابگاه به افراد متقاضي براري ذواگ) 2. باشد أهلي مياين دانشگاه فاقد خوابگاه مت) 1
  www.ub.ac.ir  دانشگاه بجنورد* 

                94531-55111: كدپستي      1339 :صندوق پستي.  جاده اسفراين 4بجنورد، كيلومتر : نشاني )2. نداردخوابگاه تامين نسبت به دانشگاه بجنورد هيچگونه تعهدي  )1
           058-32410700: نمابر           32284610-13: تلفن
  www.basu.ac.ir  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان* 

همچنين ) 2. نمايد هاي نيازمند توزيع مي هاي دانشجويان ورودي دوره روزانه، با مالحظه خانواده و نياز سنجي از خانوادههاي كنكور  رتبه  هاي محدود خود را با رعايت اولويت اين دانشگاه خوابگاه) 1
   .باشد مي) شبانه(اين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي براي دانشجويان دوره نوبت دوم 

  www.birgand.ac.ir  دانشگاه بيرجند* 
دانشگاه ظرفيت اسـكان   هاي هاي ملكي و استيجاري پرديس براي اكثريت پذيرفته شدگان غيربومي دوره روزانه در تمامي مقاطع تحصيلي، در خوابگاه 95-96ر سال تحصيلي دانشگاه بيرجند د) 1

همچنين دانشـكده  . ردان تحت نظارت دانشگاه انجام خواهد پذيرفتهاي خودگ هاي مذكور، تمهيدات الزم جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه بديهي است در صورت تكميل ظرفيت خوابگاه. دارد
: صـندوق پسـتي          .بيرجند، بلوار شهيد آويني، انتهاي بلوار دانشـگاه : نشاني) 2. هاي خودگردان امكان پذير خواهد بود اقماري فردوس فاقد خوابگاه ملكي بوده و اسكان دانشجويان در خوابگاه

     056-32202102-32202301-2: تلفن                 615-97175
  www.ikiu.ac.ir  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين* 

.دهد وجه به امكانات خود به تعداد محدودي از دانشجويان خوابگاه اختصاص ميتاين دانشگاه با 
  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 



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 36 صفحه ها پيوست
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.tabrizu.ac.ir  دانشگاه تبريز* 

امكان انتقال از دانشكده فني و مهندسي ميانه به دانشگاه ) 2 .واگذاري خوابگاه نداردفني و مهندسي مرند به دانشگاه تبريز وجود ندارد و دانشكده هيچ تعهدي در قبال دانشكدهامكان انتقال از ) 1
وجود ندارد و دانشكده تعهدي در قبال خوابگاه  كشاورزي و منابع طبيعي اهر به دانشگاه تبريز امكان انتقال از دانشكده) 3. ندارد و دانشكده هيچ تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد تبريز وجود

   041-33340081-9 :تلفن           51666-16471 :كدپستي          .بهمن 29بلوار ، تبريز: نشاني) 5 .خواهر در خوابگاه خودگردان مقدور خواهد بود اسكان دانشجويان) 4 .برادران ندارد
  www.jahrom.ac.ir  دانشگاه جهرم* 

      74137-66171: كدپستي .   جهرم، بلوار سپاه: نشاني) 2. باشد ي امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه بصورت خودگردان مي ارائه) 1
  071-54344446: نمابر      54344445: تلفن      74135-111: صندوق پستي

  www.hsu.ac.ir  دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار* 
در صـورت پذيرفتـه شـدن، ماهانـه مبلـغ       ،هاي اين دانشگاه را انتخاب نماينـد  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. داخت خواهد نمودسال پر 2حداكثر تا  ريال 000/000/5
        051-44012611: تلفن.        سبزوار، توحيدشهر: نشاني) 4. مراجعه نمايندتوانند به پايگاه اينترنتي دانشگاه  داوطلبان جهت دسترسي به اطالعات بيشتر مي) 3

  www.pgu.ac.ir  دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر* 
بـه   در دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي به كليه دانشجويان، در دانشكده فني و مهندسي جـم ) 2. دانشگاه تمامي تالش خود را جهت اعطا خوابگاه به دانشجويان ورودي جديد خواهد كرداين ) 1

 .هـاي خـودگردان اسـتفاده نماينـد     تواننـد از خوابگـاه   ساير دانشجويان نيز در صورت تمايل مي) 3. هفتاد درصد دانشجويان و در شهر بوشهر به پنجاه درصد دانشجويان خوابگاه تعلق خواهد گرفت
  .دنمراجعه نماي فوق دانشگاه به نشاني وبگاهجهت كسب اطالعات بيشتر به داوطلبان ) 4

  www.khu.ac.ir  دانشگاه خوارزمي ـ تهران *
هاي برتر آمون سراسري، تسهيالت ويژه مالي، رفاهي و  پذيرفته شدگان با رتبه دانشگاه خوارزمي براي )2 .هاي برتر خواهد بود الويت با رتبه ،هاي دانشجويي خوابگاه به دليل محدوديت ظرفيت) 1

  .استعدادهاي درخشان مراجعه نمايند ، بخش مديريتبه نشاني فوق دانشگاهوبگاه سب اطالعات بيشتر به داوطلبان جهت ك) 3. نمايد ارائه مي آموزشي
  www.du.ac.ir  دانشگاه دامغان* 

امكان ارائه خوابگاه به دانشجويان ) 2. گذار نمايدنيمسال تحصيلي خوابگاه وا 4به هر دانشجوي كارشناسي غيربومي اعم از دختر و پسر فقط  تواند با توجه به امكانات موجود، دانشگاه دامغان مي) 1
 .دامغـان، ميـدان دانشـگاه، سـاختمان اميركبيـر     : نشـاني ) 3. هاي غيردولتي براي ايشان فراهم نمايد د خوابگاهنتوا دانشگاه مي ،وجود ندارد و در صورت تمايل اين دسته از عزيزان) شبانه(نوبت دوم 
  023-35220251: ول خدمات آموزشيئتلفن كارشناس مس 35220089: تلفن مدير خدمات آموزشي  35220087: ر معاونت آموزشي و تحصيالت تكميليدفت كستلف    3671641167: كدپستي

  www.cmu.ac.ir  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار* 
   .باشد الزم به ذكر است كه خوابگاه دانشجويان خواهر در محوطه دانشگاه مي. دهد رفاهي قرار مي دانشگاه در اختيار كليه دانشجويان خوابگاه و امكاناتاين ) 1: شرايط عمومي) الف
اده از اسـتف  عدم داشتن ضعف بينايي، عـدم  -1: زير را دارا باشند آالت دريايي را انتخاب كنند بايد شرايط مهندسي دريانوردي و رشته مهندسي ماشين داوطلباني كه رشته) 1: شرايط اختصاصي) ب

ذكـر اسـت هزينـه كليـه      الزم بـه  .سالمت جسمي و روحي كامل با تاييد پزشك معتمد سازمان بنادر و دريانوردي عينك طبي، عدم داشتن كوررنگي چشم، عدم داشتن نقص جسماني و دارابودن
 بـراي  سـانتيمتر  170داشـتن حـداقل قـد     -2. )اسـت  آن ارگان قابل دسترسيگاه ا در وبه پزشكان معتمد سازمان بنادر و ارگان ليست(باشد  مراحل معاينات پزشكي بر عهده شخص داوطلب مي

هاي مـذكور   التحصيلي و اخذ مدرك كارشناسي در رشته پس از فارغ داوطلبان -3 .آالت دريايي سانتيمتر براي داوطلبان رشته مهندسي ماشين 165داشتن قد  داوطلبان رشته مهندسي دريانوردي و
هاي كارورزي الزم در روي كشتي در امتحانات شايستگي سازمان  پس از طي دوره بايست هاي دريايي باشند، ضمن دارا بودن شرايط اختصاصي ارگان مربوطه، مي در ارگان ي خدمتچنانچه متقاض

به دوره كارورزي در دريـا،   ه، شناسنامه دريايي و مجوز خروج از كشور جهت اعزامنياز به اخذ گذرنام الزم به ذكر است در صورت .دريانوردي شركت و حد نصاب نمره قبولي را كسب نمايند بنادر و
براي احراز مشـاغل دريـايي قابـل قبـول      داشتن معافيت پزشكي -4. تعهدي نخواهد داشت باشد و دانشگاه در اين زمينه هيچگونه تضامين مربوطه به عهده شخص دانشجو مي ها و تمامي هزينه

     054-35320020-24: تلفن        99717-56499: كدپستي           .چابهار، بلوار دانشگاه: نشاني -5 .باشد نمي
  www.razi.ac.ir  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه* 

از  تواننـد  شدگان دوره نوبـت دوم مـي   پذيرفته )2. نمايد ميدوره روزانه خوابگاه واگذار  شدگان به امكانات و ضوابط دانشگاه و برحسب رتبه قبولي آزمون سراسري به پذيرفتهبا توجهاين دانشگاه ) 1
تقاضـاي  ) 4. پرداخت شهريه خواهد بـود  آباد غرب و جوانرود و سنقر از طريق خوابگاه خودگردان با هاي اسالم دانشكده واگذاري خوابگاه در )3. خوابگاه خودگردان با پرداخت شهريه استفاده نمايند

 آباد شدگان مناطق محروم رشته صنايع شهر اسالم تحصيل پذيرفته محل )5. ه و بررسي نخواهد شدتآباد غرب و جوانرود و سنقر تا پايان دوره پذيرف هاي اسالم ن دانشكدهنقل و انتقال پذيرفته شدگا
: تلفـن   6714967346 : صـندوق پسـتي    . ، پـرديس دانشـگاه رازي  بريشـم بـاغ ا  ،طاق بسـتان  ،كرمانشاه: نشاني) 6. هاي مديريت مالي و مديريت بازرگاني شهر جوانرود خواهد بود غرب و رشته
دانشكده  نشاني) 8     083-45245012 :تلفن .خيابان دانشجو ،خيابان شهيد مطهريآباد غرب،  اسالم: آباد غرب مهندسي اسالم دانشكده فني نشاني) 7    083-34274581: نمابر    34277604

  .جاده سطر 3كيلومتر  ،شهرستان سنقر :دانشكده كشاورزي سنقر نشاني) 9    083-26232166 :تلفن    .انتهاي خيابان امام شافعي جوانرود،شهرستان : مديريت و حسابداري جوانرود
  www.zabol.ac.ir  دانشگاه زابل* 

          .شود خوابگاه استيجاري داده مي پرديس خودگردان و) شبانه(هاي نوبت دوم  متقاضيان دوره به كليه )2. روزانه در حد امكانات دانشگاه، خوابگاه تعلق خواهد گرفت به كليه متقاضيان دوره)1
  www.znu.ac.ir  دانشگاه زنجان* 

هاي دولتي رايگان اسـتفاده   از خوابگاه 95-96خود باشند در سال اول تحصيلي ) ها در كشور و بدون احتساب سهميه( در رشته امتحاني  درصد اول ورودي 5اي كه جزء  دانشجويان پذيرفته شده) 1
هـاي دولتـي، امكـان تخصـيص خوابگـاه بـراي        با توجه به محدوديت اين دانشگاه در واگـذاري خوابگـاه   )2. خواهند نمود و در باقيمانده سنوات مجاز تحصيل با تعرفه دولتي اسكان خواهند يافت

كارشناسـي و  (بـراي دانشـجويان دختـر     )ب .)كارشناسي و كارداني به ترتيب از ترم پنجم و سـوم (نشجويان پسر از نيمه دوم دوران تحصيل براي دا )الف: باشد دانشجويان روزانه به شرح ذيل مي
در حـد امكانـات   (هاي خودگردان خصوصـي   هتوانند در خوابگا هاي اول و دوم صرفاً مي دانشجويان پسر در نيمه اول دوران تحصيل و دانشجويان دختر در ترم) كارداني به ترتيب از ترم سوم و دوم

اين دسته از دانشـجويان در صـورت تمايـل    . را ندارد) شبانه(ها به دانشجويان نوبت دوم  دانشگاه زنجان هيچ تعهدي نسبت به تأمين و تخصيص خوابگاه )3. با هزينه شخصي اسكان يابند) موجود
هـاي   خوابگـاه  يبهـا  جهت كسب اطالعات بيشتر و همچنين ميزان اجـاره  )4 .خودگردان بخش خصوصي با هزينه شخصي استفاده نمايندهاي  توانند در كل مدت زمان تحصيل خود از خوابگاه مي

  .باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي )5. مراجعه نمائيد  /1512http://www.znu.ac.ir/stu_vp :خودگردان خصوصي به نشاني
  www.kazerunsfu.ac.ir  ازروندانشگاه سلمان فارسي ـ ك* 

  .كازرون، چهارراه ارشاد، ابتداي خيابان طالقاني: نشاني) 2 .مراجعه شودبه نشاني فوق دانشگاه گاه براي اطالع بيشتر از شرايط عمومي و رفاهي دانشگاه به وب) 1
  071-42229080: نمابر    42226050-1 :تلفن
  www.semnan.ac.ir  دانشگاه سمنان* 

ضـمنا  ) 2. كند و از ارائه خوابگاه به دانشجويان شبانه و پرديس خودگردان معـذور اسـت   انشگاه سمنان با توجه به محدوديت امكانات به دانشجويان روزانه فقط در سال اول خوابگاه واگذار ميد) 1
كيلـومتري از   24و  20بـه فاصـله   (شـهر و شـهميرزاد    اين دانشگاه به ترتيـب واقـع در مهـدي    شناسي و علوم تربيتي، منابع طبيعي و آموزشكده دامپزشكي محل تحصيل و خوابگاه دانشكده روان

  023-33654324-6 :تلفن            .پرديس شماره يك دانشگاه ،روبروي پارك سوكان ،ميدان دانشگاهجاده دامغان  4سمنان، كيلومتر : نشاني) 3. باشد مي) شهرستان سمنان
  www.usb.ac.ir  چستان ـ زاهداندانشگاه سيستان و بلو* 

دانشـجويان مجـرد روزانـه غيربـومي در سـنوات مجـاز       از  %40به  فقط) 2 .كند دانشگاه خوابگاه واگذار ميهاي تك رقمي مجرد به مدت هشت نيمسال در سايت به دارندگان رتبهدانشگاهاين ) 1
بـراي دانشـجويان    ) 4. باشـد  براي دانشجويان دوره روزانه، نوبت دوم و پرديس نمي مين خوابگاه متاهليأهيچگونه امكان ت )3 .آزمون سراسري خوابگاه واگذار خواهد شد براساس رتبه داوطلب در

هاي خودگردان  خوابگاه از امكاناتتوانند  دانشجويان دوره نوبت دوم و پرديس مي )5. تغذيه وجود ندارد نوبت دوم و پرديس هيچگونه امكانات رفاهي اعم از خوابگاه، سرويس اياب و ذهاب و دوره
  .مراجعه نمايند دانشگاه وبسايتاطالعات بيشتر به  داوطلبان جهت كسب )6. استفاده كنند) بخش خصوصي در سطح شهر(

  www.sku.ac.ir  دانشگاه شهركرد* 
. گيرد ترم تحصيلي خوابگاه تعلق مي 6از دانشجويان روزانه واجد شرايط به مدت حداكثر  %30حداكثر  ها به نامه واگذاري خوابگاه لذا مطابق شيوه. باشد اين دانشگاه داراي محدوديت خوابگاه مي) 1

. ندارد )بت دومنو(ست اين دانشگاه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه براي دانشجويان شبانه ا بديهي .هاي غيردولتي تحت نظارت دانشگاه استفاده نمايند توانند از خوابگاه ديگر دانشجويان متقاضي مي
كيلومتري  20(، دانشكده هنر وعلوم انساني فارسان واقع در شهرستان فارسان )روزانه اعم از شبانه و( حقوق اسالمي صنايع دستي و فقه و هاي فرش، محل تحصيل كليه دانشجويان رشته ضمناً) 2

  . باشد خوابگاه مي ليكن اين دانشكده براي دانشجويان شبانه فاقد ،دهد ه ميائن روزانه خوابگاه اردانشكده هنر و علوم انساني فارسان به كليه دانشجويا) 3. باشد مي )شهركرد
  www.uk.ac.ir  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان* 

تاپ  پو خوابگاه و  پرداخت مبلغ ريالي معادل قيمت يك ل دانشگاه تسهيالتي مانند استفاده رايگان از سلف سرويس) 2 .دانشگاه در مورد تسهيالت رفاهي براي دانشجويان شبانه تعهدي ندارد) 1
مجتمع آموزش عالي بافت نسبت به تهيه خوابگاه ) 3 .نمايد و رتبه كل دو رقمي براي دانشجويان هنر و حقوق فراهم مي) باستثناي دانشجويان هنر و حقوق(براي دانشجويان با رتبه كل سه رقمي 

بردسـير،  : نشاني مركز آموزش عـالي بردسـير  ) 5 .در مجتمع آموزش عالي بردسير خوابگاه خودگردان فقط براي دانشجويان روزانه دختر وجود دارد) 4 .عهدي نداردبراي دانشجويان روزانه و شبانه ت
  78417-53693: كدپستي.    19، نبش كوچه ياس )عج(ميدان معلم، بلوار وليعصر

  www.sbu.ac.ir  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران* 
داوطلبان سـاير  ) 2 .و باالتر 8000داراي نمره كل  هاي آزمايشي علوم رياضي و فني داوطلبان گروه) 1. روزانه با شرايط زير ارائه خواهد شد دورهفقط به دانشجوان  خوابگاهبه دليل كمبود امكانات، 

  .باشد ي ميدانشگاه فاقد خوابگاه متأهل) 3 .و باالتر 7500هاي آزمايشي داراي نمره كل  گروه



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 37 صفحه ها پيوست
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.scu.ac.ir  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز* 

  .گلستان بزرگراهاهواز، : نشاني) 3. دانشگاه هيچگونه تعهدي در برابر خوابگاه دانشجويان شبانه ندارد) 2. براي دانشجويان روزانه محدوديت خوابگاه وجود دارد) 1
  061-33360256: نمابر         33330011-19 :تلفن         61357-83151: كدپستي

  www.azaruniv.edu  دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز* 
مهمـان، انتقـال دائـم و تغييـر     (االت دانشجويي نقل و انتق) 3 .فاقد خوابگاه متاهلي استدانشگاه ) 2. متناسب با امكانات خود به پذيرفته شدگان حائز شرايط، خوابگاه واگذار خواهد كرددانشگاه ) 1

كليـه داوطلبـان قبـل از انتخـاب      )4. ها مطابق ضوابط و قوانين مربوطه بررسي خواهد شد بديهي است درخواست نقل و انتقال به ساير دانشگاه. هاي تبريز ممنوع است به هر يك از دانشگاه) رشته
.   باشـد  جاده تبريز ـ مراغـه مـي    35كيلومتر در محل اصلي دانشگاه،  نشاني) 5. ش دانشجو در اين دانشگاه، به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايندرشته براي اطالع از ساير ضوابط و شرايط پذير

  041-34327500 :تلفن          53714-161 :صندوق پستي          5375171379 :كدپستي
  www.shirazu.ac.ir  دانشگاه شيراز* 

اولويت  )2 .شود نفر دانشجوي پسر در خوابگاه دولتي ظرفيت دارد كه بر اساس اولويت واگذار مي 200نفر دانشجوي دختر و  200با توجه به محدوديت خوابگاهي، دانشگاه حداكثر براي پذيرش  )1
 .شـود  كيلومتري در صورت وجود ظرفيت، خوابگـاه واگـذار مـي    100جويان روزانه ساكن اطراف شيراز تا شعاع به دانش )3. باشد واگذاري خوابگاه، با دانشجويان داراي رتبه برتر آزمون سراسري مي

 .ماييـد نجعـه  مرافـوق   دانشگاه شـيراز بـه نشـاني   وبگاه در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر در مورد خوابگاه به  )5. دانشگاه هيچ گونه تعهدي نسبت به ارائه امكانات خوابگاه متأهلي ندارد )4
بلوار جام جم، جنب صدا و سيما، ساختمان شيراز، : نشاني) 7 .كيلومتري شهرستان داراب قرار دارد 7كيلومتري شهر شيراز و دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب در  270شهرستان داراب در  )6

   071-31136: نمابر      36460015: تلفن              71345-1585: ستيصندوق پ                71946-84334 :كدپستي      .مديريت دانشگاه شيراز
  .باشد هاي حضوري مي ها مانند شرايط عمومي دوره شرايط عمومي پذيرش در اين دوره :عمومي شرايط )الف :هاي مجازي شرايط مربوط به دوره

نـام معـادل يـك سـوم      جازي، با استفاده از سيستم نوين آموزش الكترونيكي، تشكيل هر دوره منوط به حـداقل ثبـت  هاي م هاي زياد برگزاري دوره با توجه به هزينه )1 :شرايط اختصاصي) ب
طبق نظـام   )3. شددر اختيار دانشجويان قرار داده نخواهد ... با توجه به نوع سيستم آموزش هيچگونه امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه، سلف سرويس، وام دانشجويي و )2. باشد ظرفيت هر دوره مي

هـاي   و فايـل ) sess(دانشگاه شـيراز   هاي الكترونيكي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش به روش الكترونيكي بر مبناي ارائه فايل موجود در سيستم اتوماسيون آموزشي نامه آموزش
امتحانات در اواسط هر نيمسال تحصيلي و در پايان آن به صورت حضوري و در حال حاضر در چند  )4. باشد هاي مجازي مي صوتي فلش موجود در قسمت محتواي دروس و سپس برگزاري كالس

ير از شيراز و هزينه برگزاري امتحانات غ: تذكر. باشد شود كه انتخاب محل امتحان بر عهده دانشجو مي مركز از قبيل شيراز، تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، بابل، بندرعباس، كرمان و اهواز برگزار مي
جهـت اطالعـات بيشـتر و ميـزان شـهريه بـه سـايت دانشـكده          )5 .باشد كه در ابتداي سال تحصيلي ميزان آن توسط دانشكده مشخص خواهـد شـد   در ساير مراكز امتحاني بر عهده دانشجو مي

www.vus.ir 7194684389: كدپسـتي   .طبقـه اول  ،بلوار جام جم، ساختمان جنب مـديريت دانشـگاه شـيراز    شيراز، :هاي الكترونيكي دانشگاه شيراز نشاني دانشكده آموزش) 6. مراجعه نماييد 
  071-36460515 :نمابر  36460603: تلفن         713453139: صندوق پستي

  www.iribu.ir  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران* 
مؤمن و متعهد به نظام و داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران براي داوطلـب و   )2 .عتقاد و التزام عملي به اصل واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانا) 1: شرايط عمومي) الف

خيابـان  ، تهـران : نشـاني  )5 .دانشگاهي از آموزش و پـرورش  معتبر پيش ارائه مدرك رسمي و )4 .و عدم سوءپيشينه كيفري) داوطلبين مرد( نداشتن منع قانوني از لحاظ نظام وظيفه )3 .خانواده وي
  021-22168538 و 22652241 و 22021933 و 22014688: تلفن. ابتداي اتوبان نيايش، )عج( وليعصر

موفقيـت در گـزينش و    )3 .)عمومي و تخصصي(به حضوري موفقيت در مصاح )2. باشد مي) با احتساب دوران خدمت سربازي(سال  22حداكثر سن براي متقاضيان  )1 :شرايط اختصاصي) ب
متقاضيان پس از مصاحبه حضوري، تأييد گزينش سازمان (برخورداري از سالمت كامل به گواهي مركز بهداشت سازمان صدا و سيما  )4 .هاي عمومي به تأييد گزينش سازمان صدا و سيما صالحيت

سازمان صدا و سيما هيچ گونه تعهـدي   )5 .)شود پس از اعالم نهايي نتايج، تحت هيچ شرايطي به اعتراضات رسيدگي نخواهد شد تأكيد مي. شد و مركز بهداشت به ترتيب اولويت، پذيرش خواهند
حصيل و برابـر ضـوابط كـارداني چهـار تـرم و      دانشجويان در طول ت )6. آموختگان واجد شرايط در اولويت هستند مبني بر جذب و استخدام پذيرفته شدگان ندارد؛ اما در صورت نياز سازمان، دانش

برابر ضوابط و مقررات به دانشجويان  )8. باشند مي) تعهد خدمت دو برابر مدت تحصيل در كشور(دانشجويان مشمول مقررات آموزش رايگان  )7. كنند كارشناسي هشت ترم كمك هزينه دريافت مي
ها و دروس خاص ارائه شده از سوي دانشگاه  وقت بوده، و ملزم به گذراندن دوره  شدگان به صورت تمام حضور پذيرفته )9. گيرد نشجويي تعلق مي، خوابگاه دا)به غير از ساكنين استان تهران و البرز(

الـذكر   شرايط و ضـوابط فـوق  : تذكرات مهم*  .نمايند توانند از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان مطابق آيين نامه وزارت علوم استفاده پذيرفته شدگان همانند ساير دانشجويان كشور مي )10. هستند
هاي مختلف تحصـيلي   ضمن موفقيت در مصاحبه حضوري، برابر شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو مربوط به نوبت دوم رشته) شبانه(صرفاً مربوط به دوره روزانه بوده، لهذا داوطلبان دوره نوبت دوم 

  .شد خواهند...)  عدم ارائه امكانات رفاهي و، شهريهپرداخت ( ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه
  www.jsu.ac.ir  دانشگاه صنعتي جندي شاپور ـ دزفول* 

   64615-334 :سـتي صندوق پ .         دزفول روبروي پايگاه چهارم شكاري ،دزفول: نشاني )2. شود دانشجويان پسر بر حسب اولويت و در حد امكانات دانشگاه انجام مي واگذاري خوابگاه براي )1
  061-42426666: نمابر     42428000: تلفن
  www.atu.ac.ir  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران* 
 هاي كشـوري در هـر   وزانه دارنده مقامشدگان ر پذيرفته) 2. از اولويت دريافت خوابگاه برخوردار خواهند شد 1000هاي زير  دانشجويان روزانه كارشناسي با رتبه) 1 :ضوابط واگذاري خوابگاه) الف

در صـورت وجـود ظرفيـت اسـكان داده     ) با اولويت دانشجويان دختـر (ساير دانشجويان روزانه  )3 .يك از مسابقات علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي از اولويت دريافت خوابگاه برخوردار خواهند شد
اسـت و در صـورت امكـان در    ) شـبانه (دانشـگاه فاقـد خوابگـاه بـراي دانشـجويان نوبـت دوم       ) 4 .شوند نظر دانشگاه اسكان داده مي هاي خودگردان زير شوند و در غير اين صورت، در خوابگاه مي

البـرز، فقـط در صـورت وجـود      هـاي تهـران و   هاي تابعه در استان به دانشجويان ساكن شهرستان) 6. دانشگاه عالمه فاقد خوابگاه متأهلي است) 5. هاي خودگردان اسكان داده خواهند شد خوابگاه
  .مراجعه نمايند به نشاني فوق دانشگاه گاههاي شبانه و اطالعات بيشتر به وب ي دانشجويان دوره داوطلبان براي اطالع از شهريه) 7. گردد ظرفيت مازاد، خوابگاه ارائه مي

     021-44737510-19: تلفن            1489684511 :كدپستي       .   هكده المپيك، تقاطع بزرگراه شهيد همتتهران، سازمان مركزي، بلوار د :نشاني) د
  www.iust.ac.ir  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران* 

 هاي دانشجويي جمله خوابگاه نظر به اينكه استفاده از خدمات رفاهي از )2. ور استمقد نيمسال تحصيلي 8به مدت  از البرز و تهران تنها هاي غير دانشجويان پسر ساكن استانارائه خوابگاه به) 1
  .صندوق رفاه دانشجويان پرداخت نمايند شروع ترم به قبل از متقاضيان بايستي اجاره خوابگاه هر ترم را ،باشد رايگان نمي

  www.um.ac.ir  دانشگاه فردوسي مشهد* 
به تعدادي از دانشجويان متاهل به شرط احراز شرايط، خوابگـاه   .گيرد انشجويان دختر نوبت دوم طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان، خوابگاه دانشجويي تعلق ميبه دانشجويان دوره روزانه و د) 1

هزينـه شـهريه و    )3 .گـردد  ان به دانشگاه تخصيص دهد پرداخت ميمتناسب با اعتباري كه صندوق رفاه دانشجوي) شبانه(وام پرداخت شهريه به دانشجويان نوبت دوم  )2. گردد متاهالن واگذار مي
بنياد دانشگاهي فردوسي در راسـتاي حمايـت از داوطلبـان     )4 .گردد هاي آموزشي براساس ضوابط مصوب هيات امناي دانشگاه فردوسي مشهد محاسبه مي واحدهاي درسي نوبت دوم در كليه گروه

داوطلبان گـروه آزمايشـي   * . كند به كليه پذيرفته شدگان برتر در دانشگاه فردوسي مشهد به شرح زير بورس تحصيلي اعطاء مي 1395سال  مون سراسري، درها از طريق آز مستعد ورود به دانشگاه
داوطلبـان گـروه آزمايشـي علـوم رياضـي و فنـي       *  .سال تحصيلي 4ريال و خوابگاه به مدت  000/500/3كشوري با مبلغ بورس ماهيانه  500هاي مهندسي با رتبه زير  علوم رياضي و فني رشته

كشوري با  2500داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي با رتبه زير *  .سال تحصيلي 4ريال و خوابگاه به مدت  000/500/3كشوري با مبلغ بورس ماهيانه  2500هاي غيرمهندسي با رتبه زير  رشته
ريال و خوابگـاه بـه    000/500/2كشوري با مبلغ بورس ماهيانه  100داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني با رتبه زير *  .سال تحصيلي 4ه مدت ريال و خوابگاه ب 000/500/3مبلغ بورس ماهيانه 

اعطـاي  : مهـم  تـذكر ) 5 .سال تحصيلي 4دت ريال و خوابگاه به م 000/500/2كشوري با مبلغ بورس ماهيانه  150هاي خارجي با رتبه زير  داوطلبان گروه آزمايشي زبان . *سال تحصيلي 4مدت 
فردوسـي بـه   دانشگاه ها در وبگاه بنياد دانشگاهي  اطالعات بيشتر در خصوص جزئيات اين بورس) 6. نمايد هاي تحصيلي هيچ گونه تعهد استخدامي براي دانشگاه فردوسي مشهد ايجاد نمي بورس
  .باشد ميقابل دسترسي  www.faf.um.ac.ir :نشاني

  www.qom.ac.ir  اه قمدانشگ* 
  025-32103000: تلفكس   37116146611 :كدپستي    . بلوار الغدير، بعد از شهرك قدسقم، بلوار امين،: نشاني

  www.kashanu.ac.ir  دانشگاه كاشان* 
ه دختران بصورت خودگردان داخل دانشگاه وجود دارد و دانشجويان واجد شرايط با براي دانشجويان پسر روزانه، خوابگاه به صورت خودگردان و تحت نظارت دانشگاه در خارج دانشگاه و خوابگا) 1

باشـد، واحـد    هايي كه پذيرش در آنهـا فقـط زن مـي    براي رشته) بصورت خودگردان(محل تحصيل و خوابگاه  )2. توانند از خوابگاه استفاده نمايند پرداخت اجاره بهاي تعيين شده توسط دانشگاه مي
گيرد، در صـورت امكـان و وجـود     خوابگاه تعلق نمي) شبانه(به دانشجويان نوبت دوم  )3. باشد كيلومتري دانشگاه كاشان مي 10و در فاصله ) انتهاي خيابان طالقاني(در بلوار مالصدرا  خواهران واقع

برابر ) از شنبه تا چهارشنبه(رفاه دانشجويان صرفاً براي دانشجويان روزانه در روزهاي غيرتعطيل تغذيه با نرخ صندوق  )4. ظرفيت خالي، با نرخ مصوب دانشگاه برابر مقررات خوابگاه ارائه خواهد شد
ع روزانه نيز همانند دانشجويان اتبا )6. توانند از تغذيه استفاده نمايند مي) يارانه% 50با لحاظ (هزينه تمام شده % 50با پرداخت حدود ) شبانه(دانشجويان نوبت دوم  )5. شود ضوابط و مقررات ارائه مي

     0361-5552930: نمابر       5555333: تلفن                 87317-51167: كدپستي.            كاشان، بلوار قطب راوندي: نشاني )7. توانند از تسهيالت استفاده نمايند دانشجويان شبانه مي
  www.uok.ac.ir  دانشگاه كردستان ـ سنندج* 

 گيرد و دانشگاه در قبـال سـاير   ساير شرايط و كسب امتيازات الزم، خوابگاه تعلق مي دوره روزانه، در صورت دارا بودن )براساس رتبه آزمون(از پذيرفته شدگان برتر % 50 ه فقط بهدر اين دانشگا) 1
 )4. باشـد  رشته فقه و حقوق شافعي ويژه اهـل سـنت مـي    )3. گيرد نمي ظير خوابگاه تعلقامكانات رفاهي ن) شبانه(به دانشجويان دوره نوبت دوم  )2. دانشجويان جهت اعطاي خوابگاه تعهدي ندارد

   087- 33624004:نمابر    33660067: تلفن      66177-15175 :كدپستي     416: صندوق پستي. بلوار پاسداران سنندج،: نشاني
  087-38220051: تلفن   .دانشكده فني مهندسي و علوم پايه بيجار بيجار، بلوار الغدير، ميدان هفت شهيد، :هاي بيجار رشته محل نشاني) 5



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 38 صفحه ها پيوست
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.kub.ac.ir  )ويژه خواهران(دانشگاه كوثر ـ بجنورد * 

شهريور شمالي، كوچه  17جنورد، خيابان استان خراسان شمالي، ب: نشاني) 3. باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي مي) 2. باشد پذيرش دانشجويان در اين دانشگاه فقط از ميان داوطلبان زن مي) 1
  0584-2260245: نمابر      2260008:  تلفن      94156-15458: كدپستي.        شهيد نوريان

  www.gu.ac.ir  دانشگاه گلستان ـ گرگان* 
  .گرگان، خيابان شهيد بهشتي: نشاني) 2. باشد ان ميآباد كتول، فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي دولتي براي دانشجوي دو شهر گرگان و علي راين دانشگاه د) 1

      0171-2229068:  تلفن و نمابر       49138-15759: كدپستي        155: صندوق پستي
  www.gonbad.ac.ir  دانشگاه گنبدكاووس* 

اسـتان گلسـتان،   : نشـاني  )3. باشـد  داراي خوابگاه بـه صـورت خـودگردان مـي    ) خواهرانويژه(ر دانشكده علوم انساني آزادشه )2. باشد فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي ميدانشگاه گنبدكاووس) 1
  017-33224060: نمابر        33225022 :تلفن        . گنبدكاووس، خيابان شهيد فالحي، انتهاي بلوار بصيرت

  www.guilan.ac.ir  دانشگاه گيالن ـ رشت* 
بـه كليـه   ) 3. باشـد  به دانشكده فني امكان پذير نمي) واجارگاهـ   رودسر( ادامه تحصيل  دانشجويان فني شرق) 2. براي اسكان خوابگاه محدوديت دارد 95-96دانشگاه گيالن در سال تحصيلي ) 1

و كمتـر از آن در گـروه    500دارندگان رتبه كشوري  -1: شود ميليون ريال كمك هزينه تحصيلي پرداخت مي 4ترم تحصيلي ماهيانه  6 پذيرفته شدگان حائز رتبه كشوري به شرح ذيل براي مدت
آن در گروه آزمايشي علوم انساني كليه پذيرفته  و كمتر از 250دارندگان رتبه كشوري  -3 .و كمتر از آن در گروه آزمايشي علوم تجربي 1500دارندگان رتبه كشوري  -2 .آزمايشي رياضي و فيزيك

داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به ) 4 .گيرند رعايت مقررات در اولويت استفاده از خوابگاه و استفاده نامحدود از كتابخانه قرار ميبا  1000شدگان حائز رتبه كشوري كمتر از 
    013-33690525 :نمابر    33690274-8 :تلفن                 41996-13776 :كدپستي.          )جاده قزوين 5كيلومتر (بزرگراه خليج فارس  ،رشت: نشاني) 5. نشاني فوق مراجعه نمايند

  www.lu.ac.ir  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم* 
 1000هاي زير  هاي خوابگاه، تغذيه، اياب و ذهاب دانشجويي، بهداشت و درمان، ورزشي، فرهنگي و فوق برنامه و غيره به دارندگان رتبه اعطاي تسهيالت نقدي و غيرنقدي از جمله كمك هزينه) 1

هـاي مراكـز    خوابگـاه ) 3 .گونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه بـه دانشـجويان نـدارد    دانشگاه لرستان و مراكز اقماري وابسته به دانشگاه هيچ) 2). رتبه كل كشوري بدون اعمال سهميه(كشوري 
   066-32228751: تلفن    .روبروي ايران خودرو ،انديمشك ـ اده پلدخترج 2كيلومتر : مركز اقماري پلدختر نشاني) 4 .باشند اقماري بصورت خودگردان مي

   066-32641001-2 :تلفن    .جاده تنگ قلعه 5كيلومتر ،انتهاي خيابان بوعلي: مركز اقماري كوهدشت نشاني) 5
   http://du.lu.ac.ir :پايگاه اينترنتي    066-32732399-32721725 :تلفن    .نورآباد، ابتداي بلوار آزادي، جنب يگان امداد نيروي انتظامي :مركز اقماري نورآباد نشاني) 6
   www.aleshtar.ac.ir: پايگاه اينترنتي                  066-32530590-1 :تلفن      .ميدان واليت انتهاي بلوار شهيد مطهري: مركز اقماري الشتر نشاني) 7
  066-33120104 :نمابر            33120097-33120106 :لفنت      .تهران ـ آباد اده خرمج 5آباد، كيلومتر  خرم: نشاني سازمان مركزي دانشگاه) 8

  www.umz.ac.ir  دانشگاه مازندران ـ بابلسر* 
  011-35334253: نمابر      35303000-35302000: تلفن         . بابلسر، خيابان پاسداران: نشاني) 2 .كند خوابگاه واگذار ميبه دانشجويان دانشگاه در حد امكانات ) 1

  www.uma.ac.ir  دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل* 
نيمسال اول  چهار :خواهران. صورت امكان خوابگاه خودگردان هاي بعد در خوابگاه دولتي و براي ترمدونيمسال تحصيلي :برادران: شهر اردبيلهاي موجود در دانشكده) 1: وضعيت واگذاري خوابگاه

دوره روزانه خوابگاه دولتي واگذار خواهـد   فقط براي دانشجويان خواهر :دانشكده فناوري نوين شهرستان نمين) 2. خوابگاه خودگردان هاي بعد در صورت امكان ه دولتي و براي ترمتحصيلي خوابگا
دانشكده كشاورزي  )4 .شود دانشجويان برادر خوابگاه خودگردان واگذار مي سال و براينيم 8براي دانشجويان خواهر دوره روزانه خوابگاه دولتي به مدت : دانشكده كشاورزي شهرستان مغان) 3. شد

  045-33512081-90 :تلفن           .خيابان دانشگاه اردبيل، انتهاي: نشاني) 6 .اطالعات بيشتر در وبگاه دانشگاه )5 .باشد خوابگاهي مي فاقد امكانات :مشگين شهر
  www.mhec.ac.ir  دانشگاه مراغه* 

مراغه، : نشاني) 3 جهت كسب اطالعات بيشتر به وب سايت دانشگاه مراغه مراجعه فرماييد) 2. مهيا خواهد شدبراي متقاضيان رساند در صورت امكان خوابگاه خودگردان  به اطالع داوطلبان مي) 1
  041-37276068-37273068: تلفن             55181-83111: كدپستي        55136-553: صندوق پستي        . بزرگراه اميركبير، ميدان مادر، خيابان دانشگاه

  www.malayeru.ac.ir  دانشگاه مالير* 
.   جـاده اراك  4 ماليـر، كيلـومتر  : نشـاني ) 3 .دانشـگاه مراجعـه نماييـد   پايگـاه اينترنتـي   جهت كسـب اطالعـات بيشـتر بـه     ) 2. دانشگاه در قبال ارائه خوابگاه دولتي هيچگونه تعهدي ندارداين ) 1

  081-33339981 :تلفن             65719-95863: كدپستي
  www.qiet.ac.ir  هاي نوين ـ قوچان دانشگاه مهندسي فناوري* 

  .مشهد ـ جاده قوچان 5كيلومتر : نشاني) 3. يدمراجعه نمايپايگاه اينترنتي دانشگاه جهت كسب اطالعات بيشتر به ) 2. باشد مي) خصوصي(به صورت خودگردان  هاي اين دانشگاه خوابگاه) 1
  051-47344000: تلفن
  www.neyshabur.ac.ir  دانشگاه نيشابور* 

  051-43305234: نمابر         43305000: تلفن      93197-74400: كدپستي.    انتهاي بلوار اديب ،شهرك قدس، نيشابور: نشاني) 2 .باشد دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي مياين ) 1
  www.velayat.ac.ir  دانشگاه واليت ـ ايرانشهر* 

     054-37212292: تلفكس      37212351-37212289-90: تلفن.     جاده بمپور 4استان سيستان و بلوچستان، شهرستان ايرانشهر، كيلومتر : نشاني
  www.vru.ac.ir  ـ رفسنجان) عج(دانشگاه وليعصر* 

هـاي سراسـري    هاي مختلف در كليه مقاطع تحصيلي در اين دانشگاه، كه از طريق آزمـون  اي را براي پذيرفته شدگان برگزيده و برتر رشته هاي ويژه دانشگاه در نظر دارد امتيازات و حمايتاين ) 1
باشـد كـه بـه     ها، كمك هزينه تحصيلي، اهداي تجهيزات كمك آموزشي و امكانات رفاهي و خوابگاهي ويژه مي يتي اين حما از جمله. شوند، را ارائه نمايد سازمان سنجش آموزش كشور جذب مي

  .دگير خوابگاه به پسران پذيرفته شده در نوبت دوم تعلق نمي )2. نامه و دستورالعمل اجرايي در پورتال رسمي دانشگاه به نشاني فوق براي اطالع متقاضيان درج شده است صورت آيين
   034-34356700: نمابر         31312188و  31312189 :تلفن دفتر معاون آموزشي         7718897111: كدپستي     ). ابتداي جاده يزد(ابتداي بلوار واليت  ،رفسنجان: نشاني) 3

  www.hormozgan.ac.ir  دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس* 
  3995 :صندوق پستي   .جاده ميناب 6 كيلومتر بندرعباس،: نشاني) 2 .باشد ميمعذور ) نوبت دوم روزانه و( ها ه به دانشجويان كليه دورهه و واگذاري خوابگائاين دانشگاه از ارا) 1

          076-33711000-8 :تلفن
  www.art.ac.ir  دانشگاه هنر ـ تهران* 

 دانشـگاه تـالش خـود را بـراي     )4. دانشگاه فاقد خوابگاه مجردي است )3. متاهلي استدانشگاه فاقد خوابگاه) 2 .اياب و ذهاب به پرديس كرج و بالعكس را ندارد سرويسدانشگاه امكان ارائه )1
مطابق ضـوابط تعيـين    ظف به رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسبدانشجويان مو )5. دوم انجام خواهد داد نوبتو هاي خودگردان مورد تاييد وزارت علوم به دانشجويان روزانه  معرفي خوابگاه

كليه  )7. جبراني و كمبود خود را پرداخت نمايند نياز، بايست شهريه دروس پيش باشند مي نياز مي آموزشي موظف به اخذ دروس پيش دانشجويان دوره روزانه كه به تشخيص گروه) 6 .باشند شده مي
امتحان عملي شركت كرده و داراي حداقل نمره قبولي براي رشته مورد تقاضا  هاي نمايش و موسيقي براي تغيير رشته الزم است در زمان آزمون در انشجويان رشتهد الخصوص پذيرفته شدگان علي

  .باشند
  www.tabrizau.ac.ir  دانشگاه هنر اسالمي ـ تبريز* 

دايـر خواهـد   ) 95مهر ( 95-96نيمسال اول از هاي برادران  تشكيل خواهد شد و كالس) 95بهمن ماه ( 95-96خواهران از نيمسال دوم  يها كليه كالس )2. باشد مي خوابگاه دانشگاه فاقداين ) 1
  041-35412140 :نمابر      35297521و  35419975 :تلفن     51335-4567: صندوق پستي   5164736931: كدپستي       .ميدان حكيم نظامي ،خيابان آزادي ،تبريز: نشاني) 3 .شد

  www.aui.ac.ir  دانشگاه هنر اصفهان* 
  031-36249841: نمابر     36248089-36249840: تلفن   1744: صندوق پستي   .چهارراه خاقاني ،حكيم نظامي ياباناصفهان، خ: نشاني) 2. باشد دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه مياين ) 1

  www.shirazartu.ac.ir  دانشگاه هنر شيراز* 
اين دانشگاه فاقد خوابگـاه دولتـي    )2 .گردد برگزار مي 2هاي فرش و باستان شناسي در ساختمان شماره  هاي معماري داخلي، مرمت بناهاي تاريخي و موزه در ساختمان شماره يك و رشته رشته) 1

جهـت اطالعـات   ) 3. هاي بخش خصوصي استفاده نماينـد  توانند با پرداخت هزينه اجاره از خوابگاه باشد و امكان ارائه و يا واگذاري خوابگاه به دانشجويان را ندارد و دانشجويان پذيرفته شده مي مي
نبش  ،خيابان شهيد عابدي ،شيراز: 2ساختمان شماره نشاني ) 5*   32298011-5 :تلفن .شيراز چهارراه ادبيات: 1ساختمان شماره : نشاني) 4. ييدمراجعه فرما به نشاني فوقدانشگاه وبگاه بيشتر به 

  071-38256567 :تلفن . نهمكوچه 



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 39 صفحه ها پيوست
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.yu.ac.ir  دانشگاه ياسوج* 

هاي برتـر آزمـون سراسـري و همچنـين برگزيـدگان       اين دانشگاه به منظور جذب استعدادهاي برتر، به رتبه) 2 .باشند رام و نفت و گاز گچساران فاقد خوابگاه ميهاي صنعت و معدن چ دانشكده) 1
  .ياسوج، خيابان ارتش: نشاني) 3. نمايد ها، با شرايط مندرج در وبسايت دانشگاه، بورس تحصيلي اعطا مي جشنواره

  www.yazd.ac.ir  زددانشگاه ي* 
تومـان اعطـا    000/500هاي برتر كه دانشگاه يزد را به عنوان گزينه اول در انتخاب رشته منظور نمايند كمك هزينه تحصيلي شامل موراد زير تا سقف ماهيانه  دانشگاه يزد به دانشجويان با رتبه) 1

پژوهشي و فرهنگـي، كمـك هزينـه     ـ  هاي آموزشي هاي آموزشي، كمك هزينه شركت در فعاليت پژوهشي، كمك هزينه شركت در كالس ـ  تاب و تجهيزات آموزشيكمك هزينه خريد ك: كند مي
به كليه پذيرفته شـدگان دوره روزانـه و شـبانه    ) 3. دمراجعه فرمائي  talent.yazd.ac.ir:نشانيبراي اطالع بيشتر به وبگاه مركز استعدادهاي درخشان دانشگاه به ) 2. هاي پژوهشي انجام پروژه

ه دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه كه فاصـله محـل   ب) 4. شود كيلومتر باشد در سنوات مجاز، خوابگاه واگذار مي 100متقاضي خوابگاه كه فاصله محل سكونت از دانشگاه يزد بيش از ) نوبت دوم(
از شـنبه تـا چهارشـنبه    ) 6. باشـد  دانشگاه يزد فاقد خوابگاه متأهلي مي) 5. شود به تشخيص دانشگاه خوابگاه واگذار مي ،فضاي مازاد باشد در صورت وجودكيلومتر  100سكونت از دانشگاه كمتر از 

  .بلوار دانشگاه يزد، صفاييه، ميدان عالم،: نشاني) 8 .گيرد وعده غذايي صبحانه و شام صرفا به دانشجويان خوابگاهي تعلق مي) 7 .گردد تغذيه با يارانه دولتي به دانشجويان ارائه مي
  www.bam.ac.ir  مجتمع آموزش عالي بم* 

بينـي شـده و    خودگردان با قيمت مناسـب پـيش   اما براي كليه دانشجويان خوابگاه. گونه تعهدي براي تامبن آن ندارد مجتمع آموزش عالي بم فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي دولتي بوده و هيچ) 1
  034-44215868: تلفن .           بم، بزرگراه خليج فارس: نشاني) 2. تحويل داده خواهد شد

  www.gonabad.ac.ir  مجتمع آموزش عالي گناباد* 
  .گناباد، خيابان شهدا، بعداز دادگستري: نشاني) 2 .به نشاني فوق مراجعه نمايند ها به وبگاه دانشگاه ها و گرايش داوطلبان جهت كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط و رشته)1

     0533-7353969: نمابر          7355969: تلفن
 هنر تهران  دانشگاهبورسيه ارتش در موسيقي نظامي  رشته
نظـام جمهـوري    ايمان به انقالب اسـالمي و  )3. االصل بودن ايراني تابعيت جمهوري اسالمي ايران و) 2. متدين به دين مبين اسالم و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه) 1 :شرايط عمومي) الف

عدم ) 6. عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي) 5 .نظام جمهوري اسالمي ايران اقدام عليه انقالب و عدم محكوميت ناشي از) 4. آن راه تحقق اهداف اسالمي ايران و آمادگي فداكاري در
عدم سوءپيشـينه كيفـري برابـر اعـالم مراجـع      ) 8. عدم معروفيت به فساد اخالقي و عدم اعتياد به مواد مخدر) 7. هاي سياسي و الحادي و غيرقانوني گروه يا وابستگي به احزاب و سابقه عضويت و

داشتن سالمت جسماني و رواني و تناسـب انـدام    )10. صورت استعفاء و يا اخراج برابر قوانين و مقررات ارتش هاي دوره آموزشي در كافي مبني بر پرداخت دو برابر هزينه سپردن تعهد) 9. ذيصالح
نتايج  )1 :نحوه اعالم نتايج) ب .نداشتن كارت معافيت پزشكي از حوزه نظام وظيفه )11 .مهوري اسالمي ايرانينات پزشكي نيروي زميني ارتش جبرابر تاييد مركز معا )متر سانتي 165حداقل قد (

شـركت در معاينـات جسـماني و     نـام داوطلبـين در ايـن دانشـگاه و     ثبت )2. به اطالع داوطلبان خواهد رسيد www.sanjesh.org :از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني
تـاريخ مراجعـه معاينـات پزشـكي و مصـاحبه       تماس تلفني، اعالن واجدان شرايط، هيچكونه مكاتبه، )3. باشد ها به معني اگاهي از تمامي ضوابط و مقررات دانشگاه علوم پزشكي ارتش مي مصاحبه

   .داوطلبان براي كسب هرگونه اطالع بايد به سايت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه نمايند) 4 .نخواهد گرفتنام با داوطلبان از طرف اين دانشگاه صورت  حضوري و تاريخ ثبت
و بـراي داوطلبـان نيمسـال دوم     31/6/95مبناي احتساب سن داوطلبان در نيمسـال اول  ( سال تمام22حداكثر سن  سال و16حداقل سن در هنگام پذيرش داوطلبان  )1 :شرايط اختصاصي) الف
به حداكثر ) خدمت مقدس سربازي(مدت خدمت دوره ضرورت  د،ان داوطلباني كه در حال انجام خدمت مقدس سربازي در نيروهاي مسلح بوده و يا آن را به اتمام رسانيده) 2 ).خواهد بود 30/11/95

 21و در راسـتاي مفـاد مـاده    . اضافه خواهـد شـد   ،باشند مي )فرزند شهيد(سال به حداكثر سن داوطلباني كه از بستگان درجه يك شهدا  5در زمان پذيرش ) 3. اضافه خواهد شد) سال22( سن آنان
مشخص بـودن   )4 .باشند حداكثر سن معاف مياز شرط استخدامي، و امتيازات الزم در آزمون ) تراز علمي(و فرزندان آنان، در صورت كسب حدنصاب قبولي قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 
دانشـگاهي و دفترچـه آمـاده بـه      و بعد از آن، دارا بودن گواهي پايان تحصيالت متوسطه و پـيش  1376گواهي اشتغال به تحصيل براي متولدين دارا بودن (وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبين آقا 
احـراز  ) 5 ).هت داوطلبان منقضي خـدمت و قبل از آن، دارا بودن گواهي اشتغال خدمت سربازي براي داوطلبان سرباز، دارا بودن كارت پايان خدمت ج 1375خدمت بدون مهر غيبت براي متولدين 

باشند بايستي در موقع پذيرش برگه تسويه حساب و يا نامـه   هاي دولتي و غيردولتي كشور شاغل به تحصيل مي داوطلباني كه در دانشگاه )6. صالحيت علمي به تائيد هيئت علمي منتخب دانشگاه
 داوطلبـان در ) 8. تحقيقات الزم به تائيد مركز گـزينش نزاجـا   مصاحبه علمي، روانسنجي، تست ورزش و راز صالحيت مكتبي و موفقيت دراح) 7. انصراف از تحصيل دانشگاه مربوطه را ارائه نمايند

 نيروهـاي زمينـي،   يكي از مراكز ستاد فرماندهي آجا، تحصيل جهت اشتغال در دانشجويان پس از فراغت از) 9. هاي دولتي و غيردولتي باشند نام نبايستي در استخدام هيچيك از سازمان هنگام ثبت
يا ارتكاب اعمالي كـه موجـب اخـراج وي از     صورت انصراف دانشجو و در) 10. بندي معدل كل نمرات طول تحصيل تقسيم خواهند شد ي و قرارگاه پدافند در كل كشور براساس رتبهيدريا هوائي و

ضـامن معتبـر و سـپردن تعهـد      معرفي) 11 .از ادامه تحصيل در رشته مربوطه در اين دانشگاه محروم خواهد شد) هاي آموزشي و آمادي دو برابر هزينه(جبران خسارات مالي  عالوه بر ،ارتش گردد
پوشيدن لباس مصوب ارتشي بـراي دانشـجويان ايـن     )13. داوطلبان متاهل حق شركت در معاينات و گزينش اين دانشگاه را ندارند) 12. نقطه از كشور هر مقررات ارتش در ضوابط و خدمتي برابر

  .اي وجود ندارد بعد از قبولي در اين دانشگاه امكان تغيير رشته و انتقال دائم در هيچ مقطع و رشته) 15. نام ندارند ثبت التحصيالن مقاطع كارداني و باالتر حق فارغ )14. دانشگاه الزامي است
مشمول پرداخت حقوق برابر (دانشجويان در طول مدت تحصيل ماهيانه مبلغي  )2. در خواهد آمدهوري اسالمي ايران منام به استخدام رسمي ارتش ج دانشجو از بدو ورود و ثبت) 1 :امتيازات) ب

مر براي خود حكمت كارت، دفترچه بيمه درماني و بيمه ع مسكن،: همچنين دانشجويان ارتش از تسهيالتي مانند )3. به عنوان كمك هزينه تحصيلي دريافت خواهند نمود )قانون هماهنگ پرداخت
هاي مربوطه باشند ضمن برخـورداري   هاي ممتاز و نخبه كه برابر راي دانشگاه محل تحصيل خود مشمول آيين نامه دانشجويان رتبه) 4. هاي مصوب برخوردار خواهند شد و عائله تحت تكفل و وام
امكان ادامه تحصيل در همـه   )5. باشند براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بعدي بدون آزمون ورودي مي هاي الزم، مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان از جوايز نفيس و مساعدت

و خارج از هاي طولي و عرضي و پودماني در داخل  دانشجويان پس از فراغت از تحصيل امكان شركت در دوره )6. مقاطع با توجه به نياز سازمان و با هماهنگي كارگزيني نيروي مربوطه وجود دارد
 .خواهند داشت مهوري اسالمي ايرانكشور را برابر روش جاري و قوانين ارتش ج

  
  :ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 3-2

از نحوه ارائه خدمات دانشـجويي  براي اطالع از شرايط و ضوابط و همچنين  ،تخاب رشتهشود قبل از ان به كليه داوطلبان عزيز توصيه مي )1-3-2
  .دانشگاه ذيربط، مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خدمات اطالع حاصل نمايند سايت اينترنتي، به هر دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي

 سـاير تسـهيالت  از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهـاب و  فاعي غيرانتغيردولتي و ها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاه )2-3-2
  .باشند معذور مي خودرفاهي به دانشجويان 

هاي دولتي جهت تأمين نيـاز خوابگـاهي كشـور، صـندوق رفـاه       با توجه به اهميت تأمين خوابگاه براي دانشجويان و نظر به كمبود خوابگاه) 3-3-2
هـاي   هاي غيردولتي كشور از طريق شوراهاي نظارت و ارزيـابي و دانشـگاه   تحقيقات و فناوري اقدام به ساماندهي خوابگاهدانشجويان وزارت علوم، 

هاي غيردولتي داراي مجوز، به سامانه  گيري از خوابگاه لذا داوطلبان متقاضي خوابگاه، جهت كسب اطالعات بيشتر و بهره. منتخب هر استان نموده است
 . مراجعه نمايند www.swf.ir: ردولتي اين صندوق به نشاني اينترنتيهاي غي خوابگاه

  :غيردولتي ـ غيرانتفاعي عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه در  تحصيلي هاي مختلف  هريه دورهش) 2- 4-3
. باشند ، ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مؤسسه محل قبولي خود مي»انتفاعيغيردولتي ـ غير «آموزش عالي ها و مؤسسات  كليه پذيرفته شدگان دانشگاه

تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت ي مؤسسه ذيربط بر اساس تصميمات هيأت امنا مؤسسات،ها و  دانشگاهبر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه در اين 
  . را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايند مصوب هيأت امنا ، موظفند جداول شهريهغيرانتفاعيها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاها لذ .خواهد شد

  ***توجه  ***      هاي مختلف تحصيلي   هاي ثابت و متغير رشته داوطلبان براي اطالع از ميزان شهريه       *** توجه  ***
  .ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو مراجعه نمايند ه اينترنتي دانشگاهمجري، به پايگا مؤسساتدر 

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

  www.alborzq.ac.ir  البرز ـ قزوينغيرانتفاعي  دانشگاه* 
و  ه با بنياد شهيد و ايثارگران و كميته امداد در خصـوص فرزنـدان  دانشگااين  )3. شود مي هاي اول تخفيف داده به دانشجويان ممتاز رتبه )2. باشد مي خوابگاه براي دانشجويان داراي دانشگاهاين ) 1

شهريه ثابت از پرداخت كشوري،  1000 دانشجويان با رتبه زير )4 .توانند از اين قرارداد استفاده نمايند شرايط مي همسران شاهد و اعضاي تحت پوشش كميته امداد قرار داد داشته و دانشجويان واجد
  .قزوينـ كرج  بزرگراهشهر محمديه، جنب  قزوين،: نشاني) 5. دباشن شهريه ثابت در اولين نيمسال تحصيلي معاف مي% 50كشوري از پرداخت  3000تا  1001و دانشجويان با رتبه 

    028-32574044: نمابر   32577190الي   99 :تلفن



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

 عيها و مؤسسات غيرانتفا و ضوابط دانشگاهشرايط 40 صفحه ها پيوست
 

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

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

نـام تعهـد    براي كليه دانشجويان الزامي است و هنگام ثبت 2رعايت مفاد مندرج در دفترچه شماره  )3. هاي مرتبط با دانشگاه براي دختران و پسران ت كامل اصول عفاف در محيطو رعاي) خواهران
براي اطالع دقيق . استفاده نمايند) ع(المللي امام رضا تحصيل رايگان در دانشگاه بينتوانند از شرايط  داوطلبان داراي معدل ديپلم برتر مي )4. مكتوب در خصوص رعايت مفاد فوق اخذ خواهد گرديد

) ع(نظر به اينكه دانشـگاه امـام رضـا   ) 5 .جعه شوداز شرايط معدلي در هر رشته امتحاني و نيز شرايط الزم جهت تداوم تحصيل رايگان در طول تحصيل، به سايت رسمي دانشگاه به نشاني ذيل مرا
. لذا دانشجويان بايد در ابتداي هر نيمسال نسبت به پرداخت شهريه مصوب اقدام نماينـد  .گردد هاي دانشگاه به اخذ شهريه از دانشجويان تامين مي گردد بخشي از هزينه يرانتفاعي اداره ميبصورت غ

، در شرايط علمـي يكسـان،   )شركت و موسسه 120بيش از (، فرهنگي و هنري وابسته به خود هاي اقتصادي ها و سازمان در صورت نياز آستان قدس رضوي به استخدام نيروي انساني در شركت )6
هـا و موسسـات علمـي     دانشجوياني كه در طول سال تحصيلي در دانشگاه در مسابقات علمي و يا ورزشي دانشگاه )7. از اولويت استخدام برخوردارند) ع(المللي امام رضا التحصيالن دانشگاه بين فارغ
نامه اسـتعدادهاي درخشـان    دانشجويان ممتاز و حافظين قرآن در طول دوران تحصيل براساس شيوه )8. شركت و مقام اول تا سوم را كسب نمايند از دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند شد كشور

تواننـد از خوابگـاه دانشـجويي بـا هزينـه       ومي واجد شرايط مقررات استفاده از خوابگاه دانشگاه ميدانشجويان دختر و غيرب )9. از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد) ع(المللي امام رضا دانشگاه بين
ه اعطـا  اين دانشگاه به داوطلبان ممتاز و كم برخوردار تسهيالت ذيل را در قالب بورسي )11. آموختگان اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش )10. شخصي استفاده نمايند

امكـان اسـتفاده از سـلف     -4. ارائه خوابگاه دانشجويي به صـورت رايگـان   -3. پرداخت كمك هزينه تحصيلي بصورت ماهيانه -2). ع(المللي امام رضا تحصيل رايگان در دانشگاه بين -1: نمايد مي
نام به وبگاه دانشـگاه بـه نشـاني فـوق مراجعـه       هاي ثبت دقيق اعطاي بورسيه و نيز دريافت فرمداوطلبان براي كسب اطالعات تكميلي در خصوص شرايط  -5. سرويس دانشگاه به صورت رايگان

  .ميدان فلسطين مشهد،): خواهران( پرديس رضواننشاني ) 13    051-38041: تلفن .مشهد، خيابان دانشگاه، خيابان اسرار: سازمان مركزي نشاني) 12 .نمايند
  www.bou.ac.ir  ـ قم) ع(باقرالعلومغيرانتفاعي  دانشگاه* 

 .باشد مي ، از شرايط اختصاصي اين دانشگاههاي علميه و باالتر مورد تاييد مركز مديريت حوزه 6داشتن تحصيالت حوزوي پايه 
  www.iuc.ac.ir  چابهارغيرانتفاعي   گاهدانش* 

دانشگاه  دانشگاه با توجه به داشتن امكانات خوابگاهي مدرن با كيفيت و استاندارد در محدوده )2. وري اسالمي ايراناسالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمه اعتقاد و پايبندي به )1
 به ترتيـب از تخفيـف   )مسالدو ني شامل(داوطلبان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال  )3. مستقل اقدام خواهد نمود در قبال اخذ هزينه نسبت به تامين خوابگاه براي دختران و پسران به صورت

   99717-73711 :كدپستي    . سيستان و بلوچستان، چابهار، منطقه آزاد تجاري، صنعتي، تراس بهشت: نشاني )4. خواهند بود درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف 50و  75، 100
  054-35314310: تلفكس    31292205: تلفن
  www.khayyam.ac.ir  خيام ـ مشهدغيرانتفاعي   گاهدانش* 

 يول بر اساس مصوبات هيات امناا سال تحصيلي دانشجويان رتبه پايان هر در )2. گردد و بصورت غيرحضوري انجام ميدانشگاه به نشاني فوق  از طريق مراجعه به وبگاه نام پذيرفته شدگان ثبت) 1
يك نوبـت، غـذا بـا نـرخ      به دانشجويان در )4 .به دانشگاه هاي متعلق خوابگاه در )هزينه اخذ با(براي كليه دانشجويان تامين خوابگاه  )3 .شد خواهند دانشگاه، مشمول تخفيف شهريه براي سال بعد

 يه دانشجويان از مزاياي بيمهكل )6. تحقيقات و فناوري از وام شهريه برخوردار شوند توانند با موافقت صندوق رفاه وزارت علوم، دانشجويان مي) 5 .شود دانشگاه داده مي دانشجويي در سلف سرويس
  051-35134777 - 35252777 - 35156 :تلفن               .ميدان مطهري رفيعي، شهيد بلوار ،)ع(علي بزرگراه امام مشهد، :نشاني) 7. شد حوادث برخوردار خواهند

  www.soore.ac.ir  سوره ـ تهرانغيرانتفاعي   گاهدانش* 
 هـاي پـذيرش ايـن    دانشگاه به ويژه رعايت شئونات هنرمند متدين و متعهد از اولويت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري الزامي است و شرايط و ضوابط ضوابط رعايت تمامي مقررات و) 1

كشـوري و   200هـاي زيـر    رتبـه ) 3 .شـود  سيجيان فعال استقبال ميفرزندان آزادگان، حافظان قرآن كريم و همچنين ب درصد، 25از ورود فرزندان شاهد، فرزندان جانباز باالي ) 2. باشد دانشگاه مي
الزم به توضيح است كه اين دانشگاه فاقد رشـته  ) 5 .ندارد دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه) 4. مند خواهند شد مجاز، بهره ها از تحفيف ويژه شهريه در طول دوره تحصيلي المپيادي

  021-66354245-6: تلفن                398كامياران، پالك  تهران، خيابان آزادي، بين خوش و آذربايجان، نبش كوچه: نشاني) 6. دباش بازيگري در نمايش مي
  www.shomal.ac.ir  شمال ـ آملغيرانتفاعي   گاهدانش* 

 سال تحصيلي براساس هر دانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي در )2 .نمايد ن دانشگاه را رعايتاي فناوري و هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و نامه مقررات و آئين دانشجو موظف است كليه) 1
 ينـه ايـن زم  دانشـگاه در  براي تامين خوابگاه ندارد ولي دفتر تهيه مسكن دانشجو واقع در اين دانشگاه هيچگونه تعهدي )3 .مربوط از پرداخت درصدي از شهريه ثابت معاف خواهند بود دستورالعمل

داوطلبـان   )6 .شـد  اولين نيمسال تحصيلي مرخصي تحصـيلي داده نخواهـد   در )5 .باشد بوفه دانشجويي مي و برادران اين دانشگاه داراي رستوران خواهران و) 4 .بعمل خواهد آورد همكاري الزم را
  .)ع(سه راهي امامزاده عبداهللا ،)تهرانـ  آمل( هراز جاده 5 كيلومتر آمل،: نشاني) 7 .يندمراجعه نمافوق  نشاني توانند به سايت اينترنتي دانشگاه به براي كسب اطالعات بيشتر مي

  011-44203755: نمابر    44203710-13: تلفن               731:صندوق پستي
  www.ashrafi.ac.ir  شهيد اشرفي اصفهاني ـ اصفهانغيرانتفاعي   گاهدانش* 

رعايت حجاب كامل اسالمي توسط دانشجويان دختر، در محيط دانشـگاه و خـارج از دانشـگاه     )2. قالبي در طول تحصيالت براي تمام دانشجويان الزامي استشئونات اسالمي و ان رعايت كامل )1
خوابگـاه بـراي تمـام     )4. منـد خواهنـد شـد    تبـار بهـره  هاي اختصاص داده شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مطابق ضوابط در صورت تامين اع دانشجويان از وام) 3 .كامال الزامي است

 )5. ها براي نيمسال اول و دوم الزامي اسـت  اسكان دانشجويان دختر غيربومي جديدالورود در خوابگاه. دانشجويان دختر غيربومي به طور خود گردان و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است
  031-36502825: نمابر        36502820-4 :تلفن        .م جنوبيئاصفهان، سپاهانشهر، بلوار قا: نشاني )6 .باشد نگي، ورزشي، علمي و پژوهشي مياين دانشگاه داراي كليه امكانات رفاهي، فره

  www.shbu.ac.ir   اصفهان ـ  بهائي  شيخغيرانتفاعي   گاهدانش* 
هـاي مصـوب وزارت علـوم، تحقيقـات و      نامـه  دانشجو موظف است كليه مقررات و آئين) 2. وشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي استرعايت شئونات اسالمي و پ) 1

ي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات يتوانند از وام دانشجو ه ميدانشجويان براي پرداخت شهري) 4. دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجوئي برخوردار خواهند بود) 3. فناوري و دانشگاه را رعايت نمايد
 .حد محدود و با پرداخـت هزينـه مربوطـه امكـان پـذير اسـت       پانسيون خودگردان براي دانشجويان دختر شهرستاني در) 5. استفاده نمايند) صورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه در( و فناوري

استفاده از امكانات رفاهي خودگردان از قبيل اسـتفاده از سـلف   ) 6. دهد اد اسكان دانشگاه همكاري الزم را براي تأمين مسكن در سطح شهر بهارستان انجام ميهمچنين براي ساير دانشجويان، ست
   36816761-6: تلفن      81431-53784: كدپستي         .ان فرشتهشهر بهارستان، بلوار بهشت، نبش خياب اصفهان،: نشاني) 7. اي مربوطه ميسر است با پرداخت هزينه يارانه) براي ناهار( سرويس

   031-36816767: نمابر
  www.mohaddes.ac.ir  ـ نور ) ره( نوري  محدث  عالمهغيرانتفاعي   گاهدانش* 

  46418-59558 :كدپستي     46415-451 :دوق پستيصن   . پنج كيلومتري جاده نور به چمستان نوري،... خيابان شيخ فضل ا شهرستان نور، مازندران، :نشاني
  011-44510490: نمابر             44511860-5: تلفن
  www.usc.ac.ir  تهرانـ علم و فرهنگ غيرانتفاعي   گاهدانش* 
ملتـزم بـه   ) 3. متعهد به اصول و مباني نظام جمهوري اسالمي ايران )2 .اسالم و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران معتقد به دين مبين :شرايط عمومي) الف

حفظ سـالمت علمـي،    به منظور: تذكر مهم .در محيط دانشگاه و شئون اخالقي و اسالمي) مناسب براي برادران اسالمي براي خواهران و پوشش و ظاهر حجاب كامل(رعايت كامل ضوابط پوشش 
شدگان،  پذيرفته بديهي است در صورت عدم احراز شرايط الزم. * شود ه طور كامل اجرا ميب به ويژه در حوزه حجاب و عفاف انضباطي وانين و مقررات آموزشي واخالقي و معنوي محيط دانشگاه، ق

  .نام به عمل نخواهد آمد از آنان در اين دانشگاه ثبت
   021-44238171-5: تلفن     13145-871 :پستي صندوق  . ، خيابان بهار)سابق پارك( غموشيشهيد همت، خيابان شهيد  اصفهاني، نرسيده به بزرگراه اشرفي بلوار شهيدصادقيه،  ،تهران: نشاني

دانشـگاه را  ايـن  كـه   300هاي آموزشي داراي رتبـه كمتـر از    و در ساير گروه 50رتبه كمتر از  در گروه آموزشي هنر با: 1داوطلبان ممتاز آزمون سراسري سهميه منطقه  )1 :اختصاصي شرايط) ب
مـدت   تخفيف شهريه ثابت در طول %50، از 700تا  300هاي آموزشي با رتبه  ساير گروه ، و در200تا  51مزيت تحصيل رايگان؛ همچنين داوطلبان گروه آموزشي هنر داراي رتبه  انتخاب نمايند، از

دانشـجويان ايـن   ) 3. ممتاز و رتبه اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه تعلـق خواهـد گرفـت    نشجويانبر اساس مصوبه هيأت امناي دانشگاه، به دا )2. شوند مند مي تحصيل بهره
) ضروري و اضـطراري هاي عادي،  ازدواج، وام وام(الحسنه دانشجويان ايران  تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت صندوق قرض دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،

 .باشـد  بهره مندي از وام شهريه براي دانشجويان فـراهم مـي   ها جهت اخذ تسهيالت شهريه با شرايط خاص مذاكره و امكان با تعدادي از بانك )4. شد در صورت تخصيص اعتبار، برخوردار خواهند
 تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر ضـوابط و مقـررات تعلـق خواهـد     هاي اول ؤسسات آموزش عالي مقامها و م مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه به دانشجوياني كه در )5

فراغـت از  و مراكز علمـي جهـاد دانشـگاهي مـرتبط بـوده و پـس از        ها ها، پژوهشگاه تناسب رشته تحصيلي، عالقه و توانمندي در طول تحصيل با پژوهشكده دانشجويان اين دانشگاه به) 6 .گرفت
 هـاي  اما تالش خود را جهت اسكان دانشجويان در خوابگـاه  ،قبال تأمين خوابگاه ندارد اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در) 7 .مراكز ياد شده از اولويت برخوردار خواهند بود تحصيل جهت همكاري با

  .خصوصي معتبر و مورد تاييد خواهد داشت
  www.sau.ac.ir  زديـ  هنرعلم و غيرانتفاعي   گاهدانش* 

تحقيقـات و   هـاي مصـوب وزارت علـوم،    نامـه  دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين )2. الزامي است خواهران، رعايت كامل ضوابط پوشش و شئونات اسالمي براي برادران و )1
  035-38264080-89: تلفن    89167-13335: كدپستي  .اي يزد جنب شركت برق منطقه، بلوار دانشجو يزد،: شعبه يزد نشاني) 3 .فناوري را رعايت نمايد

  www.ustmb.ac.ir  بابلـ مازندران  فنونم و وعلغيرانتفاعي   گاهدانش* 
  011-2191205-9: تلفن           12بابل، خيابان شيخ طبرسي، سرداران : نشاني

  www.mofidu.ac.ir  قمـ مفيد غيرانتفاعي   گاهدانش* 
 نامـه تخفيفـات، از تخفيـف در شـهريه     و باالتر دروس حوزوي را داشته باشند، طبق آيين دارا بودن پژوهش و تأليف معتبر، حافظان قرآن كريم، اتمام پايه هفتم: از قبيل رايطيدانشجوياني كه ش) 1

تصويب شـوراي دانشـگاه اخـذ     هاي خدمات جانبي بر اساس برابر مصوبه هيأت امنا هزينه )3. را دارد) از دانشجو با دريافت هزينه(دانشگاه امكان واگذاري خوابگاه دانشجويي  )2 .شوند برخوردار مي
اسالمي و پوشش چادر توسـط خـواهران در تمـام     هاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان و همچنين رعايت حجاب كامل آيين نامه رعايت شئون اخالقي و اسالمي و مقررات و )4 .خواهد شد

طبـق ضـوابط مصـوب     هـا  شـهريه دوره  )6 .گيرد مي دانشگاه انجام پذيرش دانشجويان غيرايراني بر اساس ضوابط و مقررات مربوط توسط )5. الزامي است وابسته به دانشگاه مفيدها و مراكز  بخش
    025-32925761: تلفن   .قم، ميدان مفيد: نشاني) 8. نمايند مراجعهفوق  نشانياطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه به  داوطلبان براي كسب )7. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

 عيها و مؤسسات غيرانتفا و ضوابط دانشگاهشرايط 41 صفحه ها پيوست
 

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

  www.apadana.ac.ir  شيرازـ آپادانا غيرانتفاعي  مؤسسه* 
نـبش  ، بيهمـت جنـو   خيابـان ابتداي ، معلمميدان  ،شيراز: نشاني )3. مراجعه نماييد موسسه گاهجهت كسب اطالعات بيشتر به وب) 2. باشد خودگردان ويژه خواهران مي خوابگاه 2موسسه داراي ) 1

  071-36300851: تلفن              71858-94657: كدپستي               23كوچه 
  www.adib-mazandaran.ac.ir  اديب مازندران ـ ساريغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 ايـن موسسـه   )3. گيـرد  به دانشجويان با شرايط الزم وام تعلـق مـي   )2. شود داده مي سب كنند درصدي از شهريه ثابت تخفيفتحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را ك در پايان هر ترم) 1
ن در خصوص پرداخت شهريه ثابت ايثارگرا همكاري با بنياد شهيد و امور )5. شود اي داده مي دانشجويان غذاي يارانه به) 4. همكاري الزم در تامين خوابگاه دانشجويان دختر و پسر را خواهد داشت

هاي برتر كشوري  رتبه... هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، علمي و رشته به دانشجوياني كه در )7. دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد )6. پذيرد و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران انجام مي
 نرسيده بـه  ،آباد بلوار فرح ،ساري: نشاني )9. استفاده از سرويس اياب و ذهاب موسسه وجود دارد امكان تردد دانشجويان با )8. شود ف داده ميدرصدي از شهريه ثابت تخفي ،نمايند يا استاني را كسب

  011-33033941-43 :تلفن .          دانشگاه آزاد اسالمي، روبروي هنرستان فيروزيان
  www.adiban.ac.ir  اديبان ـ گرمسارغيرانتفاعي  مؤسسه* 

امكان تقسيط در پرداخت ) 4 .سازي افراد براي اشتغال هاي مهارتي با هزينه دانشگاه جهت آماده برگزاري دوره) 3 .التحصيالن ريزي جهت اشتغال فارغ برنامه) 2 .ارائه خوابگاه رايگان به متقاضيان) 1
باشـد و   سلف سرويس و بوفه دانشجويي داير مـي ) 7 .دانشگاه به صورت رايگان wifiامكان استفاده از اينترنت و ) 6 .امكان استفاده از تسهيالت بانكي بدون بهره براي پرداخت شهريه) 5. شهريه

. فيف شهريه استنفاده نماينـد توانند از تخ در صورتي كه دو دانشجو از يك خانواده در موسسه مشغول به تحصيل باشند مي) 8. باشد اي براي كليه دانشجويان فراهم مي امكان استفاده از غذاي يارانه
 ــ  ضلع شمالي جاده مشـهد  ،گرمسار: نشاني) 10. آموختگان موسسه در مقاطع باالتر اين موسسه پذيرفته شوند از تخفيف شهريه در كل دوران تحصيل برخوردار خواهند بود در صورتي كه دانش) 9

  023-34557261-68: تلفن          .شهرك صنعتي گرمسار و  تهران، بين پل هوايي
  www.edu.ac.ir  ارشاد ـ دماوندغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   0221-5232328-9: تلفن.  دماوند، گيالوند، ابتداي بلوار شهيد رجايي): واحد برادران(نشاني  )1
         021-66483602-7: تلفن.    24بان ابوريحان، خيابان شهداي ژاندارمري، نرسيده به خيابان فلسطين، پالك تهران، خيابان انقالب، خيا): واحد خواهران(دفتر مركزي تهران ) 2

  www.eram-shiraz.ac.ir  ارم ـ شيرازغيرانتفاعي  مؤسسه* 
         071-36465378-81 :تلفن   91895-1195 :صندوق پستي    7194774475 :كدپستي   .خيابان شهيد مختاري، شيراز، ابتداي بلوار چمران: نشاني

  www.astarabad.ac.ir  گرگاناسترآباد ـ غيرانتفاعي  مؤسسه* 
به مخترعان  ارائه تسهيالت )3. هاي شاهد و ايٍثارگر راي خانوادهتسهيالت ويژه ب )2. شود شروع مي صندوق رفاه در هر ترم كه باز پرداخت اقساطي آن نه ماه بعد از فراغت از تحصيل وام شهريه) 1

بـراي ورود بـه بازاركـار     حمايت و كمك به دانشـجويان ) 5 .هاي تحصيلي دانشجويان هنري و علمي مطابق با رشته فضاي )4. و پژوهشگران و ورزشكاران حائز رتبه ملي، براساس ضوابط موسسه
   017-32429224-5 :تلفن           2 افسراناز  قبل كوي افسران، گرگان،: نشاني) 8 .اختصاص بيمه دانشجويي براي كليه دانشجويان) 7. براي كليه دانشجوياناي  غذاي گرم يارانه) 6 .مربوطه

  www.faran.ac.ir  تهرانـ فاران مهر دانش ) مجازي(كترونيكي غيرانتفاعي ال مؤسسه* 
    021-88661654: تلفن          . 2، بعد از پارك ساعي، روبروي بيمارستان مهرگان، نبش كوچه همسايگان، پالك )عج(عصر تهران، خيابان ولي: نشاني

  www.unialmahdi.ir  )ويژه خواهران(اصفهان ـ  مهدي مهرغيرانتفاعي ال مؤسسه* 
 031-3651861: نمابر       36516821-36508280: تلفن               .شمالي انتهاي بلوار غدير، بلوار پاسداران شهر، سپاهان اصفهان،: نشاني

  www.alvand.ac.ir  وند ـ همدانغيرانتفاعي ال مؤسسه* 
هـاي مـورد تاييـد     موسسـه دانشـجويان را در خوابگـاه    )2 .درصد شهريه ثابت تخفيف اعمال خواهد شـد  40و  60به ترتيب  17دوم ورودي هر سال با معدل باالي دانشجويان رتبه اول و  رايب) 1

 :نشـاني ) 5. رفاه دانشجويان از وام دانشجويي اسـتفاده كننـد  توانند در صورت همكاري صندوق  دانشجويان مي) 4 .دانشجويان از وعده غذايي ناهار برخوردار هستند )3. خودگردان اسكان خواهد داد
   081-342465155-34246747: تلفن.     جنب مركز مخابرات زينبيه، بلوار همدان، ميدان امامزاده عبداهللا،

  www.iju.ac.ir  ـ يزد) ع(امام جوادغيرانتفاعي  مؤسسه* 
دانشـجويان از مزايـاي وام   ) 2. تـامين خواهـد شـد    )موقت م يائدا خوابگاه خودگردان(است و براي كليه متقاضيان خوابگاه با نظارت دانشگاه گرفته  دانشگاه در موقعيت مكاني ممتاز شهري قرار) 1

فرهنگـي و   ،)رتبه اول تا سوم( علمي متازم دانشجويان) 3 .دانشجويي برخوردارند و مزاياي بيمه حوادث) در صورت مساعدت صندوق رفاه دانشجويان(ريال  000/000/3 شهريه در هر ترم تا سقف
هاي آزمايشي علوم رياضي و  نيمسال به داوطلبان گروه 7به مدت  ريال 000/500/7 پرداخت مبلغ) 4. شوند برخوردار مي% 50تا سقف  )ثابت و متغير( شهريه ترم از معافيت در هر ورزشي هر رشته،

 كليـه دانشـجويان  ) 5 .)بـا حفـظ شـرط معـدل    ( گيـرد  تعلق مي 1500خارجي با رتبه كمتر از  هاي هاي آزمايشي هنر و زبان و داوطلبان گروه 2000 علوم انساني با رتبه كمتر از فني، علوم تجربي و
 .شـوند  برخوردار مي) هيات رئيسه براي هر ترممطابق مصوبه (از تخفيف شهريه  18معماري با معدل باالي  و دانشجويان دانشكده علوم انساني و هنر و 17دانشكده فني و مهندسي با معدل باالي 

 مركز رشد كسب و هاي كامپيوتري، اينترنت وايرلس، كتابخانه مركزي و ديجيتال، باشگاه كارآفريني، امكان استفاده رايگان از سايت )7. ترم به صورت اقساط امكان پذير است پرداخت شهريه هر) 6
 035-38281200-4: تلفن          .)ع(االئمهبلوار جواد، بلوار شهيدان اشرف صفائيه،، يزد: نشاني) 8. باشد مهيا مي )ا نرخ دانشجوييب( كار، مركز مشاوره و سلف سرويس غذاخوري

  www.amin.ac.ir  امين ـ فوالدشهر اصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
اصفهان و وجود سرويس اياب و ذهاب از ) 3. الحسنه موسسه عالوه بر وام صندوق رفاه دانشجويي مندي از وام قرض هرهب) 2 .خوابگاهي دخترانه و پسرانه با امكانات كامل هاي مجهز به سوييت) 1

برگـزاري  ) 7 .تفريحـي و زيـارتي   سفرهاي علمي، پژوهشي،) 6 .متنوع هاي فرهنگي و پژوهشي برنامه) 5 .هاي ورزشي دانشجويان برتر و دارندگان مقام وجود تخفيف شهريه جهت) 4 .ها شهرستان
بهزيستي  امداد، تخفيف شهريه به دانشجويان تحت پوشش كميته) 9... اينترنت رايگان و پيشرفته، يترهاي كامپيو سايت كتابخانه مركزي و ديجيتال، جهز به سلف غذاخوري،م) 8. مسابقات ورزشي

 031-52636161: تلفن     .مقابل بانك ملي طالقاني، خيابان ،A2محله  فوالدشهر، اصفهان،: نشاني) 11 .هاي تحصيلي دريافت شهريه دانشجويي بصورت اقساط در كليه ترم) 10 .و بنياد شهيد
  www.andishehi.ir  انديشه ـ جهرمغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  071-54227802 :نمابر        54233094-98 :تلفن              74177-65594 :كدپستي                .  متري انديشه 25خيابان  وار معلم،بل جهرم،: نشاني
  www.baharandisheh.ac.ir  چابهارـ  بهار انديشهغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   0545-3334201: نمابر       3331355: تلفن        99719-57654: كدپستي.         استان سيستان و بلوچستان، شهرستان چابهار، گلشهر، ابتداي خيابان دانيال: نشاني
  www.binaloud.ac.ir  مشهدـ  بينالودغيرانتفاعي  مؤسسه* 

عـه و سـالن غـذاخوري    هاي مطال منظوره ورزشي، سالن ها مجهز به وسايل مدرن كمك آموزشي بوده و موسسه از سالن بسيار بزرگ و چند ها، سالن اجتماعات و كارگاه ها، آزمايشگاه كليه كالس) 1
دانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي در هر سـال تحصـيلي بـر اسـاس دسـتورالعمل مربـوط از       ) 3. به دانشجويان متقاضي، وام كمك شهريه در هر نيمسال تعلق خواهد گرفت) 2. مند است بهره

دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشـجويي برخـوردار   ) 5. لتي در خصوص پرداخت شهريه همكاري خواهد شدهاي دو با دانشجويان معرفي شده از ارگان) 4. تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود
اي آموزشـي،  هـ  از دانشـجويان برتـر در حـوزه   ) 8. باشـند  مند مي كليه دانشجويان از خدمات مشاوره و سالمت بهره) 7. شوند اردوهاي زيارتي، سياحتي و علمي در هر سال برگزار مي) 6. خواهند بود

هاي فرهنگي، اجتمـاعي و   هاي فعال در حوزه موسسه داراي كانون) 10. هاي ملي موسسه به صورت رايگان خواهد بود شركت در همايش) 9. شود فرهنگي، پژوهشي و ورزشي در هر سال تقدير مي
 براي اطالعات بيشتر به سايت موسسه به نشاني) 12. هاي گذشته تمهيداتي فراهم خواهد نمود نند سالاين موسسه تعهدي براي خوابگاه ندارد، ولي هما) 11. باشد هاي علمي دانشجويي مي انجمن
 051-34230563: نمابر      34230561-5 :تلفن                     4نبش معلم  ،بلوار طرقبه ،مشهد: نشاني) 13. مراجعه فرماييدفوق 
  www.tabaran.ac.ir  تابران ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 

دانشجويان ممتاز علمـي،  ) ب .خانواده معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران) الف: گيرد وبات هيات امنا موسسه، به افراد ذيل در هر نيمسال تحصيلي تعلق ميتخفيفات شهريه براساس ضوابط و مص) 1
، سازمان بهزيستي و ساير نهادهـاي  )ره(ه امداد امام خمينيدانشجويان تحت پوشش كميت) د .تحصيل همزمان دو فرد يا بيشتر از يك خانواده در موسسه آموزش عالي تابران) ج. فرهنگي و ورزشي

دانشـجويان غيربـومي جهـت     )3. تدر صورت تخصيص اعتبار از صندوق رفاه دانشجويان وزارت متبوع، به كليه دانشجويان متقاضي، وام كمك هزينه پرداخت شهريه تعلق خواهد گرفـ  )2 .خيريه
 60/2 آباد، بلوار شريعتي، خيابـان شـريعتي   مشهد، قاسم: نشاني )4. هاي خودگردان داراي مجوز از سوي دانشگاه منتخب استان، معرفي خواهند گرديد ههاي دانشجويي به خوابگا سكونت در خوابگاه

   051-35227223: نمابر          35227215-7: تلفن             91897-13113: كدپستي     .11شماره 
  www.samen.ac.ir  ثامن ـ نيشابورغيرانتفاعي  مؤسسه* 

دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با نرخ دانشجويي در سـلف سـرويس موسسـه ارائـه      به )2. ند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم استفاده نمايندتوان شهريه مي دانشجويان براي پرداخت) 1
هـاي شـاهد و ايثـارگر،     تاز علمي، فرهنگي، خـانواده مم تخفيف شهريه براي دانشجويان )4. خودگردان با تمامي امكانات معرفي خواهند شد دانشجويي دانشجويان غيربومي به خوابگاه) 3. گردد مي

: نشـاني ) 6. پاره وقت براي دانشـجويان در زمينـه رشـته تحصـيلي وجـود دارد      هاي شهرستان امكان فعاليت ها و سازمان با همكاري ارگان )5. گردد امداد اعمال مي تحت پوشش بهزيستي و كميته
   051-43331600: نمابر        43347072-3 :تلفن              1416وبي، پالك نبش آيت جن ،)ره(خيابان امام خميني نيشابور،

  www.jami.ac.ir  آباد جامي ـ نجفغيرانتفاعي  سسهمؤ* 
 فوالدشهر،: نشاني) 3 .باشد پذير مي پرداخت شهريه به صورت اقساط و چك امكان) 2 .نمايد مي درصد اعطا 50الي  15موسسه به دانشجويان ممتاز در هر نيمسال تحصيلي تخفيف شهريه از اين ) 1

  031-52636319-20 :تلفن           2Aمحله  اله طالقاني، خيابان آيت
  www.jdeihe.ac.ir  اصفهانـ جهاد دانشگاهي نتفاعي غيرا مؤسسه* 

تحقيقـات و   ،هـاي مصـوب وزارت علـوم    نامـه  است كليه مقررات و آيين دانشجو موظف )2. وشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي استپ رعايت شئونات اسالمي و )1
در صورت ( توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشجويان مي تعدادي از )4. بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بوددانشجويان از مزاياي  )3. نمايد فناوري را رعايت

  031-33667266: نمابر  33667261-5: تلفن   .پرديسانتهاي بلوار دانشگاه صنعتي، خميني شهر، شهرك منظريه، بلوار  اصفهان،: نشاني) 5. استفاده نمايند) تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

 عيها و مؤسسات غيرانتفا و ضوابط دانشگاهشرايط 42 صفحه ها پيوست
 

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

  www.mjdkh.ac.ir  خوزستانـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه* 
 30، 40و هر رشته به ترتيب هاي اول تا سوم در هر ورودي  نيمسال تحصيلي به رتبه در پايان هر) 2. باشند عايت قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي اين موسسه مير پذيرفته شدگان ملزم به) 1
ايـن   )4 .آورد هـاي دانشـجويي را بعمـل خواهـد     هاي الزم جهت معرفي دانشجويان به خوابگـاه  مساعدت اين موسسه امكانات خوابگاهي ندارد اما )3. شود درصد شهريه ثابت تخفيف داده مي 20 و

جهت پذيرفته شدگان به صورت  اي در اين موسسه خدمات كلينيكي پزشكي و مشاوره )5. باشد نامه دانشجويي مي يينآ موسسه مجهز به سلف سرويس به ظرفيت كل پذيرفته شدگان با نرخ مصوب
           061-33345372-4: تلفن               .جنب دانشگاه پيام نور خوزستان ،1پرديس  انتهاي بلوار ،انتهاي بلوار گلستان ،اهواز: نشاني) 6. گردد رايگان ارائه مي

  www.jdku.ac.ir  كرمانشاهـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه* 
خوابگاه خودگردان اسكان دانشـجويان   اين موسسه از طريق) 2 .درصد در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 40تا  20 نامه از تخفيف سوم هر نيمسال تحصيلي طبق آيين شجويان رتبه اول تادان) 1

كوتاه مدت مرتبط با رشـته   هاي مندي از آموزش دانشگاهي كرمانشاه به منظور بهرههاي تخصصي و فوق تخصصي جهاد  موسسه به مركز آموزش معرفي دانشجويان) 3 .غيربومي را تامين مي كند
جهاد دانشگاهي كرمانشاه بـه منظـور ايجـاد     فناوري هاي آموزشي پارك علم و ها و دوره مندي از امكانات، تسهيالت، مشاوره بهره) 4. تحصيلي در مدت تحصيل در موسسه با لحاظ تخفيف مناسب

.   خيابـان جهـاد دانشـگاهي    ،بهمن 22سه راه  ،كرمانشاه: نشاني) 5. كارآفريني هاي دانشجويان به محصوالت و خدمات قابل ارائه به بازار و توسعه ايده وچك دانش بنيان و تبديلكسب و كارهاي ك
      083-31031: تلفن
  www.edu.hafez.ac.ir  شيرازـ  حافظغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   71339-63783: كدپستي         .17 شهيد حجري، پالك خرداد، كوچه 15شيراز، چهارراه : نشاني) 2. باشد دانشجويان خوابگاه خودگردان مهيا مي براي) 1
  071-32349419: مابرن                  32349420-23 :تلفن
www.hekmat-qom.ac.ir  قمحكمت ـ عي غيرانتفا مؤسسه* 

. 55دير، كوچـه  غـ قم، بعد از دانشـگاه قـم، بلـوار    : نشاني) 3. امكان معرفي دانشجويان غيربومي به خوابگاه )2. نيمسال تخفيف داده خواهد شد دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط موسسه در هر) 1
     025-32855190: ابرنم      32855130-31 :تلفن   37185-316: صندوق پستي

www.hakim-jorjani.ac.ir  حكيم جرجاني ـ گرگانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  017-32171095-97: لفنت       .بلوار نيايش شرقي 18و  16بين ويالي  گرگان، شهرك ويالشهر، :نشاني

www.hakimtoos.ac.ir   )ويژه خواهران(مشهد ـ  طوسحكيم غيرانتفاعي  مؤسسه* 
  051-38426536 :تلفن              14پالك ، 5خيابان پرستار خيابان پزستار،  ،احمدآباد ،مشهد: نشاني

www.hnkh.ac.ir  ساوه ـ  ناصرخسروحكيم غيرانتفاعي  مؤسسه *
  086-4278000-6: تلفن               . جنب دانشگاه ازاد اسالمي واحد ساوه ،بلوار دانشگاه ،بلوار شهيد فهميده ،ساوه: نشاني

www.khi.ac.ir  مشهدـ  خاورانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
رت رايگـان در  هاي ذيربط بصو المللي با همكاري ارگان اي معتبر بين هاي حرفه نامه هاي تخصصي و صدور گواهي ارائه كارگاه )2 .امكان بازديد از موسسه و مشاوره با اساتيد قبل از انتخاب رشته )1

معافيت از پرداخت درصـدي از   )4. باشد 18ها باالتر از  دانشگاهي آن معافيت از پرداخت درصدي از شهريه ثابت اولين نيمسال تحصيلي براي دانشجوياني كه معدل كل دوره پيش )3 .طول تحصيل
استفاده از اساتيد دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين  )5. سوم هر رشته، در هر نيمسال شهريه ثابت نيمسال بعد مطابق ضوابط آموزشي موسسه براي دانشجويان رتبه اول تا

هـاي   بـراي رشـته  سازي تجاري جهت زمينه سازي ورود به بازار كـار   برنامه، هاي آموزشي رايگان رباتيك، شبكه، امنيت شبكه و اطالعات ارائه كارگاه )6 .دروس كليدي طوسي در تدريس برخي از
معافيـت از   )8 .باشد در كل دوران تحصيل در مقطع پذيرفتـه شـده   1000معافيت از پرداخت شهريه ثابت براي داوطلباني كه رتبه كشوري آنها كمتر از  )7 .كامپيوتر و برق و الكترونيك و مخابرات

برخورداري از تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال بعـد بـراي دانشـجوياني كـه در سـطح       )9. اولين نيمسال تحصيليباشد در  4000پرداخت شهريه ثابت براي داوطلباني كه رتبه كشوري آنها زير 
وجـود تنـوع   ) 11. كمك به تامين خوابگاه دانشجويي جهت خواهران با هزينه شخصي دانشجو در حـد تـوان   )10. استان و باالتر موفق به كسب رتبه اول تا سوم در مسابقات قراني و ورزشي شوند

اي در صورت تخصيص يارانه از طريق صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم،      تامين يك نوبت غذاي گرم در سلف سرويس موسسه براي دانشجويان با قيمت يارانه )12. غذايي در بوفه موسسه
 آباد، مشهد، قاسم: نشاني) 15. داوطلبان براي كسب اطالعات به سايت موسسه مراجعه نمايند) 14. هالمللي موسس هاي بين هاي ويژه براي شركت در سمپوزيوم ارائه تخفيف )13 .تحقيقات و فناوري
  051-35230690 :تلفن              4فالحي  بلوار شهيد فالحي،

www.khazar.ac.ir  محمودآبادـ  خزرغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 و 35، 45سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه ثابت ترم اول بـه ميـزان    مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام نور، اين مؤسسه را به عنوان اولويت اول تا دانشجوياني كه در ميان) 1

دانشـجوياني كـه    )3 .شد درصد تخفيف شهريه ثابت ترم اول برخوردار خواهند 40و  30، 20به ترتيب از  19و  18، 17 دانشگاهي آموزان با معدل پيش كليه دانش )2. اهند شدمند خو درصد بهره 25
موسسه از مزاياي وام شهريه صـندوق رفـاه دانشـجويان     دانشجويان اين )4. شد اي برابر مصوبات داخلي موسسه برخوردار خواهند مزاياي ويژه از باشد، 5000 كنكور سراسري كمتر از رتبه آنان در

اول تا  دانشجويان رتبه )6. توانند از يك وعده غذاي دانشجويي استفاده نمايند گرفت و مي به كليه دانشجويان متقاضي خوابگاه تعلق خواهد )5. برخوردار خواهند شد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ايثارگران در خصوص پرداخت شـهريه   همكاري با بنياد شهيد و امور )7. شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود درصد 35و  50 ،75شته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت سوم هر ر

هاي اول تا سوم را كسـب   ها و مؤسسات آموزش عالي مقام دانشگاه و فرهنگي و يا ورزشي دانشجوياني كه به نمايندگي از مؤسسه در مسابقات علمي به )8 .و ايثارگران اثابت و متغير فرزندان شهد
هاي كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده  و آزادگان، خانواده حافظان كل قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي فرزندان شاهد )9. تعلق خواهد گرفت نمايند، تخفيف شهريه

مازندران، استان : شانين) 11. در موسسه بصورت رايگان) سيم اينترنت بي(وايرلس  دارا بودن سيستم )10 .برخوردار خواهند بود اساس ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريهبر ... و
   011-44732360 و 7733989: تلفن.             نوزدهم محمودآباد، خيابان آزادي، خيابان درياي

www.daneshvaran.ac.ir  دانشوران ـ تبريزغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  041-34481552-4: تلفن         51788-69341: كدپستي.       314/3، پالك )جنب مدرسه استقالل(تبريز، خيابان آزادي، خيابان رسالت، بعد از ميدان رسالت، روبروي پمپ گاز : نشاني

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

ـ    فرهنگي، هاي علمي، دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت) 3. تحقيقات و فناوري ت علوم،صندوق رفاه وزار ه ژهنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حائز رتبه اول تا سوم گردنـد از تخفيـف وي
اين موسسه برنامـه انتقـالي بـه سـاير      )6. همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران) 5 .گيرد نام اولين نيمسال تعلق مي هاي برتر ورودي موسسه تخفيف ويژه در ثبت به رتبه) 4. برخوردار خواهند شد

: شـاني ن) 9. باشـد  موسسه داراي خوابگاه خودگردان بـراي دانشـجويان شهرسـتاني مـي    ) 8. شود كليه خدمات آموزشي موسسه به صورت اينترنتي انجام مي) 7. موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد
  031-37757560 :نمابر            37753114 :تلفن           816551475 :صندوق پستي          46راه سيمين، بلوار كشاورز شرقي، نبش بن بست اصفهان، سه 

www.raberashidi.ac.ir  تبريزـ  بع رشيديرغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 )3 .پـذيرد  هاي متعلق به موسسه صورت مي براي دانشجويان دختر در خوابگاه تامين خوابگاه) 2. به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي تخفيف منظور خواهد شد) 1

   041-35573621 :نمابر               35575956-35575957 :تلفن         5137873715 :ستيكدپ.   جنب مخابرات شهيد قندي خيابان مصلي، شريعتي جنوبي، تبريز،: نشاني
  www.rahman.ac.ir  رامسرـ حمان رغيرانتفاعي  مؤسسه* 

وام  قاضيدانشجويان مت )3 .توانند از خوابگاه خواهران موسسه استفاده نمايند خوابگاه مي دانشجويان دختر متقاضي )2 .باشند ترم از تخفيف شهريه برخوردار مي رشته در هر نفرات اول تا سوم هر) 1
كليـه   )5 .برخـوردار خواهنـد شـد    بهزيستي از تخفيف شهريه و كميته امداد دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد، )4 .نمايند توانند از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم استفاده دانشجويي مي

هـاي تخصصـي و صـدور گواهينامـه      ارائه كارگاه )7 .دارد براي دانشجويان وجود) نهار( ه از يك وعده غذاي گرمامكان استفاد)6 .خواهند شد دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار
توسـط  ...  نواده وخـا  ارائه خدمات مشاوره تحصيلي، )10 .بصورت اقساطي پرداخت شهريه )9. براي دانشجويانوايرلس  استفاده از خدمات اينترنت )8. هاي ذيربط ارگان المللي با همكاري معتبر بين

        011-55230511-13 :تلفن .           جنب اداره گاز، بسيجه ارچهار ،رامسر: نشاني) 12. استفاده از فضاي سايت كامپيوتر و كتابخانه بصورت رايگان) 11. مشاوران موسسه
www.resalatkerman.ir  )ويژه خواهران( رسالت ـ كرمانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

و سـلف سـرويس   ) خودگردان و تحت نظارت موسسـه ( خوابگاه :امكانات رفاهي شامل اعطاي وام دانشجويي و تسهيالتي از قبيل بيمه دانشجويي، تقسيط در پرداخت شهريه، وسسه داراياين م) 1
 ،كرمـان : نشـاني ) 4. مراجعه نمايندفوق  اه موسسه به نشانيوبگتوانند به  يشتر ميداوطلبان جهت كسب اطالعات ب )3 .تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند شد دانشجويان ممتاز از )2. باشد مي

  034-33227767: نمابر                 33210001-33210007 :تلفن      76176-43551: كدپستي                   .انتهاي خيابان گلدشت، نبش خيابان عماد
www.rasam.ac.ir  )هرانويژه خوا(كرج ـ سام رغيرانتفاعي  مؤسسه* 

امكـان  ) 4 .ارائه وام دانشجويي طبق ضـوابط وزارت علـوم  ) 3. ارائه تخفيف به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال) 2. تخفيف شهريه تحصيلي به كليه دانشجويان در نيمسال اول تحصيلي) 1
اين موسسه با انعقاد تفاهم ) 7. سلف سرويس و بوفه دانشجويي با امكانات مطلوب) 6. هاي جاري در قبال پرداخت هزينهتخصيص خوابگاه بدون پرداخت وديعه ) 5. تقسيط شهريه كليه دانشجويان

  ).ع(ل از ميدان امام حسينبه سمت باغستان، قب ،كرج، ميانجاده: نشاني) 8. آورد هاي علمي و پژوهشي را براي دانشجويان فراهم مي ها و مراكز علمي و تحقيقاتي زمينه فعاليت نامه با سازمان
  026-34524701-3 :تلفن
www.roozbeh.ac.ir  زنجانـ روزبه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  .زنجان، ميدان بسيج، روبروي نيروي انتظامي، شهرك پونك، روبروي بيمارستان كوروش: نشاني
www.rouzbahan.ac.ir  ساريـ  روزبهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

دانشجوياني كـه رتبـه اول را در    )3. توانند از وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصيل استفاده نمايند دانشجويان مي )2 .معرفي دانشجويان به خوابگاه خودگردان) 1
تغذيه دانشجويي تحت نظـارت صـندوق رفـاه وزارت علـوم      )5. باشد اين موسسه طرف قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران مي )4. ردار خواهند شداز تخفيف شهريه برخو ،نمايند هر ترم كسب مي

) 8 .مراجعه فرماييدفوق  موسسه به نشانيوبگاه يشتر به براي اطالعات ب )7هاي مختلف داير در موسسه  اي در رشته تجهيزات و امكانات فراوان كارگاهي و آزمايشگاهي و رايانه )6. پذيرد صورت مي
  011-33218373: تلفكس     33219353: تلفن       1755: صندوق پستي             48179-39945: كدپستي.       جاده دريا) 1(ساري، كيلومتر يك : نشاني



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

 عيها و مؤسسات غيرانتفا و ضوابط دانشگاهشرايط 43 صفحه ها پيوست
 

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

www.zand.ac.ir  شيرازـ زند دانش گستر غيرانتفاعي  مؤسسه* 
 .و متغير و كمـك هزينـه زنـدگي    شامل كل شهريه ثابتدر مقطع كارشناسي،  500تا  1هاي  رتبهدانشجويان داراي اعطاي بورسيه به  )2 .باشد خوابگاه براي خواهران دانشجو فراهم مي امكانات )1
هـاي   رتبه اول الي سوم هر رشته و همچنين به دارندگان عنـاوين اسـتاني و كشـوري در زمينـه    دانشجويان ه تخفيف شهريه ب )4. التحصيالن برتر به مراجع متقاضي كارپذيران نخبه معرفي فارغ )3

  071-36321044 :نمابر            36106 :تلفن         7188773489 :كدپستي        .12كوچه  ابتداي ،بلوار همت جنوبي ،علمميدان م ،شيراز :نشاني )5. مختلف هنري، علمي، فرهنگي و ورزشي
www.salman.ac.ir  مشهدـ سلمان غيرانتفاعي  مؤسسه* 

به دانشجويان رتبـه اول دوره كـارداني و    )3 .هاي تاييد شده براي دانشجويان پسر و دختر معرفي به خوابگاه )2 .نشجويان به دانشجويان واجد شرايطپرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه دا) 1
  .2آباد، ابتداي بلوار الدن، الدن  يلمشهد، بلوار وك: نشاني) 4. شود شهريه ثابت براي نيمسال بعد تخفيف داده مي% 30به باال باشد  17كارشناسي هر نيمسال كه معدل آنها 

  051-38650370: نمابر        38650376 و 38650371و  38650370: تلفن           9179673499: كدپستي
www.sanabad.ac.ir  گلبهارـ سناباد غيرانتفاعي  مؤسسه* 

شـهريه   هاي اجرايـي از تخفيـف   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
شـهريه ثابـت در نيمسـال اول     درصـد  50 ،دانشجوياني كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب نماينـد  به )4 .نامكان استفاده از خوابگاه دانشجويي خودگردا )3. برخوردار خواهند شد

، ابتداي بلـوار اسـتقالل،   خراسان رضوي، شهر گلبهار استان: نشاني )6. هاي علمي اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي داده خواهد شد رتبه تخفيف شهريه به دانشجويان )5. تخفيف داده خواهد شد
  051-38326399: نمابر             38326415-6و   38326401-2: تلفن .             جنب بخشداري

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

www.shgol.ac.ir  شرق گلستان ـ گنبدكاووسغيرانتفاعي  مؤسسه* 
وزارت علوم، تحقيقـات و   اندر صورت تخصيص اعتبارات، وام شهريه صندوق رفاه دانشجوي) 4 .و ذهابسرويس اياب ) 3 .تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز )2 .پرداخت شهريه به صورت اقساط) 1

يـن  نـام آنال  سـامانه ثبـت  ) 7 .رساني آنالين در نرم افزارهاي اجتماعي سامانه اطالع) 6 .پذيرد هاي استيجاري سطح شهر انجام مي هماهنگي جهت اسكان در خوابگاه) 5 .فناوري تعلق خواهد گرفت
 .نـت و انتشـارات مجهـز    كافي) 10 .هاي مختلف هاي مورد نياز دانشجويان در رشته سالن مطالعه و كتابخانه مجهز و غني از كتاب) 9 .سلف سرويس، بوفه و غذا با نرخ دانشجويي) 8 .)غيرحضوري(

مجهـز بـه سـامانه    ) 15 .هـاي مختلـف الكترونيكـي جهـت رفـاه دانشـجويان       مجهز به سامانه) 14 .تاينترنت پرسرع) 13 .تخفيف شهريه% 10 هاي اول تا ورودي) 12 .كارگاه كامپيوتر مجهز) 11
در خصوص ) ره(همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران و كميته امداد امام خميني )17. فضاي سبز فرح بخش) 16 .)تماس با ما(ه مؤسس گاهدانشجويان از طريق وب پاسخگويي به انتقادات، سواالت

جنـوبي، بعـد از بـازار     )ره( گنبدكاووس، خيابـان امـام خمينـي   : نشاني) 20. بيمه حوادث دانشجويي) 19. مدرك مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) 18. پرداخت شهريه دانشجويان وابسته
  017-33383818: نمابر      33383810-20 :تلفن                 .ها، روبروي سيلو روس
www.kshr.ac.ir  كرمانشاهـ هيد رضايي شغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   083-38272659: نمابر         38272659و  38267515: تلفن    6719996634 :كدپستي    .شهرك دادگستري ،كرمانشاه: نشاني
www.salehan.ac.ir  صالحان ـ قائمشهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  011-442265308: تلفن         .مشهر، جاده بابل، بعد از پل تالر، روبروي جاده نظاميئقا: نشاني
www.sosa.ac.ir  صبح صادق ـ اصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  031-32365515 :نمابر        32351994الي  7 :تلفن          10آباد، بن بست شماره  خيابان شهيد بهشتي، بعد از چهارراه عباس اصفهان، :نشاني
www.tolouemehr.ac.ir  طلوع مهر ـ قمغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  .شهروند شماليقم، پرديسان، بلوار دانشگاه، بلوار : نشاني) 3. دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند بود) 2. نمايد هاي خودگردان معرفي مي موسسه متقاضيان را به خوابگاه )1
  025-32810008: تلفن              3749113362: كدپستي

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

www.attar.ac.ir  عطار ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 
       0511-8827641: نمابر    8830117-22: تلفن     91779-37663صندوق پستي .              8و  6، پالك 43ثر شمالي مشهد، بلوار كوثر، كو: نشاني

www.asihe.ac.ir  عالالدوله سمناني ـ گرمسارغيرانتفاعي  مؤسسه* 
هـاي اختصاصـي مربـوط بـه      موسسـه از آزمايشـگاه و كارگـاه   ) 3 .شـود  داده مي به دانشجويان ممتاز تخفيف شهريه) 2 .بيني شده است س پيشلعكاتهران به گرمسار و ب وسيله اياب و ذهاب از) 1

جهـت اسـكان    موسسه) 6 .ر خواهند بوددانشجويان از وام شهريه از سوي صندوق رفاه برخوردا) 5 .شود اي داده مي به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم يارانه) 4 .برخوردار است هاي تحصيلي رشته
   023-34533924-7 :تلفن.     آباد حاجي گرمسار، :نشاني) 8 .باشد سيم در كليه فضاهاي آموزشي مي موسسه داراي اينترنت بي) 7. باشد دانشجويان خواهر و برادر از خوابگاه دانشجويي برخوردار مي

www.aj.ac.ir  عالمه جعفري ـ رفسنجانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 از تيـب به تر كسب كنند سوم را دوم و ترم رتبه اول، هر دانشجوياني كه در) 2 .شوند مي برخوردار تخفيف شهريه ثابت درصد 30از ، باشد 17از  دانشگاهي آنان باالتر دانشجوياني كه معدل پيش) 1

 .نفـت  جنب شهرك يزد،ـ جاده رفسنجان   2كيلومتر  رفسنجان، :نشاني) 4 .خودگردان استفاده نمايند خوابگاه از توانند دانشجويان مي) 3 .شوند مي برخوردار درصد 15و  25، 35 تخفيف شهريه ثابت
   034-34355646 :نمابر      34355642-9 :تلفن                   134 :صندوق پستي

www.feiz.ac.ir  فيض كاشاني ـ كاشانعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 
هـا و بخشـي از    هـا و كارگـاه   جهت تهيه قطعات مصرفي آزمايشگاه )3. تامين خوابگاه بصورت خودگردان براي خواهران و برادران) 2. الزامي استرعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان ) 1

ده و به دانشجويان يك وعده غذاي گرم داده اين موسسه داراي سلف بو )4. يكصد هزار ريال دريافت خواهد شد) 000/100(هزينه استهالك عالوه بر شهريه مصوب، براي هر آزمايشگاه و كارگاه 
كاشـان،  : نشاني) 7. ديمراجعه نمايفوق  نشانيوبگاه مؤسسه به براي اطالعات بيشتر به  )6. تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط از ترم دوم براي سه ترم تحصيلي )5. شود مي

      031-55431075 :نمابر            55431070 :تلفن                       87135-3149: پستيصندوق ).           ع(بلوار امام رضا 5كيلومتر 
www.aqi.ac.ir  قزويني ـ قزوينعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

 .گيرد تعلق مي به دانشجويان متقاضي وام شهريه) 3 .شود اي سرو مي نههمه روزه يك وعده غذاي گرم يارا )2 .باشد سرويس اياب و ذهاب براي تهران و كرج با اخذ هزينه مناسب روزانه داير مي) 1
 كوچـه پورمطبـوع  ، )دانشـگاه (خيابان شهيد بابـايي   ،قزوين: نشاني) 5 .با تصميمات هيات محترم موسس در دريافت شهريه هر نيمسال تسهيالتي براي مساعدت به دانشجويان ايجاد شده است )4
    028-33680869: نمابر         33663832-33675559-33687892: تلفن   .  خيابان نواب، مجتمع ادارات، نرسيده به دانشگاه پيام نور: نشاني پرديس اصلي) 6  *  104 و 61هاي  پالك ،)27(

www.sepahan.ac.ir  سپاهان ـ اصفهانفناوري علوم و غيرانتفاعي  مؤسسه* 
جهـت تـامين خوابگـاه، از طريـق      ،سب نياز دانشـجويان اين موسسه برح) 2. شود تخفيف شهريه داده مي هاي اول تا سوم در هر ترم، اين موسسه به دانشجويان رتبه براساس ضوابط مصوب در) 1

   031-36530245: نمابر 36530080-36530241-2 :لفنت .بلوار پاسداران جنوبي، بلوار غدير انتهاي شهر، سپاهان اصفهان،: نشاني) 3. نمايد هاي خودگردان و تحت نظارت موسسه اقدام مي خوابگاه
www.atr.ac.ir  توسعه ـ همدان عمران وغيرانتفاعي  مؤسسه* 

روستاها كه داراي باالترين رتبه كشوري در هر گروه آزمايشـي از آزمـون سراسـري     كل دوره براي دانشجويان پذيرفته شده مقطع كارشناسي پيوسته و كارشناسي آباداني معافيت از شهريه ثابت) 1
غـذاي گـرم دانشـجويي     توانند از دو وعـده  دانشجويان مي )3. شود ضوابط دانشگاه در شهريه تخفيف داده مي در پايان هر نيمسال طبق) هاي اول تا سوم رتبه(نشجويان ممتاز براي دا )2. باشند مي

 ،موسسه بر عملكـرد آنهـا نظـارت قـانوني دارد     هاي دانشجويي داراي مجوز رسمي كه توانند از خوابگاه دانشجويان مي )5. دانشجويان امكان استفاده از وام دانشجويي صندوق رفاه )4. استفاده كنند
  081-38230736: رنماب     38232090-38230410: تلفن        65157-35617: كدپستي           . دانشگاه، چهارراه عارف همدان، ميدان: نشاني )6. استفاده نمايند

 www.ferdowsmashhad.ac.ir  فردوس ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  051-37264134 :نمابر         37138011-37291115-37291114 :تلفن        30 كالهدوز شهيد كالهدوز، هيدش بلوار مشهد،: نشاني

www.farvardin.ac.ir  فروردين ـ قائمشهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 
        47645-353 :صندوق پستي  .جاده نظامي 4كيلومتر  ،مشهرئقا :نشاني) 3. الحسنه از سوي مؤسسه با نرخ بهره دو درصد قرض ارائه وام تحصيلي) 2 .تخفيف شهريه به دانشجويان برتر) 1

   011-42294272 :برنما      42294273-6 :تلفن
www.fei.ac.ir  )ويژه خواهران(شهر اصفهان  االسالم ـ خميني فيضغيرانتفاعي  مؤسسه* 

شـهريه تخفيـف داده    درصـد  20تـا   16از  ،20 تـا  16 حجاب اسالمي با معـدل  به دانشجويان ملتزم به فرهنگ و )2. باشد شرط تحصيل در موسسه مي ،به حجاب اسالمي اعتقاد و التزام عملي) 1
و  هاي دانشجويي معتبر دانشجويان شهرستاني به خوابگاه )4. شود تخفيف شهريه داده مي% 20 و سازمان بهزيستي تا سقف) ره(پذيرفته شدگان تحت پوشش كميته امداد امام خميني به )3. شود مي

  031-33605605: تلفن .       ي شهر، سه راه معلم، خيابان ساعياصفهان، خمين: نشاني) 5 .گردند مناسب معرفي مي



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                   فصل سوم

 عيها و مؤسسات غيرانتفا و ضوابط دانشگاهشرايط 44 صفحه ها پيوست
 

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

www.kar.ac.ir  )رفسنجان و خرمدرهقزوين، واحدهاي ( كارغيرانتفاعي  مؤسسه* 
هاي  كارگر در رشته خانه يتحصيل كليه فرزندان اعضا )2 .باشد مي ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان از نقاط اصلي شهر تهران موسسه داراي سرويس اياب و )1 :واحد قزوين) الف

براي كليـه دانشـجويان    درصد 30و  40 ،50ثابت  تخفيف شهريه )3. تخفيف برخوردار خواهند بود% 50ذكور از هاي م داوطلبان در رشته باشد و ساير اشتغال، اقتصاد و روابط كار بصورت رايگان مي
اني و و بهزيسـتي در مقـاطع كـارد   ) ره(شهريه ثابت براي دانشجويان تحت پوشش و كاركنان كميتـه امـداد امـام خمينـي    % 50تخفيف ) 4 .گردد اعمال مي رتبه اول تا سوم در هر رشته و هر مقطع

  028-32243441 :نمابر 2232182 و 2225882 :تلفن .  بلوار سهروردي، شهرصنعتي البرز ،قزوين: نشاني) 5. نامه رسمي كارشناسي به شرط ارائه معرفي
 .دانشجويان بصورت خودگردان از نقاط اصلي شهر تهران هداراي سرويس اياب و ذهاب براي كلي) 2. باشد موسسه داراي خوابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر و پسر مي) 1 :واحد خرمدره )ب
تخفيـف   )5 .پـذيرد  شدگان بصورت اقساط انجام مـي  ريافت كل شهريه پذيرفتهد) 4. باشند تخفيف برخوردار مي درصد 10 و كارشناسي از 20در مقاطع تحصيلي كارداني از  كليه پذيرفته شدگان )3

تخفيف شهريه ثابت براي كليه داوطلبين عضو خانه كـارگر  %) 50(پنجاه درصد ) 6. گردد مي ه دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر رشته و هر مقطع اعمالبراي كليدرصد  30و  40، 50 شهريه ثابت
و بهزيسـتي در  ) ره(و كاركنان كميته امداد امام خمينـي شهريه ثابت براي دانشجويان تحت پوشش % 50تخفيف ) 7 .ها داشتن معرفي نامه از خانه كارگر در مقاطع كارشناسي كليه رشته با در دست

   024-35527990-1 :نمابر   35536550 و 560 :تلفن. جنب كمربندي، الدين اسدآبادي خيابان سيد جمال انتهاي، خرمدره: نشاني) 8. نامه رسمي مقاطع كارداني و كارشناسي به شرط ارائه معرفي
ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خـودگردان از نقـاط اصـلي شـهر      داراي سرويس اياب و) 2. باشد پسر مي بگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر وموسسه داراي خوا) 1 :واحد رفسنجان )ج

 )5 .پـذيرد  فته شدگان بصورت اقسـاط انجـام مـي   دريافت كل شهريه پذير) 4. باشند برخوردار مي تخفيف درصد 10 و كارشناسي از 20كليه پذيرفته شدگان در مقاطع تحصيلي كارداني از  )3 .تهران
خانه  تخفيف شهريه ثابت براي كليه داوطلبين عضو%) 50(پنجاه درصد ) 6. گردد هر رشته و هر مقطع اعمال مي براي كليه دانشجويان رتبه اول تا سوم دردرصد  30و  40، 50 تخفيف شهريه ثابت

و بهزيستي ) ره(شهريه ثابت براي دانشجويان تحت پوشش و كاركنان كميته امداد امام خميني% 50تخفيف ) 7. ها رشته گر در مقاطع كارشناسي كليهنامه از خانه كار كارگر با در دست داشتن معرفي
   034-34355627: نمابر    34355625 :تلفن .كرمانـ  جاده كمربندي يزد 4كيلومتر  ،رفسنجان: نشاني) 8. نامه رسمي در مقاطع كارداني و كارشناسي به شرط ارائه معرفي

www.kavian.ac.ir  ويان ـ مشهدكاغيرانتفاعي  مؤسسه* 
ارائه ) 5. تقسيط شهريه به دانشجويان نيازمند) 4. صندوق رفاهبرخورداري از وام شهريه  )3 .خوابگاه خودگران جهت دانشجويان غيربومي )2 .دانشجويان ممتاز اول تا سوم تخفيف ويژه شهريه به) 1

  .96پالك  ،13كوثر، نبش كوثر  آباد، خيابان مشهد، بلوار وكيل: شانين) 8. تسهيالت ويژه براي دانشجويان ممتاز )7 .بيمه حوادث دانشجويي )6. اي رايگان خدمات مشاوره
  051-38827895 :ربنما         38841809-38816393-38816816 :تلفن
www.kermanihe.ac.ir  رمانكغيرانتفاعي  مؤسسه* 

اعطـاي وام  ) 5. بـه داشـجويان كـم بضـاعت     )ع(فرهنگـي امـام رضـا    اعطاي كمك هزينـه صـندوق  ) 4. اعطاي وام دانشجويي) 3. هاي مجاز معرفي به خوابگاه) 2. برتر تخفيف به دانشجويان) 1
) 11. هاي آموزشي با مجوز وزارت علـوم  برگزاري كارگاه) 10. پرداخت كمك هزينه به مقاالت پژوهشي) 9. ناهار با حداقل هزينه) 8. وام بانك رسالت) 7. وام شهريه) 6. الحسنه بانك تجارت قرض

) 15. پژوهشـي  فرهنگي و هاي ورزشي، فعاليت) 14. مدارك توسط موسسه و دانشگاه شهيد باهنر كرمان صدور) 13. مدرن و مقاوم در مقابل زلزله ساختمان مجهز،) 12. هاي ملي برگزاري همايش
  034-33243628 :نمابر  33243624 و 33243629-30 :لفنت .نرسيده به جاده جوپار ،بعد از پل بازرگاني ،واليت كرمان بزرگراه عاشقان :نشاني )16. مرتبه علمي استاد تمام، هيات امناي دانشگاه

www.kamalolmolk.ac.ir  الملك ـ نوشهر مالكغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 نوشهر، خيابان: نشاني )3 .باشد زير نظر موسسه داير مي الزم به صورت خودگردان و خوابگاه ويژه خواهران همراه با تمامي امكانات )2. خفيف ويژه داده خواهد شدترم ت به دانشجويان برتر هر) 1

   011-52337477و 52332197 : تلفن             4651736817 :كدپستي              60رازي، پالك 
www.golestan.ac.ir  گرگان گلستان ـغيرانتفاعي  مؤسسه* 

پرداخت شهريه دانشجويان شاهد از جانـب  ) 3 .طريق صندوق رفاه دانشجويان از پرداخت وام شهريه) 2 .شد خواهد نيمسال تحصيلي تخفيف منظور پايان هر رشته در ممتاز هر براي دانشجويان) 1
گرم  ناهار تفريحي، اردوهاي زيارتي و سلف سرويس، كتابخانه الكترونيكي، سايت رايانه،اين مؤسسه داراي ) 6 .ريه در طول ترمتقسيط پرداخت شه) 5 .بيمه حوادث كليه دانشجويان) 4 .بنياد شهيد

 ،)كمربنـدي ( بلـوار شـهيد كالنتـري    گرگـان، : نشاني) 8 .باشد خودگردان براي دانشجويان دختر ميخوابگاه  داراي موسسه) 7 .باشد مي ارائه خدمات رايگان مشاوره دانشجوييو  اي به صورت يارانه
  017-32627322 :نمابر          32627340-4 :تلفن .            روبروي پارك ،شهرك شهريار

www.lameigorgani.ac.ir  المعي گرگاني ـ گرگانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
وام صـندوق تعـاون و امـداد    ) 2. شود بعد از فراغت از تحصيل شروع مي وام شهريه صندوق رفاه امور دانشجويان در هر نيمسال با توجه به مصوبه وزارت علوم كه بازپرداخت اقساطي آن نه ماه) 1

 .پژوهشـي  حمايت مالي از مقاالت همايشي و علمي، )4 .المللي براساس ضوابط موسسه ارائه تسهيالت به مخترعان، پژوهشگران و ورزشكاران حائز رتبه ملي و بين )3 .دانشجويي وابسته به موسسه
هـا و   هاي كامپيوتري، كارگاه ها، سايت ها، آتليه مترمربع شامل كالس 6000داراي فضاي مناسب آموزشي و پژوهشي با مساحتي حدود  )6 .درصد 25نشجويان رتبه برتر تا تخفيف شهريه براي دا )5

بلوار شهيد كالنتري، كوي خيام، خيام دهم،  گرگان،: نشاني) 8. ملي براي شركت در مسابقات استاني و جهت تمرين و آمادگي دانشجويان) استيجاري(سالن اختصاصي  )7 .هاي تخصصي آزمايشگاه
  017-32627951-3و  32627958-9 :تلفن            5المعي 

www.mazyar.ac.ir  )نور(مازيار ـ رويان تفاعي غيران مؤسسه* 
    0122-6228620-21:  تلفن.       استان مازندران، شهرستان نور، بعد از پليس راه ـ رويان: نشاني

www.parsuniversity.ir  غيرانتفاعي معماري و هنر پارس ـ تهران مؤسسه* 
هـاي   ها و توانايي علمـي اسـاتيد و فعاليـت    داوطلبان براي آشنايي بيشتر با سطح علمي مؤسسه، ويژگي) 2. هماهنگي الزم براي تأمين خوابگاه خودگردان براي پذيرفته شدگان بعمل خواهد آمد) 1

   021-88330904-6 :تلفن          .       18كارگر شمالي، خيابان دوم انتصاريه، شماره خيابان ن، تهرا: نشاني) 3. مراجعه نمايندبه نشاني فوق علمي، آموزشي و پژوهشي مؤسسه به سايت مؤسسه 
www.molana.ac.ir  موالنا ـ آبيكغيرانتفاعي  مؤسسه* 

سـرو  ) 4 .سروس اياب ذهاب به اقصي نقاط تهران و كرج) 3 .)بدون نياز به چك(رت اقساط پرداخت شهريه به صو )3. وام شهريه دانشجويي )2. )معدل باالي پانزده(تخفيف شهريه دانشجويي ) 1
  )خط 15( 028-32895220: تلفن.        ، ابتداي شهرك قدس)عج(عصر  ميدان ولي اهللا طالقاني، ، بلوار آيت)ره(آبيك قزوين، بلوار امام خميني : نشاني  )5 ... غذاي گرم و

www.mahdeelm.ac.ir  مهد علم ـ كاشانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
در ايـن موسسـه    )2. مستند در شهريه ثابت نيمسال اول تخفيف مناسب داده خواهد شد اولويت اول آنها در انتخاب رشته، موسسه آموزش عالي مهد علم باشد، با ارائه مدرك به دانشجوياني كه )1

ها بوده  ساير دانشگاه هاي اخير كمتر از ضمنا درصد افزايش شهريه در سال .گيرد يستي صورت ميامداد، بهز اخذ شهريه همكاري الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايثارگر، كميته جهت
ات و صندوق رفاه دانشجويان وزارت علـوم، تحقيقـ   توانند از وام دانشجويي دانشجويان براي پرداخت شهريه مي) 4. شود شهريه داده مي به دانشجويان ممتاز برابر مصوبه هيات امنا تخفيف )3. است

  .      ، خيابان مالفتح اهللا، كوي مدرسه راهنمايي)ع(كاشان، چهارراه امام جواد: نشاني) 6. گيرد خودگردان در صورت درخواست در اختيار دانشجويان قرار مي خوابگاه) 5. فناوري استفاده نمايند
  031-55245793: نمابر        55245792-5 :تلفن            87135-1357: صندوق پستي               8717638751 :كدپستي

www.me.ac.ir  قزوينـ يرعماد مغيرانتفاعي  مؤسسه* 
تخفيف شهريه  )4. هاي خودگردان تحت نظارت مؤسسه معرفي به خوابگاه )3. داراي سرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج و بالعكس )2. شي و پژوهشيساختمان جديد مؤسسه با امكانات آموز) 1

قزوين، خيابان نوروزيان، بلـوار  : نشاني )7. رزندان شاهدتخفيف شهريه به ف )6. رفاه دانشجويان  اعطاي وام دانشجويي از طريق صندوق )5. به سه نفر از دانشجويان ممتاز هر گروه در پايان هر ترم
  028-33691050-33681014: نمابر         33681013-4: تلفن             34145-1331: صندوق پستي           .   55، بن بست حكمت )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين

www.mizan.ac.ir  تبريزـ يزان مغيرانتفاعي  مؤسسه* 
تجهيـزات و امكانـات    )3 .باشـد  موجـود مـي   )ناهـار خـوري  ( سلف) 2 .شد صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، وام كمك شهريه به دانشجو پرداخت خواهدسوي از  صورت اختصاص اعتبار در) 1

 بطـرف ، تبريـز، راهنمـايي راننـدگي    :نشـاني ) 5 .شـوند  مند مي سوم از تخفيف شهريه بهره دوم وهاي اول،  دانشجويان رتبه) 4 .سيم در موسسه داير است مورد نياز و اينترنت بي اي كارگاهي و رايانه
  041-33801402 :نمابر           33826806-8: تلفن          5166811445 :كدپستي        .           فلكه دكتر حسابي ميرداماد،

www.ucna.ac.ir  ـ تبريز) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 )2. درصـد تخفيـف در شـهريه ثابـت نيمسـال اول برخـوردار خواهنـد شـد         10و  15، 25باشد به ترتيب از  17و  18، 19دانشگاهي بيشتر از  ساالنه آنان در دوره پيش شدگاني كه معدل پذيرفته) 1

وام كمك شهريه كوتـاه مـدت از طـرف     )3. شوند ال برخودار ميدر شهريه ثابت آن نيمس% 15در هر دوره آموزشي دانشگاه در هر نيمسال تحصيلي از تخفيف  »الف«دانشجويان رتبه اول با معدل 
كليـه دانشـجويان در    )5. يابـد  در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويي، وام كمك شهريه براي دانشجو اختصاص مـي  )4. يابد موسسه به كليه دانشجويان متقاضي اختصاص مي

   041-34421999: تلفن           1283پالك  ،از تقاطع دامپزشكي خيابان راه آهن بعد ،تبريز: نشاني) 6 .شوند مند مي توانمندسازي بهرههاي جامع  طول تحصيل بصورت رايگان از دوره
www.ncst.ir  آباد جفنغيرانتفاعي  مؤسسه* 

درصد شهريه ثابت  30از تخفيف شهريه ثابت ترم اول به ميزان  ،انتخاب كرده باشند يت اول خودموسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام نور اين موسسه را بعنوان اولو دانشجوياني كه در ميان) 1
اول دانشجويان رتبـه  ) 3. تحقيقات و فناوري جهت هر نيمسال برخوردار خواهند شد ،وزارت علوم در اين موسسه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان پذيرفته شده )2 .مند خواهند شد بهره

شاهد و ايثارگر بدون پرداخـت شـهريه در    دانشجويان) 4. درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند شد 20درصد و  25 ،درصد 30 تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت
ورزشي رايگان و وعـده   سرويس اياب و ذهاب، امكانات) 6. مند شوند توانند از تخفيفات مربوطه بهره مينيز  دانشجويان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي )5 .نام نمايند توانند ثبت هر نيمسال مي

  031-42455447-42443771-4 :تلفن  .ريسندگي و بافندگي نرسيده به كارخانه) ره(خيابان امام خميني ،آباد نجف: نشاني) 7. گردد غذايي ناهار با نرخ مصوب مناسب براي دانشجويان فراهم مي
www.novinardebil.ac.ir  نوين ـ اردبيلغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   045-33635505 :تلفن       .اردبيل، بزرگراه شهدا، جنب اداره كل پست :نشاني
www.nima.ac.ir  نيما ـ محمودآبادغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  0122-7789301-7789785-7789783: نمابر      7789217-7789302-7789784: تلفن           46315-315: صندوق پستي.        جاده آمل 2كيلومتر ، محمودآباد، مازندران: نشاني
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 هاي تحت پوشش دانشگاه پيام نور شهرستان/  ها پيوست                                                                                        فصل سوم

 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان45 صفحه ها پيوست
 

  :هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان دانشگاه پيامآموزشي نام مراكز و واحدهاي جدول ) 3
 

  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان دانشگاه پيامآموزشي نام 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
  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد

  .كدرشته محل انتخابي خذف خواهد شد ،تحت پوشش هاي خارج از شهرستانبديهي است در صورت انتخاب 

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
  .شبستر، مرندتبريز،   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 آذرشهر، اسكو، بستان  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 آذرشهر، اسكو، اروميه، بناب، تبريز، شبستر، عجب  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
  .د، ميانهآباد، هشترو بستان  3 *واحد تركمنچاي 15
  .پلدشت، جلفا، چايپاره، مرند  3 *واحد جلفا 16
  .ورزقانشير، مراغه، مرند،  آباد، بناب، تبريز، شبستر، عجب آذرشهر، اسكو، اروميه، بستان  2 *هاواحد خسروش 17
  .تبريز، جلفا، خوي، شبستر، مرند  3 *واحد زنوز 18
  .نمين، نير، هريسسرعين، آباد، سراب،  اردبيل، بستان  4 *واحد سراب 19
  .آباد، تبريز، سراب، نير، هريس اهر، بستان  3 *واحد شربيان 20
  .شير آذرشهر، اسكو، بناب، تبريز، مياندوآب، مراغه، ملكان، عجب  3 شير  واحد عجب 21
  .، هشترودانهي، مراغه، مماقيچاراو  4 *آغاج واحد قره 22
  .اهر، كليبر، مشكين شهر، ورزقان، هريس  4 *واحد كليبر 23
  .شير، مراغه، ملكان آذرشهر، اسكو، بناب، تبريز، عجب  3  *واحد گوگان 24
  .شير، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب بناب، بوكان، شاهين دژ، عجبآذرشهر،   3 *واحد ملكان 25
  .شير، مراغه، ملكان تبريز، عجبآذرشهر، اروميه، اسكو، بناب،   2 *واحد ممقان 26
  .كليبر، ورزقان، هريسخداآفرين، اهر، تبريز،   4  *واحد ورزقان 27
  .پلدشت، جلفا، شبستر، مرند  3 *شهر واحد هادي 28
  .آباد، تبريز، سراب، ورزقان، هريس اهر، بستان4 *واحد هريس 29

ي
رب
 غ
ن
جا
باي
ذر
آ

  

  .نقده مهاباد،، سلماس، هياشنو ،هياروم  1 مركز اروميه 30
  .دژ، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب، نقده بانه، بناب، بوكان، تكاب، سقز، شاهين  3 مركز بوكان  31
  .چايپاره، چالدران، خوي، سلماس، شوط، ماكو، مرند  2 مركز خوي 32
  .بآاندوي، مهاباد، منملكا دژ، نيشاه بناب، بوكان، تكاب،  3 مركز شاهين دژ  33
  .، مرند، ماكو)بخش مركزي(پلدشت، جلفا، چالدران، خوي، سلماس، شوط، چايپاره  3 مركز ماكو  34
  .دژ، ملكان، مهاباد، مياندوآب، نقده اروميه، اشنويه، بناب، بوكان، پيرانشهر، سردشت، سقز، شاهين  2 مركز مهاباد  35
  .شير، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب، نقده دژ، عجب شاهينآذرشهر، اشنويه، بناب، بوكان، سقز،   2 مركز مياندوآب  36
  .نقده ،اندوآبيم مهاباد، رانشهر،يپ ، بوكان،هي، اشنوهياروم  3 مركز نقده  37
  .نقده اندوآب،يمهاباد، م رانشهر،يپسردشت،  ه،ياشنو ه،ياروم  4 *واحد اشنويه 38
  .، ماكو، مرند)بخش مركزي(سلماس، شوط، چايپارهپلدشت، جلفا، چالدران، خوي،   4  *واحد پلدشت 39
  .سردشت، مهاباد، نقده رانشهر،يپاشنويه، ، هياروم  4 واحد پيرانشهر 40
  . چالدران، چايپاره، خوي، سلماس، شبستر  3  *واحد تازه شهر 41
  .مياندوآبنشان،  دژ، ماه  بيجار، بانه، بوكان، تكاب، ديواندره، سقز، شاهين  3 واحد تكاب  42
  .اشنويه، بانه، پيرانشهر، سردشت، سقز، مهاباد  4 واحد سردشت 43
  .خوي، سلماس، شبستر، مرندچايپاره، اروميه، جلفا، چالدران،   3 *واحد سلماس 44
  .پلدشت، جلفا، چالدران، چايپاره، خوي، سلماس، شبستر، شوط، مرند، ماكو  3 *واحد سيه چشمه 45
  .، خوي، جلفا، سلماس، شوط، مرند، ماكو)بخش مركزي(چالدران، چايپاره پلدشت،  4 *واحد شوط 46
  .پلدشت، چايپاره، چالدران، جلفا، خوي، سلماس، شبستر، شوط، ماكو، مرند  3 *واحد فيرورق 47
  .چالدران، خوي، سلماس، شوط، ماكو، مرندچايپاره، پلدشت،   4 *ضياءالدين واحد قره  48

ل
دبي

ار
  

  .رين ن،يم، نشهر نگيمش ،يگرمسرعين، كوثر،  ،بسرا خلخال، ل،يردبا آستارا،  2 مركز اردبيل 49
  .آستارا، اردبيل، خلخال، رضوانشهر، زنجان، طوالش، فومن، كوثر، ميانه  3 مركز خلخال 50
  .شهر، نمين آباد، سرعين، گرمي، مشگين سوار، پارس اردبيل، بيله  3 مركز گرمي 51
  .شهر، نمين، نير كليبر، گرمي، مشگينسرعين، آباد، چاراويماق،  سوار، پارس اردبيل، اهر، بيله  3 مركز مشكين شهر 52
  .شهر، نمين، نير آباد، كوثر، گرمي، مشگين سوار، پارس اردبيل، اهر، بيله  4 )*رضي(واحد ارشق  53
  .شهر، نمين آباد، گرمي، مشگين سوار، پارس اردبيل، بيله  4 *واحد بيله سوار 54
  .شهر كليبر، گرمي، مشگينخداآفرين، آباد،  سوار، پارس اردبيل، اهر، بيله  4 *آباد واحد پارس 55
  .شهر كليبر، گرمي، نمين، مشگينخداآفرين، آباد،  سوار، پارس اردبيل، اهر، بيله  4 *انگوتكند  تازهواحد  56
  .رين ن،ينمميانه،  شهر، نگيمش ،يگرمسرعين، كوثر،  سراب، خلخال،آباد،  بستان ل،ياردب آستارا،  3 *واحد سرعين 57
  .هشترود ر،ين ن،ينم انه،يطوالش، فومن، كوثر، مسرعين، خلخال، رضوانشهر،  ل،ياردب  3 )*كوثر(واحد گيوي  58
  . ، نيرنينمشهر،  ، كوثر، گرمي، مشگين)بخش مركزي(سرعين، طوالش ل،يآستارا، اردب  3 *واحد نمين 59
  .سيهر ر،ين ن،ينم انه،يكوثر، مسرعين، سراب، آباد،  ، اهر، بستان)بخش(ارشق ل،يآستارا، اردب  3 *واحد نير 60
  . شهر، نمين، نير گرمي، مشگينكوثر، سراب، سرعين، خلخال،  ل،ياردبآستارا،   3 *واحد هير 61



 هاي تحت پوشش دانشگاه پيام نور شهرستان/  ها پيوست                                                                                        فصل سوم

 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان46 صفحه ها پيوست
 

  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان دانشگاه پيامآموزشي نام 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
  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد

  .كدرشته محل انتخابي خذف خواهد شد ،تحت پوشش هاي خارج از شهرستانبديهي است در صورت انتخاب 

ن
ها
صف

ا
  

  .قم، كاشان، محالت، نطنزشهروميمه،  آران و بيدگل، اردستان، برخوار، شاهين  2 مركز آران و بيدگل 62
  .شهروميمه شاهينبرخوار، ، اردكان، ميبد، نطنز، نيينا اردستان، اصفهان، كاشان،آران و بيدگل،   2 مركز اردستان 63
  .آباد شهر، فالورجان، لنجان، نجف شهروميمه، خميني اصفهان، برخوار، شاهين  1 مركز اصفهان 64
شـهر، خوانسـار، شـهركرد، فريـدن،      وكـرون، چادگـان، خمينـي    شهروميمه، تيـران  شاهينمياندشت، سامان،  بن، بوييناصفهان، برخوار،   2 مركز تيران 65

  .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 66

  .آباد نجف
  . آباد شهر، لنجان، فالورجان، نجف ، خمينيوكرون تيرانشهروميمه،  اصفهان، برخوار، شاهين  1 آباد  مركز دولت 67
  .آباد شهرضا، شهركرد، فالورجان، لنجان، مباركه، نجفسامان، شهر، دهاقان،  ، خمينيوكرون تيرانبن، اصفهان، بروجن،   1 مركز زرين شهر 68
  .آباد  ، فالورجان، لردگان، لنجان، مباركه، نجفدنا، سميرم، دهاقان، شهرضابويراحمد، بروجن،   3 مركز سميرم 69
  .آباد، نطنز شهر، فالورجان، لنجان، نجف خمينيشهروميمه،  ، شاهينوكرون اصفهان، برخوار، تيران  1 مركز شاهين شهر 70
  .آباد سميرم، دهاقان، شهرضا، شهركرد، فالورجان، لردگان، لنجان، مباركه، نجفسامان، شهر،  خمينيبن، آباده، اصفهان، بروجن،   1 مركز شهرضا 71
، كوهرنـگ،  فريدونشـهر شـهركرد، فريـدن،   سـامان،  شـهر، خوانسـار،    وكرون، چادگان، خميني تيران مياندشت، بن، بويينازنا، اليگودرز،   3 مركز فريدونشهر 72

  .آباد گلپايگان، نجف
  .آران و بيدگل، قم، كاشان، نطنز  1 مركز كاشان  73
  . آباد، نطنز مباركه، نجف شهر، دهاقان، شهرضا، نائين، شهروميمه، خميني اردستان، اصفهان، برخوار، خوروبيابانك، شاهين  2 مركز كوهپايه 74
، گلپايگـان،  فريدونشـهر شهروميمه، فريدن،  شهر، خوانسار، دليجان، شاهين چادگان، خمين، خميني مياندشت، بوييناراك، ازنا، اليگودرز،   2 مركز گلپايگان 75

  .آباد محالت، ميبد، نجف
  .آباد، نطنز، يزد ، نجفنييناشهر، فالورجان، لنجان، مباركه، ميبد،  شهر، خوروبيابانك، شاهين برخوار، خميني اصفهان،اردكان،  اردستان،  3 مركز نايين 76
 شـهركرد، سـامان،   شهرضـا،  خوانسـار،  شـهر،  ينـ يخم چادگـان،  وكرون، رانيت ،شهروميمه شاهين ،مياندشت بن، بويين برخوار، اصفهان،  1 آباد مركز نجف 77

  .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 78
  .آباد، نطنز نجف ، محالت،)بخش(صرقم جان،يشهر، دل ينيخم ،شهروميمه شاهينبرخوار،  ،اردستان، اصفهان  2 مركز وزوان  79
شـهركرد، فارسـان،   سـامان،  شـهر، دهاقـان، شهرضـا،     ، چادگان، خمينـي وكرون تيرانبن، شهروميمه، بروجن،  اصفهان، برخوار، شاهين  2 *واحد باغبهادران 80

  .آباد فالورجان، لنجان، مباركه، نجف
  .شهروميمه شاهين برخوار، آران و بيدگل، اردستان، قم، كاشان، محالت، نطنز، گلپايگان،  3 *واحد برزك 81
  .آباد ، گلپايگان، نجففريدونشهر، چادگان، خوانسار، فريدن، وكرون تيران مياندشت، بويينازنا، اليگودرز،   3 و مياندشت   واحد بوئين 82
  .آباد نجفشهر، دهاقان، شهرضا، فالورجان، لنجان،  شهروميمه، بروجن، خميني اصفهان، برخوار، شاهين  1 *واحد بهارستان 83
  . آباد ، شهرضا، مباركه، فالورجان، لنجان، نجفدهاقانشهر،  وكرون، خميني شهروميمه، تيران شاهين برخوار، اصفهان،  2 *واحد پيربكران 84
  .آباد نجف شهر، سميرم، شهرضا، فالورجان، مباركه، نايين، وكرون، خميني شهروميمه، تيران اصفهان، برخوار، شاهين  3 *واحد جرقويه عليا 85
شهركرد، فارسان، فريـدن، فريدونشـهر، كوهرنـگ،    سامان، شهر،  وكرون، چادگان، خوانسار، خميني تيران ،مياندشت بن، بوييناصفهان،   3 *واحد چادگان 86

  .آباد نجف
  .آباد نجفشهر، فالورجان، لنجان،  ، خمينيوكرون تيرانشهروميمه،  اصفهان، برخوار، شاهين  1 *شهر واحد خميني 87
  .يينطبس، نا خوروبيابانك، ،اردكان  4 *واحد خور 88
  .آباد شهر، شهرضا، لنجان، مباركه، نايين، نجف شهروميمه، خميني شاهينبرخوار،  اصفهان،  1 *واحد خوراسگان 89
، فريدونشـهر شهركرد، فريدن، سامان، شهر،  وكرون، چادگان، خمين، خوانسار، خميني تيران مياندشت، بن، بويينازنا، اصفهان، اليگودرز،   3 *واحد داران 90

  .آباد گلپايگان، مباركه، نجف
  .آباد ، مباركه، نجف)بخش مركزي(شهركرد، فالورجان، لردگان، لنجانسامان، ، شهرضا، دهاقان سميرم،بن، اصفهان، بروجن،   2 *واحد دهاقان 91
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 هاي تحت پوشش دانشگاه پيام نور شهرستان/  ها پيوست                                                                                        فصل سوم

 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان47 صفحه ها پيوست
 

  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان دانشگاه پيامآموزشي نام مراكز و واحدهاي جدول 
دانشگاه 
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  .مه والتناباد، كاشمر، گقائنات، سرايان، فردوس، آباد،  تربت حيدريه، رشتخوار، خليلبردسكن، بجستان،   4 *واحد بجستان 182
  .مه والت آباد، سبزوار، كاشمر، بجستان، بردسكن، خليل  3 *واحد بردسكن 183
  .جام، خواف، زاوه، فريمانباخرز، تايباد، تربت   4 واحد تايباد  184
  .باخرز، تايباد، تربت جام، خواف، فريمان  3 *واحد تربت جام 185
  .نيشابور سبزوار،رازوجرگالن، خوشاب،   جوين،جاجرم، جغتاي، اسفراين، بجنورد،   2 *واحد جغتاي 186
  .نيشابور سبزوار،رازوجرگالن، اسفراين، بجنورد، جغتاي، جوين، خوشاب،   2 )*نقاب(واحد جوين  187
  .شهدمبينالود، چناران، شيروان، فاروج، فريمان، قوچان،   1 *واحد چناران 188
  .ايباد، تربت جام، تربت حيدريه، خواف، رشتخوارت  4 *واحد خواف 189
  .چناران، درگز، كالت، قوچان  4 *واحد درگز 190
  .جغتاي، جوين، داورزن، سبزوار  3  *واحد داورزن 191
  .شابوريمشهد، نفيروزه،   2  *واحد درود 192
  .باخرز، تايباد، تربت جام، خواف  4  *واحد دوغارون 193
  .مه والتتربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه، كاشمر،   3 *واحد رشتخوار 194
  .شابوريمشهد، ن، فيروزه، خوشاببينالود،   2 )*قدمگاه(واحد زبرخان  195
  .سرخس، فريمان، مشهدتربت جام،   3 واحد سرخس  196
  .شابورين قوچان،شيروان، فاروج، فيروزه، سبزوار، ، خوشابچناران،   2 *واحد سرواليت 197
  .شابورين قوچان،، فيروزه، خوشاب  3 *واحد فيروزه 198
  .درگز، كالت، مشهد  4  *واحد كالت 199
  .آباد، رشتخوار، كاشمر، گناباد، مه والت خليلبجستان، بردسكن، تربت حيدريه،   3)*آباد فيض(والت  واحد مه 200



 هاي تحت پوشش دانشگاه پيام نور شهرستان/  ها پيوست                                                                                        فصل سوم

 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان48 صفحه ها پيوست
 

  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان دانشگاه پيامآموزشي نام 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
  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد

  .كدرشته محل انتخابي خذف خواهد شد ،تحت پوشش هاي خارج از شهرستانبديهي است در صورت انتخاب 

ن 
سا
را
خ

ي
مال

ش
  

  .شيروان، فاروج، گرمه، مانه و سملقانرازوجرگالن، اسفراين، بجنورد، جاجرم،   1 مركز بجنورد 201
  .شيروان، كالله، گرمه، مانه و سملقانرازوجرگالن، اسفراين، بجنورد، جاجرم،   3 *واحد آشخانه 202
  .سبزوار، شيروان، گرمه، مانه و سملقانرازوجرگالن، ، جغتاي، جوين، جرماسفراين، بجنورد، جا  3 واحد اسفراين  203
  .گرمه، مانه و سملقانرازوجرگالن، اسفراين، بجنورد، جاجرم، جغتاي، جوين،   3  *واحد جاجرم 204
  . شيروان، مانه و سملقانرازوجرگالن، بجنورد،   4 *واحد راز 205
   .سملقان شيروان، فاروج، قوچان، مانه و، )بخش(سرواليترازوجرگالن، رگز، اسفراين، بجنورد، د  3 *واحد شيروان 206
  .شيروان، فاروج، قوچان، )بخش(سرواليترازوجرگالن، درگز، بجنورد، چناران،   3 *واحد فاروج 207
  .كالله، گرمه، مينودشتمانه و سملقان، رازوجرگالن، ، بجنورد، جاجرم، جغتاي، جوين، اسفراين  3  *واحد گرمه 208

ن
ستا

وز
خ

  

  .، كارونخرمشهر، شادگانحميديه، آبادان، اهواز، بندرماهشهر،   2 مركز آبادان 209
 .هويزهكارون، ، شوشتر، )بخش(خرمشهر، دشت آزادگان، رامشير، رامهرمز، شادگان، شاوورحميديه، آبادان، اهواز، باوي، بندرماهشهر،   1 مركز اهواز  210
 .هنديجانكارون، خرمشهر، رامهرمز، رامشير، شادگان، حميديه، آبادان، اغاجاري، اميديه، اهواز، بندرماهشهر،   4 مركز بندر امام خميني 211
 .آغاجاري، اميديه، بهبهان، بهمئي، ديلم، رامشير، رامهرمز، گچساران  3 مركز بهبهان 212
 .، كارونخرمشهر، شادگانحميديه، آبادان، اهواز، بندرماهشهر،   2 مركز خرمشهر 213
 .انديكا، انديمشك، دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، مسجد سليمان، اللي  2 مركز دزفول 214
 .رامشير، رامهرمز، هفتگلحميديه، آغاجاري، اميديه، اهواز، ايذه، باغ ملك، باوي، بندرماهشهر، بهبهان، بهمئي،   2 مركز رامهرمز 215
.دشت آزادگان، هويزهحميديه، اهواز، باوي،   2 مركز سوسنگرد 216
 .، كارونخرمشهر، شادگانحميديه، آبادان، اهواز، بندرماهشهر،   3 مركز شادگان 217
  .هفتگل، هنديجانلنده، آغاجاري، اميديه، بندرماهشهر، بهبهان، بهمئي، رامشير، رامهرمز، كهگيلويه، گچساران،   4 *واحد آغاجاري 218
  .كارون، آبادان، بندرماهشهر، خرمشهر، شادگان  3  *واحد اروندكنار 219
  .دزفول، شوش، شوشتر، گتوندحميديه، انديمشك، اهواز،   4  *واحد الوان 220
   .هفتگل، هنديجانلنده،  ، گچساران،كهگيلويه، رامشير، رامهرمز ،بهمئي ،بندرماهشهر، بهبهاناميديه،   4 *واحد اميديه 221
  .انديكا، ايذه، باغملك، دزفول، رامهرمز، شوش، شوشتر، اللي، مسجد سليمان، هفتگل  3  *واحد انديكا 222
 .دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، الليحميديه، انديمشك، اهواز،   2  واحد انديمشك  223
  .، مسجدسليمان، هفتگلرامشيررامهرمز،  باغملك،ايذه،   3 *واحد ايذه 224
  .مسجد سليمان، هفتگللنده، ايذه، باغملك، رامهرمز، كهگيلويه،   3  *واحد باغملك 225
.هويزهدشت آزادگان، حميديه، اهواز،   4 *واحد بستان 226
  .شوشتر، گتوند، اللي وش،نديمشك، دزفول، شا  3 *واحد تركالكي 227
  .اردل، ايذه، باغملك، لردگان  4  *واحد دهدز 228
  .بندرماهشهر، بهبهان، رامشير، رامهرمز، هفتگل، هنديجانآغاجاري، اميديه،   3 *واحد رامشير 229
 .دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، الليحميديه، انديمشك، اهواز،   3 واحد شوش  230
  .دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، اللي، مسجدسليمانحميديه، انديكا، انديمشك، اهواز، باوي،   3 *واحد شوشتر 231
  .انديمشك، دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، اللي، مسجد سليمانانديكا،   3  *واحد گتوند 232
  .انديكا، انديمشك، دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، اللي، مسجد سليمان  3  *واحد اللي 233
 .، كارونخرمشهر، رامهرمز، شادگان، هنديجانحميديه، آبادان، اميديه، اهواز، بندرماهشهر،   3 *واحد ماهشهر 234
.انديكا، ايذه، باغ ملك، دزفول، شوشتر، گتوند، مسجدسليمان، اللي، هفتگل  3 *واحد مسجد سليمان 235
 .، شوشتر، مسجدسليمان، هفتگلرامشيررامهرمز،  باغملك،اميديه، ايذه،   4 *واحد هفتگل 236
  .بندرگناوه، بندرماهشهر، رامشير، هنديجان بهبهان،، بندرديلماميديه،   3 *واحد هنديجان 237
  .دشت آزادگان، شوش، هويزهحميديه، اهواز، باوي،   4 *واحد هويزه 238

ن
جا
زن

  

  .ابهر، تاكستان، خرمدره، زنجان، قزوين  1 مركز ابهر 239
 .ابهر، ايجرود، تاكستان، خدابنده، خرمدره، زنجان، ماه نشان، ميانه  1 مركز زنجان 240
 .ابهر، ايجرود، خدابنده، خرمدره، زنجان، كبودرآهنگ  3 مركز قيدار 241
  .ايجرود، خدابنده، خرمدره، زنجان، ماه نشان  3  *واحد ايجرود 242
 .ابهر، تاكستان، خرمدره، زنجان، قزوين، خدابنده، ايجرود  2 *واحد خرمدره 243
  .زنجان، سلطانيه، قزويندره،   ابهر، تاكستان، خدابنده، خرم  1 *واحد سلطانيه 244
  .ابهر، تاكستان، خدابنده، خرمدره، زنجان  2  *واحد صائين قلعه 245
  .، قزوين)بخش مركزي(ابهر، خدابنده، ايجرودخرمدره، رودبار، زنجان، طارم،   3 )*آب بر(واحد طارم  246
 .ايجرود، تكاب، خدابنده، زنجان، ماه نشان، ميانه  3 *واحد ماه نشان 247

ن
منا

س
  

.دامغان، سمنان، شاهرود  2 مركز دامغان 248
  .، مهدي شهرآرادان، دامغان، سمنان، فيروزكوه، گرمسار  1 مركز سمنان 249
 .گرمه، مياميسمنان، آزادشهر، جاجرم، دامغان، شاهرود،   2 مركز شاهرود 250
 .گرمسار، ورامينقرچك، ، )بخش مركزي(تهران، دماوند، ري، سمنان پرديس، آرادان، پاكدشت،   1 مركز گرمسار 251
  . گرمسار، ورامينقرچك، تهران، پاكدشت، دماوند، ري، سمنان، شميرانات، فيروزكوه، پرديس، آرادان،   1  *واحد آرادان 252
 .، شميراناتگرمسار، ورامينقرچك، ، )بخش مركزي(پيشوا، تهران، دماوند، ري، سمنان پرديس، آرادان، پاكدشت،   1 *واحد ايوانكي 253
  .شاهرود، فيروزكوه، گرمسار، مهدي شهرسوادكوه شمالي، دامغان، سمنان، سوادكوه،   1 *واحد مهدي شهر 254
  .جاجرم، دامغان، شاهرود، ميامي  2  *واحد ميامي 255

و 
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ستا

سي
ن
ستا

وچ
بل

  

 .شهر نيكفنوج، قصرقند، ايرانشهر، چابهار، خاش، دلگان، مهرستان، سراوان، سرباز، سيب سوران،   5 مركز ايرانشهر 256
 .شهر كنارك، نيكفنوج، قصرقند، ايرانشهر، چابهار، سرباز،   4 مركز چابهار 257
 .، ميرجاوهايرانشهر، خاش، مهرستان، زاهدان، سراوان، سيب سوران  5 مركز خاش 258
 .هيرمند، نهبنداننيمروز، هامون،  ميرجاوه،زابل، زاهدان، زهك،   3 مركز زابل 259
.، ميرجاوه، نيمروز، هامونخاش، زابل، زاهدان  2 مركز زاهدان 260
.، ميرجاوهايرانشهر، خاش، مهرستان، زاهدان، سراوان، سرباز، سيب سوران  5 مركز سراوان 261
 .شهر نيكفنوج، قصرقند، ايرانشهر، چابهار، سرباز،   5 *واحد راسك 262
  .نيمروز، هامون، زابل، زاهدان، زهك، نهبندان  5  *واحد زهك 263
  .ايرانشهر، مهرستان، زاهدان، سرباز، سراوان، سيب سوران، خاش  5 *واحد سوران 264
 .شهر كنارك، نيكفنوج، قصرقند، ايرانشهر، چابهار، سرباز،   5 *واحد نيك شهر 265



 هاي تحت پوشش دانشگاه پيام نور شهرستان/  ها پيوست                                                                                        فصل سوم

 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان49 صفحه ها پيوست
 

  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان دانشگاه پيامآموزشي نام 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
  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد

  .كدرشته محل انتخابي خذف خواهد شد ،تحت پوشش هاي خارج از شهرستانبديهي است در صورت انتخاب 

س
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ـ
ـ
ف

  

  .، شهرضا)بخش مركزي(، خرم بيد)بخش(آباده، ابركوه، اقليد، ايزدخواست  2 مركز آباده 266
  .ريز ني فسا،جهرم، خرامه، داراب، زرين دشت، سروستان، شيراز،  استهبان،  2 مركز استهبان 267
 .بستك، بندرعباس، بندرلنگه، جهرم، خنج، داراب، فيروزآباد، قيروكارزين، گراش، الرستان، المرد، مهر  3 مركز اوز  268
 .بيد، شيراز، مرودشت پاسارگاد، خاتم، خرمآباده، ابركوه، ارسنجان، اقليد، بوانات،   3 مركز بوانات 269
  .  ريز ، ني)بخش(، خنج، زرين دشت، سروستان، شيراز، فسا، قيروكارزين، كوار، الرستان، ميمند استهبان، جهرم  2  مركز جهرم 270
 .ريز ، سپيدان، سروستان، شيراز، فسا، مرودشت، ني)بخش(ارسنجان، استهبان، خرامه، خفر  2 مركز خرامه 271
 .رير استهبان، جهرم، داراب، زرين دشت، فسا، ني  2 مركز داراب 272
  .، سپيدان، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت)بخش(خرامه، خفر  1 مركز شيراز 273
  .آباده، ابركوه، ارسنجان، اقليد، بوانات، پاسارگاد، خاتم، خرم بيد، مرودشت  3 مركز صفا شهر  274
  .ريز ، ني)بخش(ميمند  كوار،  داراب، زرين دشت، سروستان، شيراز، فسا،استهبان، جهرم،   2 مركز فسا 275
  .شيراز، فراشبند، فيروزآباد، قيروكارزين، كازرون، كوارجهرم، خنج، سروستان،   2 مركز فيروزآباد 276
 .، رستم، شيراز، فراشبند، كازرون، ممسني)بخش مركزي(بويراحمد، دشتستان   2 مركز كازرون 277
  .، المرد، مهر)بخش اوز و بخش مركزي(خنج، دير، عسلويه، كنگان، پارسيان، الرستانجهرم، بندرلنگه، جم،   3 مركز المرد 278
  .يممسن گچساران، ،كازرونرستم،  دنا، احمد، ريبو  3 مركز نورآباد ممسني 279
  .ريز ارسنجان، استهبان، پاسارگاد، مرودشت، ني  4 *واحد آباده طشك 280
  .، ارسنجان، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، شيراز، مرودشت)بخش(آباده طشك  3 *واحد ارسنجان 281
  .بستك، پارسيان، جم، خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر  5  *واحد اشكنان 282
  .آباده، ابركوه، بوانات، خرم بيد، اقليد  3 *واحد اقليد 283
  .الرستان، المرد، مهربستك، پارسيان، خنج، گراش،   5  *واحد بيرم 284
  .سپيدان، شيراز، مرودشت  2 *واحد بيضا 285
  .آباده، ارسنجان، اقليد، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، شيراز، مرودشت  3  *واحد پاسارگاد 286
  ).بخش(ميمند  استهبان، جهرم، سروستان، شيراز، فسا، قيروكارزين، كوار،  3 *واحد خاوران 287
  .خنج، گراش، قيروكارزين، الرستان، المردجهرم،   5 *واحد خنج 288
  .بويراحمد، بهبهان، رستم، كازرون، گچساران، ممسني  4  *واحد رستم 289
  .استهبان، جهرم، داراب، سروستان، فسا، قيروكارزين  3 *واحد زاهد شهر 290
  .پاسارگاد، خرامه، شيراز، كوار، مرودشت  3  *واحد زرقان 291
  .داراب، زرين دشت، فساجهرم،   3  *واحد زرين دشت 292
  . بويراحمد، دنا، رستم، سپيدان، شيراز، ممسني  3  *واحد سپيدان 293
  .، كوار، مرودشت، سروستان، شيراز، فسا)بخش(استهبان، خرامه، خفر  2 *واحد سروستان 294
  .ريز استهبان، جهرم، داراب، زرين دشت، فسا، ني  4 *بالغ واحد ششده و قره 295
  .دشتستان، دشتي، شيراز، فراشبند، فيروزآباد، قيروكارزين، كازرون، كوار  4 *واحد فراشبند 296
  .، قيروكارزين، گراش)بخش(فيروزآباد، شيبكوهفسا، جهرم، خنج، فراشبند،   4  *واحد قير و كارزين 297
  .سروستان، شيراز، فراشبند، فيروزآباد، قيروكارزين، كوار، مرودشت  3  *واحد كوار 298
  .كنگان، المرد، مهرعسلويه، جم،   4  *واحد گله دار 299
  .بستك، بندرلنگه، خنج، گراش، الرستان، المرد  4 *واحد الر 300
  .، خرم بيد، شيراز، مرودشتپاسارگادارسنجان،   1 *واحد مرودشت 301
  .كنگان، پارسيان، المرد، مهرعسلويه، جم، خنج،   4  *واحد مهر 302
  .كازرون، ممسنيشيراز،   4  *واحد نودان 303
 .ريز استهبان، جهرم، خاتم، داراب، سيرجان، فسا، ني  3 *ريز واحد ني 304

ن
وي
قز

  
قـدس، قـزوين، كـرج،    فرديس، ، شهريار، )بخش مركزي(آبيك، ابهر، اشتهارد، البرز، بويين زهرا، تاكستان، خرمدره، زرنديه، ساوجبالغ  2 مركز بويين زهرا 305

 .مالرد، نظرآباد
 .، طارم، قزوين، نظرآباد)بخش مركزي(آبيك، ابهر، اشتهارد، البرز، بويين زهرا، تاكستان، خدابنده، خرمدره، رزن، رودبار، ساوجبالغ  2 مركز تاكستان 306
 .نظرآبادقزوين، كرج، فرديس، زهرا، تاكستان، خرمدره، رودبار، ساوجبالغ،  آبيك، ابهر، اشتهارد، البرز، بويين  1 مركز قزوين 307
  .، كرج، مالرد، نظرآبادقزوينفرديس، آبيك، اشتهارد، البرز، بويين زهرا، تاكستان، رودبار، ساوجبالغ، شهريار، طالقان،   2 *واحد آبيك 308
  .آوج، ابهر، البرز، بويين زهرا، تاكستان، رزن، قزوين، كبودرآهنگ، همدان  3 *واحد آوج 309
  .قزوين، كرج، نظرآبادفرديس، آبيك، ابهر، اشتهارد، البرز، بويين زهرا، تاكستان، خرمدره، رودبار، ساوجبالغ،   2  *واحد الوند 310
  .آوج، ابهر، البرز، بويين زهرا، تاكستان، خرمدره، رزن، قزوين  2 *واحد دانسفهان 311
  .قزوينآوج، ابهر، البرز، بويين زهرا، تاكستان، خرمدره، رزن،   3  *واحد شال 312

ـم
ق

  

  .اشتيان، تفرش، دليجان، ساوه، قم، كاشان  1 مركز قم 313
  .تفرش، ساوه، قم  1 *واحد جعفريه 314
  .تفرش، دليجان، ساوه، قم  1*واحد دستجرد خلجستان 315
  .آشتيان، تفرش، دليجان، ساوه، قم، محالت  1 *واحد سلفچگان 316
  .آران و بيدگل، قم، كاشان  1 *واحد كهك 317

ن
ستا

رد
ك

  

  .ايجرود، بيجار، تكاب، ديوان دره، زنجان، سنندج  3 مركز بيجار 318
  .بانه، بوكان، تكاب، ديواندره، سردشت، سقز، مهاباد، مياندوآب  2 مركز سقز 319
  . بيجار، دهگالن، ديواندره، سروآباد، سنندج، قروه، كامياران، مريوان  2 مركز سنندج 320
  .سروآباد، سنندج، مريوانپاوه،   4 مركز مريوان 321
  .بانه، بوكان، تكاب، ديواندره، سردشت، سقز، مهاباد، مياندوآب  4 *واحد بانه 322
  .بانه، بوكان، بيجار، تكاب، ديواندره، سقز، سنندج، قروه  4 *واحد ديواندره 323
  .سنندج، قروه، كامياران، مريوانبانه، پاوه، ثالث باباجاني، جوانرود، دهگالن، روانسر، سروآباد،   4 *واحد سروآباد 324
  . اسدآباد، بهار، دهگالن، سنقر، سنندج، قروه، همدان  4 *واحد قروه 325
آباد غرب، پاوه، ثالث باباجاني، جوانرود، دهگالن، روانسر، سـنقر، سـنندج، صـحنه، كاميـاران، كرمانشـاه،كنگاور، قـروه،        اسدآباد، اسالم  4 *واحد كامياران 326

  . هرسين



 هاي تحت پوشش دانشگاه پيام نور شهرستان/  ها پيوست                                                                                        فصل سوم

 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان50 صفحه ها پيوست
 

  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان دانشگاه پيامآموزشي نام 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
  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد

  .كدرشته محل انتخابي خذف خواهد شد ،تحت پوشش هاي خارج از شهرستانبديهي است در صورت انتخاب 

ن
ما
كر

  

  .آباد، رابر، سيرجان، كهنوج ارزوئيه، بافت، بردسير، جيرفت، حاجي  3 مركز بافت 327
  . بم، جيرفت، ريگان، عنبرآباد، فهرج، كرمان، كهنوج، نرماشير  3 مركز بم 328
  .كهنوج، منوجان، مينابگنج، كرمان،  ، رابر، رودبار جنوب، عنبرآباد، فارياب، قلعه)بخش مركزي(بافت، بم، جيرفت، رودان   3 مركز جيرفت 329
  .انار، بردسير، رفسنجان، زرند، شهربابك، كرمان، كوهبنان  2 مركز رفسنجان 330
  .ريز آباد، رابر، سيرجان، شهربابك، ني ارزوئيه، بافت، بردسير، حاجي  2 مركز سيرجان 331
  .عنبرآباد، كرمان، كوهبنان، كهنوجبافت، بردسير، بم، جيرفت، راور، رفسنجان، زرند، سيرجان،   1 مركز كرمان 332
  .آباد، سيرجان ارزوئيه، بافت، بردسير، جيرفت، حاجي  4 *واحد ارزوئيه 333
  .انار، بافق، رفسنجان، شهربابك، مهريز، يزد  2 واحد انار  334
  .بردسير، بافت، بم، جيرفت، رفسنجان، رابر، زرند، سيرجان، كرمان  1  *واحد باغين 335
  .بافت، بردسير، رابر، رفسنجان، سيرجان، كرمان  3 *واحد بردسير 336
  .آباد، رابر، سيرجان، شهربابك، كرمان ارزوئيه، بافت، بردسير، بم، حاجي  4 * واحد رابر 337
  .راور، زرند، كرمان، كوهبنانبهاباد، بافق،   3 *واحد راور 338
  .بافت، بم، جيرفت، رابر، عنبرآباد، كرمان، كهنوج  3  *واحد راين 339
  .بم، جيرفت، رودان، رودبارجنوب، عنبرآباد، قلعه گنج، كهنوج، منوجان  3  *جنوب واحد رودبار 340
  .بم، جيرفت، دلگان، ريگان، فهرج، نرماشير  5 *واحد ريگان 341
  .كوهبنان رفسنجان، زرند، كرمان،راور، بردسير،   3 *واحد زرند 342
  .رفسنجان، زرند، عنبرآباد، كرمانبردسير، بم، جيرفت، راور،   2 آباد  واحد زنگي 343
  ).بخش(بردسير، رفسنجان، زرند، شهداد  4 *واحد شهداد 344
  .انار، خاتم، رفسنجان، سيرجان، شهر بابك  3 *واحد شهر بابك 345
  .كهنوج، منوجان، ميناب، رابر، رودبار جنوب، عنبرآباد، فارياب، قلعه گنج، كرمان، )بخش مركزي(بافت، بم، جيرفت، رودان  4 *واحد عنبرآباد 346
  .بم، بهاباد، راور، ريگان، فهرج، كرمان، نرماشير  5 *واحد فهرج 347
  .قلعه گنج، كهنوج، منوجان  جيرفت، رودان، رودبارجنوب، سيريك، عنبرآباد، فارياب،  4  *واحد قلعه گنج 348
  .كرمانبردسير، خاتم، رفسنجان، زرند، سيرجان، شهر بابك،   3 *واحد كشكوييه 349
  .راور، رفسنجان، زرند، كرمان، كوهبنان بهاباد،بافق،   4  *واحد كوهبنان 350
  .كهنوج، منوجان، مينابرودبار جنوب، عنبرآباد، فارياب، قلعه گنج، بم، بندرعباس، جيرفت، رودان،   4 *واحد كهنوج 351
  .بردسير، رفسنجان، زرند، كرمان  3 *واحد گلباف 352
  .، سيريك، عنبرآباد، قلعه گنج، كهنوج، منوجان، ميناب)بخش مركزي(بندرعباس، رودان  4  *واحد منوجان 353
  .بم، ريگان، فهرج، نرماشير  4  *واحد نرماشير 354

اه
نش
ما
كر

  

  .نيهرس النغرب،يكرمانشاه، گ ن،يريداالهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشجوانرود، غرب،  آباد اسالم  3 آباد غرب مركز اسالم 355
  .كرمانشاه اران،ي، جوانرود، روانسر، كاميغرب، پاوه، ثالث باباجان آباد اسالم  4 مركز جوانرود  356
  .اسدآباد، سنقر، صحنه، كرمانشاه، كنگاور، هرسين، همدان  4 مركز سنقر 357
  .آباد غرب، جوانرود، روانسر، صحنه، كامياران، كرمانشاه، كنگاور، هرسين اسالم  1 مركز كرمانشاه 358
  .چرداول، قصرشيرين، گيالنغرب ،يروانسآباد غرب، ايوان، داالهو، سرپل ذهاب،  اسالم  4 مركز گيالنغرب 359
   .وانيمركرمانشاه،  اران،يجوانرود، روانسر، سروآباد، كام ،يپاوه، ثالث باباجان  4 واحد پاوه  360
  .كامياران، داالهو ن،يريسرپل ذهاب، قصر شروانسر، ي، جوانرود، باباجانالث آباد غرب، پاوه، ث اسالم  4  )*باباجاني ثالث(آباد  واحد تازه 361
  .، روانسر، كامياران، كرمانشاه، هرسيني، جوانرودالث باباجانآباد غرب، پاوه، ث اسالم  4  *واحد روانسر 362
  . النغربيگ ن،يريغرب، داالهو، سرپل ذهاب، قصر ش آباد اسالم  4 واحد سرپل ذهاب  363
  . ، كنگاور، هرسينكرمانشاهصحنه، تويسركان، دلفان،  غرب، آباد اسالم  3 *واحد صحنه 364
  .آباد غرب، جوانرود، سرپل ذهاب، داالهو، قصرشيرين، گيالنغرب اسالم  4 واحد قصر شيرين  365
  . النغربيگكرمانشاه،  ن،يريقصرشسرپل ذهاب، داالهو، ثالث باباجاني،  غرب، بادآ اسالم  4  *واحد كرند غرب 366
  .اسدآباد، تويسركان، سنقر، صحنه، كرمانشاه، كنگاور، نهاوند، هرسين، همدان  3 واحد كنگاور  367
  .آباد غرب، دلفان، صحنه، كرمانشاه، كنگاور، نهاوند، هرسين اسالم  3 واحد هرسين 368

و 
ه 
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گيل
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مد
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بو

  
  .ممسنيلنده، باشت، بهبهان، رستم، كهگيلويه، گچساران،   4 مركز دوگنبدان 369
  .باشت، بويراحمد، دنا، رستم، سپيدان، ممسني  3 مركز ياسوج 370
  .، لندهباشت، بهبهان، بهمئي، چرام، كهگيلويه، گچساران  4 *واحد دهدشت 371
  .ممسنيلنده، ، چرام، رستم، كهگيلويه، گچساران، )بخش مركزي(باشت، بويراحمد  4 *واحد باشت 372
  .، لندهباشت، بهبهان، چرام، كهگيلويه، گچساران  4  *واحد چرام 373
  .، دنا)بخش مركزي(بويراحمد  4 *واحد سي سخت 374
  .، لندهچرام، كهگيلويه  4  *واحد لنده 375
  .، لندهاميديه، بهبهان، بهمئي، رامهرمز، كهگيلويه  4 *واحد ليكك 376
  .، دنا)و بخش مارگون مركزيبخش (بويراحمد  4  *واحد مارگون 377

ن
ستا

گل
  

  .آباد، كردكوي، گرگان، گلوگاه، گميشان، گنبدكاووس قال، بندرگز، بهشهر، تركمن، راميان، ساري، علي آق  3 مركز بندرتركمن 378
  .گنبدكاووس، گميشان، مينودشتآباد، شاهرود، كردكوي، كالله، گرگان، گلوگاه،  قال، تركمن، بهشهر، راميان، علي آزادشهر، آق  1 مركز گرگان 379
 .نبدكاووس، مراوه تپه، مينودشتگاليكش، گآباد، كردكوي، كالله، گرگان،  قال، تركمن، راميان، علي آزادشهر، آق  2 مركز گنبدكاووس 380
  .گنبدكاووس، مينودشتگرگان، گاليكش، آباد، كردكوي، كالله،  قال، تركمن، بندرگز، راميان، علي آزادشهر، آق  3 *واحد آزادشهر 381
  .آباد، كردكوي، كالله، گرگان، گنبدكاووس، گلوگاه، گميشان، مينودشت قال، بندرگز، تركمن، راميان، علي آزادشهر، آق  3 *قال واحد آق 382
  .گنبدكاووس، گلوگاه، مينودشت، نكاءآباد، كردكوي، كالله، گرگان،  قال، بندرگز، بهشهر، تركمن، راميان، ساري، علي آزادشهر، آق  3 *واحد بندر گز 383
  .آباد، كردكوي، كالله، گرگان، گنبدكاووس، مينودشت قال، بندرگز، تركمن، راميان، علي آق  3 *واحد راميان 384
گنبدكاووس، گلوگاه، گميشـان،   گرگان،گاليكش، آباد، شاهرود، كردكوي، كالله،  قال، بندرگز، بهشهر، تركمن، راميان، علي آزادشهر، آق  2 *آباد كتول واحد علي 385

  .مينودشت
  .آباد، كردكوي، گرگان، گلوگاه، گميشان، گنبدكاووس، نكاء قال، بندرگز، بهشهر، تركمن، راميان، ساري، علي آزادشهر، آق  3 واحد كردكوي  386
  .مينودشتآباد، كالله، گاليكش، گنبدكاووس، مراوه تپه،  آزادشهر، راميان، علي  3 *واحد كالله 387
  .آباد، كالله، گاليكش، گرگان، گنبدكاووس، مينودشت قال، راميان، شاهرود، علي آزادشهر، آق  3 *واحد گاليكش 388
  .آباد، كالله، گاليكش، گنبدكاووس، مراوه تپه، مينودشت آزادشهر، راميان، علي  3  *واحد مراوه تپه 389



 هاي تحت پوشش دانشگاه پيام نور شهرستان/  ها پيوست                                                                                        فصل سوم

 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان51 صفحه ها پيوست
 

  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان دانشگاه پيامآموزشي نام 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
  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد

  .كدرشته محل انتخابي خذف خواهد شد ،تحت پوشش هاي خارج از شهرستانبديهي است در صورت انتخاب 

ن
ال
گي

  

  .سرا، طوالش، فومن، كوثر، ماسال رشت، رضوانشهر، صومعهآستارا، بندرانزلي، خلخال،   2 مركز تالش 390
  .سرا، طوالش، فومن، لنگرود، ماسال اشرفيه، املش، بندرانزلي، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، سياهكل، صومعه آستانه  1 مركز رشت 391
  .فومن، الهيجان، لنگرودآباد،  عباسسرا،  اشرفيه، املش، بندرانزلي، تنكابن، رامسر، رشت، رودسر، سياهكل، شفت، صومعه آستانه  2 مركز رودسر 392
سـرا، فـومن، الهيجـان، لنگـرود،      اشرفيه، املش، بندرانزلي، طوالش، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، سياهكل، شفت، صـومعه  آستانه  2 سرا  مركز صومعه 393

  .ماسال
  .سرا، طارم، طوالش، فومن، قزوين، الهيجان، لنگرود اشرفيه، بندرانزلي، رشت، رودبار، رودسر، صومعه آستانه  2 مركز منجيل  394
  .اردبيل، آستارا، طوالش، رضوانشهر، نمين، نير  2 *واحد آستارا 395
  .سرا، فومن، ماسال، الهيجان، لنگرود رشت، رضوانشهر، رودسر، سياهكل، شفت، صومعهاشرفيه، املش، بندرانزلي، رامسر،  آستانه  2 *اشرفيه واحد آستانه 396
  .الهيجان، لنگرودكالردشت، سرا، فومن،  اشرفيه، املش، تنكابن، چالوس، رشت، رامسر، رودسر، سياهكل، شفت، صومعه آستانه  2 *واحد املش 397
  .سرا، فومن، الهيجان، لنگرود طوالش، رشت، رضوانشهر، رودبار، شفت، صومعهاشرفيه، بندرانزلي،  آستانه  1 *واحد بندر انزلي 398
الهيجـان، لنگـرود،   كالردشت، سرا، طوالش، فومن،  اشرفيه، بندرانزلي، چالوس، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، شفت، صومعه آستانه  1  *واحد خشكبيجار 399

  .ماسال
سـرا، طـوالش، فـومن، الهيجـان، لنگـرود،       اشرفيه، املش، بندرانزلي، خلخال، رشت، رضوانشهر، رودسر، شـفت، صـومعه   آستانهآستارا،   2 *واحد رضوانشهر 400

  .ماسال
سـرا، فـومن، الهيجـان، لنگـرود،      اشرفيه، بندرانزلي، تنكابن، رامسر، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، سياهكل، شـفت، صـومعه   آستانه  2 *واحد سياهكل 401

  .ماسال
  .سرا، فومن، ماسال شفت، املش، بندرانزلي، رشت، صومعه  2 *واحد شفت 402
  .سرا، فومن، الهيجان، ماسال، لنگرود اشرفيه، املش، بندرانزلي، رشت، رضوانشهر، سياهكل، شفت، صومعه آستانه  2 *واحد فومن 403
الهيجان، كالردشت، فومن، آباد،  عباس سرا، رامسر، رشت، رضوانشهر، رودسر، شفت، صومعهاشرفيه، بندرانزلي، تنكابن، چالوس،  آستانه  2  *واحد كالچاي 404

  .لنگرود، ماسال، نوشهر
  .فومن، الهيجان، لنگرودآباد،  عباسسرا،  اشرفيه، املش، بندرانزلي، تنكابن، رامسر، رشت، رودبار، رودسر، سياهكل، شفت، صومعه آستانه  1 *واحد الهيجان 405
  .فومن، الهيجان، لنگرود، ماسالآباد،  عباس سرا، اشرفيه، بندرانزلي، تنكابن، رامسر، رشت، رودسر، شفت، صومعه آستانه  2 *واحد لنگرود 406
  .سرا، طوالش، فومن، الهيجان، لنگرود، ماسال اشرفيه، بندرانزلي، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، شفت، صومعه آستانه  2  *واحد ماسال 407

ن
ستا

لر
  

  .سلسله، كوهدشترومشكان، آباد، دوره،  دلفان، خرم  3 مركز الشتر 408
  .، گلپايگان، محالتفريدونشهربروجرد، خمين، خوانسار، دورود، فريدن،  مياندشت، بوييناراك، ازنا، اليگودرز،   2 مركز اليگودرز 409
  .، مالير، نهاوند)بخش(آباد، دورود، سربند خرماراك، ازنا، اليگودرز، بروجرد، تويسركان،   2 مركز بروجرد 410
  .كوهدشترومشكان، شهر، دوره،  آباد، دره پلدختر، خرمبدره، آبدانان، انديمشك،   3 مركز پلدختر 411
  .كوهدشت، مالير، نهاوند، هرسينآباد، سلسله،  خرمرومشكان، شهر، دورود، دوره،  بروجرد، پلدختر، دلفان، درهبدره، ازنا، اليگودرز،   1 آباد  مركز خرم 412
  .، گلپايگان، محالتفريدونشهرآباد، خمين، خوانسار، دورود، شازند، فريدن،  خرم مياندشت، بويينازنا، اليگودرز، بروجرد،   3 *واحد ازنا 413
  . ، گلپايگان، محالتفريدونشهربروجرد، خمين، خوانسار، دورود، شازند، فريدن،  مياندشت، بوييناراك، ازنا، اليگودرز،   3 *واحد دورود 414
  .چرداول، كوهدشت ،يروانسسلسله، رومشكان، شهر، دوره،  آباد، دره پلدختر، خرمبدره،   3 *واحد كوهدشت 415
  .آباد، دلفان، سلسله، كرمانشاه، كنگاور، نهاوند خرم  3 *واحد نورآباد دلفان 416

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 417
  .نوشهر

  .محمودآباد، مياندورود، نكاء، نورفريدونكنار، قائمشهر، شمالي، سيمرغ،  آمل، بابل، بابلسر، جويبار، ساري، سوادكوه، سوادكوه  1 مركز بابل 418
  .مياندورود، نكاء قائمشهر، كردكوي، گرگان، گلوگاه،سيمرغ، بابل، بندرگز، تركمن، بهشهر، جويبار، ساري،   1 مركز بهشهر 419
  .نور، نوشهرالهيجان، لنگرود، كالردشت، آباد،  عباساشرفيه، املش، تنكابن، چالوس، رامسر، رودسر،  آستانه  2 مركز تنكابن 420
  .الهيجان، لنگرود، نوشهركالردشت، آباد،  عباساشرفيه، املش، تنكابن، چالوس، رامسر، رشت، رودسر، سياهكل،  آستانه  1 مركز رامسر 421
قائمشهر، كردكوي، نكـاء،  فيروزكوه، فريدونكنار، شمالي، سيمرغ،  آمل، بابل، بابلسر، بندرگز، بهشهر، جويبار، ساري، سوادكوه، سوادكوه  1 مركز ساري 422

  .گلوگاه، مياندورود، نور
  .محمودآباد، نور، نوشهركالردشت، قائمشهر،  آباد، فريدونكنار، عباسسيمرغ،  ،يچالوس، سار بار،يآمل، بابل، جو  1 مركز محمودآباد 423
  .نورقائمشهر، محمودآباد، سيمرغ، آمل، بابل، بابلسر، جويبار، ساري،   2 *واحد بندپي غربي 424
  .قائمشهر، محمودآباد، مياندورود، نكاء، نورسيمرغ، آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، جويبار، ساري،   2  *واحد بهنمير 425
  .قائمشهر، فيروزكوهشمالي، سيمرغ،  بابل، جويبار، ساري، سوادكوه، سوادكوه  2 *واحد پل سفيد 426
فريـدونكنار، قائمشـهر، گلوگـاه، محمودآبـاد، ميانـدورود،      شمالي، سيمرغ،  ساري، سوادكوه، سوادكوهآمل، بابل، بابلسر، بهشهر، جويبار،   1 *واحد جويبار 427

  .نكاء
  .محمودآباد، نور، نوشهركالردشت، آباد، فريدونكنار،  آمل، بابل، بابلسر، جويبار، چالوس، عباس  2  *واحد چمستان 428
  .، نورمحمودآباد روزكوه،يدماوند، فتهران، پرديس، آمل، بابل، بابلسر،   2 *واحد رينه 429
  .فيروزكوه، قائمشهر، محمودآباد، مياندورودشمالي، سيمرغ،  آمل، بابل، بابلسر، جويبار، ساري، سوادكوه، سوادكوه  2 *واحد زيرآب 430
  .قائمشهر، نكاء، محمودآباد، مياندورودفريدونكنار، شمالي، سيمرغ،  آمل، بابل، بابلسر، جويبار، ساري، سوادكوه، سوادكوه  1 *شهر واحد قائم 431
  .قائمشهر، محمودآباد، مياندورود، نكاء، نورشمالي، سيمرغ،  آمل، بابل، بابلسر، جويبار، ساري، سوادكوه، سوادكوه  2 *واحد كله بست 432
  .نكاء، مياندورود قائمشهر، كردكوي، گلوگاه،شمالي، سيمرغ،  آمل، بابل، بندرگز، بهشهر، جويبار، ساري، سوادكوه، سوادكوه  1 *واحد نكاء 433
  .محمودآباد، نور، نوشهركالردشت، فريدونكنار، آباد،  عباسآمل، بابلسر، تنكابن، چالوس، رامسر،   1 *واحد نوشهر 434

ي
كز
مر

  

  .محالت، ماليراراك، ازنا، اليگودرز، آشتيان، بروجرد، تفرش، خمين، خنداب، شازند، كميجان، گلپايگان،   1 مركز اراك 435
 .، گلپايگان، محالتفريدونشهرخمين، خوانسار، دليجان، دورود، شازند، فريدن،  مياندشت، بويينازنا، اراك، اليگودرز،   2 مركز خمين  436
  .آران و بيدگل، آشتيان، برخوار، خمين، دليجان، ساوه، قم، كاشان، گلپايگان، محالت  1 مركز دليجان 437
  .آشتيان، تفرش، دليجان، زرنديه، ساوه، قم  1 مركز ساوه 438
  .، كميجان، مالير)بخش مركزي(، شازند، فراهان)بخش مركزي(چرداولازنا، اراك، بروجرد، تفرش، خمين، خنداب،   2 مركز شازند 439
 .ازنا، اليگودرز، اراك، خمين، خوانسار، دليجان، قم، كاشان، گلپايگان، محالت  2 مركز محالت  440
  .، دليجان، شازندجانيكمفراهان، اراك، تفرش، ساوه،  ان،يآشت  3 *واحد آشتيان 441
  .، محالتجانيكمفراهان، قم، اراك، تفرش، ساوه،  ان،يآشت  2 واحد تفرش 442
  .كبودرآهنگ، قم، )بخش مركزي(زهرا، تفرش، رباط كريم، رزن، زرنديه، ساوه، فراهان آشتيان، بويين  2 )*نوبران(آباد  واحد غرق 443
  .، فراهان، قم، كميجان)بخش(آشتيان، اراك، تفرش، خمين، خنداب، دليجان، رباط كريم، زرنديه، ساوه، شازند، شراء  2 واحد فرمهين 444
  .اراك، ازنا، اليگودرز، خمين، خوانسار، دليجان، دورود، شازند، گلپايگان، محالت  3)*چهارچشمه(باشي  واحد قورچي 445
  .همدان ر،يمال جان،يكبودرآهنگ، كمفراهان، شازند،  خنداب، اراك، تفرش، ان،يآشت  3 *واحد كميجان 446
  .همداننهاوند،  ر،يمال جان،يكبودرآهنگ، كمفراهان، شازند، اراك، خنداب،  ان،يآشت  3 *واحد ميالجرد 447



 هاي تحت پوشش دانشگاه پيام نور شهرستان/  ها پيوست                                                                                        فصل سوم

 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان52 صفحه ها پيوست
 

  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان دانشگاه پيامآموزشي نام 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
  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد

  .كدرشته محل انتخابي خذف خواهد شد ،تحت پوشش هاي خارج از شهرستانبديهي است در صورت انتخاب 

ن
گا
مز
هر

  

 .، مهرالمردالرستان،  قشم، گراش، بستك، بندرلنگه، پارسيان، خمير،  4 مركز بندرلنگه 448
كهنـوج، گـراش،   رودان، سـيريك، قشـم،   خـنج،  آباد، خميـر،   جاسك، حاجيپارسيان، بندرعباس، بندرلنگه، بستك، بشاگرد، ابوموسي،   2 مركز بندرعباس  449

 .مينابالرستان، منوجان، 
.بندرلنگه، خمير، پارسيان، قشم  2 المللي كيش مركز بين 450
 .مينابگنج، كهنوج، منوجان،  عنبرآباد، فارياب، قلعهرودان، سيريك، جيرفت، بندرعباس، جاسك، بشاگرد،   3 مركز ميناب  451
  .ابوموسي، خمير، بندرعباس، رودان، قشم، ميناب  4  *واحد ابوموسي 452
 .، مهرالمردالرستان، خنج، گراش، خمير، جهرم، بستك، بندرعباس، بندرلنگه،   4 *واحد بستك 453
 .كنارك، ميناب، رودانسيريك، بشاگرد، جاسك، چابهار،   4 *واحد بندر جاسك 454
 .، گراش، الرستان، مينابقشم، )بخش مركزي(رودانبندرعباس، بندرلنگه، بستك، خمير،   3 *خمير واحد بندر 455
 .المرد، مهرگراش، الرستان، عسلويه، كنگان، خنج، دير، بستك، بندرلنگه، پارسيان،   4 *واحد پارسيان 456
 .، فسارودان، سيرجانرابر، آباد، داراب،  بندرعباس، حاجيارزوئيه، بافت،   4 *آباد واحد حاجي 457
 . گنج، كهنوج، منوجان، ميناب قلعهعنبرآباد، فارياب، سيريك، رودبارجنوب، آباد، رودان،  بندرعباس، جيرفت، حاجي  3 *واحد دهبارز 458
  .مينابگنج، كهنوج، منوجان،  فارياب، قلعهبشاگرد، بندرعباس، جاسك، رودان، سيريك،   4 *واحد سيريك 459
 . مينابفسا، رودان، خمير، داراب، آباد،  بندرعباس، حاجي  4 *واحد فين 460
 .ميناب خمير، رودان، قشم،بندرلنگه، ابوموسي، بندرعباس،   2 واحد قشم 461

ن
دا
هم

  

  .همدان نهاوند، قروه، كنگاور، كبودرآهنگ، صحنه، سنقر، ،سركانيتو بهار، اسدآباد،  2 مركز اسدآباد 462
  .همدان كنگاور، كبودرآهنگ، قروه،فامنين، صحنه،  سنقر، ،رزن سركان،يتو بهار، اسدآباد،  1 مركز بهار 463
 .كنگاور، مالير، نهاوند، همدانفامنين، اسدآباد، بروجرد، بهار، تويسركان، صحنه،   2 مركز تويسركان 464
  .همدان كبودرآهنگ،فامنين،  رزن، بهار، اسدآباد،  2 مركز رزن  465
 .كبودرآهنگ، همدانفامنين، آوج، اسدآباد، بهار، رزن،   2 مركز كبودرآهنگ 466
 .، مالير، نهاوند، همدان)بخش(اراك، بروجرد، بهار، تويسركان، سربند  2 مركز مالير 467
  .نهاوند ،ريمال كنگاور، دورود، سركان،يتو بروجرد، اسدآباد،  2 مركز نهاوند 468
  .همدان ،ريمال كنگاور، كبودرآهنگ، قروه،فامنين،  سنقر، ،رزن سركان،يتو بهار، اسدآباد،  1 مركز همدان 469
  .همدان كبودرآهنگ،فامنين،  رزن،، خدابنده، بهار اسدآباد،آوج،   2 *واحد دمق 470
  . همدان كنگاور، كبودرآهنگ، صحنه، قروه، سنقر، ،رزن سركان،يتو بهار، اسدآباد،  2 *آباد واحد صالح 471
  .كبودرآهنگ، همدان ن،يرزن، فامن سركان،يبهار، تو اسدآباد،  2 *واحد فامنين 472
  .همدان كبودرآهنگ،فامنين، قروه،  رزن، بهار، اسدآباد،  2  *واحد قروه درجزين 473
  .، همداننهاوندسنقر، قروه، فامنين، كبودرآهنگ، كميجان،  ،خنداب، رزن ،بهار اسدآباد،  2  *واحد قهاوند 474
  .اسدآباد، بهار، رزن، سنقر، فامنين، قروه، كبودرآهنگ، كنگاور، همدان  2 *واحد اللجين 475

زد
ي

  

  .زدينائين،  بد،يم ز،ي، مهراشكذر تفت، اردكان،  1 مركز اردكان 476
.مهريز، يزدبافق، بهاباد، تفت، زرند، كوهبنان،   3 مركز بافق 477
 .، مهريز، ميبد، يزداشكذرابركوه، اردكان، بافق، تفت،   1 مركز تفت 478
  .، مهريز، ميبد، يزداشكذراردكان، بافق، تفت،   2 مركز رضوانشهر صدوق 479
  .، ميبد، مهريز، يزداشكذراردكان، بافق، تفت، خاتم،   2 مركز مهريز 480
  .زدي بد،يم ز،ي، مهراشكذراردكان، تفت،   1  مركز ميبد  481
 .، مهريز، ميبد، يزداشكذرابركوه، اردكان، بافق، تفت، خاتم،   1 مركز يزد 482
.آباده، ابركوه، اقليد، بوانات، تفت، مهريز، يزد  3 واحد ابركوه 483
 .، مهريز، ميبد، يزد، ابركوهاشكذراردكان، بافق، تفت،   2 *واحد زارچ 484
  .ريز، تفت شهربابك، مهريز، يزد، نيبوانات، خاتم،   4 * واحد مروست 485

  .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 *
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



 نويس فرم انتخاب رشته پيش/  ها پيوست                                                                                                                  فصل سوم

 نويس انتخاب رشته م پيشرف53 صفحه ها پيوست
 

  :1395هاي تحصيلي آزمون سراسري سال  نويس انتخاب رشته فرم پيش) 4
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61    136    
62    137    
63    138    
64    139    
65    140    
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