
 هاوستپي                                                     1393دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي (كارشناسي ارشد) سال 

  هاپيوست  181صفحه   هاپيوست
  

  :عالي آموزش و مؤسسات هادانشگاهنوبت دوم  هايدوره تحصيليمختلف  هايرشته دانشجو در ضوابط پذيرش شرايط و) الف
  تغيير يافته است.  » نوبت دوم« هاي تحصيليدورهها و مؤسسات آموزش عالي، به در كليه دانشگاه» بانهـش«هاي تحصيلي عنوان دوره -1
  نمايند. را نيز انتخابنوبت دوم  تحصيلي هايرشته توانندمي )كارنامه 5رديف  (بر اساس رشته انتخاب به جازم داوطلبان كليه -2
  .باشدمي روزانه دوره رشته مربوط در ضرايب و امتحاني مواد همانندنوبت دوم  هايدوره تحصيلي هايرشته از يك هر دروس ضرايب و امتحاني مواد -3
 اختصاصـي  و شرايط عمومي واجد است الزم ،عالي آموزش ها و مؤسساتدانشگاهنوبت دوم  هايدوره تحصيلي هايرشته در تحصيل متقاضي داوطلبان -4

  باشند. نداشته منعي عمومي وظيفه لحاظ مقررات از و بوده )يك شماره راهنماي دفترچه 3تا  1در صفحات  مندرج(شرايط 
باشند. لذا بـه داوطلبـان   از ارائه خوابگاه، سرويس اياب و ذهاب و مسائل رفاهي معذور مي ،نوبت دوم هايدوره مجري عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه -5

  هاي شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند.گردد انتخاب خود را بومي نموده و كد رشتهتوصيه مي
نوبت دوم  هايدوره ايجاد طرح نامهآيين رد كه مواردي در مگر، بود خواهند روزانه دوره دانشجويان آموزشي مقررات تابعنوبت دوم  هايدوره دانشجويان -6

  .است شده مستثني
  د.باشمي ممنوع روزانه دوره بهنوبت دوم  هايدوره دانشجويان انتقال -7
  د.شومي ءاعطا» نوبت دوم« كلمه ذكردون ب فناوري و تحقيقات علوم، وزارت مصوبات بر اساس ،نوبت دوم هايدوره دانشجويان التحصيليفارغ مدرك -8
  شود.نوبت دوم با نظر دانشگاه ذيربط تعيين مي هايدوره هايكالس تشكيل ساعات -9

هـا و مؤسسـات   هاي مورد نظر بـه شـرايط اختصاصـي دانشـگاه    كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به انتخاب كد رشته محل -10
  اين دفترچه راهنما توجه نمايند. 199الي  185آموزش عالي مندرج در صفحات 

  :آموزش عاليها و مؤسسات نوبت دوم دانشگاه هايدوره شهريهجدول  -11
) افزايش نسبت به شهريه سال قبل %25با احتساب (هاي مجري هاي نوبت دوم دانشگاههاي ثابت و متغير تحصيل در دورهميزان شهريهحداكثر 

 مـالي  تعهـدات  رعايت به ملزمهاي نوبت دوم دوره شدگانپذيرفتهباشد. كه كه به تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده، به شرح جدول ذيل مي
  .خواهند بود مربوطه دانشگاه در قبال

  

  باشد)(كليه مبالغ به ريال مي ها و مؤسسات آموزش عالينوبت دوم دانشگاه هايدوره شهريه حداكثرجدول 

 گروه آموزشي عنوان دانشگاه
  شهريه ثابت
  هر نيمسال

شهريه متغير 
 هر واحد

 پايان نامه شهريه هر واحد
 آزمايشگاهي و كارگاهي نظري

 تبريز، تربيـت  اصفهان،هاي: دانشگاه
ــهيد    ــوارزمي، ش ــران، خ ــدرس، ته م
بهشتي، شيراز، صنعتي اصفهان، صنعتي 

صنعتي خواجـه نصـيرالدين   اميركبير، 
صنعتي شريف، علم و صـنعت  طوسي، 

  ايران و فردوسي مشهد

 000/750/3 000/500/2 000/000/1 000/625/5 علوم انساني

 000/750/3 000/500/2 000/500/1 000/250/6  هاي آموزشيساير گروه

ها و مراكز آموزش ساير دانشگاه
  عالي دولتي

 000/125/3 000/500/2 000/875 000/500/4 علوم انساني

 000/125/3 000/500/2 000/000/1 000/000/5  هاي آموزشيساير گروه

  گردد.وجود در برنامه آموزشي) يك و نيم برابر شهريه دروس نظري محاسبه مي* شهريه دروس عملي (در صورت 
  :هاي نيمه حضوريهاي مختلف تحصيلي دورهشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشتهب) 

  نمايند. را نيز انتخابحضوري هاي نيمهدوره تحصيلي هايرشته توانندمي )كارنامه 5رديف  (براساس رشته انتخاب به جازم داوطلبان كليه -1
توانند بدون انصراف از تحصيل در آزمون كنند، ميعالي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي ها و مؤسسات آموزشحضوري دانشگاهدانشجويان دوره نيمه -2

نام در رشته قبولي جديد، الزم است از رشته قبولي قبلـي خـود   بتنام و شركت نمايند. بديهي است در صورت موفقيت و قبل از ثتحصيالت تكميلي ثبت
  انصراف قطعي حاصل نمايند.

  حضوري به هيچ وجه امكان تأمين خوابگاه، وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان را نخواهند داشت.هاي نيمهدورهمجري عالي  آموزشها و مؤسسات دانشگاه -3
نور حضوري، همانند مقررات آموزشي دانشگاه پيامهاي نيمهعالي در زمينه آموزش ها و مؤسسات آموزشحضوري دانشگاههاي نيمهمقررات آموزشي دوره -4

  هاي رفع اشكال و حداكثر دو روز در هفته با نظر دانشگاه خواهد بود.  ها بصورت كالسخواهد بود و تشكيل كالس
ها و مؤسسات آموزش عالي با رعايت ضوابط مربوط مدرك تحصيلي رسمي مورد تأييـد وزارت علـوم،   هاي نيمه حضوري دانشگاهالن دورهالتحصيبه فارغ -5

  شود.اعطاء مي» آموزش اين دوره به طريق نيمه حضوري بوده است«تحقيقات و فناوري با ذكر كلمه 
  الزامي است. شدگانكسب حدنصاب نمره علمي الزم براي كليه پذيرفته -6
  گردد.هاي نيمه حضوري براساس مقررات مربوط شهريه اخذ مياز دانشجويان دوره -7
هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي وابسـته بـه وزارت علـوم،        حضوري دانشـگاه هاي نيمههاي تحصيلي دورهحضوري براي كليه رشتههاي نيمهشهريه دوره -8

شامل دو قسمت شهريه ثابت و متغير بوده و ميزان شهريه ثابت و متغير براي هر نيمسال تحصـيلي بـه    1393هاي سال تحقيقات و فناوري براي ورودي
  هاي دوره نوبت دوم همان دانشگاه خواهد بود.شهريه %60ميزان 

  :هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نورشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشتهج) 
 همچنـين  و ذيـربط  هـاي گـروه  آزمـون ر د شركت شرط بهو هنر  و مهندسي، كشاورزيپايه، فني علوم  انساني، علوم هايگروه از يك هر داوطلبان كليه -1

  نمايند. را نيز انتخابمراكز دانشگاه پيام نور  تحصيلي هايرشته توانندمي )كارنامه 5رديف  بر اساس( رشته انتخاب به بودن جازم
 در منـدرج  (شـرايط  اختصاصـي  و شـرايط عمـومي   واجـد  اسـت  الزمهاي تحصيلي مراكز دانشگاه پيام نور محل كد رشتهدر  يلتحص متقاضي داوطلبان -2

  باشند. نداشته منعي عمومي وظيفه لحاظ مقررات از و بوده )يك شماره راهنماي دفترچه 3تا  1صفحات 
ها بـه همـراه فهرسـت    شدگان نهايي اينگونه رشتهمتمركز صورت خواهد گرفت و فهرست اسامي پذيرفتهها، به روش محل كد رشتهپذيرش دانشجو در  -3

صورت متمركز اعالم خواهد شد. بديهي است چنانچه تعداد داوطلبان متقاضي كمتر از ظرفيت رشـته محـل باشـد،    هها بشدگان ساير رشتهاسامي پذيرفته
  د گرفت.علمي صورت خواه حد نصابگزينش بر اساس 



 هاوستپي                                                     1393دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي (كارشناسي ارشد) سال 

  هاپيوست  182صفحه   هاپيوست
  

 تذكرات:

 شـدگان پذيرفتـه  باشـد. پيام نور، به شرح جدول ذيل مـي  دانشگاه تحصيلي مختلف هايرشته درهاي ثابت و متغير ميزان شهريه دانشگاه پيام نور: شهريه -4
  د.نباشذيربط مي مراكز و واحدهاي آموزشي محل قبولي در قبال مالي تعهدات رعايت به ملزم

  
  
  

  
  تعيين شده است.  %15يابد. در حال حاضر نرخ افزايش ساالنه حدود هاي ثابت و متغير با تصويب هيات امنا افزايش ميشهريه -1
  ماند.باشد و بقيه موارد به قوت خود باقي ميترم تابستاني پنجاه درصد شهريه ثابت مربوط مي شهريه ثابت دانشجو در -2
  باشد.هاي متغير مربوط ميشهريه %50شهريه متغير درس خودخوان  -3

  :ها و مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعيهاي مختلف تحصيلي دانشگاهشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو دركد رشتهد) 
غيردولتـي و   عـالي  آمـوزش  و مؤسسـات  هـا دانشـگاه  تحصـيلي  هـاي رشـته  تواننـد مي )كارنامه 5رديف  (بر اساس رشته انتخاب به جازم داوطلبان كليه -1

  نمايند. را نيز انتخابغيرانتفاعي 
 و شرايط عمومي واجد است الزمغيردولتي و غيرانتفاعي  عالي آموزش ها و مؤسساتدانشگاه تحصيلي هايمحل كد رشته در تحصيل متقاضي داوطلبان -2

  باشند. نداشته منعي عمومي وظيفه لحاظ مقررات از و بوده )يك شماره راهنماي دفترچه 3تا  1صفحات  در مندرج (شرايط اختصاصي
هـا بـه همـراه    شدگان نهايي اينگونه رشتهها، به روش متمركز صورت خواهد گرفت و فهرست اسامي پذيرفتهمحل كد رشتهپذيرش دانشجو در برخي از  -3

  خواهد شد. صورت متمركز اعالمهها بفهرست اسامي پذيرفته شدگان ساير رشته
باشد تا چند برابر ظرفيت پـذيرش،  ها كه نياز به انجام مصاحبه و يا آزمون عملي بوده و پذيرش آنان به روش نيمه متمركز ميمحل كد رشتهدر برخي از  -4

اساس نتيجه مصـاحبه و يـا آزمـون    شدگان بر مؤسسه آموزش عالي ذيربط از بين معرفي تاًفهرست اسامي داوطلبان واجد شرايط اعالم خواهد شد و نهاي
شـدگان نهـايي بـه سـازمان     يدشدگان را براي گزينش و اسـتخراج اسـامي قبـول   أيعملي و با توجه به نمرات علمي و ظرفيت رشته مورد نظر، فهرست ت

  سنجش آموزش كشور ارسال خواهند نمود.
ايـن دفترچـه راهنمـا     گيـرد، در انتهـاي  متمركز صورت مـي ه به روش نيمههايي كمحل كد رشتهپذيرش دانشجو در  شرايط و ضوابط اختصاصيتذكر مهم: 

  درج شده است.ها)، پيوست بخش(
هـا و مؤسسـات   هاي مورد نظـر بـه شـرايط اختصاصـي دانشـگاه     كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، الزم است قبل از اقدام به انتخاب كد رشته محل -5

  اين دفترچه راهنما توجه نمايند. 199الي  185آموزش عالي مندرج در صفحات 
  .داشت نخواهند دانشجويان به رفاهي امور ساير و تحصيلي وام ،خوابگاه ،مسكن تأمين امكان وجه هيچ به مجري، عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه -6
  .است شده مستثني هادوره ايجاد طرح نامهآيين رد كه مواردي در مگر ،بود خواهند روزانه دوره دانشجويان آموزشي مقررات تابع دانشجويان -7
  :ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعيدانشگاه شهريه -8

 %25احتسـاب   با(غيردولتي و غيرانتفاعي  عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه تحصيلي مختلف هايرشته درهاي ثابت و متغير ميزان شهريهحداكثر 
و  باشـد مـي ذيـل  رسـد، بـه شـرح جـداول     مـي كه توسط هيأت امناء مؤسسه آموزش عالي مربوط به تصـويب  ) افزايش نسبت به شهريه سال قبل

 باشد.مؤسسات آموزش عالي ذيربط مي ها ودانشگاه در قبال مالي تعهدات رعايت به ملزم شدگانپذيرفته
  باشد)(كليه مبالغ به ريال مي ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعيدانشگاه شهريه حداكثرجدول 

 گروه آموزشي عنوان دانشگاه
  شهريه ثابت
  هر نيمسال

شهريه متغير هر 
 واحد

 پايان نامه شهريه هر واحد
 آزمايشگاهي و كارگاهي نظري

  000/125/3 000/500/2 000/000/5000/875علوم انساني  هاي غيردولتي ـ غيرانتفاعيدانشگاه
  000/125/3 000/500/2 000/625/5000/000/1  هاي آموزشيساير گروه

  مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ
  غيرانتفاعي

  000/125/3 000/500/2 000/500/4500/812علوم انساني
  000/125/3 000/500/2 000/000/5500/937  هاي آموزشيساير گروه

  گردد.شهريه دروس عملي (در صورت وجود در برنامه آموزشي) يك و نيم برابر شهريه دروس نظري محاسبه مي* 
  :هاي مجازي)ها و مؤسسات آموزش عالي (دورههاي مختلف تحصيلي دانشگاهشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو دركد رشته ) ه
  نمايند. هاي مجازي را نيز انتخابهاي تحصيلي دورهتوانند رشته) ميكارنامه 5 رديف بر اساسانتخاب رشته (به داوطلبان مجاز كليه  -1
واجد شـرايط   است الزم ،غيردولتي و غيرانتفاعي مجازي عالي آموزش ها و مؤسساتدانشگاههاي تحصيلي محل كد رشتهدر تحصيل  متقاضي داوطلبان -2

  باشند. نداشته منعي عمومي وظيفه ) بوده و از لحاظ مقرراتيكراهنماي شماره  دفترچه 3تا  1صفحات مندرج در و اختصاصي (شرايط  عمومي
توانند براي اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه مـورد نظـر خـود    صورت الكترونيكي بوده و داوطلبان ميههاي مجازي بدر دوره آموزش -3

  مراجعه نمايند.
ضمناً داوطلبـان محـدوديتي در تعـداد انتخـاب رشـته       صاحبه بعمل نخواهد آمد.داوطلبان ماز بوده و  متمركزهاي دوره مجازي به روش پذيرش در رشته -4

  هاي مجازي ندارند.هاي دورهمحل
  .نخواهند داشتدانشجويان و ساير امور رفاهي به  تحصيلي، وام ، خوابگاهمسكنتأمين امكان  هيچ وجهمجري، به عالي  آموزشها و مؤسسات دانشگاه -5
افزايش  %25با احتساب (مجري  ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعيمجازي دانشگاههاي هاي ثابت و متغير تحصيل در دورهميزان شهريهحداكثر  -6

 ملـزم  مزبورهاي دوره شدگانپذيرفتهباشد. كه كه به تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده، به شرح جدول ذيل مي) نسبت به شهريه سال قبل
هاي مجـازي در مؤسسـات آمـوزش عـالي غيرانتفـاعي      جدول شهريه ذيل مختص به دوره .خواهند بود مربوطه مؤسسه در قبال مالي تعهدات رعايت به
  دانشگاه اخذ خواهند نمود.   يهاي مجازي خود را بر اساس مصوبه هيات امناشهريه دورهدولتي عالي  آموزشها و مؤسسات اير دانشگاهباشد و سمي

  هاي مختلف تحصيلي مربوط به مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي مجازيشهريه رشته حداكثرجدول 
 گروه آموزشي

  شهريه ثابت
 (ريال)هر نيمسال 

شهريه متغير 
 هر واحد

  شهريه هر واحد
 (ريال) پايان نامه

 000/875/1 000/750/3500/687 علوم انساني
 000/500/2 000/375/4000/750هاي آموزشيساير گروه

 شهريه ثابت
 متغير به ازاي هر واحد درسي به ريال شهريه

 دروس عملي پرهزينهنامههزينه و پاياندروس عملي كمدروس نظري
000/210/6  000/621  000/840/1  000/875/2  
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  مجازيهاي هاي مختلف دورهرشتهدانشجو در پذيرش ها و مؤسسات آموزش عالي براي برخي از دانشگاهجدول شرايط و ضوابط 
  هاي اينترنتي مؤسسات مزبور مراجعه نمايند.به پايگاه هاي مجازيدورهها و مؤسسات مجري داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط و ضوابط ساير دانشگاه

 ضوابط پذيرش  و شرايط نام مؤسسه پذيرنده

  الملليدانشگاه بين
  امام رضا(ع) مشهد

  (غيردولتي و غيرانتفاعي)

شرايط خاصي را مبني بر انجام مصـاحبه نـدارد و    ،هاي اعالم شدهدانشگاه در سال جاري براي هيچيك از رشتهاين  -1
دروس آموزش دوره مجازي دانشگاه امام رضا(ع) به شـيوه زيـر ارائـه     -2 گردد.نتايج نهايي به صورت متمركز اعالم مي

از طريق سامانه مجازي دانشـگاه در   SCORMستاندارد اي با اكليه دروس نظري به صورت چند رسانه) الف گردد.مي
هاي حضوري بنا به ضرورت بـه منظـور تقويـت علمـي     هاي آنالين و كالسكالس )ب گيرد.اختيار دانشجويان قرار مي

 امكان تعامل و مشاركت دانشجويان در فرآيند يادگيري با اسـاتيد و ) ج گردد.بيشتر و رفع اشكاالت دانشجويان برگزار مي
متقاضـيان   -3ارسال پيام و شركت در تاالرهاي گفتگـو فـراهم گرديـده اسـت.      ،هماهنگ كننده دروس از طريق ايميل

هـاي ثابـت و   شهريه -4 مراجعه فرمايند. www.imamreza.ac.irتوانند به آدرس جهت كسب اطالعات بيشتر مي
  شخص خواهد شد.وجود طبق مصوبه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مهاي ممتغير رشته

  دانشگاه پيام نور
هـاي تحصـيلي دوره مجـازي    نامه، در كليه رشتهگذراندن دروس مشخص شده از سوي گروه آموزشي به جاي پايان -1

داوطلبـان بـراي كسـب اطـالع از سـاير       -2شوند، الزامي اسـت.  دانشگاه پيام نور كه به شيوه آموزش محور نيز اجرا مي
    مراجعه فرمايند.   www.pnu.ac.ir  دانشگاه به آدرس:شرايط و ضوابط به سايت 

  دانشگاه تهران
شـوند و  هاي مجازي دانشگاه تهران به صورت الكترونيكي ارائه ميفرايندهاي آموزشي در دورههاي درسي وكليه كالس

بيشـتر بـه سـايت    بـراي كسـب اطالعـات     .گردنـد هاي پايان هر نيمسال تحصيلي به صورت حضوري برگزار ميآزمون
  مراجعه فرمايند.    www.ut.ac.irدانشگاه به آدرس:

  باشد.دانشگاه مي يهاي مجازي اين دانشگاه بر اساس مصوبه هيات امناشهريه رشته  دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه صنعتي خواجه 

  نصيرالدين طوسي
داوطلبـان بـراي    دانشجويي تعلـق نخواهـد گرفـت.   هاي مجازي به هيچ عنوان خوابگاه و وام شهريه به دانشجويان دوره

   مراجعه فرمايند.   www.kntu.ac.ir  به سايت دانشگاه به آدرس:و ضوابط شرايط ساير كسب اطالع از 

  قمـ  دانشگاه قرآن و حديث
  (غيرانتفاعي)

بـه  » محـور مـوزش  آ«تبصـره: تبـديل شـيوة     اسـت. » آمـوزش محـور  «و به شيوة  جذب دانشجو به صورت متمركز -1
به  -2 پذير خواهد بود.براي دانشجويان ممتاز، طبق ضوابط و با نظر شوراي آموزشي دانشگاه امكان» موزشي پژوهشيآ«

تحصـيل در   -3 آموختگان اين دانشگاه مدرك رسمي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء خواهد شد.دانش
اي توليـد  ري و از طريق اينترنت خواهد بود. كلية دروس به صـورت چندرسـانه  كامالً غيرحضو )مجازيالكترونيكي (دورة 

در اختيـار دانشـجويان قـرار     http://vu.qhu.ac.ir :دانشـگاه بـه نشـاني   مركـز الكترونيكـي   شده و از طريق سايت 
اي دانشـجويان بـه   هگويي به پرسشپاسخ هاي مجازيِ آنالين،اي، كالسگيرد. در كنار دروس الكترونيكيِ چندرسانهمي

از ابزارهاي مختلف آموزش الكترونيكي مانند تاالرهـاي گفتگـو و سـاير خـدمات     ه صورت آنالين و آفالين، امكان استفاد
هـاي دروس بـه صـورت حضـوري در قـم و      آزمـون  -4 .گرددارائه ميدانشجويان به آموزشي در طول نيمسال تحصيلي 

هزينة تحصيل، طبق تعرفة  -5 گردد.سراسر ايران و خارج از كشور برگزار مي هاي دانشگاه درتهران يا يكي از نمايندگي
هـاي برتـر آزمـون ورودي    تـذكر: دارنـدگان رتبـه    مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از دانشجويان أخذ خواهد شد.

ي، طالب، ايثـارگران،  تحصيالت تكميلي (رتبة كل داوطلب بدون سهميه)، دانشجويان ممتاز، پژوهشگران، فعاالن فرهنگ
دانشـگاه   نامه مالي دانشـجويي آيينسرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و ... طبق درآمد و بيهاي كمخانواده

  برخوردار خواهند بود. در شهريهاز تخفيف 

  دانشگاه گيالن
 شـود. الكترونيكي اعطـا مـي  هاي موزشآتحت عنوان  آموختگان دوره مجازي مدرك رسمي دانشگاه گيالنبه دانش -1
هاي مجازي دانشگاه، به دورهو همچنين شهريه از شرايط و ضوابط اختصاصي  ات بيشترداوطلبان براي كسب اطالع -2

    مراجعه نمايند.   www.guilan.ac.irسايت اينترنتي دانشگاه گيالن به آدرس: 

مؤسسه غيرانتفاعي مجازي 
  ايرانيان ـ تهران

بايسـت  دانشجويان مـي  -2 امكان خوابگاه براي دانشجويان وجود ندارد. -1 موسسه در جذب دانشجو:امكانات و شرايط 
 هاي آموزشي به شيوه الكترونيكي (مجازي) را در طول مدت تحصيل براي خـود فـراهم آورنـد.   كليه امكانات و نيازمندي

دسترسي به شبكه اينترنت بـا حـداقل سـرعت     اين امكانات به طور خالصه شامل: يك دستگاه رايانه با امكانات مناسب،
هاي مورد نياز جهت كار با رايانه و اسـتفاده از محتويـات الكترونيكـي سـامانه مـديريت آمـوزش       الزم و همچنين مهارت

توانـايي در پرداخـت شـهريه مطـابق     -3 موسسه كه از طريق تارنماي موسسه براي دانشـجويان قابـل دسترسـي اسـت.    
برگـزاري جلسـات امتحانـات در شـهر      -4 .هاي اضافي ديگر تحصيليتحقيقات و فنĤوري و هزينهمصوبات وزارت علوم، 

تواننـد از  دانشـجويان ذكـور ايـن موسسـه مـي      -5 هاي مشخص شده توسط موسسه انجام خواهد گرفت.تهران و محل
ها التحصيالن دانشگاهديگر فارغمانند هالتحصيالن اين موسسه فارغ -6 معافيت تحصيلي مطابق مقررات استفاده نمايند.

ها و موسسـات آمـوزش عـالي    توانند جهت ادامه تحصيل در مقاطع باالتر وارد ديگر دانشگاهو موسسات آموزش عالي مي
توانند بطور همزمان در ديگر مراكز آموزش عالي تحصيل نمايند. امـا حضـور   دانشجويان اين موسسه مي -7 كشور شوند.

زمان و مكان اعالم شده توسط موسسه الزامي است و تداخل ناشي از زمان برگزاري امتحانـات بـا    در جلسات امتحان در
داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اينترنتي  -8 موسسات آموزش عالي ديگر بعهده اين موسسه نخواهد بود.

 مراجعه نمايند. www.iranian.ac.irمؤسسه به نشاني: 
مجازي  مؤسسه غيرانتفاعي

  تهرانـ  مهرالبرز
متقاضـيان   -2گـردد.  نتايج نهائي به صورت متمركز اعـالم مـي   موسسه شرايط خاصي مبني بر مصاحبه ندارد واين  -1

  مراجعه نمايند. www.mehralborz.ac.ir :توانند به آدرسمي موسسه جهت كسب اطالع بيشتراين تحصيل در 
  

  :ها و مؤسسات آموزش عاليدانشگاهپرديس خودگردان  هايدورهشرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در و) 
  تغيير يافته است.  » پرديس خودگردان« هاي تحصيليدورهها و مؤسسات آموزش عالي، به در كليه دانشگاه» المللبين«هاي تحصيلي عنوان دوره -1
  نمايند. را نيز انتخاب پرديس خودگردانهاي هاي تحصيلي دورهتوانند رشته) ميكارنامه 5انتخاب رشته (بر اساس رديف به داوطلبان مجاز كليه  -2
 الزم پـرديس خـودگردان  هـاي  پذيرنده دانشـجو در دوره  عالي آموزش ها و مؤسساتدانشگاههاي تحصيلي محل كد رشتهدر تحصيل  متقاضي داوطلبان -3

 منعـي  عمـومي  وظيفـه  ) بوده و از لحاظ مقـررات يك راهنماي شماره دفترچه 3تا  1صفحات مندرج در و اختصاصي (شرايط واجد شرايط عمومي  است
  باشند. نداشته

به روش متمركز بوده و از داوطلبان مصاحبه بعمل نخواهد آمد. ضمناً داوطلبان محـدوديتي در تعـداد انتخـاب رشـته      پرديس خودگردانهاي دوره پذيرش در رشته -4
  ندارند. پرديس خودگردانهاي هاي دورهمحل

  توانند براي اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه مورد نظر خود مراجعه نمايند.داوطلبان مي -5
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  پرديس خودگردان هايهاي مختلف دورهها و مؤسسات آموزش عالي براي پذيرش دانشجو در رشتهو ضوابط برخي از دانشگاه جدول شرايط
  هاي اينترنتي مؤسسات مزبور مراجعه نمايند.به پايگاه هاي پرديسدورهها و مؤسسات مجري داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط و ضوابط ساير دانشگاه

 ضوابط پذيرش  و شرايط پذيرندهنام مؤسسه 

  دانشگاه شاهرود
ميليـون تومـان و    5/4هاي نظري براي پايان نامه 92-93شهريه تحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد پرديس خودگردان در سال 

تومـان و   150/000ميليون تومان و شهريه متغير  5/1باشد. همچنين شهريه ثابت ميليون تومان مي 5/5هاي عملي نامهبراي پايان
دانشـگاه متعاقبـا اعـالم     يپـس از تصـويب در هيـات امنـا     93-94باشد. شهريه دانشـجويان ورودي  تومان مي 000/300سمينار 

  .گيردگردد. همچنين به اين دانشجويان خوابگاه، وام و غذا تعلق نميمي

بـه   دانشـگاه اينترنتـي  هاي پرديس خودگردان براي كسب اطالع از ميزان شهريه و ساير شرايط و ضوابط به سـايت  داوطلبان دوره  دانشگاه شهركرد
  مراجعه فرمايند. www.sku.ac.ir  نشاني:

  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 - 15،000،000: شـهريه ثابـت علـوم انسـاني     مقادير شهريه ثابت و متغير (به ريال) براي كليه دانشجويان ارشد پـرديس دانشـگاه  

 2،760،000 دروس تخصصـي  - 2،760،000 دروس اصـلي  - 2،760،000 دروس پايه - 2،760،000شهريه متغير دروس عمومي 
    4،147،000 نامهدروس پايان - 5،500،000دروس پروژه اختياري  - 3،597،000 دروس عملي -

    مراجعه فرمايند.   www.uk.ac.ir  به سايت دانشگاه به آدرس:و ضوابط شرايط ساير داوطلبان براي كسب اطالع از 
دانشگاه صنعتي خواجه 

  نصيرالدين طوسي
داوطلبـان بـراي    به هيچ عنوان خوابگاه و وام شهريه دانشجويي تعلق نخواهـد گرفـت.   پرديس خودگردانهاي به دانشجويان دوره

    مراجعه فرمايند.   www.kntu.ac.ir  كسب اطالع از ساير شرايط و ضوابط به سايت دانشگاه به آدرس:

 صنعتي شريف دانشگاه

ـ  -2. الملـل دانشـگاه صـنعتي شـريف اعطـا خواهـد شـد       نامه رسمي پـرديس بـين  پرديس، دانش آموختگان اينبه دانش -1 راي ب
تخفيـف در شـهريه متغيـر، و در كـد      %50شرايط خاص) ( هاي نيمه متمركزآزمون سراسري، در كد رشتهشدگان از طريق پذيرفته
اطالعات  -3 خواهد شد. خفيف در شهريه كل، مصوب هيات امناي دانشگاه صنعتي شريف در نظر گرفتهت %50ز هاي متمركرشته

 يـا  www.kish.sharif.edu :در پايگاه اينترنتي 1393-94 هاي مختلف در سال تحصيليمربوط به مبالغ شهريه براي رشته
www.kish.ac.ir مسكن، اياب و ذهاب، تغذيـه، كتـاب،    الف) مبلغ شهريه شامل هزينه هاي باشد.در دسترس عالقمندان مي

لي نيمسـال تحصـي   ب) پرداخت شهريه ثابـت در هـر  . شودو آزمون زبان نمي هاي دانشجويي و در صورت نياز آموزشساير هزينه
ج) در صـورت انصـراف يـا    . نام كرده باشـد جبراني ثبت الزامي است. حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشد و يا در واحدهاي

. مسترد نخواهد شـد  شهريه، به وي از دوره در هر يك از مراحل تحصيل و به هر دليل وجه دريافتي از دانشجو بابت اخراج دانشجو
 متعاقبـا از طريـق پايگـاه    باشـد. تـاريخ آزمـون زبـان ورودي    تمامي داوطلبان ضروري مي براي شركت در آزمون زبان ورودي -4

كيش تحت هـر   الملل دانشگاه در جزيرهانتقال يا مهمان شدن پذيرفته شدگان در پرديس بين -5. گردداينترنتي پرديس اعالم مي
 021-66165042و 4423751-0764 : تماس تلفن -6. باشدشرايطي به دانشگاه صنعتي شريف در تهران ممنوع مي

  دانشگاه عالمه طباطبايي
شدگان مقطع كارشناسـي ارشـد دوره   و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شهريه پذيرفته ي دانشگاهبراساس مصوبات هيات امنا -1

تسـهيالت رفـاهي دانشـجويي (اعـم از     دانشگاه از ارائه هرگونـه   -2 خواهد بود. قسط) 5 ميليون تومان (در 17پرديس خودگردان 
سسـه آمـوزش   ؤآمـوزش در م  -3 خودگردان معذور اسـت. شدگان پرديسوذهاب) براي پذيرفتهخوابگاه، وام، تغذيه و سرويس اياب
   باشد.عالي بيمه اكو به زبان انگليسي مي

دانشگاه علوم دريايي و 
  دريانوردي چابهار

شدگان در پرداخت شهريه پذيرفته -2 باشد.اساس تشخيص پرديس دانشگاه و الزامي مي گذراندن دروس جبراني مورد نياز بر  -1
شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب خوابگاه، غذا، بيمـه و ...    -3 نام بر اساس تقويم آموزشي دانشگاه خواهد بود.هنگام ثبت

پرداخـت شـهريه    -4 مراجعه نماييـد.  www.cmu.ac.ir ها به سايت دانشگاه به آدرس:باشد. جهت اطالع از ميزان شهريهمي
در صـورت   -5 باشد.ثابت در هر نيمسال تحصيلي حتي در صورت اخذ مرخصي تحصيلي و يا گذراندن واحدهاي جبراني الزامي مي

و قابـل  پرداختي بابـت شـهريه توسـط دانشـج     هانصراف و يا اخراج دانشجو از تحصيل در طول مراحل تحصيل و به هر دليل، وجو
تواننـد بـراي كسـب    داوطلبان مي -7 دانشگاه در تامين خوابگاه خودگردان مساعدت الزم بعمل خواهد آورد. -6 باشد.استرداد نمي

دانشگاه شهريه مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد  مايند.نها به سايت دانشگاه مراجعه اطالع از ساير شرايط و ضوابط و ميزان شهريه
  باشد.يبه شرح جدول ذيل م

  شهريه (ريال)       
  شهريه متغير به ازاي هر واحد درسي  شهريه ثابت  گروه آموزشي

  پايان نامه  جبراني (عملي)  جبراني (نظري)  دروس نظري
  000/000/3  000/700  000/550  000/000/2  000/000/12  علوم انساني

  000/500/3  000/750  000/600  000/200/2  000/000/12  فني و مهندسي
    000/500/3  000/750  000/600  000/200/2  000/000/12  علوم پايه

دانشگاه علوم كشاورزي و 
  منابع طبيعي ساري

  www.sanru.ac.irدانشـگاه بـه آدرس:  هـاي پـرديس بـه سـايت     شـهريه  داوطلبان براي كسب اطالعات در خصوص ميزان
    مراجعه فرمايند.

  دانشگاه كاشان
پنجـاه ميليـون    نيمسال مبلغ خودگردان در كل دوره تقريباً دويست ميليون ريال است كه در آغاز هر هزينه تحصيل در پرديس -1

 .گـردد دسته از دانشجويان با قيمت تمـام شـده ارائـه مـي     خدمات رفاهي به اين -2گردد. الحساب دريافت ميريال به عنوان علي
  مراجعه فرمايند.   www.kashanu.ac.ir  آدرس:به سايت دانشگاه به  ات بيشترداوطلبان براي كسب اطالع -3

  دانشگاه گيالن

دانشـگاه   يآموختگان مـدرك رسـم  به دانش -2 شود.آموزشي دوره پرديس خودگردان در صبح و عصر تشكيل ميهايكالس -1
و حضـور دانشـجو    دباشميتمام وقت و  يصورت حضورهب ليدوره تحص -2 شود.يم ءاعطا پرديس دانشگاهي تحت عنوان النيگ

و ضـوابط دانشـگاه خواهنـد     نيقوان تيشدگان ملزم به رعارفتهيپذ -3 .هاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي استدر تمامي فعاليت
 ات بيشـتر از سـاير شـرايط و ضـوابط و همچنـين     اطالعـ كسب داوطلبان جهت  -6 باشد.دانشگاه گيالن فاقد خوابگاه مي -4 بود.

  مراجعه نمايند. www.guilan.ac.irشهريه دوره به سايت دانشگاه به نشاني: 
 18الـي   16در حـدود   شهريه دانشـجويان پـرديس خـودگردان    -2خودگردان دانشگاه هنر در شهر كرج مستقر است. پرديس -1  دانشگاه هنر تهران

  .ميليون تومان است



 هاوستپي                                                     1393دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي (كارشناسي ارشد) سال 

  هاپيوست  185صفحه   هاپيوست
  

  :ها و مؤسسات آموزش عاليدانشگاهشرايط و توضيحات مربوط به برخي از ز) 
باشد و چنانچه براي يك كد ها و مؤسسات آموزش عالي كه نام آنان درج گرديده است ميصورت كلي براي دانشگاههشرايط و ضوابط ذيل ب

انتخـاب محـل    محل تحصيل توضيحاتي الزم بوده در ستون مالحظات يا ذيل جدول مربوط درج گرديده است. داوطلبان الزم است قبل از
همچنـين  هـاي بـورس دهنـده و    ارگانضمناً شرايط و ضوابط  نظر اقدام نمايند. تحصيل نسبت به شناسايي محل تحصيل رشته محل مورد

  درج گرديده است.») ح«ها و مؤسسات داراي شرايط خاص در قسمت بعدي (بند دانشگاه
 زيست:آموزشكده محيط زيست كرج ـ وابسته به سازمان حفاظت محيط  -1

سـالن   ،امكانـات آموزشـي: كتابخانـه    -2. نمازخانـه  ،انتشارات تكثيـر  ،پزشك و مشاور مستقر ،زمين تنيس ،زمين فوتبال چمن مصنوعي ،ورزشگاه سرپوشيده ،امكانات رفاهي: سلف سرويس و بوفه -1
  .اكولـوژي، گيـاه شناسـي، جانورشناسـي و غيـره      ،ليمنولـوژي  ،بـتن و خـاك   ،آب و فاضـالب  ،ميكروبيولـوژي  ،آزمايشگاه شـيمي  ،كشيكارگاه نقشه ،RSو  GISاي سايت رايانه ،تر)أهمايش (آمفي ت

     32804213-32803027تلفن:        31746-118صندوق پستي: .          ميدان استاندارد ،آدرس: كرج -4 باشد.آموزشكده محيط زيست فاقد خوابگاه و سرويس اياب و ذهاب مي -3
  www.uoe.ir: نشاني اينترنتي          026-32801422 :دورنگار

 ژوهشكده ساختمان و مسكن:پ -2
 .نداردو خوابگاهي امكانات رفاهي هيچگونه پژوهشكده ساختمان و مسكن 

 شناسي:پژوهشكده علوم زمين ـ سازمان زمين -3
 باشد.پژوهشكده علوم زمين فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي

 المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله:بينپژوهشگاه  -4
  021-22831116تلفن: .    21پالك  ،كوچه ارغوان ،ديباجي شمالي ،فرمانيهتهران،  آدرس: -2 باشد.المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي ميپژوهشگاه بين -1

             www.iiees.ac.ir: نشاني اينترنتي
 پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران: -5

   باشد.پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي
 پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران: -6

ب) پرداخت وام وديعه مسكن جهت  هاي پژوهشي تقاضا محور.دانشجو در انجام طرح گيرد: الف) الويت جذبامكانات زير تعلق مي )200ت (دويسكارشناسي ارشد با رتبه زير  به دانشجويان روزانه -1
 پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران فاقـد خوابگـاه و هرگونـه    -2 .هاي صندوق رفاهوام د) الويت در تخصيص. ج) تخصيص بودجه پژوهشي متناسب با پروژه دانشجو .از طرف پژوهشگاه اسكان

  .باشدامكانات خوابگاهي مي
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: -7

  باشد.پژوهشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مياين 
 پژوهشگاه فضايي ايران: -8

  www.isrc.ac.ir: نشاني اينترنتي -3 تجربه در زمينه قابليت اطمينان از اولويت بيشتري برخوردارند.دانشجويان داراي  -2 باشد.پژوهشگاه فاقد خوابگاه مياين  -1
 پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري: -9

مجموعـه   از1206 امتحـاني   لي دانشجويان در كدرشتهالتحصيعنوان مدرك فارغ -2 باشد.خوابگاه ميالخصوص رفاهي عليژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري فاقد هرگونه امكانات پ -1
سلولي مولكـولي  ـ  در رشته زيست شناسي -3 زيست خواهد بود.صنعت و محيط گرايش (بيوتكنولوزي) زيست فناوري/ از مجموعه بيوتكنولوژي و داروسازي 1285 و )گرايش ميكروبي( زيست شناسي
نامه پايان علوم سلولي مولكوليـ  از مجموعه زيست شناسي 1206پذيرفته شده در كد رشته  دانشجويان -4 ها) تقسيم خواهند شد.(پژوهشكده هاهاي پژوهشگاه در بخشاساس اولويت دانشجويان بر

  .داد بخش زيست فناوري كشاورزي انجام خواهند خود را در
 :ـ مشكين دشت كرج پژوهشگاه مواد و انرژي -10

 www.merc.ac.irنشاني اينترنتي:  164-161: داخلي 026-36280040-9تلفن:  -3باشد. محل تحصيل در كرج، مشكين دشت مي -2 باشد.خوابگاهي ميپژوهشگاه فاقد امكانات اين  -1
 دانشكده الهيات ميبد: -11

  رعايت حدود اسالمي الزامي است. 
 دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار: -12

 .باشدميفاقد خوابگاه سي ارشد كارشناجهت دانشجويان پسر مقطع اين دانشكده 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي:ـ  سالمت، ايمني و محيط زيستدانشكده   -13

  باشد.الملل شهر تهران ميهاي واحد بينمحل تشكيل كالس
 دانشكده فني و مهندسي گلپايگان: -14

 دارد.را حداكثر به نيمي از متقاضيان  ،امكان واگذاري خوابگاهفقط اين دانشكده 
 اهللا العظمي بروجردي:دانشگاه آيت -15

    176صندوق پستي:    آباد. خرم ـجاده بروجرد  3آدرس: بروجرد، كيلومتر  -2هاي موجود، مطلقاً تعهدي در قبال ارائه خوابگاه به دانشجويان ندارد. به دليل تكميل ظرفيت خوابگاهدانشگاه اين 
   www.abru.ac.irنشاني اينترنتي:   0662-4468223دورنگار:     4468320تلفن: 

 ا... العظمي حايري ـ ميبد:دانشگاه آيت -16
  0352-7754644  تلفن: .    ندوشنـ  جاده ميبد 3كيلومتر  ،ميدان دفاع مقدس ،ميبد آدرس: -2باشد. حجاب خواهران در اين دانشگاه چادر مي -1

 دانشگاه اراك: -17
  .باشدمعذور مي) نوبت دومكارشناسي ارشد (روزانه يا از ارائه خوابگاه براي كليه دانشجويان دانشگاه اراك 

 دانشگاه اردكان: -18
  مراجعه شود. www.Ardakan.ac.irبيشتر به آدرس جهت آشنايي . شد مين و به برادران بصورت محدود و در صورت امكان خوابگاه خودگردان واگذار خواهدأبراي خواهران خوابگاه خودگردان ت

 دانشگاه اروميه: -19
 معذور خواهد بود. 1393-94ارشد  يكارشناس يهادوره يورود انيدانشجو يبرا يخوابگاه التياز ارائه تسهاين دانشگاه 

 دانشگاه اصفهان: -20
 )هـاي آزاد هاي خودگردان (خوابگاه خصوصي با هزينـه عدم وجود ظرفيت به خوابگاه صورت لذا در .باشداول ورود دانشجو (دو نيمسال) با مشكل ظرفيت خوابگاهي مواجه مي اين دانشگاه در سال -1

بـه   -4. باشـد هاي مجاز تحصيلي ميبرابر با دستورالعمل وزارتي صرفاً در ترم حداكثر زمان استفاده از خوابگاه -3. گيردخوابگاه تعلق مي درصد از خواهران واجد شرايط 60به  -2معرفي خواهند گرديد.
هـاي  حضـوري، شـاغل ارگـان   ميهمان، انتقالي، بورسيه، مجـازي، نيمـه   ،)به دانشجويان نوبت دوم (شبانه -5. شودخوابگاه ارائه مي 1393آزمون تحصيالت تكميلي سال  هاي تك رقميدارندگان رتبه

يارانه دولتي صرفاً از  در اين دانشگاه ارائه تغذيه با -7. باشدمي اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي -6. گيردتعلق نميكيلومتر تا شهر اصفهان) خوابگاه  100و بومي (فاصله زير  دولتي و بخش خصوصي
بـراي رشـته مطالعـات     -9. باشـد ان مـي دانشـجوي  كليه قوانين رفاهي و آموزشي دانشجويان سهميه استعدادهاي درخشان مانند ساير -8. گرددروز شنبه تا چهارشنبه برابر با ضوابط و مقررات ارائه مي

سـازي  هاي مربوط جهت برنامـه اي و عملي است. ارائه دروس با آزمايشگاهاي ميان رشتهدوره ،شته زبانشناسي رايانشير -10. تعامل به زبان فرانسه الزم است نگارش و تسلط به درك مطلب، ،فرانسه
 www.ui.ac.ir. نشاني اينترنتي: شناسي بايد از پيشينه علمي در علوم و رايانه برخوردار باشندشنايي با مباني زبانآهمراه است. لذا عالوه بر هاي زباني و پردازش زبان اي، تحليل پيكرهرايانه

 دانشگاه الزهرا(س): -21
 )شـبانه نوبـت دوم ( هاي به دانشجويان دوره -3. نمايند نيمسال از خوابگاه استفاده 4دانشجويان كارشناسي ارشد مجازند حداكثر  -2. گيردهاي تهران و البرز خوابگاه تعلق نمياستان به دانشجويان -1

 روزانـه  دانشـجويان  -5. باشدسسات به دانشگاه الزهرا در اولين نيمسال ورود قابل بررسي نميؤم ها و از ديگردرخواست انتقالي و مهماني از دانشگاه الزهرا به ديگر دانشگاه -4. گيردخوابگاه تعلق نمي
هاي تحصيلي اين دانشگاه منحصراً از بـين خـواهران صـورت    پذيرش در كليه رشته -6. نمايند پرداختا بايست هزينه آن رشوند ميكه موظف به گذراندن واحد جبراني به تشخيص گروه آموزشي مي

  www.alzahra.ac.ir: ني اينترنتينشا     88044051-9 :تلفن      .ونك ، خيابانميدان ونكتهران، آدرس:  -7خواهد گرفت. 
 انشگاه ايالم:د -22

شدگان از اين دانشـگاه بـه   هرگونه انتقال پذيرفته -3 باشد.يهلي مأفاقد خوابگاه متدانشگاه ايالم  -2اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال ارائه امكانات خوابگاهي به دانشجويان نوبت دوم ندارد.  -1
  مرخصي تحصيلي و مهمان در نيمسال اول ممنوع است. -4باشد. ممنوع ميساير دانشگاه به هر عنوان 

 دانشگاه بجنورد: -23
  0584-2284610-2284613تلفن:      1339 :صندوق پستي  جاده اسفراين.  4 آدرس: بجنورد ـ كيلومتر -2. ندارد ييخوابگاه دانشجو نيمأدر قبال ت يگونه تعهدچيه -1

 دانشگاه بناب: -24
  هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه براي دانشجويان ندارد.اين دانشگاه 

 دانشگاه بوعلي سينا همدان: -25
  د.نمايهاي برتر پذيرفته شده واگذار مي، با رعايت رتبه ورودي و اولويت رتبهدانشجويان روزانهبه منحصراً هاي خوابگاهي خود را ظرفيتاين دانشگاه 

 دانشگاه بيرجند: -26
تواننـد بـا   دانشـجويان پذيرفتـه مـي    -2. باشـد ياعم از دختر و پسر م(شبانه) فاقد ظرفيت خوابگاهي براي پذيرش دانشجويان جديدالورود روزانه و نوبت دوم  93-94در سال تحصيلي  دانشگاهاين  -1

لتي در سنوات تحصيلي بعدي دانشجويان روزانه بر اساس ظرفيـت خوابگـاه و شـرط معـدل     هاي دوضمناً واگذاري خوابگاه .هاي بخش خصوصي (خودگردان) استفاده نمايندبها از خوابگاهپرداخت اجاره
هـاي  نامـه پايـان هاي كارشناسي ارشد دانشجويان نوبت دوم (شبانه) بر عهده خود دانشجويان است و دانشگاه بيرجند تعهدي در قبال پرداخت هزينه اجرايـي بـه   نامههزينه اجرايي پايان -3 خواهد بود.

  .ندارد(شبانه) كارشناسي ارشد نوبت دوم 
 المللي امام خميني(ره) قزوين:دانشگاه بين -27

 . گيردشدگان دوره روزانه با اولويت رتبه علمي و ساير امتيازهاي مكتسبه، خوابگاه تعلق مياز پذيرفته %40حداكثر به در اين دانشگاه 



 هاوستپي                                                     1393دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي (كارشناسي ارشد) سال 

  هاپيوست  186صفحه   هاپيوست
  

 دانشگاه پيام نور مركز شيراز: -28
 (ده خط). 0711–62222255خيابان پيام نور.   تلفن  ،بلوار عالمه دهخدا ،گلستانشهرك  ،آدرس: شيراز

 :زيدانشگاه تبر -29
 صـورت واجــدهاي روزانه كارشناسي ارشد، در از پذيرفته شدگان دوره %65به  -2. اگذار نخواهد شدو هاي نوبت دوم و روزانه شاغل و بورسيه، تحت هيچ شرايطي خوابگاهدوره ذيرفته شدگانبه پ -1

هـاي  هزينـه، از خوابگـاه   پايان ترم چهارم) خوابگاه واگذار خواهد شـد. بقيـه دانشـجويان بايسـتي بـا پرداخـت       نيمسال (تا 4بندي حداكثر شرايط بــودن و وجود ظرفيــت خوابگاهــي، پس از اولويت
دانشـگاه تبريـز داراي خوابگـاه     -4. برخـوردار خواهنـد بـود    هاي برتر در واگذاري خوابگاه دولتي از اولويتشدگان با رتبهپذيرفته -3.نمايند خودگردان بخش خصوصي واقع در خارج از دانشگاه استفاده

نشـكده تعهـدي در قبـال تهيـه     باشد. ضمناً ايـن دا محل تحصيل رشته مهندسي كشاورزي ـ علوم دامي (گرايش تغذيه دام) در دانشكده كشاورزي اهر وابسته به اين دانشگاه مي  -5. باشدمتأهلي نمي
  www.tabrizu.ac.irآدرس سايت اينترنتي دانشگاه:  -6پذير خواهد بود. هاي خودگردان امكانو اسكان دانشجويان زن نيز در خوابگاه ردخوابگاه براي دانشجويان مرد ندا

 كرمان:و فناوري پيشرفته دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي  -30
 گيرد.ها و ظرفيت موجود صورت ميواگذاري خوابگاه به دانشجويان روزانه با توجه به الويت -2كيلومتري شهرستان كرمان واقع شده است.  25دانشگاه در  -1

 دانشگاه تربت حيدريه: -31
  0531-2299602-4تلفن:     مشهد، بعد از پل هوايي عابر پياده. ـ محور تربت حيدريه  7 كيلومتر آدرس: -2باشد. اين دانشگاه فقط براي خواهران دانشجو داراي خوابگاه بصورت خودگردان مي -1

  www.torbath.ac.irنشاني اينترنتي: 
 :تهران ـ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي -32

ي آخـرين حكـم   نام در دانشـگاه، ملـزم بـه ارائـه    هاي روزانه، هنگام ثبتفرهنگي دورهشدگان پذيرفتهكليه  -2گيرد. تعلق نميخوابگاه ، ين دانشگاهاهاي شبانه به هيچيك از پذيرفته شدگان دوره -1
  www.srttu.eduنشاني اينترنتي:      هاي مختلف روزانه و شبانه، هيچگونه تعهد استخدامي را براي اين دانشگاه به همراه نخواهد داشت. قبولي و تحصيل در دوره -3باشند. كارگزيني مي

 تربيت مدرس:دانشگاه  -33
هـاي دوم تـا مبلـغ يـك     هاي اول آزمون كارشناسي ارشد تا مبلغ دو ميليون تومان و بـراي رتبـه  گيرد: براي دانشجويان رتبهبه دانشجويان رتبه برتر با شرايط زير اعتبار پژوهشي (گرانت) تعلق مي -1

هاي يك و دو آزمون كارشناسي ارشد طبق ضوابط صندوق رفاه دانشـجويان وزارت  به رتبه -2 گيرد.مي ر اختيار دانشجو قرارنامه دميليون تومان اعتبار پژوهشي (گرانت)، پس از تصويب موضوع پايان
رزي و منـابع طبيعـي نـور،    هـاي كشـاو  با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه در پرديس مركزي، دانشـكده  -3 شود.علوم، تحقيقات و فناوري امتياز بيشتري براي سكونت در خوابگاه مجردي داده مي

م چهـارم در  هاي چهار نفر به باال فقط به دانشجويان روزانه و به طور تدريجي در طول نيمسال اول و دوم خواهد بود و مدت سكونت حداكثر تـا پايـان تـر   واگذاري خوابگاه به صورت مجردي در اتاق
هاي نوبت دوم (شبانه)، نيمه حضـوري، يـادگيري   وجه امكان تأمين خوابگاه و امكانات رفاهي براي دورهدانشگاه به هيچ -4 باشد.م ميبها در ابتداي هر ترهكارشناسي ارشد با پرداخت نقدي اجار مقطع

فاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فنـاوري  تغذيه دانشجويي طبق ضوابط صندوق ر  -5 اي ارائه نخواهد شد.را ندارد و به دانشجويان مذكور تغذيه يارانه الكترونيكي (مجازي) و پرديس دانشگاهي
از  4هـاي منـدرج در بنـد    ميزان شهريه پرديس دانشگاهي تربيت مدرس و ساير دوره -6 شود.صرفاً به دانشجويان روزانه در روزهاي غيرتعطيل از شنبه تا چهارشنبه در سنوات مجاز تحصيلي ارائه مي

هاي مذكور آگاهي يابند در ضمن ايـن شـهريه صـرفاً بابـت ارايـه      ست داوطلبان قبل از انتخاب رشته از ميزان شهريه دورها طريق پرتال حوزه معاونت آموزشي دانشگاه قابل دسترسي است و ضروري
(جهـت كسـب اطالعـات     رت محدود با توجه به ضوابط دانشگاه از نيمسال دوم تحصيلي خواهـد بـود  ثبت درخواست خوابگاه متأهلي به صو -7 باشد.خدمات آموزشي بوده و شامل خدمات رفاهي نمي

پرداخت هرگونه وام به صورت محدود منوط به تأمين اعتبار از طرف صندوق رفاه دانشـجويان وزارت   -8 بيشتر براي ضوابط خوابگاه به سايت معاونت دانشجويي، دانشگاه تربيت مدرس مراجعه گردد).
  .به سايت دانشگاه مراجعه نمايند ،ت علمي دانشگاهأهاي تحقيقاتي اعضاي هيداوطلبان به منظور آگاهي از زمينه -9 مي باشد. تبوعم

 دانشگاه تفرش: -34
 .گيردخوابگاه تعلق نمي(شبانه) نوبت دوم ولي به دانشجويان  ،نمايدميخوابگاه ارائه و بر اساس اولويت روزانه دوره دانشجويان  %70دانشگاه تفرش به 

 دانشگاه تهران: -35
  نام شيعه دارد.منع ثبتباشد و رشته الهيات و معارف اسالمي ـ فقه شافعي مخصوص داوطلبان اهل سنت مي -2 باشد.هاي نوبت دوم فاقد امكانات خوابگاهي مياين دانشگاه در دوره -1

 دانشگاه حضرت معصومه(ع) ـ قم (ويژه خواهران): -36
 .ستا داشتن حجاب برتر(چادر) در دانشگاه حضرت معصومه(س) الزامي -2. شوندخودگردان اسكان داده مي هايباشد و دانشجويان در خوابگاهدانشگاه فاقد خوابگاه ملكي مياين  -1

 است) (دانشگاه نربيت معلم سبزوار به اين عنوان تغيير پيدا كرده دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار: -37
گيـرد.  تـرم خوابگـاه تعلـق مـي     3بندي، حـداكثر  كيلومتر باشد در صورت امكان و بر اساس اولويت 300ان غيربومي (دختر و پسر) كه فاصله محل سكونت آنان تا شهرستان سبزوار حداقل به دانشجوي

هـا  اجاره از اين خوابگـاه وديعه و بندي با پرداخت دانشجويان دختر غيربومي بر اساس اولويت هاي خودگردان، صرفاًفاقد خوابگاه است. لذا در صورت وجود ظرفيت خوابگاهنوبت دوم دانشگاه براي دوره 
گـاهي  گردد. ضمناً دانشگاه به دليل محدوديت امكانات، هيچگونـه تسـهيالت رفـاهي و خواب   هاي خودگردان مسترد مياستفاده نمايند. مبلغ وديعه پس از اتمام سكونت و يا انصراف متقاضي از خوابگاه

  براي دانشجويان تعهد دبيري و بومي منطقه ندارد.
 است) (دانشگاه نربيت معلم تهران و كرج به اين عنوان تغيير پيدا كرده دانشگاه خوارزمي ـ تهران: -38

  لويت با دانشجويان دوره روزانه است.وظرفيت پذيرش خوابگاه در تهران و كرج بسيار محدود است و ا
 دانشگاه دامغان: -39

 ،آدرس: دامغـان  -2 نيمسال تحصيلي خواهـد بـود.   4در مقطع كارشناسي ارشد حداكثر  1393-94ي دختر و پسر ورودي جديد سال تحصيلي زمان ارائه خوابگاه براي كليه دانشجويان روزانهمدت  -1
  www.du.ac.ir: نشاني اينترنتي       0232-5235311تلفن:   3671641167 :كدپستي. ميدان دانشگاه

 دانشگاه رازي كرمانشاه: -40
 بـا توجـه بـه محـدويت امكانـات خوابگـاهي بـه        -3. گيـرد وجـه خوابگـاه تعلـق نمـي    چ و دوره پرديس، به هي(شبانه) به دانشجويان بورسيه، نوبت دوم  -2. باشدمتاهلي مي دانشگاه فاقد خوابگاه -1

اسـكان نهـايي واجـدين     كـه پـس از   صورت وجود فضاي مازاد بر نيـاز  به دانشجويان بومي استان، تنها در -4. گردداگذار ميتحصيلي بر اساس اولويت خوابگاه و شدگان در طول سنوات مجازپذيرفته
  .خواهد گرفت شود، خوابگاه تعلقواجدين شرايط غيربومي مشخص مي ،نهايي

 دانشگاه زابل: -41
اين دانشگاه به دليل كمبود امكانات خوابگاهي، امكان اسـكان تمـامي    -2. كارشناسي ارشد ندارد )دانشجويان نوبت دوم (شبانهتعهدي در خصوص اسكان و ارائه خوابگاه به  اين دانشگاه هيچگونه -1

 ،باشـند در صـورت انتقـال، انصـراف    ه مـي شوند و مستلزم پرداخـت هزينـ  پذيرفته مي (شبانه) اين دانشگاه هاي نوبت دوموجوه پرداختي كليه داوطلباني كه در دوره -3. دانشجويان دوره روزانه را ندارد
در صـورت   -2گـردد.  پايان هفته تشـكيل مـي   هاي مرتبط درها و گرايشبرنامه كالسي تمامي رشته -1 هاي پرديس خودگردان:رشته -4. جابجايي و تكميل ظرفيت به هيچ وجه مسترد نخواهد شد

 .گـردد نيمسال در شروع هر ترم اخذ مـي  مبلغ شهريه ثابت هر -3 .طول هفته خواهد بود هاي روزانه و دربرنامه كالسي همزمان با دورهگرايش خاص  ها در يك رشته يانرسيدن به حد نصاب ظرفيت
  د.افزايش داشته باش سال جديد درصد براي 10بوده و بر اساس نظر شوراي دانشگاه ممكن است تا  1392ريال در سال 000/500/12ارشد كارشناسي تعرفه شهريه ثابت در مقطع  -4

 دانشگاه زنجان: -42
تحصـيلي ميسـر    دومامكان واگذاري خوابگاه در صورت وجود ظرفيت خالي براي دانشـجويان روزانـه از نيمسـال     ،هاي دولتي به دانشجويانبا توجه به محدوديت اين دانشگاه در واگذاري خوابگاه -1

همچنين امكان واگذاري خوابگاه به هيچيك از دانشجويان نوبت دوم (شبانه) وجود ندارد.  -2. هاي خودگردان خصوصي اسكان يابندتوانند در خوابگاهميصرفاً دانشجويان  اولخواهد بود و در نيمسال 
جهـت كسـب اطالعـات بيشـتر و همچنـين ميـزان        -3. هاي خودگردان بخش خصوصي استفاده نماينـد از خوابگاه ،توانند در كل مدت زمان تحصيل خودصورت تمايل مي اين دسته از دانشجويان در

  د.نماينمراجعه  http://www.znu.ac.ir/stu_vp/index.htm#pg=khabgah/ejareh_fa  نشاني اينترنتي: خودگردان به خصوصي هاي ترم خوابگاه بهاي هراجاره
 كازرون: دانشگاه سلمان فارسي ـ -43

 www.kazeroun.ac.irنشاني اينترنتي:     0721-2226051-2آدرس: كازرون، چهارراه ارشاد، ابتداي خيابان طالقاني.    تلفن:  -2باشد. مي اين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي -1
 دانشگاه سمنان: -44

معذور (شبانه) و پرديس خودگردان كند و از واگذاري خوابگاه به دانشجويان دوره نوبت دوم دانشگاه به دانشجويان روزانه فقط براي سال اول خوابگاه واگذار مياين با توجه به محدوديت امكانات،  -1
  0231-3332338 تحصيالت تكميلي دانشگاه:تلفن مديريت .         دانشگاه سمنان1پرديس شماره  ،روبروي پارك سوكان ،جاده دامغان 5آدرس: سمنان كيلومتر  -2 است.

   http://golestan.semnan.ac.ir:نشاني اينترنتي
 :ـ زاهدان دانشگاه سيستان و بلوچستان

دارنـدگان   هـاي هزينه اجراي پايـان نامـه   -2كند. نيمسال در سايت دانشگاه خوابگاه واگذار مي رقمي و دورقمي روزانه مجرد به مدت چهارهاي تكبلوچستان به دارندگان رتبه دانشگاه سيستان و -1
 امكـان تـامين   -4واگـذار خواهـد شـد.     دانشجويان مجرد دوره روزانه غيربومي در سنوات مجاز براساس اولويت خوابگاه %40فقط به  -3شود. روزانه بطور كامل پرداخت ميدوره هاي يك رقمي رتبه

سرويس اياب و ذهاب و تغذيه براي دانشجويان دوره نوبـت   هيچگونه امكانات رفاهي اعم از خوابگاه، -5باشد. نميمقدور الملل و بيننوبت دوم روزانه،  خوابگاه متاهلي براي دانشجويان دوره هيچگونه
اطالعـات   داوطلبان جهت كسب -7سطح شهر) استفاده نمايند. خوابگاهي خودگردان (بخش خصوصي در  توانند از امكاناتمي پرديسو (شبانه) دانشجويان نوبت دوم  -6. وجود ندارد المللدوم و بين

  .مراجعه نمايند www.usb.ac.ir :بيشتر به وبسايت دانشگاه به نشاني
 دانشگاه شاهرود: -45

رتبـه آزمـون    شدگاني كهپذيرفته -2 تعلق نخواهد گرفت. نوبت دومخوابگاه به دانشجويان  توانند از خوابگاه استفاده نمايند وروزانه در سنوات مجاز تحصيل فقط دونيمسال مي شدگان دورهپذيرفته -1
توانند به مـدت چهـار   مي ،انتخاب نمايند گروه آزمايشي) و دوره روزانه اين دانشگاه را هر 100تا  1هاي (يا رتبه رشته باشد جزو ده درصد برتر كل پذيرش آن ،كارشناسي ارشد آنها در كدرشته امتحاني

كشاورزي، پـرديس كشـاورزي بسـطام،     :هايشدگان كليه رشتهپذيرفته محل تحصيل -4شد.  پژوهشي نيز برخوردار خواهند در انجام امور (حمايت مالي) پژوهانه اه استفاده نمايند و ازنيمسال از خوابگ
  د.باششهرستان شاهرود مي كيلومتري 7واقع در 

 دانشگاه شهركرد: -46
 د.داخواهد و امكانات رفاهي اختصاص خوابگاه ، شهركرد دانشگاهواگذاري خوابگاه نامه طبق شيوهروزانه واجد شرايط دوره دانشجويان تعدادي از صرفاً به ين دانشگاه ا

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان: -47
 .دانشگاه شهيد باهنر كرمان تعيين خواهد گرديد هاي واحد پرديس براساس مصوبات هيأت امنايشهريه رشته -2است. خوابگاه فاقد  1393-94جهت سال تحصيلي اين دانشگاه  -1

 دانشگاه شهيد بهشتي: -48
  باشـد. دانشـجويان مـي  ايـن  ضمناً اين دانشگاه فاقد خوابگـاه متـأهلي بـراي     -2البرز را ندارد. تهران و  هاياستان ينبومي ساكننوبت دوم و خوابگاه براي دانشجويان واگذاري اين دانشگاه امكان  -1
هـاي  تواند متقاضيان را به خوابگـاه دانشگاه مي -4اين دانشگاه به هيچ وجه امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان ورودي جديد (اعم از دختر يا پسر) را ندارد. شهيد عباسپور مهندسي پرديس فني  -3

  .خودگردان (در صورت وجود ظرفيت) معرفي نمايد
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 دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز: -49
  باشد.يمنوبت دوم هاي دورهرگونه امكانات خوابگاهي براي دانشجويان فاقد هين دانشگاه ا

  است) (دانشگاه نربيت معلم آذربايجان به اين عنوان تغيير پيدا كرده شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز: دانشگاه -50
شوند، امكانات خوابگـاهي تعلـق   هاي نوبت دوم پذيرفته ميبه دانشجوياني كه در دوره -2هاي ارائه شده به صورت خودگردان ارائه خواهد شد. هاي روزانه، خوابگاهبه دانشجويان پذيرفته شده دوره -1

هاي اين دانشگاه، براي اطالع از ساير شرايط و ضوابط پـذيرش دانشـجو بـه پايگـاه     لبان قبل از انتخاب رشتهداوط -3شوند. هاي خودگردان اسكان داده ميگيرد، ولي در صورت امكان در خوابگاهنمي
  مراغه قرار دارد. ـجاده تبريز  35پرديس اصلي دانشگاه در كليومتر  -4مراجعه نمايند.  www.azaruniv.ac.irاينترنتي اين دانشگاه به نشاني: 

 دانشگاه شيراز: -51
در خوابگـاه دولتـي ظرفيـت    نفر دانشـجوي پسـر    300نفر در خوابگاه خودگردان و  100نفر دانشجوي دختر در خوابگاه دولتي و  250با توجه به محدوديت خوابگاهي، دانشگاه شيراز براي پذيرش  -1

به دانشجويان روزانه سـاكن اطـراف شـيراز تـا      -3 خواهد بود. تحصيالت تكميلياي رتبه برتر آزمون اولويت واگذاري خوابگاه با دانشجويان دار -2شود. دارد كه بر اساس اولويت واگذار ميخوابگاهي 
بـه   در صـورت نيـاز   -5 نـدارد. (شبانه)  هيچگونه امكانات و تعهدي براي اسكان تمامي دانشجويان نوبت دوم دانشگاه شيراز -4 شود.كيلومتري در صورت وجود ظرفيت، خوابگاه واگذار مي 100شعاع 

   مراجعه فرماييد. www.shirazu.ac.ir :كسب اطالعات بيشتر در مورد خوابگاه به سايت دانشگاه شيراز به آدرس
 دانشگاه صنايع و معادن ايران ـ تهران: -52

هـاي  كامپيوتر، كتابخانه، (بازديدهاي علمي و امكانات آزمايشگاهي در مجموعهامكانات آموزشي: سايت  -3 امكانات رفاهي: ناهار خوري، ... -2 .باشددانشگاه صنايع و معادن ايران فاقد خوابگاه مي -1
، كوهسـتان نهـم   ،خيابان پاسدارانتهران، آدرس:  -5. نامه، امكان جذب در صنايع وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارتهاي صنعتي در قالب پايانامتيازات تحصيلي: انجام پروژه -4. وزارت صنايع)

    www.iuim.ac.ir نشاني اينترنتي:       021-22804518 تلفن:        43پالك 
 دانشگاه صنعتي اراك: -53

    www.arakut.ac.ir: نشاني اينترنتي 086-33670020دورنگار:   3670021: تلفن 38181-41167 :كدپستي .آدرس: اراك، خيابان دانشگاه -2باشد. امكانات خوابگاهي مي اين دانشگاه فاقد -1
 دانشگاه صنعتي اروميه: -54

  www.uut.ac.ir: نشاني اينترنتي توانند از خوابگاه استفاده نمايند.باشد و تمامي دانشجويان با پرداخت اجاره مياين دانشگاه داراي خوابگاه استيجاري خودگردان مي
 دانشگاه صنعتي اصفهان: -55

  باشد.مياين دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان دوره نوبت دوم 
 دانشگاه صنعتي اميركبير: -56

پـرديس گرمسـار فاقـد     -3 باشـد. اين دانشگاه فاقد خوابگاه بـراي دانشـجويان دوره نوبـت دوم مـي     -2اختصاص خوابگاه در صورت امكان براي دانشجويان روزانه از نيمسال دوم تحصيلي است.  -1
  باشد.ها ميتسهيالت دانشگاهي و خوابگاه براي كليه دوره

 نشگاه صنعتي بابل:دا -57
 www.nit.ac.irنشاني اينترنتي:    0111-3232071-4آدرس: بابل، خيابان شريعتي. تلفن:  -2 .باشداز امكانات خوابگاه متأهلين برخوردار نمياين دانشگاه  -1

 دانشگاه صنعتي بيرجند: -58
  .دشخواهد واگذار  طيواجد شرا اني) به دانشجوي(بخش خصوص صورت خودگردانهدانشگاه خوابگاه ب نيادر 

 االنبياء ـ بهبهان:دانشگاه صنعتي خاتم -59
  آدرس: خوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ ابتداي جاده ديلم.

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي: -60
  خوابگـاه انجـام خواهـد شـد.    با توجه به كمبود امكانات خوابگاهي، دانشگاه تعهدي مبني بر تأمين خوابگاه براي همه دانشجويان روزانه ندارد و بـر حسـب اولويـت تخصـيص      :روزانه دورهالف) شرايط 
شـود، در  از طريق صندوق رفاه دانشجويان تأمين مي نوبت دومشهريه دانشجويان به دانشجويان نوبت دوم به هيچ عنوان خوابگاه تعلق نخواهد گرفت. با توجه به اينكه وام  نوبت دوم:دوره ب) شرايط 

به دانشـجويان   :هاي غيرانتفاعي و مجازيدورهج)  ارد.صورتي كه اعتبار الزم براي اين وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان تأمين نگردد، دانشگاه در خصوص پرداخت وام شهريه هيچگونه تعهدي ند
  .مشترك و مجازي به هيچ عنوان خوابگاه و وام شهريه دانشجويي تعلق نخواهد گرفتهاي دوره

 دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز: -61
  به هيچ عنوان خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.نوبت دوم هاي با توجه به محدوديت خوابگاه، براي دانشجويان دوره

 دانشگاه صنعتي شريف: -62
شناسـي پـس از اتمـام    نها و زبـا مهندسي انرژي، مهندسي هوافضا و مركز زبان هاي مهندسي برق، مهندسي مكانيك،پژوهشي در دانشكده -تحصيلي آموزشيدر شيوه  ادامه تحصيل دانشجويان -1

تامين خوابگاه براي دانشجويان روزانـه   -2. خواهد شد شيوه تحصيل دانشجو به شيوه آموزش محور تبديل باشد. در غير اين صورت،دوم تحصيل، منوط به احراز شرايط دانشكده و دانشگاه مي نيمسال
  .خوابگاه و ساير امور رفاهي براي دانشجويان نوبت دوم وجود ندارد وجه امكان تامينمتاسفانه به هيچ -3پذير خواهد بود. هاي دانشگاه امكانمحدوديت ها و در قالبفقط با توجه به اولويت

 :دانشگاه صنعتي قم -63
 .باشدمي يخوابگاهفاقد امكانات  اين دانشگاه

 ن:دانشگاه صنعتي همدا -64
 ندارد. انيدانشجو رايخوابگاه بدر قبال تأمين  يتعهد چگونهيه اين دانشگاه

 دانشگاه عالمه طباطبائي: -65
علمـي، فرهنگـي،    يك از مسـابقات  هاي كشوري در هرشدگان روزانه دارنده مقامپذيرفته -2 شد. خواهند از اولويت دريافت خوابگاه برخوردار 20هاي زير كارشناسي ارشد با رتبه دانشجويان روزانه -1

صـورت عـدم وجـود     شـد و در  داده خواهنـد  ساير دانشجويان روزانه (با اولويت دانشجويان دختر) در صورت وجود ظرفيت اسـكان  -3 هنري و ورزشي از اولويت دريافت خوابگاه برخوردار خواهند شد.
زيـر نظـر   (فاقد سرويس و تغذيه شـبانه)  هاي خودگردان خوابگاه صورت وجود ظرفيت، در درنوبت دوم كليه دانشجويان  -4 شوند.دانشگاه، اسكان داده مي زير نظر هاي خودگردانظرفيت، در خوابگاه

 ،مـپ بنـزين  پ جنب ،تر از چهارراه لشگرايين، پخيابان كارگر جنوبيتهران،  :تكميلي تحصيالتپرديس  نشاني محل -6 .باشدفاقد خوابگاه متأهلي ميدانشگاه اين  -5 دانشگاه اسكان داده خواهند شد.
  021-55420037-38-46تلفن:    .612پالك 

 دانشگاه علم و صنعت ايران: -66
ضـمنا   باشـد. فاقد هرگونه خوابگاه براي كليه دانشجويان دوره نوبت دوم مـي هلي براي دانشجويان دوره روزانه بوده و أاين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي براي خواهران و نيز فاقد خوابگاه مت

  واحد نور اين دانشگاه فاقد هرگونه تسهيالت رفاهي و خوابگاهي است.
 دانشگاه علوم اقتصادي: -67

هـاي ايـن   كليه رشـته  -3 اجتماعي را دانشجويان عالقمند به اقتصاد انتخاب نمايند. -هاي اقتصاديرشته مهندسي سيستم -2براي دانشجويان تعهدي ندارد.  خوابگاهنسبت به تأمين  اين دانشگاه -1
 .دنباشآموزش و پژوهش محور مي گاهدانش

 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي: -68
 .استه و از ارائه تسهيالت خوابگاه به دانشجويان معذور بود يخوابگاهفاقد هرگونه امكانات  اين دانشگاه -2كليه پذيرفته شدگان بايستي از سالمت كامل جسمي برخوردار باشند.  -1

 دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار: -69
اما در خصوص  ؛نداردقبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان اين دانشگاه به علت كمبود امكانات خوابگاهي قادر به تامين و ارايه خوابگاه متاهلي به دانشجويان نخواهد بود و هيچگونه مسئوليتي در  -1

   0545-2221025 دورنگار:           2220021-3تلفن:       99717-56499 :كدپستي    .بلوار دانشگاه (شهيد ريگي) ،آدرس: چابهار - 2 دانشجويان مجرد در حد مقدورات مساعدت خواهد نمود.
  www.cmu.ac.ir نشاني اينترنتي:

 ين ـ مالثاني اهواز:دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رام -70
 www.ramin.ac.irنشاني اينترنتي:              .باشدفاقد خوابگاه و امكانات رفاهي مي و كيلومتري اهواز قرار دارد 35در اين دانشگاه 

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري: -71
 .باشدمي هاها و دورهي براي كليه رشتهاين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاه

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان: -72
در صورت ارائـه بـه قيمـت تمـام      ... و اياب و ذهابسرويس  هاي خدمات رفاهي از قبيل تغذيه،گيرد وكليه هزينهبه دانشجويان نوبت دوم خوابگاه تعلق نمي -2 باشد.دانشگاه فاقد خوابگاه مياين  -1

 باشد.نامه براي دانشجويان نوبت دوم به عهده دانشجو مياجراي پايانهزينه  -3 شده اخذ خواهد شد.
 ي خرمشهر:يدانشگاه علوم و فنون دريا -73

  .باشدمحدود مياين دانشگاه امكانات خوابگاهي در 
 دانشگاه فردوسي مشهد: -74

ايـن   د.نمـو تحصيلي واگـذار خواهـد    دانشجويان روزانه نيز، خوابگاه بر اساس اولويت حداكثر به مدت دو سالبه  باشد ونوبت دوم معذور ميدوره انشگاه فردوسي مشهد از ارائه خوابگاه به دانشجويان د
 .باشدصندوق رفاه دانشجويان قابل پرداخت مي در صورت تخصيص اعتبار از سوي هاي نوبت دوم، صرفاًوام به دانشجويان دوره ضمناً. باشدهلين ميأدانشگاه فاقد خوابگاه مت

 :رهنگيانگاه فدانش -75
التـدريس و آموزشـياران نهضـت    معلمـان حـق   :تبصـره نام در آزمون (مشروط بـه تـداوم اشـتغال در آمـوزش و پـرورش).      دارا بودن حكم كارگزيني مبني بر استخدام رسمي يا پيماني در زمان ثبت -1

دارا بودن فرم موافقتنامه كتبي  -2باشند و در صورت انتخاب قبولي آنان لغو خواهد شد. سوادآموزي و نيروهاي قرادادي و... كه فاقد حكم كارگزيني رسمي و يا پيماني باشند مجاز به انتخاب رشته نمي
اساس شرايط مندرج در فرم معلم و دستورالعمل مربوط (داوطلبان بايد براي دريافـت ايـن فـرم    سمي يا پيماني از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود برمبني بر موافقت با ادامه تحصيل شاغالن ر

ام در آزمون است. لذا در صورتي كه داوطلـب بـدون داشـتن    نبه ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند). تبصره: عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت
  ها و مؤسسات آمـوزش عـالي دولتـي يـا غيردولتـي.     عدم اشتغال به تحصيل در دانشگاه -3تلقي خواهد شد. » كان لم يكن«موافقتنامه كتبي (فرم معلم) انتخاب رشته نموده و پذيرفته شود قبولي وي 

انـد،  ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي يا آزاد بصورت معادل يا غيرمعادل دريافت نمودهمدرك كارشناسي ارشد (پيوسته يا ناپيوسته) و باالتر از دانشگاهفرهنگياني كه به هر نحوي قبالً  -4
با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري و ممنوعيت اعطـاي   -6پرورش. سال سابقه خدمت آموزشي در آموزش و  3داشتن حداقل  -5باشند. هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نميمجاز به انتخاب رشته

توانند ادامه تحصيل دهند. تبصره: اعطاي مأموريت آموزشي صرفاً در چارچوب دستورالعمل مربـوط فقـط بـراي ايثـارگران     مأموريت آموزشي، فرهنگيان محترم در خارج از ساعت اداري موظف خود مي
) و اين دفترچه كه داوطلبان ملزم به رعايت آن 1عالوه بر شرايط و ضوابط اختصاصي يادشده، رعايت شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج در اين دفترچه شماره ( -7. باشدواجد شرايط مقدور مي

نام يـا تحصـيل، قبـولي    كه شرايط الزم را نداشته است در هر مرحله از ثبت چنانچه فردي با اطالعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص شود -8هستند، براي فرهنگيان نيز الزامي است. 
مسوؤليت ناشي از عدم رعايت ضوابط عمومي و اختصاصي به عهده داوطلب بوده و هيچگونه حقي بـراي وي   -9هاي ناشي از آن خواهد بود. گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارتوي لغو مي
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: افرادي كه قبالً بـه آمـوزش و پـرورش تعهـد خـدمت      1باشد. تبصره مي 31/6/1393سال تمام تا تاريخ  25كثر سابقه خدمتي جهت ادامه تحصيل فرهنگيان رسمي ـ پيماني  حدا -10كند. ايجاد نمي
: افـرادي كـه هيچگونـه تعهـد خـدمتي بـه آمـوزش و        2باشند. تبصره ل مياند چنانچه در زمان شروع به تحصيل، تعهد آنان به اتمام نرسيده باشد ملزم به سپردن تعهد مجدد جهت ادامه تحصيسپرده

آن دسته از فرهنگيـاني كـه دانشـجوي     -11خواهند سپرد.  پرورش ندارند تابع قانون آموزش رايگان خواهند بود اينگونه افراد صرفاً براساس قانون مزبور به دانشگاه محل تحصيل تعهد آموزش رايگان
باشند. ليكن قبولي افرادي كه به هر دليـل تـا پايـان    هاي تحصيلي اين دانشگاه ميالتحصيل خواهند شد، مجاز به انتخاب رشتهفارغ 31/6/1393باشند و حداكثر تا تاريخ ي ميسال آخر مقطع كارشناس
  تلقي خواهد شد.» كان لم يكن«التحصيل نشوند، ) فارغ31/6/1393شهريور ماه سال جاري (

 دانشگاه قم: -76
سنوات بعدي تحصيل دانشجويان روزانـه، در   باشد. ضمناً واگذاري خوابگاه درخوابگاهي براي پذيرش دانشجويان جديدالورود مي دو نيمسال) فاقد ظرفيت( 94-1393 تحصيلي دانشگاه در سالاين  -1

(هزينـه   هاي غيردولتي واقع در داخـل شـهر اسـتفاده نماينـد    خوابگاه بها ازتوانند با پرداخت اجارهدانشجويان روزانه جديدالورود دختر مي -2. شودانجام ميدي بنصورت وجود ظرفيت و بر اساس الويت
ـ   1393سـال   تحصيالت تكميليآزمون  يك رقمي هايبه دارندگان رتبه -3. است ريال بوده 6،000،000سال تحصيلي مبلغ به ازاي هر نيم 1392-93در سال تحصيلي  خوابگاه غيردولتي ه خوابگـاه ب

تغذيه با يارانه دولتي براي دانشجويان فقط در روزهاي غير  -5. باشدمدت تحصيل مي (شبانه) در تمام اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي براي دانشجويان نوبت دوم -4. شودمي صورت رايگان ارائه
  .هـاي خـارج دانشـگاه وجـود دارد    خوابگـاه  ياب و ذهاب به تعداد محدود و بـراي دانشـجويان روزانـه دختـر سـاكن در     سرويس ا -6. شودچهارشنبه برابر با ضوابط و مقررات ارائه مي تعطيل از شنبه تا

خـواهران و بـرادران   در اين دانشگاه محيط آموزشـي، اداري و فرهنگـي    -8. براي دانشجويان دختر الزامي است (پوشش چادر) در تمام محيط دانشگاه و اماكن وابسته داشتن حجاب كامل اسالمي -7
  .باشدمي كامالً مجزا

 دانشگاه كاشان: -77
دانشـجويان روزانـه    -3 .گيـرد تعلـق نمـي   )شـبانه نوبت دوم (خوابگاه به دانشجويان  -2 واحد خواهران واقع در خيابان طالقاني است. ،باشدكه پذيرش در آن فقط زن مي هاييمحل تحصيل رشته -1

روزهـاي غيـر تعطيـل از     تغذيه با يارانه دولتي صرفاً براي دانشجويان روزانه و در -4 .استفاده نمايند هاي خودگردان با مديريت خصوصي واقع در داخل دانشگاهز خوابگاهبها اپرداخت اجاره توانند بامي
دوره نوبـت دوم  ساير خدمات رفاهي براي دانشجويان  -5. توانند از غذا استفاده نمايندميهزينه تمام شده  %50دانشجويان شبانه با پرداخت  شود وشنبه تا چهار شنبه برابر با ضوابط و مقررات ارائه مي

  باشد.محل تحصيل رشته شيمي فناوري اسانس در شهر قمصر مي -6 گردد.با قيمت تمام شده ارائه مي )شبانه(
 ـ سنندج:دانشگاه كردستان  -78

سـاير   گيـرد و دانشـگاه در قبـال   خوابگـاه دولتـي تعلـق مـي     ،ساير شرايط و كسب امتيـازات الزم  هاي روزانه، در صورت دارا بودنآزمون) دورهشدگان برتر (بر اساس رتبه پذيرفتهاز  درصد 25فقط به 
  .  دانشجويان جهت اعطاي خوابگاه تعدي ندارد

 دانشگاه گلستان ـ گرگان: -79
  www.gu.ac.irنشاني اينترنتي:  0171-2322806تلفن:   49138-15759كدپستي:   155آدرس: گرگان، خيابان شهيد بهشتي. صندوق پستي:  -2 .باشدي ميدولت اين دانشگاه فاقد خوابگاه -1

 دانشگاه گيالن ـ رشت: -80
 عصـر  صـبح و  در پرديس خودگردانو (شبانه) نوبت دوم  ،روزانه هايدورههاي آموزشي كالس -2باشد. با توجه به كمبود فضاي خوابگاهي، واگذاري خوابگاه به دانشجويان جديدالورود مقدور نمي -1

يـا  (شـبانه)  نوبت دوم دانشجوي دوره  -4. گيردها در اولين نيمسال تحصيل مورد بررسي قرار نميدانشگاه و ساير دانشگاهاين شدگان و ميهمان پذيرفته ، مرخصيدرخواست انتقال -3 .شودتشكيل مي
پذيرفته شدگان ملزم بـه رعايـت    -5 .پژوهشي دوره الزامي است هاي آموزشي وتمامي فعاليت وي در حضور وبوده كليه مراحل تحصيل تمام وقت  مانند دانشجوي دوره روزانه دره پرديس خودگردان

 مراجعه نمايند. www.guilan.ac.irبه سايت دانشگاه گيالن به آدرس:  هاداوطلبان جهت اطالع از شهريه دوره -6باشند. قوانين و ضوابط دانشگاه در موارد مربوطه مي
 آباد:دانشگاه لرستان ـ خرم -81

 .دانشگاه لرستان هيچگونه تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد
 دانشگاه مازندران ـ بابلسر: -82

  .باشدميو خودگردان ميسر ي هاي خصوصخوابگاهواگذاري خوابگاه به دانشجويان صرفاً از طريق اين دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي بوده و 
 دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل: -83

  نوبـت دوم را در طـول دوران تحصـيل نـدارد.    هـاي روزانـه و   فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي براي برادران و خواهران بوده و به هيچ وجه امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان دورهاين دانشگاه  -1
  www.uma.ac.ir : نشاني اينترنتي           0451-5512081-90 :تلفن .            انتهاي خيابان دانشگاه ،آدرس: اردبيل -2

 دانشگاه مراغه: -84
 باشد.صورت خودگردان ميهاي اين دانشگاه بهخوابگاه

 دانشگاه مالير: -85
  باشد.صورت خودگردان ميبهخوابگاه اين دانشگاه 

 هاي نوين قوچان:دانشگاه مهندسي فناوري -86
  .باشندها بصورت خودگردان ميبه علت عدم وجود ظرفيت خوابگاه دولتي، خوابگاه

 دانشگاه نيشابور: -87
در صورت عـدم تجـانس رشـته مقطـع كارشناسـي بـا رشـته         -2 .ريال در سال آماده بهره برداري است 000/000/8 تقريبيخوابگاه خودگردان با هزينه دولتي بوده و دانشگاه نيشابور فاقد خوابگاه  -1

 www.neyshabur.ac.irنشاني اينترنتي:      6613311-66199009-66919008آدرس: نيشابور، ابتداي شهرك بهداري.   تلفن:  -4نياز الزامي است. كارشناسي ارشد، گذراندن دروس پيش
 زگان:دانشگاه هرم -88

  .بوده و تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجويي به دانشجويان نداردي خوابگاه دانشجويهرمزگان فاقد دانشگاه 
 دانشگاه هنر اسالمي ـ تبريز: -89

 .باشدمي يخوابگاهفاقد هرگونه امكانات  اين دانشگاه -1
 دانشگاه هنر اصفهان: -90

  .باشدمي دولتي خوابگاهفاقد  اين دانشگاه
 هنر تهران: دانشگاه -91

(شـبانه)  نوبـت دوم  دانشگاه تعهدي براي اسـكان دانشـجويان روزانـه و     -3 .باشدمي دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي -2. سرويس اياب و ذهاب تهران به كرج و بالعكس را ندارد دانشگاه امكان ارائه -1
 -5باشـند.  موظف به رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب مطابق ضوابط تعيين شده مـي  دانشجويان -4 .شودواگذار مي خودگردان نيز با در نظر گرفتن اولويت و به صورت محدود ندارد و خوابگاه

شـروع بـه تحصـيل    احتمـال   -6 .را پرداخـت نماينـد  خـود  برانـي  جنيـاز كمبـود و   بايست شهريه دروس پـيش باشند، مينياز طبق تشخيص گروه ميدروس پيشروزانه كه موظف به دانشجويان دوره 
  www.art.ac.ir به نشاني:  دانشگاهاينترنتي سايت اطالعات بيشتر در  -7. دارد دجوبهمن وگيرد، حسب تشخيص گروه در تعلق ميايشان نياز به دانشجوياني كه پيش

 دانشگاه ياسوج: -92
همچنـين درخواسـت هرگونـه     -2 .هـايي وجـود دارد  مين خوابگاه براي دانشجويان پسر محدوديتأخصوص تاما در  ،االمكان به دانشجويان دختر خوابگاه اختصاص خواهد داددانشگاه ياسوج حتي -1

  باشد.هاي ديگر به دانشگاه ياسوج قابل بررسي نمييا از دانشگاه ها وانتقالي و مهماني دانشجويان كارشناسي ارشد از دانشگاه ياسوج به ديگر دانشگاه
 ايران: هاي علمي و صنعتيسازمان پژوهش -93

  باشند. هاي تحصيلي پژوهش محور ميكليه رشته -2باشند. واحدهاي دانشگاهي اين سازمان فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي -1
 مجتمع آموزش عالي گنبد: -94

  .باشدمي يخوابگاههرگونه امكانات فاقد  يدانشگاهمجتمع اين 
 مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه زنجان: -95

شـامل: جبـر، آنـاليز، هندسـه،     براي رشته رياضـي محـض   هاي موجود در دانشكده رياضي در ضمن زمينه -2 توانند از خوابگاه خودگردان تازه ساز در داخل دانشگاه استفاده كنند.فقط ميخواهران  -1
  باشد.معادالت ديفرانسيل، نظريه گراف و تركيبات، نظريه اطالعات و كدگذاري، رياضي فيزيك مي

 قيقات نجوم و اخترفيزيك مراغه:مركز تح -96
 اين مركز به علت عدم وجود امكانات، تعهدي براي ارائه خوابگاه و غذا به دانشجويان ندارد.

 رساني علوم و فناوري شيراز:اي اطالعمركز منطقه -97
  باشد.اين مركز آموزشي فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي

 پژوهشكده غيرانتفاعي مواد و زيست مواد:  -98
باشـد.  پذيرد. ضمناً اين پژوهشكده فاقد هرگونه امكانات خوابگـاهي مـي  و از معرفي شدگان چند برابر ظرفيت صورت ميعلمي پذيرش دانشجو در پژوهشكده بصورت شرايط خاص و با انجام مصاحبه 

  www.mbmrc.irنشاني اينترنتي:      021-88507496-88507490ن: ، طبقه سوم.     تلف22آدرس: تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، خيابان دوم، شماره 
 :ـ مشهد(غيرانتفاعي)  امام رضا(ع) الملليبيندانشگاه  -99

واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به  -1باشند: دانشگاه امام رضا(ع) وابسته به آستان قدس رضوي بوده و دانشجويان ملزم به رعايت موارد زير مي
بـراي كليـه دانشـجويان     2رعايت مفاد مندرج در دفترچه شماره  -3. هاي مرتبط با دانشگاهرعايت كامل حجاب اسالمي (ترجيحا چادر براي خواهران) و رعايت كامل اصول عفاف در محيط -2. ايران

نامـه اسـتعدادهاي درخشـان دانشـگاه     دانشجويان ممتاز و حافظين قرآن در طول دوران تحصيل براساس شـيوه  -4 خورد قانوني بعمل خواهد آمد.بديهي است با متخلفين طبق مقررات بر .الزامي است
خيابـان   ،آدرس: مشـهد  -6 نه شخصي استفاده نمايند.توانند از خوابگاه دانشجويي با هزيدانشجويان دختر و غيربومي واجد شرايط مي -5 المللي امام رضا(ع) از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.بين

 www.imamreza.ac.irاينترنتي:  نشاني  91735-553صندوق پستي:    0511-8448620-30تلفن:   .خيابان اسرار، دانشگاه
 اصفهان: دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي ـ -100

هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نامهدانشجو موظف است كليه مقررات و آئين -2كليه دانشجويان الزامي است. رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي  -1
علوم، تحقيقات و فناوري  فاه وزارتتوانند از وام دانشجويي صندوق ردانشجويان براي پرداخت شهريه مي -4 .دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود -3و دانشگاه را رعايت نمايد. 

  درصورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري پرداخـت نمايـد.     -5 .(درصورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه) استفاده نمايند
    031-6816767دورنگار:   6816760-6شماره تلفن:     35296-81797كدپستي:  .نبش خيابان فرشته ،بهشتبلوار ، شهر بهارستان ،اصفهان دانشگاه: 1مجتمع آدرس  -6

  www.shbu.ac.irآدرس اينترنتي: 



 هاوستپي                                                     1393دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي (كارشناسي ارشد) سال 

  هاپيوست  189صفحه   هاپيوست
  

 آمل:ـ دانشگاه غيرانتفاعي شمال  -101
  .مراجعه نمايندقسمت تحصيالت تكميلي  www.shomal.ac.irنشاني: به نام ز زمان و مدارك الزم جهت ثبتا اطالعبراي  شدگانپذيرفته

  دانشگاه علم و فرهنگ (غيردولتي و غيرانتفاعي) وابسته به جهاد دانشگاهي:  -102
دانشجويان اين دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشـجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و     -2. رعايت كامل ضوابط پوشش و شئونات اسالمي براي خواهران و برادران -1 الف) شرايط عمومي:

ـ ب)  اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال خوابگاه نـدارد.  -3هاي عادي، ضروري و اضطراري) برخوردار خواهند شد. الحسنه دانشجويان ايران (وام ازدواج، وامفناوري و نيز از تسهيالت قرض و  رايطش
محل تحصيل خود را دانشـگاه  كه هاي تحصيلي دانشگاه شناسي و حائزين رتبه اول در ساير رشتهزيست در رشته 3تا  1هاي حائزين رتبه ،داوطلبان ممتاز آزمون تحصيالت تكميلي -1 :اختصاصيضوابط 

رويـان   علوم جانوري با همكـاري پژوهشـگاه   -رشته زيست شناسي  -2مند خواهند شد. آشتياني بهرهسعيد كاظمي علم و فرهنگ انتخاب نمايند از مزيت تحصيل رايگان يادمان دانشمند جهادگر دكتر
هـاي تحقيقـاتي بنيـادي و كـاربردي در     هاي دانشجويان مستعد براي انجام پـروژه مندي از توانمنديپژوهشگاه و به منظور بهرهاين هاي پژوهشي طرحالمللي بينبا توجه به اهميت لذا شود، انجام مي

زبـان انگليسـي در طـول سـه     گذراندن دو واحد ابزارهاي تحقيق، شـش واحـد    -3رشته الزامي است. اين در مقطع كارشناسي براي داوطلبان  17هاي بنيادي، دارا بودن حداقل معدل كل عرصه سلول
هاي كمي و كيفي تحقيق (در نيمسال دوم) عالوه بر دروس مصوب دوره بـراي كليـه دانشـجويان الزامـي     واحد)، دو واحد كارآفريني (در نيمسال دوم) و دو واحد آشنايي با روش 2نيمسال (هر نيمسال 

منـد  هاي پژوهشي دانشـگاه بهـره  نامه تشويق فعاليتاز مزاياي مالي آئينقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، دانشجويان كارشناسي ارشد به ازاء انتشار يا ارائه هر م -4است. 
اهي برابر مقررات و ضوابط مربوط، اسـتخدام  هاي جهاددانشگهاي الزم و نياز واحدها، مؤسسات و پژوهشكدهآموختگان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه، مشروط به احراز صالحيتدانش -5خواهند شد. 
شناسي علوم جانوري با همكاري پژوهشگاه رويان، رشته مهندسي صنايع و مهندسـي مـالي بـا    مطالعات فرهنگي با همكاري دانشگاه تربيت مدرس، رشته زيست -رشته علوم اجتماعي -6خواهند شد. 

رشـته  هـا عبارتنـد از:   برخـي رشـته  دار پژوهشـي در  محورهـاي پژوهشـي: محورهـاي اولويـت     -7شود. ا همكاري دانشگاه هنر برگزار ميهمكاري پژوهشكده توسعه تكنولوژي و رشته پژوهش هنر ب
  .گيـري بـا معيارهـاي چندگانـه    ميميابي تسهيالت و تصزنجيره تأمين، مكان ؛رشته مهندسي صنايع. درماني هاي بنيادي، فناوري سلول بنيادي و سلولشناسي سلولزيست ؛شناسي علوم جانوريزيست
 www.usc.ac.ir: نشاني اينترنتي    44214750نمابر:    44238171-5تلفن:   .هاي نوينهاي آشوب و استراتژيهاي آينده، تئوري، سازمانوكارهاي كوچك و متوسطتوسعه كسب ؛MBAرشته 

 :ـ بابل دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران -103
  0111-2290118 :فاكس    2291205-9  :تلفن.          734 يپست صندوق ،يآزاد يابانخ ،يطبرس خيش يابانخ ،بابلآدرس: 

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آبا ـ آبيك: -104
 2899250 فكس:  2899896-9 و 2899251-3 تلفن:. ورودي شهرك قدس (عج)،ميدان وليعصر، آبيك ادرس:

 آباداني و توسعه روستاها ـ همدان:مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -105
تواننـد از  يمـ  انيدانشـجو  -2منظـور خواهـد شـد.     فيـ تخف يقبل مساليثابت ن هياز شهر درصد 5 و  10 ،15 بيبه ترت يليتحص سماليهر ن انياول تا سوم) در پا يها(رتبه ممتاز انيدانشجو يبرا -1

از طـرف   ييمـواد غـذا   هيسـهم  نيمأسسه در صورت تؤم -3الزم را در حد امكان انجام خواهد داد.  يهايسسه هماهنگؤو م ندياستفاده نما ،است يمقامات استان دأييخودگردان كه مورد ت يهاخوابگاه
 يهـا مسـال يثابـت ن  هيمكلف است طبق مقررات شـهر  ،سسه انصراف دهدؤم نيدر ا لياز تحص ليچنانچه دانشجو به هر دل -4دارد. يتمام شده ارائه م نهيگرم با اخذ هز يوعده غذا كيوزارت علوم 

جهت موارد فوق  يو فناور قاتيتحق ،بر اساس مقررات وزرات علوم ييسرانه دانشجو نهيهز نينام و همچنثبت نهيهز ،هاستميارتقاء س ي،دروس عمل ي،مواد مصرف نهيهز -5. ديمانده را پرداخت نمايباق
، جهـاد  دانيـ مهمـدان،   آدرس: -7. نـد يمراجعـه نما  www.atr.ac.ir :يبه نشـان  مؤسسه ينترنتيا تيبه سا شتريتوانند جهت كسب اطالعات بيداوطلبان م -6باشد. يم انيبرنامه به عهده دانشجو

  0811-8232090-1 :تلفن.  وانيكوچه ك، چهارراه عارف
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آپادانا ـ شيراز: -106

خيابـان   ،آدرس: شيراز -3مراجعه نماييد.  www.apadana.ac.ir به نشاني: جهت كسب اطالعات بيشتر به وب سايت مؤسسه -2باشد. خودگردان ويژه خواهران مي خوابگاه 3مؤسسه داراي  -1
  0711-8425060: دورنگار 8422788-8321444     :تلفن       71858-84891كدپستي:     كوچه سوم.  ،انتهاي خيابان شهيد شيخي ،همت جنوبي

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آفاق ـ اروميه: -107
خيابان شهيد دسـتغيب،   ،آدرس: اروميه -3. صندوق رفاه دانشجويي وام تعلق خواهدگرفت به دانشجويان واجد شرايط براساس ضوابط -2هاي خودگردان معرفي خواهند شد. خوابگاه دانشجويان به -1

  0441-2259590: دورنگار   2259590 و 2225459تلفن:       57155-1915صندوق پستي:      57147-93361كدپستي:    .عالي آفاق كوي اورژانس، ساختمان اداري موسسه آموزش
   www.afagh.ac.ir :اينترنتينشاني 

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آمل: -108
دانشجوياني كـه در طـول مـدت تحصـيل      -2نيمسال تخفيف شهريه ارائه خواهد شد.  موسسه در هر يت امناأهاي اول تا سوم هر رشته) بر اساس ضوابط و مصوبات هيرتبه( ممتازبه دانشجويان  -1

خوابگـاه همكـاري    سسه در زمينه تهيـه ؤر تهيه مسكن دانشجو واقع در مدفت -3برخوردار خواهند شد.  سسهؤهاي علمي و ورزشي در سطح ملي شوند از تخفيف شهريه طبق قوانين مكسب مقام حائز
  www.amol.ac.ir نشاني اينترنتي:       0121-2229764 دورنگار:    2152691 :تلفن   .  20پالك  ،بخشخيابان فياض ،طالب آملي بلوار ،آدرس: آمل -4الزم را بعمل خواهد آورد. 

 آيندگان ـ تنكابن:مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -109
بـه كليـه دانشـجويان دختـر بصـورت       93از سـال   لكـن  ،باشدهاي كشور پاسخگوي نياز همه متقاضيان خوابگاهي نميبا توجه به اينكه امكانات خوابگاهي موجود موسسه مانند بسياري از دانشگاه -1

 0192-4288851-4 تلفن:     .جنب سالن ورزشي ،كوچه شهيدان حيدري ،خيابان فردوسي غربي ،آدرس: تنكابن -2. ودمحدود و با حفظ اولويت براي دانشجويان غيربومي خوابگاه واگذار خواهد نم
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي احرار ـ رشت: -110

  ).ره(ابتداي شهرك سيد احمدخميني ،بعد از كارخانه ايران برك ،بلوار الكان، بلوار پروفسور سميعي ،فلكه گاز ،آدرس: رشت -2 به دانشجويان ممتاز تخفيف شهريه تعلق مي گيرد. -1
 www.ahrar.ac.irنشاني اينترنتي:             0131-4224256: دورنگار       4224372-3تلفن:  

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي اديبان ـ گرمسار: -111
  0232-4257261-6 :تلفن.  بين پل هوايي و شهرك صنعتي گرمسار ،تهران ـ ضلع شمالي جاده مشهد ،گرمسار :آدرس

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ارومي ـ اروميه: -112
ايـن برنامـه درسـي     مخصوصاً صنعت نوپاي ميكروالكترونيك است. بنابر و كشور  Hi-Techتوانمند براي صنايع التحصيالن بسيارتربيت فارغ ،مخابرات هاي الكترونيك ورشته مؤسسه دراين هدف 

  .نيست دانشجويان شاغل يا آنهايي كه در تحصيل آنها وقفه طوالني رخ داده است، اي جدي است. لذا به هيچ وجه مناسب حالجدي و سنگين بوده و همراه با پروژه ها بسياراين رشته
) فوق الذكرعالوه 3) و (2) و (1در صورت رعايت بندهاي ( 15هاي تكنيكي باالتر از هاي دولتي تهران با معدل درساروميه، تبريز، و دانشگاههاي التحصيل دانشگاهدانشجويان بومي فارغ -1امتيازات: 

از پرداخت  1500بهتر از و پذيرفته شدگان بومي با رتبه  1000پذيرفته شدگان با رتبه بهتر از  -2 دريافت خواهند نمود. Research Assistantshipپرداخت شهريه مبلغي به عنوان  بر معافيت از
طـول تحصـيل پذيرفتـه شـدگان      در -4 ند.باشـ مي شهريه معاف %50از پرداخت  2500و پذيرفته شدگان بومي با رتبه بهتر از  1500پذيرفته شدگان با رتبه بهتر از  -3 ند.باشمي شهريه معاف 100%

 دانشـجويان دوره).  %25نامه، استفاده نماينـد (حـداكثر   شهريه، به غير از شهريه پايان %100توانند از تخفيف دانشجويان آن دوره، ميميان  ) و رتبه آنان در18 بومي، با توجه به معدل ترم قبل (حد اقل
نامه، استفاده نمايند هريه، به غير از شهريه پايانش %50توانند از نخفيف ) و رتبه آنان در ميان دانشجويان آن دوره، مي17در طول تحصيل پذيرفته شدگان بومي، با توجه به معدل ترم قبل (حداقل  -5

  نمايند.تماس حاصل  0441-3489603-4 :هايتلفنبا يا مراجعه و  www.urumi.ac.ir به نشاني: داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به سايت ارومي*  دانشجويان دوره). % 25(حداكثر 
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي اشراق ـ بجنورد: -113

هـاي  سالن ورزشـي جهـت كـالس   ، خوابگاه در قالب بخش خصوصي، سالن غذاخوري و بوفه، داراي تجهيزات ازمايشگاهي و كارگاهي باشد:يمكانات رفاهي و خدمات اين موسسه شامل موارد زير ما
  .سرويس اياب و ذهاب از سطح شهر به محل دانشگاه، تخفيف شهريه جهت دانشجويان رتبه ممتاز در هر ترم، تخصيص وام صندوق رفاه، تربيت بدني و فوق برنامه

    www.eshragh.ac.irنشاني اينترنتي:                    0584-2285701-7تلفن: 
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي البرز ـ قزوين: -114

  www.alborzq.ac.ir: نشاني اينترنتي               0282-2577191 دورنگار:        2577190 تلفن:شهر محمديه، جنب اتوبان كرج قزوين.  ،آدرس: قزوين
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي الغدير ـ تبريز: -115

دانشـجويان ممتـاز    -3. گردداي در حد مقدورات ارائه مييارانهغذاي  -2. شودجرا ميا تحقيقات فناوري جهت حفظ و ارتقا آموزشي دقيقا ،هاي مصوب اموزشي وزارت علومنامهكليه مقررات و آئين -1
ارائـه   -5. كننـد ويژه دريافت مـي  طبق مصوبات داخلي جوايز نقدي و...  ISIدانشجويان داراي مقاالت علمي پژوهشي، -4. شوندمي بر اساس مقررات و مصوبات داخلي از تخفيف در شهريه بهره مند

معرفـي دانشـجويان بـه     -7. تحقيقات فنـاوري  جهت پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه وزارت علوم+++ارائه تسهيالت مناسب  -6. و ايثارگر دانشجويان شاهددرصدي شهريه به 100تخفيف 
 . هاي خودگردانخوابگاه

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي المهدي(عج) ـ اصفهان: -116
   www.unialmahdi.irنشاني اينترنتي:          0311-6508900-6507900 :.          تلفنسمت راست بلوار پاسداران ،انتهاي بلوار غدير ،سپاهانشهر ،آدرس: اصفهان

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي امام جواد(ع) ـ يزد: -117
خوابگاه خودگردان با  خوابگاه، براي كليه دانشجويان متقاضي -2شوند. خوردار ميبر %50تا سقف  (ثابت و متغير) ترم از معافيت شهريه در هر فرهنگي و ورزشي هر رشته، علمي، دانشجويان ممتاز -1

  www.iju.ir: آدرس اينترنتي     0351-8281200-4: تلفن.    بلوار جواد، بلوار شهيدان اشرف، ميدان اطلسي، يزد آدرس: -3 تأمين خواهد شد. دريافت هزينه،
 الهيجان:مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي انديشمند ـ  -118

سرويس رفت و برگشت از دانشـگاه بـه ايسـتگاه شـهر     ، در اختيار گذاشتن اينترنت براي دانشجويان، سلف سرويس نهار گرم براي دانشجويان ،نظر مؤسسه خوابگاه خودگردان زير رفاهي: امكانات -1
    0141-4220294: دورنگار       4220291-3 تلفن:             4415173795كدپستي:      .نخجير شرقي ،خيابان نخجير كاليه، ميدان شيخ زاهد ،الهيجان آدرس: -2. بطور رايگان

  www.andishmand.ac.ir: اينترنتي نشاني
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي انرژي ـ ساوه: -119

 غذاي گرم روزانه و امكان محدود خوابگاه خودگردان فراهم اسـت.  آمد، وامكانات رفت  -2دانشجويان از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان و مزاياي بيمه دانشجويي برخودار خواهند شد.  -1
ميـدان   : سـاوه، ادرس -4پزشك به طور رايگان دسترسـي خواهنـد داشـت.     روانپزشك، اوره اجتماعي،هاي خصوصي با اساتيد راهنما، مشكليه دانشجويان در طول ترم به جلسات عمومي و مشاوره -3

  www.energy.ac.ir: اينترنتي نشاني     086-42228096: دورنگار    42228093-5تلفن:      39177-97147كدپستي:      .12ميدان عاشورا، ساوجي  ،عصربلوار ولي ،شهرداري
 غيرانتفاعي باختر ـ ايالم:مؤسسه آموزش عالي  -120

تخفيفـات   -2ترم بعنوان تخفيف شهريه بـراي تـرم بعـد منظـور خواهـد شـد.       ن درصد شهريه ثابت هما 10و  15، 20به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتيب  در پايان هر ترم تحصيلي -1
در  دانشجوياني كه براي مقـاطع بـاالتر   برندگان مسابقات قرآني و مذهبي، ،از يك خانواده حضور دو دانشجو فرهنگي، ورزشي، برندگان المپيادهاي علمي، ،نويسندگان مقاالت دانشجويي ديگري براي

 تحصـيلي در حـد   ورودي هـر سـال  و پسر غيربـومي   تامين خوابگاه براي دانشجويان دختر -3اعمال خواهد شد.  نامه تشويق و تخفيف دانشجويانمبناي آيين بر ،همين مركز دانشگاهي پذيرفته شوند
كتابخانه و سايت رايانه دانشـگاه  ، دانشگاهي مركز جوار مركز مشاوره، بوفه دانشجويي، از خدمات سلف سرويس، تواننددانشجويان در طول تحصيل مي -4گيرد. امكان و بصورت خودگردان صورت مي

  www.bakhtar.ac.ir  :نشاني اينترنتي    0841-2238528: دورنگار     2238166-9 تلفن:    .هاي خيابان مهديهانت، ميدان دانش ،رزمندگان، نشاني: ايالم -5استفاده نمايند. 
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 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي برايند ـ شاهرود: -121
خـودگردان   براي دانشـجويان غيربـومي، خوابگـاه    -2. داده خواهد شدسسه تخفيف شهريه ؤم سوم) در هر رشته تحصيلي در هر نيمسال طبق ضوابط تا هاي اولموسسه (رتبه به دانشجويان ممتاز -1

  www.barayand.ac.ir: نشاني اينترنتي  0273-3397825-7 تلفن:   3614898547 :كدپستي. ابتداي خيابان نيايش ،: شاهرود، شهرك دانشگاه، خيابان پژوهشآدرس -3. فراهم گرديده است
 كرمان:مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي بعثت ـ  -122

درصد تخفيف در شهريه ثابت برخـوردار   50تا  30در هر ترم از  هاي اول تا سوم هر وروديدانشجويان رتبه -2 هاي خودگردان فراهم است.سسه به خوابگاهؤدانشجويان اين م شرايط براي معرفي -1
  www.besat.ac.ir نشاني اينترنتي:                . سمت راست ،ادنرسيده به سه راه دانشگاه آز ،بزرگراه عاشقان واليت ،كرمان: آدرس -3خواهند شد. 

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي بهاران ـ گرگان: -123
 ييتواننـد از وام دانشـجو  يبه بعـد مـ   يلياز ترم دوم تحص انيدانشجو -2خواهد شد.  يهمكار زيپسر ن انياسكان دانشجو يدختر خوابگاه خودگردان وجود دارد و در حد امكان برا انيدانشجو يبرا -1

از  هيشـهر  افـت يمعتبـر عـالوه بـر در    يبه فرزندان و همسران شاهد با ارائه گـواه  -4. ندياستفاده نما هيشهر فيتوانند از تخفيم يكشور يممتاز و كسب مقام ورزش انيبه دانشجو -3. ندياستفاده نما
خواهند شد.  ردارسسه برخوؤم يبرابر مصوبات داخل ياژهيو ياياز مزا ،باشد 5000 ريز يكه رتبه آنان در كنكور سراسر يانيدانشجو -5شوند. مند بهره زين هيشهر فيتوانند از تخفيمربوطه م يهاارگان

 يسـاختمان آموزشـ  *  0171-2251606-10 :تلفـن    4916694187 ي:كدپسـت    . ، جنب اتاق تعـاون 6ي مالقات ،يمالقات دانيم ،يبهشت ديشه ابانيخ گلستان، گرگان، :يدرس: ساختمان مركزآ -6
  0171-3337723-3357885-3350114: تلفن 4915625866: يكد پست .  استان گلستان يكشاورز قاتيتحق زمرك يروبرو ،يكاشان ابانيخ يگلستان، گرگان، ابتدا (جهت مراجعه و ثبت نام):

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي بينالود ـ مشهد: -124
 و ،اردوهاي زيارتي و سياحتي -3. گيردبه دانشجويان رتبه برتر در هر ترم تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي تعلق مي -2. از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شدكليه دانشجويان  -1

هاي گذشته تمهيـداتي  اين مؤسسه تعهدي براي خوابگاه ندارد ولي همانند سال -5 .به دانشجويان متقاضي وام كمك شهريه در هر نيمسال تعلق خواهد گرفت -4. علمي در هر سال برگزار خواهد شد
    051-24230565تلفن:          . 4نبش معلم  ،بلوار طرقبه ،مشهد :آدرس -6را فراهم خواهد نمود. 

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پارس رضوي ـ گناباد: -125
 تحقيقـات و فنـاوري   توانند از وام شهريه صـندوق رفـاه وزارت علـوم،   دانشجويان مي -2از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند بود.  17سوم به شرط داشتن معدل باالي  دانشجويان رتبه اول تا -1

    0533-7229115 و 7229117: تلفن   .خسرو، روبروي سالن شهيد كفايي: گناباد، خيابان ناصرآدرس -3شد.  صورت امكان به خوابگاه خودگردان معرفي خواهند دانشجويان در -3استفاده نمايند. 
   www.parsrazavi.ac.ir :اينترنتي نشاني

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پارسيان ـ قزوين:
پذيرفتـه   -3رعايت شئون دانشجويي براي كليه دانشجويان الزامـي اسـت.    -2اعتقاد و باور به دين مبين اسالم و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به ويژه واليت مطلقه فقيه.  -1

جـاده   5قزوين، كيلومتر : آدرس -5باشند. التحصيالن برتر مؤسسه از امكان بورس تحصيلي در مقطع دكترا برخوردار ميفارغ -4باشند. كشوري از پرئاخت شهريه معاف مي 10تا  1شدگان داراي رتبه 
      www.parsian.ac.irنشاني اينترنتي:    0281-2292184-2292450 تلفن:       .ويناتهران، بعد از پل پليقديم قزوين ـ 

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پاسارگاد ـ شيراز: -126
، شـهرك والفجـر  ، اميركبير بلوار، شيراز آدرس: -3شوند. مي برخورداردانشجويان برتر علمي از تخفيف شهريه  -2 شود.معرفي مي پسر و هاي خصوصي به دانشجويان دختراين موسسه خوابگاه در -1

   www.pasargad-ihe.ac.ir :اينترنتي نشاني   0711-8420008 :دورنگار    8420003-7 تلفن:    718796-2 صندوق پستي: .غربي ابتداي فجر
 :شهرـ خميني مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پااليش -127

اسـكان   -2خودگردان در صورت رسـيدن بـه حـد نصـاب تـامين گرديـده اسـت.         ها بطوربراي تمام دانشجويان دختر و پسر و همچنين سرويس اياب و ذهاب به خوابگاه خودگردانخوابگاه بطور  -1
هـر نيمسـال تحصـيل از تخفيـف درصـدي از       دانشجويان رتبه اول در پايان -3گردد. براي نيمسال اول و دوم پيشنهاد و ارائه مي بطور خودگردان هادانشجويان دختر غيربومي جديدالورود در خوابگاه
 كوچه ،شهرخميني*   .از ترمينال اتوبوسراني واحد اميركبير بعد، بلوار اميركبير ،كهندژ يابانانتهاي خ ،آدرس: اصفهان -4مؤسس برخوردار خواهند بود.  شهريه ثابت در نيمسال بعد طبق مصوبات هيأت

       09135589654 و 0311-3630323 تلفن:          .(كوچه حداد) 132شماره 
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پرديسان ـ فريدونكنار: -128

درصد برخـوردار خواهنـد    30و  40، 50ثابت به ترتيب  نامه از تخفيف شهريهدانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي طبق آيين -2. هاي منتخب استانمجرب دانشگاه استفاده از استادان -1
روز ي دانشـجويان، يـك نوبـت در شـبانه    بـرا  -4. باشددانشجويان جهت انجام كار تحقيقاتي و پژوهشي، فراهم مي صورت رايگان براي امكان استفاده از اينترنت وايرلس در محيط مؤسسه به -3. شد

نـام و  جهـت ثبـت   www.heip.ac.ir :سنجش از طريق وب سايت موسسه بـه نشـاني   شده توسط سازمانمؤسسه بايد در تاريخ تعيين شده در اينداوطلبان پذيرفته -5. غذاي گرم مهيا خواهد بود
    0112-5667240دورنگار:     5659535و  5667241-3 تلفن:. مخابرات جنب : فريدونكنار، خيابان امام خميني(ره)،آدرس -6. اطالعات بيشتر مراجعه فرمايند كسب

 ه آموزش عالي غيرانتفاعي پرندك ـ پرندك:مؤسس -129
موسسـه آمـوزش    -3. باشـد اين موسسه فاقد امكانات خوابگاهي مي -2. خواهند بود ضوابط و مصوبات در نيمسال بعد از پرداخت درصدي از شهريه ثابت و متغير معاف ممتاز بر اساس انانشجويد -1

. دانشجويان اين موسسه از مزاياي بيمه حوادث برخـوردار خواهنـد بـود    -4. باشدذهاب با پرداخت هزينه توسط دانشجو ميسر مي سرويس اياب و عالي پرندك نزديكترين شهر به تهران است، بنابراين
  .شـود تـرم اول بـه صـورت نقـد دريافـت مـي       تمام شهريه -6. و فناوري پرداخت نمايد دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات در صورت انصراف، دانشجو موظف است، خسارت وارده به -5
مراجعـه  www.parandak.ac.ir : نـام بـه آدرس  پذيرفته شدگان براي اطالع از زمان و مدارك الزم جهـت ثبـت   -8. اين موسسه برنامه انتقالي به ساير موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد -7

  ).  وليعصر(عج انتهاي خيابان ساوه، شهر پرندك، ـآزاد راه تهران  60آدرس: كيلومتر  -10. گرددوز در هفته برگزار مير 2هاي مقطع ارشد اين موسسه حداكثر كليه كالس -9. نمايند
  086-45284331و  45284333و  021-44815480و  88051341: تلفن

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پويش ـ قم:  -130
    025-32855011-15 :تلفن    37195-1383 ي:صندوق پست     37139-56331كدپستي: .   11كوچه انتهاي  ن،يبعد از پمپ بنز ر،يغدالبلوار  ن،يبلوار محمدام يانتها، قم :آدرس

  www.pooyesh.ac.ir: نشاني اينترنتي
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پويندگان دانش ـ چالوس: -131

دانشجويان به خوابگـاه دانشـجويي بـا تمـامي امكانـات       -2. بعد داده خواهد شد اي در شهريه ترمت موسس تخفيف ويژهأهي هر رشته تحصيلي بر اساس ضوابط و مصوبه به دانشجويان ممتاز در -1
صـندوق رفـاه)    از طـرف  مين بودجهأتحقيقات و فناوري (در صورت ت دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، توانند از وامدانشجويان براي پرداخت شهريه مي -3 .خودگردان معرفي خواهند شد بصورت

  .كوچه فلسطين خيابان هفده شهريور، چالوس، آدرس: -5 گردد.در سلف سرويس موسسه ارائه مي به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با نرخ دانشجويي -4 استفاده نمايند.
   www.pd.ac.ir: نتينشاني اينتر           0191-2217785 دورنگار:      2217626 تلفن:       46619-53966 كدپستي:

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پيشتازان ـ شيراز: -132
درصد از شـهريه ثابـت نيمسـال     30 و 50، 100اول تا سوم هر رشته به ترتيب مقادير  هايبه دانشجويان ممتاز رتبه -2 هاي خودگردان استفاده نمايند.توانند از خوابگاهمي ويان دختر و پسرجدانش -1

، سـاختمان مركـزي: شـيراز    آدرس -5باشـد.  از سلف سرويس دانشجويي برخوردار مـي  موسسه -4 همكاري دارد. ايثارگران قرارداد شهيد و امور اين موسسه با بنياد -3 داده خواهد شد.تخفيف  بعدي
    www.Pishtazan.ac.ir: اينترنتي نشاني         0711-6274146و  6274114تلفن:          .41پالك  ،جنب پل زيرگذر ،آموزخيابان دانش

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پيام ـ گلپايگان: -133
مهيـا بـودن    -3داشتن خوابگاه براي دختران و پسـران.   -2منظور خواهد شد.  شوند كه در نيمسال بعددرصد تخفيف در شهريه ثابت همان نيمسال برخوردار مي 30رشته  دانشجويان رتبه اول هر -1

 هـاي مربـوط بـه دوره   دانشجو موظف است در صورت انتقال يا انصراف كليه هزينـه  -5 مندي از محيطي شاداب و فضايي آرام جهت تحصيل.بهره -4ذهاب جهت انتقال دانشجويان.  ب وسرويس ايا
  0372-3243244-8جاده خمين.     تلفن:  2آدرس: گلپايگان، ميدان معلم، كيلومتر  -6تحصيلي را تا پايان دوره پرداخت نمايد. 

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي تابران ـ مشهد: -134
دانشجويان ممتـاز علمـي،   ) ب. الف) خانواده معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران: گيردموسسه، به افراد ذيل در هر نيمسال تحصيلي تعلق مي يضوابط و مصوبات هيات امنا تخفيفات شهريه براساس -1

نهادهـاي   د) دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)، سـازمان بهزيسـتي و سـاير   . يك خانواده در موسسه آموزش عالي تابران ل همزمان دو فرد يا بيشتر ازتحصي. ج) ورزشي فرهنگي و
دانشـجويان غيربـومي جهـت     -3. پرداخت شهريه تعلـق خواهـد گرفـت   هزينه  دانشجويان متقاضي، وام كمك در صورت تخصيص اعتبار از صندوق رفاه دانشجويان وزارت مطبوع به كليه -2. خيريه

 4/60، خيابـان  60شريعتي  آباد، بلوار شريعتي،آدرس: مشهد، قاسم -4. خودگردان داراي مجوز از سوي دانشگاه منتخب استان، معرفي خواهند گرديد هايهاي دانشجويي به خوابگاهسكونت در خوابگاه
  www.tabaran.ac.irنشاني اينترنتي:    0511-5227223دورنگار:       5227219و  5227215-7تلفن:     91895-397صندوق پستي:     91897-13113 :پستيكد .    11شماره 

 :)تاكستان قزوين(مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي تاكستان  -135
سرويس رفت و برگشت از تهران و كرج به دانشگاه و بالعكس بـا اخـذ    -2 خوابگاه خودگردان ارائه خواهد نمود.(براي برادران در صورت امكان)  مؤسسهشده در براي خواهران پذيرفته مؤسسهاين  -1

ان رتبه اول تا سوم هـر  اعطاي تخفيف ويژه براي شاگرد -4اعطاي تخفيف به خانواده معظم شهدا و جانبازان (همسر و فرزندان آنها) با ارائه مدارك معتبر از مراجع ذيصالح.  -3گردد. هزينه فراهم مي
      34813-67784 كدپستي:    روبروي ميدان شهيد لشگري، جنب دانشگاه پيام نور. تاكستان، خيابان امام خميني(ره)، قزوين،  آدرس: -4رشته و اعمال آن در ترم بعد. 

  ir.www.takestan.acنشاني اينترنتي:               0282-5223125-5247381-4 تلفن:
 آموزش عالي غيرانتفاعي تجن ـ قائمشهر:مؤسسه  -136

  .تخفيف در نظر گرفته خواهد شد هاي اول تا سومدانشجويان رتبه رايب -2باشد. موسسه داراي خوابگاه دخترانه خودگردان مي -1
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي تعالي ـ قم: -137

  www.taali.irنشاني اينترنتي:          0251-7838811: دورنگار    7833301-2 تلفن:      ، ساختمان شفيعه.1شهر)، كوي  آدرس: قم، خيابان شهيد فاطمي (دور
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي توس ـ مشهد: -138

درصـد   20و  30، 50هاي اول تا سـوم هـر رشـته بـه ترتيـب      رتبه انيبه دانشجو يليهر ترم تحصپايان در  -2 شوند.يم يمعرف ،يمجوز رسم يدارا يخصوص يهابه خوابگاه يربوميغ انيدانشجو -1
  www.toos.ac.ir: ينترنتيا ينشان   0511-8792510تلفن اداره آموزش:    8837077: تلفن   .، جنب فضاي سبز31رضوي، رضوي  اربلو ،آدرس: مشهد -3تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد. 

 آباد:غيرانتفاعي جامي ـ نجفمؤسسه آموزش عالي  -139
  www.jami.ac.irنشاني اينترنتي:        0334-2636319-20تلفن:                .جنب بانك ملي ،اله طالقانيخيابان آيت، والد شهرف :آدرس

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جاويد ـ جيرفت: -140
سسه در هر نيمسـال  ؤدانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات شوراي عالي م به -2گيرد. خوابگاه خودگردان دانشجويي تعلق مي سسه،ؤبا نظارت معاونت دانشجويي م شدگانبه كليه پذيرفته -1

  .سسـه مراجعـه نماييـد   ؤسـايت م  جهت كسب اطالعات بيشتر بـه وب  -4. باشداينترنتي در كشور مي مركز برگزاركننده آزمون تافل 8اين موسسه يكي از  -3گردد. تسهيالت ويژه اعطا مي تخفيف و
      7861845117 كدپستي:    0348-2413449 دورنگار:    2415585-7 تلفن:   . 4كوچه آزادي  پذير و چهارراه جهاد قديم، خيابان آزادي،درس: جيرفت، مابين چهارراه مهمانآ -5

  www.javid.ac.ir: نشاني اينترنتي



 هاوستپي                                                     1393دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي (كارشناسي ارشد) سال 

  هاپيوست  191صفحه   هاپيوست
  

 دانشگاهي اصفهان:مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاد  -141
 هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناورينامهموظف است كليه مقررات و آئين دانشجو -2پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است.  رعايت شئونات اسالمي و -1

 وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري (در    تواننـد از وام دانشـجويي صـندوق رفـاه    تعدادي از دانشجويان مي -4خواهند بود.  ردانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردا -3و دانشگاه را رعايت نمايد. 
 آدرس: -6 .جامعـه باشـد   نيـاز هاي كاربردي و مورد شود پروژه دانشجويان در حوزه پژوهشانشگاهي تالش ميد با توجه به رسالت جهاد -5نمايند.  صورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه) استفاده

  www.jdeihe.ac.irنشاني اينترنتي:      0311-3667261-5تلفن:      .بلوار پرديسه، شهرك منظري ،شهرخميني ،انتهاي بلوار دانشگاه صنعتي اصفهان،
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي خوزستان: -142

تحقيقـات و   ،هـاي وزارت علـوم  نامهكليه مقررات آموزشي در اين موسسه مطابق با مصوبات و آيين -2حجاب اسالمي براي خواهران الزامي است.  رعايت شئونات اسالمي اسالمي براي برادران و -1
اين موسسه هيچگونه تعهدي در قبـال   -4خواهند بود. مند درصدي شهريه نيمسال بعد بهره 40تا  20نامه از تخفيف دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي مطابق با آيين -3 فناوري است.

 مراكز مشاوره دانشـجويي و پزشـكي جهـاد    -5 هاي دانشجويي خودگردان معرفي شده به موسسه نظارت دارد.ولي امور دانشجويي و فرهنگي موسسه بر خوابگاه ،تامين خوابگاه براي دانشجويان ندارد
نور  جنب دانشگاه پيام ،1انتهاي بلوار پرديس ، آدرس: اهواز -6 پزشكي و تحقيقاتي به دانشجويان خواهد بود. اي،ه خدمات مشاورهئولوژي توليد آماده ارادانشگاهي خوزستان و همچنين پژوهشكده تكن

 www.mjdkh.ac.ir نشاني اينترنتي:          0611-3345828 :ردورنگا             3345372-4 تلفن:         .خوزستان
 موزش عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كاشمر:مؤسسه آ -143

 دانشجويان در طول مدت تحصيل از وام صندوق رفاه دانشجويان طبق ضـوابط وزارت  -2شود. دانشجويي در طول مدت تحصيل با پرداخت هزينه توسط دانشجو واگذار مي به دانشجويان خوابگاه -1
به دانشجويان يك نوبت غـذا در سـلف سـرويس بـا نـرخ       -4بود.  دانشجويان رتبه اول تا سوم در طول تحصيل از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند -3باشند. علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار مي

  0532-8250800-5: نتلف 9671697714ستي: كاشمر، بلوار سيدمرتضي، روبروي پمپ بنزين. صندوق پ :آدرس -6سرويس اياب و ذهاب (با پرداخت هزينه) مهيا است.  -5گردد. دانشجويي ارائه مي
 :كرمانشاهمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  -144

، بهمـن  22سـه راه   ،كرمانشـاه  آدرس: -3. گـردد به دانشجويان غيربومي خوابگاه خودگردان واگـذار مـي   -2. تحصيلي نيمسال درصد شهريه ثابت براي نفرات اول تا سوم در هر 40تا  20تخفيف  -1
  www.jdku.ac.ir: نشاني اينترنتي       0831-8246767تلفن:     .   خيابان جهاد دانشگاهي

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي ـ يزد: -145
  شهريه برخوردار خواهند شد. ه چاپ برسانند از تخفيف ويژه درنامه، مقاالتي را در مجالت معتبر علمي بهاي تحقيقاتي در طول دوره تحصيل خود و يا پاياندانشجوياني كه بتوانند با انجام پروژه

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي حافظ ـ شيراز: -146
       7133963783: كدپستي            . 17شهيد حجري، پالك آدرس: شيراز، چهارراه پانزده خرداد، كوچه -2باشد. خوابگاه خودگردان مهيا مي براي دانشجويان -1

  www.edu.hafez.ac.ir: نشاني اينترنتي    0711-2349419 دورنگار: 0711-2349420-23  تلفن:
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي حكيم جرجاني ـ گرگان: -147

به دانشجويان شاغل به تحصيل وام تحصـيلي   در صورت تخصيص وام دانشجويي -2 بود. رشته در هر سال تحصيلي از تخفيف ويژه در شهريه ثابت و متغير برخوردار خواهند دانشجويان ممتاز هر -1
آدرس  -5 براي دانشجويان در يـك نوبـت در شـبانه روز غـذاي گـرم مهيـا خواهـد شـد.         -4 خواهد شد. براي دانشجويان تا حد امكان خوابگاه خودگردان واگذار -3 شهريه پرداخت خواهد شد. و وام

  0171-3371095-97  تلفن:           .ر نيايش شرقيبلوا ،18 و16بين ويالي  ،شهرك ويالشهر ،گرگان مؤسسه:
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي حكيمان ـ بجنورد: -148

 .نمايدمي توان همكاري الزم را اين مؤسسه به منظور تأمين خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي دانشجو درحد -2. گردندتخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول برخوردار مي دانشجويان از ده درصد -1
 در صورت تخصيص وام دانشجويي به دانشجويان شاغل بـه تحصـيل وام شـهريه پرداخـت     -4. گرددتوزيع مي ايدر صورت تأمين بودجه توسط صندوق رفاه يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه -3

  .  روبروي ايستگاه آتش نشاني ،امام خميني شرقي يابانخ ،آدرس: بجنورد -6. آمد التحصيل به نحو مقتضي تقدير به عمل خواهدهاي ممتاز فارغاز رتبه -5. خواهد شد
   www.hakiman.ac.ir: اينترنتي نشاني             0584-2250431: دورنگار          2250471 تلفن:

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خاوران ـ مشهد: -149
صندوق رفاه يـك نوبـت غـذاي گـرم در سـلف       توسطه بودجدر صورت تأمين  -2نمايد. الزم را مي با هزينه شخصي دانشجو در حد توان همكاري دانشجوييتأمين خوابگاه  اين مؤسسه به منظور -1

را از طريق صندوق رفاه دانشجويان جهت دانشجويان  هاي الزم در خصوص دريافت كمك هزينه تحصيلي و وام دانشجوييپيگيري مؤسسهاين  -3گردد. توزيع مي ايسرويس مؤسسه با قيمت يارانه
 تحصيل، مقاالتي را در مجالت معتبر به چاپ برسانند كمك هزينه شهريه پرداخـت خواهـد   به دانشجوياني كه با انجام پروژه تحقيقاتي در طول -4بعمل خواهد آورد.  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

فالحـي  ، 4خيابـان فالحـي    (تربيت شمالي)، بلوار سردار شهيد رفيعي ،علي(ع) بزرگراه امام ،آبادآدرس: مشهد، قاسم -6 تقدير بعمل خواهد آمد. به نحو مقتضي التحصيلهاي ممتاز فارغاز رتبه -5. شد
  www.khi.ac.ir : سسه به نشانيؤاطالعات بيشتر در سايت اينترنتي م * 0511-5230690 :تلفن       .12/4

 خراسان ـ مشهد:مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -150
 18در مقطع كارشناسي پيوسته (و يا داراي ميانگين معدل  17به قبول شدگان داراي معدل  -2رعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان و رعايت حجاب اسالمي براي خواهران، الزامي است.  -1

معرفي بـه   -3شود. تخفيف شهريه ثابت و در طول تحصيل نيز براي دانشجويان ممتاز، تخفيف شهريه در نظر گرفته ميدرصد  50در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته) در اولين نيمسال تحصيلي 
ن بسـيجي فعـال بـا معرفـي     به دانشـجويا  -4شود. هاي خودگردان براي خواهران و برادران و استفاده از وام شهريه و ساير خدمات رفاهي، در اولويت براي دانشجويان ارشد، در نظر گرفته ميخوابگاه

  گردد.نيمسال تحصيلي، اعمال مي 4مناطق مقاومت بسيج سراسر كشور، تخفيف شهريه براي مدت 
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خرد ـ بوشهر: -151

هاي تحصـيلي ايـن موسسـه    پذيرفته شدگان رشته -2 معاف خواهند بود. نيمسال اول هاي تحصيلي اين موسسه كه در كنكور داراي رتبه ممتاز باشند، از پرداخت شهريه ثابتپذيرفته شدگان رشته -1
در خوابگاهاي  اين موسسه براي اسكان دانشجويان غير بومي -3تخفيف شهريه ثابت بهرمند خواهند شد.  درصد 20و  30،  50هاي اول تا سوم را كسب نمايند، به ترتيب از طول تحصيل، رتبه كه در

   .شيالت استان بوشهر پژوهشكده ميگوي كشور، جنب اداره كل آدرس: بوشهر، خيابان طالقاني، روبروي -4 آورد.ي الزم را بعمل ميخودگردان موجود، هماهنگ
   www.kherad.ac.ir :نشاني اينترنتي                  0771-4546988  :دورنگار                 2535470و  2535471 :تلفن

 غيرانتفاعي خزر ـ محمودآباد:مؤسسه آموزش عالي  -152
 10و  15، 20از تخفيف شهريه ثابت ترم اول به ميـزان  به ترتيب  ،انتخاب كرده باشند مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين مؤسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود دانشجوياني كه در ميان -1

سسـه از  ؤدانشـجويان ايـن م   -3. تخفيف شهريه ثابت ترم اول برخوردار خواهند شد درصد 40و  30، 20به ترتيب از  19و  18، 17كليه دانشجويان با معدل كارشناسي  -2. مند خواهند شدبهره درصد
 هـاي علمـي از قبيـل اعضـاي تـيم     زمينـه  داراي اختـراع و فعـال در   به دانشجويان -4. تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد وزارت علوم، مزاياي وام شهريه طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان

بـه   -5. گرددشهريه ارائه مي برابر ضوابط داخلي تخفيف ،يد وزارت علومأيهاي علمي معتبر و مورد تساير فعاليت المللي وكشوري و بين يهاي علمي كشور و المپيادهاروبوكاپ، كسب عنوان در رقابت
 دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيـب از پرداخـت   -6. غذاي دانشجويي استفاده نمايند توانند از يك وعدهي خوابگاه تعلق خواهد گرفت و ميكليه دانشجويان متقاض

سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفـرانس، از تخفيـف در    ارائه هر مقاله، متناسب بادانشجويان كارشناسي ارشد به ازاء انتشار يا  -7. درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود 35 و 50، 75
 به دانشجوياني كه به نمايندگي از مؤسسه در مسـابقات  -9. فرزندان شهيد و ايثارگران همكاري با بنياد شهيد و امورايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير -8 .شد شهريه برخوردار خواهند
حافظـان كـل قـرآن كـريم، كليـه قهرمانـان ورزشـي         -10. شهريه تعلق خواهد گرفت هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيفها و مؤسسات آموزش عالي مقامورزشي دانشگاه علمي و فرهنگي و يا

 .برخـوردار خواهنـد بـود    ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شـهريه  ... بر اساسهاي كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و خانواده فرزندان شاهد و آزادگان،
  0122-7732360 و 7733989تلفن:  . آدرس: مازندران، شهر توريستي محمودآباد، خيابان آزادي، خيابان درياي نهم -12 .سسه بصورت رايگانؤدارا بودن سيستم وايرلس (اينترنت بي سيم) در م -11
  www.khazar.ac.ir : شاني اينترنتين

 مشهد:ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خيام  -153
 مؤسسـه يك نوبت، غذا با نرخ دانشـجويي در سـلف سـرويس     دانشجويان در به -2نفر.  500با ظرفيت  مؤسسههاي متعلق به دانشجويان دختر (با اخذ هزينه) در خوابگاه تأمين خوابگاه براي كليه -1

 طريـق مراجعـه بـه وبگـاه     نـام پذيرفتـه شـدگان از   ثبـت  -5شـد.   كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حـوادث برخـوردار خواهنـد    -4توانند از وام شهريه برخوردار شوند. دانشجويان مي -3شود. داده مي
www.khayyam.ac.ir  0511- 6640233-6635777-6621777تلفن: .       1آباد، شهرك لشكر، فالحي : مشهد، قاسمآدرس -6. گرددمي انجامو بصورت غيرحضوري     

 پژوهان ـ اصفهان:مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي دانش -154
هـاي مصـوب وزارت علـوم، تحقيقـات و     نامـه است كليه مقـررات و آئـين   موظفدانشجو  -2 پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است. رعايت شئونات اسالمي و -1

 امكان استفاده از سالن غذاخوري دانشجويي در موسسـه و خوابگـاه خـودگردان    -4 باشد.تحقيقات و فناوري مي سسه مطابق مصوبات وزارت علوم،ؤشهريه اين م -3 رعايت نمايد. سسه راؤفناوري و م
 (در تحقيقـات و فنـاوري   ارائه تسهيالت مناسب جهت پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفـاه وزارت علـوم،   -5 است. پذيرپسر شهرستاني با پرداخت هزينه مربوطه امكان براي دانشجويان دختر و

هنـري و ورزشـي در سـطح     فرهنگي، علمي، هايكه در مسابقات يا رقابت دانشجوياني -7 بيمه دانشجويي برخوردار خواهند شد. دانشجويان از مزاياي -6 صورت تعيين بودجه از طرف صندوق رفاه).
تحقيقـات و فنـاوري    سسه را طبق ضوابط وزارت علوم،ؤبه م در صورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده -8. مند خواهند شدتخفيف ويژه بهره ملي يا استاني حائز رتبه اول تا سوم گردند از

، طبقـه فوقـاني   110فاصل چهارراه آپادانـا و سپهسـاالر، سـاختمان     حد خيابان سجاد، آدرس: اصفهان، -10 برنامه انتقالي به ساير موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد. موسسهاين  -9 پرداخت نمايد.
  www.daneshpajoohan.ac.ir : نشاني اينترنتي     6410566-0311: دورنگار  5-6410560 :تلفن   816551475صندوق پستي:    8165755913 كد پستي:. تجارت بانك

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ديلمان ـ الهيجان: -155
بلـوار شـهيد    ،ميدان كاج ،آدرس: الهيجان -4 .هموسسداشتن خوابگاه خودگردان تحت نظارت  -3. ارائه يك وعده غذاي گرم در سلف سرويس دانشگاه -2 .ه نفرات اول هر رشتهتخفيف شهريه ب -1

  www.deylaman.ac.ir نشاني اينترنتي:            0141-2234781 :دورنگار              2245500: تلفن          .  90پالك  ،مطهري
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي راغب اصفهاني ـ اصفهان: -156

 -4. هـا و آقايـان موجـود اسـت    در پرديس موسسه خوابگاه مناسب جهت خانم -3 .ايثارگر تخفيف در شهريه به دانشجويان ممتاز و شاهد و -2 .خارج از كشور و تبادل علمي هايارتباط با دانشگاه -1
  .2خيابان بسيج. كيلومتر  ،خيابان امام خميني(ره) اصفهان، آدرس: -5كامپيوتري، آمفي تئاتر، سالن ورزشي روباز و سرپوشيده، سلف و...  سايت ارائه امكانات رفاهي از جمله:

  www.raghebisf.ac.ir: اينترنتي نشاني 0311.-3687701-6 تلفن:    81635-718 پستي: صندوق
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ربع رشيدي ـ تبريز: -157

  باشد.دانشجويي براي خواهران ميخوابگاه داراي موسسه اين 
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  هاپيوست  192صفحه   هاپيوست
  

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي رجا ـ قزوين: -158
ـ و فيـ تخف يو كشـور  ييورزشكاران حائز رتبه در مسابقات دانشجو يبرا -2 شود.يداده م ياژهيو فيتخف مساليممتاز بر اساس ضوابط و مقررات مركز هر ن انيبه دانشجو -1 نظـر گرفتـه    در ياژهي
  .للالمنيجنب خوابگاه دانشگاه ب ،انينوروز ابانيخ ،(ره)ينيخم بلوار امام ،ني: قزوآدرس -4 باشد.به تهران و كرج همه روزه فراهم مي مؤسسهاز محل  سرويس اياب و ذهاب -3 شود.يم

  www.raja.ac.irسايت اينترنتي:      0281-3677105 فاكس:      3677101-10: تلفن      341451177: يپست صندوق
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي رودكي ـ تنكابن: -159

كوچـه   ،خيابان شهيد ناصر پـورتقي  ،تنكابن آدرس: -3باشند. مي دانشجويان ممتاز برابر مقررات موسسه واجد تخفيف شهريه -2 براي خواهران را دارد. خوابگاه خودگرداناين موسسه امكان ارائه  -1
  www.rodaki.ac.ir : اينترنتي ينشان     0192-4229984دورنگار:       4235561-3تلفن:       46817-38859كدپستي:        318 پالك ،شهيد شيرافكن

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي روزبه ـ زنجان: -160
خوابگاه دانشجويي با امكانات مناسب از طريق همكاري با بخـش   -2شود. اجرا مي اًهاي مصوب آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت حفظ و ارتقاء آموزشي دقيقنامهكليه مقررات و آيين -1

منـد  از تخفيف ويـژه بهـره   مؤسسهدانشجويان ممتاز براساس مقررات و مصوبات داخلي  -4يابد. با همكاري بخش خصوصي تخصيص مي ،حد مقدورات اي درغذاي يارانه -3باشد. مهيا ميخصوصي 
اي دريافـت  هاي اول تا سوم را كسب نماينـد جـوايز ويـژه   آموزش عالي كشور مقامسسات ؤها و مدانشجوياني كه در طول مدت تحصيل در مسابقات علمي، فرهنگي و ورزشي دانشگاه -5خواهند شد. 

  0241-5260172: دورنگار    5257757 – 5254441تلفن:     .كوروش مارستانيب يروبرو ،شهرك پونك ي،انتظام يروين يروبرو ،بهمن 22بزرگراه ، جيبس دانيم، : زنجانآدرس -6خواهند نمود. 
 غيرانتفاعي روزبهان ـ ساري:مؤسسه آموزش عالي  -161

  گردند.در اين مؤسسه خوابگاه بصورت خودگردان بوده و داوطلبان جهت استفاده از خوابگاه با شرايط مطلوب معرفي مي
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سارويه ـ ساري: -162

نيمسـال   به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبه هيات موسس در هر -2استفاده نمايد.  تواند از خوابگاهاستيجاري براي خواهران است و دانشجو با پرداخت اجاره مي موسسه داراي خوابگاه -1
 www.saroyeh.ac.irنشاني اينترنتي:    0151-3522025  :دورنگار   3522768-3522221 تلفن:    . دريا جاده 10كيلومتر ، ميدان خزر، ساري :آدرس -3اي ارائه خواهد شد. تخفيف ويژه

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ساريان ـ ساري: -163
  www.sariyan.ac.irنشاني اينترنتي:      0151-3823001-4و  3823042تلفن:     48175-1384صندوق پستي:    . روبروي گمرك ساري، جاده خزرآباد 10كيلومتر ، آدرس: ساري

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سبز ـ آمل: -164
درصـد از شـهريه ثابـت تـرم بعـد تخفيـف داده        10و  20، 30 هاي اول تا سوم هر ترم به ترتيـب به دانشجويان رتبه -2 باشد.هاي خودگردان براي دانشجويان دختر ميداراي خوابگاهاين مؤسسه  -1

كشور حائز رتبه اول تا سوم گردند، براساس ضوابط مصوبه هيأت مؤسـس از تخفيـف   فرهنگي و ورزشي در سطح استان و يا  -هاي علميدانشجوياني كه به نمايندگي از مؤسسه در رقابت -3 شود.مي
ميـدان عالمـه ميرحيـدر آملـي،      ،آدرس: آمل -5 مند خواهند شد.فرزندان و همسران شاهد و ايثارگر با ارائه گواهي معتبر از بنياد شهيد انقالب اسالمي، از تسهيالت ويژه بهره -4 مند خواهند شد.بهره
  www.sabz.ac.irنشاني اينترنتي:    0121-327291  دورنگار:     3272222-3273801-8  تلفن:   647صندوق پستي:   .ر شهيد منفردنياكيبلوا

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سجاد ـ مشهد: -165
مؤسسه در امر اسكان  هاي جديد با اخذ هزينه در نظر گرفته خواهد شد. همچنين ستاد اسكانوروديبراي  هاي خالي آن،نفر) كه ظرفيت 200اين مؤسسه داراي خوابگاه براي خواهران (با ظرفيت  -1

  www.sadjad.ac.ir: نشاني اينترنتي   0511-6029000 تلفن:  91881-48848كد پستي:    .62آل احمد، جالل آل احمد  نشاني: مشهد، بلوار جالل -2ساير دانشجويان همكاري خواهد نمود. 
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سراج ـ تبريز: -166

دسترسي آسان به امكانات فرهنگي و علمي، امكان خوابگاه براي دانشجويان دختر و پسـر، امكـان ارائـه يـك وعـده غـذاي گـرم در صـورت          ه شهر تبريز وقطها در بهترين نمحل تشكيل كالس -1
 مراجعه نماييد. www.seraj.ac.ir موسسه به نشاني: براي كسب اطالعات بيشتر به وب سايت اينترنتي -2 باشد.ها در دو روز هفته مياز وزارت علوم و تشكيل كالستخصيص يارانه 

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سلمان ـ مشهد: -167
 نـبش خضـرائي   ،2الدن  ،ابتـداي بلـوار الدن   ،آبـاد بلوار وكيل ،آدرس: مشهد -2. گردددهد وام پرداخت ميتخصيص مي به دانشجويان واجد شرايط متناسب با اعتباري كه صندوق رفاه به مؤسسه -1

  www.salman.ac.irنشاني اينترنتي:           0511-8650370-71: تلفن         91976-73499 : كدپستي . 2منش 
 آموزش عالي غيرانتفاعي سنا ـ ساري:مؤسسه  -168

 7 كيلـومتر ، سـاري  آدرس: -3. با بنياد شـهيد  قرارداد، امكانات آزمايشگاهي تخصص، سايت دانشجويي آموزشي:امكانات  -2 .ناهار وام شهريه و، سالن ورزشي، رفاهي: خوابگاه خودگردانامكانات  -1
 www.sana.ac.irنشاني اينترنتي:          0151-2133990 و 2133131تلفن:  روبروي دانشگاه آزاد.، جاده دريا

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سناباد ـ چناران: -169
هـاي اجرايـي از تخفيـف شـهريه     نامـه بر اساس آيين از بنياد شهيدخانواده محترم شهدا و ايثارگران با ارائه گواهي معتبر  -2. شهريه بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان امكان استفاده از وام -1

گلبهـار، ابتـداي بلـوار اسـتقالل، جنـب سـاختمان        نشاني: استان خراسان رضوي، شهر جديـد  -4. گيرددانشجويان دختر خوابگاه بصورت خودگردان تا حد امكان تعلق مي به -3برخوردار خواهند شد. 
  www.sanabad.ac.ir: اينترنتي نشاني          0512-8326399ر: دورنگا    8326401-2تلفن:      بخشداري. 

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي شفق ـ تنكابن: -170
كليـه دانشـجويان    -3خواهد آمد. براي اسكان دانشجويان همكاري الزم به عمل  -2درصد تخفيف شهريه ثابت تعلق خواهد گرفت.  20و  30، 50سوم هر نيمسال به ترتيب  به دانشجويان اول تا -1

  www.shafagh.ac.irنشاني اينترنتي:     0192-4666910-4665496-4666958تلفن:   .  20كوچه مرداب ، شهريور 17خيابان ، نشتارود، آدرس: تنكابن -3. شوندمند ميشهريه بهره از وام
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي شمس ـ گنبد: -171

 0172-3349640 :تلفن.     ضلع شرقي درياچه مصنوعي ،بلوار شادي، گنبدآدرس: 
 ـ قم:اب دانش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي شه -172

   www.shahabdanesh.ac.irنشاني اينترنتي:     025-32808680-4تلفن:        37496-58479.          كدپستي: متري شهروند 50آدرس: قم، شهر پرديسان، تقاطع 
 غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني ـ اصفهان:مؤسسه آموزش عالي  -173

عنوان حجاب برتـر همـواره بـا     استفاده از چادر به -2هاي زننده براي تمام دانشجويان الزامي است. ها و پوششرعايت كامل شئونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت و عدم استفاده از لباس -1
 نمايـد. اين مؤسسه به دانشجويان نيازمند در صورت تأمين اعتبار از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وام تحصيلي پرداخت مي -3 كامالً الزامي است. مانتو و مقنعه اسالمي براي خواهران دانشجو

هـا بـراي نيمسـال اول و    ر غيربومي جديدالورود در خوابگـاه خوابگاه براي تمام دانشجويان دختر غيربومي به طور خودگردان و از طريق بخش خصوصي تأمين گرديده است. اسكان دانشجويان دخت -4
  شـود. نظـر گرفتـه مـي    دهـي بـه دانشـجويان در   هاي اياب و ذهاب جهـت سـرويس  صورت تأمين امكانات الزم، سرويس در باشد وهاي غذاخوري مياين مؤسسه داراي سالن -5 دوم ضروري است.

  0311-6502820-4 :تلفن   .بلوار قائم جنوبي ،شهرسپاهان، آدرس: اصفهان -6
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صائب ـ ابهر: -174

ف يـ فتخ (همسر و فرزندان) با ارائه مدارك معتبر و هاي معظم شهدا و جانبازاناعطاي تخفيف به خانواده -2اسالمي و انقالبي در طول تحصيل براي كليه دانشجويان الزامي است.  ترعايت شئونا -1
يارانـه نقـدي يـك وعـده      در صورت اخذ ارزاق دانشجويي و -4. هزينه از دانشجو لعكس با اخذاب و قزوين، زنجان ذهاب از تهران،كرج، ارائه سرويس اياب و -3. نمونه هر رشته به دانشجويان ممتاز و

نيسـت   ن برخـوردار اموسسه داراي خوابگاه خواهران با ظرفيت محدود بوده و از خوابگاه بـرادر  -6 كار دانشجويي.امكان استفاده دانشجويان به عنوان  -5شود. به دانشجويان ارائه مي (نهار) غذاي گرم
يي توسـط صـندوق   در صورت تحقق وام دانشجو -7آورد و بر فعاليت و نوع ارائه خدمات آنان نظارت دارد. هاي خصوصي داراي مجوز بعمل ميولي مشاوره الزم را در خصوص معرفي آنان به خوابگاه

مراجعـه   www.saeb.ac.ir به نشـاني:  به سايت موسسه براي كسب اطالعات و آشنايي بيشتر -9 نمايد.موسسه با انتقال دائم يا موقت موافقت نمي -8 رفاه به دانشجويان وام پرداخت خواهد شد.
 021-89783144 دورنگار:     0242-5492328و  5492325 :تلفن     45619-36973 دپستي:ك     .ضلع شمالي اتوبان قزوين، -كيلومتر يك اتوبان ابهر آدرس: -10 نمائيد.

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صبح صادق ـ اصفهان: -175
   در قبال خوابگاه ندارد. يتعهدهيچ سسه ؤم

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صدرالمتألهين(صدرا) ـ تهران: -176
هاي دانشجويي طبـق ضـوابط وزارت علـوم،    دانشجويان از كمك هزينه تحصيلي و وام -2باشد. طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي مي رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب -1

امكانـات   -5 شـود. انتقال خسـارت محاسـبه و دريافـت مـي    در صورت انصراف و  -4شود. نام و انتخاب واحد هر ترم نقداً دريافت ميشهريه در زمان ثبت -3تحقيقات و فناوري استفاده خواهند نمود. 
هزينـه اردوهـاي علمـي و تفريحـي و مـواد مصـرفي و اسـتهالك تجهيـزات          -7 گـردد. هاي حل تمرين و خدمات اضافي و جانبي تحصيلي دريافـت مـي  مبلغ كالس -6باشد. خوابگاهي فراهم نمي

ها در سـايت  براي كسب اطالعات بيشتر حتماً به بروشورها و اطالعيه -9 .گرددنام اينترنتي دريافت مييك و نيم درصد شهريه بابت ثبت -8 باشد.آزمايشگاهي، كارگاهي و عملي به عهده دانشجو مي
  .مراجعه نمائيد www.Sadra.ac.ir :مؤسسه به آدرس

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صفاهان ـ اصفهان: -177
تشـويق مـالي جهـت دانشـجويان     ، هاي مخابراتيآزمايشگاه تخصصي شبكه و سيستم، سايت كامپيوتري اختصاصي جهت دانشجويان ارشد، دانشجويان دختر و پسراين مؤسسه دارايخوابگاه براي  -1

    81747-43196كدپستي: .         بست ماهرابان جانبازان، بننشاني: اصفهان، بلوار كشاورز، خي -2 باشد.مي اساتيد با سابقه و مجرب استاديار به باال، نام اينترنتيسيستم آموزشي و ثبت. ممتاز
 www.safahan.ac.ir نشاني اينترنتي:            0311-7777110تلفن: 

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صنعتي فوالد ـ فوالدشهر اصفهان: -178
موسسـه بـراي بـرادران در حـد      -3 شـود. نيمسـال تخفيـف ويـژه داده مـي     ممتاز بر اساس ضوابط موسسه در هربه دانشجويان  -2 باشد.كيلومتري اصفهان مي 18در  محل موسسه در فوالدشهر -1

: آدرس -5 ايـد. نمشهريه را از ايشان اخذ مـي  %5مختلف اينترنتي به دانشجويان معادل  ضمنا موسسه در ازاي ارائه خدمات -4 نمايد.خواهران متقاضي امكانات خوابگاه ارائه مي مقدورات و براي كليه
  0334-2636677تلفن :              بلوار شهدا.، فوالدشهر، اصفهان

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صنعتي مازندران ـ بابل: -179
هر رشته در پايان هـر نيمسـال تحصـيلي از تخفيـف     نفرات اول تا سوم  -2. د دادنخواه سسه طرح خودگردان خوابگاه را به اجرا درآورده و دانشجويان متقاضي را اسكانؤم دانشجويان با همكاري -1

اول شـوند از   هنـري و ورزشـي حـائز رتبـه     فرهنگـي،  هاي علمـي، دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت -3. شهريه ثابت) برخوردار خواهند شد درصد 15و  20، 25دانشجويي (به ترتيب  ويژه شهريه
، جـاده بابـل بـه قائمشـهر     5كيلـومتر  ، آدرس: بابل -5 .سسه بهره مند خواهند شدؤم همسران شاهد با ارائه گواهي معتبر از قرارداد بنياد شهيد با اين فرزندان و -4 .مند خواهند شدتخفيف شهريه بهره

  www.mit.ac.ir   تي: نشاني اينترن    0111-2163214دورنگار:      2163217-2163215تلفن: .    موسسه پرديس
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي طبرستان ـ چالوس: -180

 .پالوجده، خيابان هفده شهريور، چالوس، مازندرانآدرس: 
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 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي طبري ـ بابل: -181
به دانشجويان كارشناسي ارشد وام و امكانات ارائـه شـده صـندوق رفـاه      -3گيرد. به دانشجويان دختر خوابگاه خودگردان تعلق مي -2باشد. داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي مي مؤسسهاين  -1

   www.tabari.ac.irآدرس وب سايت:       0111-2208951-3تلفن:     47139-75689كدپستي:   .9، كوچه سرداران خيابان شيخ طبرسيميدان كشوري، آدرس: بابل،  -4تعلق خواهد گرفت. 
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي ـ زنجان: -182

  www.sufi.ac.ir  نشاني اينترنتي:     1547-45195صندوق پستي:     .  5عارف  يابانخ ،علوم پايه ،زنجانآدرس: 
 :گرمسارمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي عالالدوله سمناني ـ  -183

 يهامربوط به رشته ياختصاص يهاو كارگاه شگاهيمؤسسه از آزما -3 شود.يداده م هيشهر فيممتاز تخف انيبه دانشجو -2 شده است. ينيبشيلعكس پاو ذهاب از تهران به گرمسار و ب ابيا لهيوس -1
 انيمؤسسه جهت اسـكان دانشـجو   -6 صندوق رفاه برخوردار خواهند بود. ياز سو هيوام شهر زا انيدانشجو -5 شود.يداده م ياارانهيگرم  ينوبت غذا كي انيدانشجو به -4 برخوردار است. يليتحص

سـيم در  مؤسسـه داراي اينترنـت بـي    -7 .گرفته شده است خوابگاه رايگان در نظرتعداد روزهاي آموزشي براي دانشجويان خواهر مقطع ارشد  به باشد.يبرخوردار م ييخواهر و برادر از خوابگاه دانشجو
    www.asihe.ac.irنشاني اينترنتي:      0232-4533924-7 :تلفن            . آباديحاج، گرمسار آدرس: -8. باشدكليه فضاهاي آموزشي مي

 جعفري ـ رفسنجان:عالمه غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي  -184
 دوم و سوم را كسب كننـد بـه ترتيـب از    دانشجوياني كه در هر ترم رتبه اول، -2 شوند.درصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي 30از ، باشد 17دوره كارشناسي آنان باالتر از  دانشجوياني كه معدل -1

  جنب شهرك نفت. يزد،ـ جاده رفسنجان  2كيلومتر  رفسنجان، آدرس: -4. خوابگاه خودگردان استفاده نمايند توانند ازدانشجويان مي -3 شوند.تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي درصد 15و  25، 35
  www.aj.ac.ir: نشاني اينترنتي    0391-3255646 دورنگار:      3255643-9 تلفن:        134 صندوق پستي:

 دهخدا ـ قزوين:عالمه غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي  -185
ـ   نيو همچنـ  يو فنـاور  قاتيتحق ،مصوب وزارت علوم يهانامهنيمقررات و آئ هيدانشجو موظف است كل -2 است. يالزام انيدانشجو هيكل يبرا يشئونات اسالم تيرعا -1 مؤسسـه را   يضـوابط داخل

 ييچنانچه دانشـجو  -5 ندارد. ييمؤسسه برنامه انتقال و جابجا نيا -4 خواهد شد. ائهار ژهيو فيتخف ،رشته ممتاز در هر انيمؤسسه به دانشجو يمصوب شورا يبر اساس ضوابط داخل -3 .دينما تيرعا
ـ از طر انيدانشـجو  ازيـ مؤسسه فاقد امكانات خوابگاه است امـا برحسـب ن   -6 متعلقه را طبق برآورد مؤسسه بپردازد. يهانهيهز هيمؤسسه انصراف دهد متعهد است كل نيدر ا لياز تحص ليدل به هر  قي

 ابيا سيسرو -8 تعلق خواهد گرفت. يليوام تحص طيحائز شرا انيوام از طرف وزارت متبوع به دانشجو صيدر صورت تخص -7 را حل نموده است. انيمشكل سكونت دانشجو دگردانخو يهاخوابگاه
و  يهنر ،يفرهنگ ،يعلم يهارقابت ايكه در مسابقات  يانيدانشجو -9 است. ايعكس مههمه روزه از تهران و كرج به مؤسسه و بالهاي مربوط بعهده دانشجو) (پرداخت هزينه انيدانشجو ژهيوو ذهاب 

        0281-3692391-2 تلفن دبيرخانه:      قائم جنوبي.  يابانخپونك، بلوار اميركبير، ، قزوين آدرس: -11 شوند.يثابت برخوردار م هيشهر فياز تخف حائز رتبه اول شوند، ياستان اي يدر سطح مل يورزش
   www.adi.ac.ir:نشاني اينترنتي

 ـ قائمشهر: طبرسيعالمه غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي  -186
   0123-2294213-2294016-2292563-2294538تلفن:               47781-13167پستي: دجاده بابل، جنب ستاد فرماندهي نيروي انتظامي.    ك 2آدرس: قائمشهر، كيلومتر 

        www.tabarsi.irنشاني اينترنتي: 
 ض كاشاني ـ كاشان:يفعالمه غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي  -187

تأمين خوابگاه بصورت خودگردان براي خواهران و برادران با نظارت و كنترل حوزه معاونـت   -2رعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان و رعايت حجاب اسالمي براي خواهران الزامي است.  -1
تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شـرايط از تـرم دوم بـراي سـه تـرم تحصـيلي.          -5شود. اين مؤسسه داراي سلف بوده و به دانشجويان يك وعده غذاي گرم داده مي -3 دانشجويي.

  مراجعه نمايند.        www.feiz.ac.ir* داوطلبان براي اطالعات بيشتر به آدرس      0361-5431075دورنگار:     5431070تلفن: 
 قزويني ـ قزوين:عالمه غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي  -188

دانشجويان ممتاز هر رشته ورودي در هر نيمسال بـر   براي -2. شوندريزي ميروز برنامه هاي درسي در روزهاي پاياني هفته و حداكثر در دودانشجويان غيربومي و شاغل كالس جهت مساعدت به -1
           .گرددنيمسال بعد منظور مي شهريه يات موسس تخفيف دراساس مصوبه ه

 ـ نور: عالمه محدث نوري (ره)غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي  -189
همچنـين امـور دانشـجويي موسسـه      باشـد. مـي  (به تعـداد محـدود)   دختر غيربومي موسسه داراي خوابگاه استيجاري براي دانشجويان -2 باشد.غذاخوري و بوفه دانشجويي مي اين موسسه داراي -1

وام  تواننـد از دانشجويان بـراي پرداخـت شـهريه مـي     -4 خواهند بود. بيمه دانشجويي برخوردار دانشجويان از مزاياي -3 دهد.الزم جهت تهيه مسكن استيجاري در سطح شهر را ارائه مي هايمشاوره
  .به چمستان ابتداي محور جاده نور، خيابان شيخ فضل ا... نوري، شهرستان نور، نشاني: مازندران -5. استفاده نمايند) صورت تامين بودجه(در  تحقيقات و فناوري دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم،

    www.mohaddes.ac.ir :نشاني اينترنتي        0122-6210490 دورنگار:       6211860-4 تلفن:        59558-46418 :كدپستي           451-46415 :صندوق پستي
 مؤسسه غيرانتفاعي علوم و توسعه آريا ـ گرمسار: -190

 -3شـود.  به خواهران و برادران پذيرفته شده در قبال دريافت هزينه خوابگاه دانشجويي ارائه مـي  -2دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال از تخفيف شهريه در نيمسال بعد برخوردار خواهند بود.  -1
  آدرس: استان سمنان، گرمسار، ميدان انقالب، نبش بلوار دانشگاه. -4نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده نمايند. توانند از وام تحصيلي دانشجويي مطابق با آيينيدانشجويان م

 0232-4235491دورنگار:       4235747-4235158تلفن: 
 ـ بابل:مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان  -191

خـواهران دانشـجو    -2صورت تأمين بودجه از طرف صـندوق رفـاه) اسـتفاده نماينـد.      در( توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوريشهريه مي دانشجويان براي پرداخت -1
   بابلسر)، نبش خيابان دانشگاه. -مازندران، بابل، اميركال، كمربندي (بابل آدرس:  -3. مند شوندتوانند از امكانات خوابگاه تحت نظارت موسسه بهرهمي

  www.aryan.ac.irنشاني اينترنتي:           0111-3254000خط)   دورنگار:  8( 3255000تلفن: 
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان ـ اصفهان: -192

اين مؤسسـه برحسـب نيـاز دانشـجويان جهـت تـامين خوابگـاه، از طريـق          -2. شودتخفيف شهريه داده مي هاي اول تا سوم در هر ترم،دانشجويان رتبهاين مؤسسه به  براساس ضوابط مصوب در -1
  .بلوار پاسداران جنوبي، بلوار غدير انتهاي، شهرسپاهان، اصفهان آدرس: -3نمايد. خودگردان و تحت نظارت مؤسسه اقدام مي هايخوابگاه
  www.sepahan.ac.irنشاني اينترنتي:            0311-6530245 دورنگار:         6530080و  6530241-2 :تلفن

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غزالي ـ قزوين: -193
 -5 سرويس اياب و ذهاب به كرج و نقاط مختلف تهـران.  -4. سرو يك وعده غذاي گرم در روز -3 .اعطاي وام دانشجويي -2. هاي خودگردان تحت نظارت موسسهمعرفي دانشجويان به خوابگاه -1

      0281-3790293دورنگار:      3790291-2 تلفن:     .هاي تعاوني شيشهجنب ساختمان ،فلكه هما، مينودر ،قزوين آدرس: -6تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز. 
  www.ghazali.ac.ir نشاني اينترنتي:

 الدين جمشيد كاشاني ـ آبيك:غياث غيرانتفاعيمؤسسه آموزش عالي  -194
 هـاي دانشـجويان ممتـاز و   سازي جهت فعاليـت افزار، رباتيك و شبيهپژوهشي شبكه، نرم هايآزمايشگاه -2 مسابقات علمي حائز رتبه شوند از تخفيف ويژه برخوردار خواهند شد. دانشجوياني كه در -1

تـيم رباتيـك و تـيم     و ACM ايكامپيوتر جهت ارتقا سطح كيفي دانشجويان به فعاليت مشغولند و تيم رايانه مخابرات و برق، دانشجويي عمران،هاي علمي انجمن -3 باشد.ارتباط با صنعت داير مي
تواننـد بـه صـورت رايگـان از اينترنـت      مي وياندانشج -5 اي در اختيار دانشجويان قرار دارد.ناهار گرم به صورت يارانه -4 است. خودروهاي الكتريكي موسسه جهت شركت در مسابقات كشوري فعال

 رياضـي  (مخـابرات)،  هاي برقاندازي دوره كارشناسي ارشد در رشتهتوجه به راه با -7 باشند.افزاري مخابرات، الكترونيك، برق و كامپيوتر به طور فعال داير ميهاي سختكليه كارگاه -6 استفاده كنند.
الكترونيكـي و اسـتفاده از    ايجـاد كتابخانـه   -8 كنـد. نامه مربوطه فراهم ميها بر اساس آئينعلمي در اين رشته سازه موسسه تسهيالت الزم را براي ورود برگزيدگانعلوم كامپيوتر و عمران  كاربردي،

  .شـروع بـه كـار مركـز رشـد در موسسـه       فنـاوري اسـتان قـزوين و    نامه همكاري با مركز رشد واحدهاي فناور پـارك علـم و  تفاهم عقد -9 .در جهت رشد و توسعه فكري online منابع آن بصورت
   www.ghiaseddin.ac.ir:نشاني اينترنتي 15-2898511-0282       و 2881200-10تلفن:       . نيايش آبيك، ميدان مادر، بلوارآدرس:  -10

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي فردوس ـ مشهد: -195
باشد اما در خصوص تهيه مسـكن دانشـجويان   اين مؤسسه داراي خوابگاه نمي -2د شد. نمند خواهمابين بنياد شهيد با اين مؤسسه بهرهگواهي معتبر، از قرارداد فيفرزندان و همسران شاهد با ارائه  -1

وام از طرف صندوق رفاه دانشجويان به دانشجويان واجد شرايط وام كمك  در صورت اعطاي -4دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود.  -3 همكاري الزم را با آنان بعمل خواهد آورد.
  .30شهيد كالهدوز ،بلوار شهيد كالهدوز ،مشهد :آدرس -6به دانشحويان ممتاز هر رشته، در يك سال تحصيلي تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت.  -5 شهريه تعلق خواهد گرفت.

  www.ferdowsmashhad.ac.ir نشاني اينترنتي:     0511-7264134 دورنگار:     7269745و  7291114-5 تلفن:
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي فن و دانش ـ ساوه: -196

  .روبروي پارك شهر(طالقاني)، بلوار طالقاني ،: ساوهآدرس -2 هاي اول تا سوم هر رشته) در هر نيمسال از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.دانشجويان ممتاز (رتبه -1
 www.fandanesh.ac.irنشاني اينترنتي:           0864-2221175 و 2213418تلفن: 

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي قشم: -197
  www.Qeshm.ac.ir :اينترنتي نشاني       0763-5243401 :دورنگار            5243400 تلفن:.             سايت نخل زرين ،قشمآدرس: 

 غيرانتفاعي كار:مؤسسه آموزش عالي  -198
خيابـان جانبـازان    ،الدين اسدآباديخيابان سيدجمال، خرمدره، در خرمدره: استان زنجان مؤسسهآدرس  * 0282-2225882تلفن:   بلوار سهروردي.  ،شهر صنعتي البرزقزوين، در قزوين:  مؤسسهآدرس 
   021-88500970-3تلفن:   .11پالك  ،دوازدهمخيابان  ،خيابان احمد قصير (بخارست) ،ميدان آرژانتين ،تهران :آدرس دفتر مركزي*  0242-5526550 و 60تلفن:   كوچه هشتم.  ،شرقي

 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كاوش ـ محمودآباد: -199
  .خيابان امام، محمودآباد، مازندرانآدرس:  -3. همكاري مستقيم دارد، موسسه با بنياد شهيد و امور ايثارگران -2 دهد.ها تخفيف شهريه مياين موسسه به نفرات برتر رشته -1

  0122-7734200 دورنگار:        7734250-4 :تلفن
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كاويان ـ مشهد: -200

  www.kavian.ac.ir : اينترنتي ينشان           0511-8816393-8816816: تلفن            96پالك ، 13، بلوار كوثر، نبش كوثردآبابلوار وكيل د،مشه آدرس:
 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كرمان: -201

سه راه سيلو، بعد از چهارراه بازرگاني، نرسيده بـه   ،كرمان: آدرس -4 تخفيف به دانشجويان ممتاز. -3 .شوراي سياستگذاري مورد تأييدهاي خوابگاه هبدانشجويان معرفي  -2اعطاي وام دانشجويي.  -1
  www.kermanihe.ac.ir اينترنتي: نشاني       0341-2140224دورنگار:       3243624 تلفن:   جاده جوپار، سمت راست، شهرك دانشگاهي صادقيه. 
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 الملك ـ نوشهر:مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي كمال  -202
  باشــد.خوابگــاه ويــژه خــواهران همــراه بــا تمــامي امكانــات الزم بــه صــورت خــودگردان و زيــر نظــر مؤسســه دايــر مــي  -2تخفيــف ويــژه داده خواهــد شــد. تــرم  بــه دانشــجويان برتــر هــر -1
  www.kamalolmolk.ac.irنشاني اينترنتي:     0191-3237477و  3232197تلفن:    4651736817.     كدپستي: 60آدرس: نوشهر، خيابان رازي، پالك  -3
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:شرايط خاص عالي داراي آموزش سساتؤمها و دانشگاهو  دهندهبورس هايارگان شرايط و ضوابط اختصاصيح)   

   شرايط خاص داراي عالي آموزش سساتؤمها و دانشگاهو  دهندهبورس يهاارگان تحصيلي هايكد رشته ضوابط انتخاب )ح-1
 دفترچـه  در منـدرج  تحصـيلي  هـاي كد رشـته از  يك ، در هرشرايط خاص داراي عالي آموزش مؤسساتها و دانشگاهيا  و هاارگان ها ياها يا سازمانوزارتخانه بورسيه متقاضيان -1

 آزمون 2 و شماره 1 شماره راهنماي هايدر دفترچه مندرج و اختصاصي شرايط عمومي بر دارا بودن عالوه ،آزمون) اين 2هاي تحصيلي (دفترچه شماره رشته انتخاب راهنماي
 بـورس  و يـا ارگـان   يـا سـازمان   وزارتخانه اختصاصي و شرايط و ضوابط عمومي ، بايد واجد1393 ) سالداخل ارشد ناپيوسته كارشناسي هاي(دوره تكميلي تحصيالت ورودي
  نيز باشند.   شرايط خاص داراي عالي آموزش مؤسسات و همچنين دهنده

ذيـربط   هـاي محل كد رشتهاز  يك در هر شرايط خاص داراي عالي آموزش مؤسسات و همچنين دهنده بورس هايرگانها و اها، سازمانوزارتخانه ضوابط اختصاصي و شرايط -2
 دقيـق  مطالعـه  از پـس  كـه شـود  مـي  ها توصيهرشته اينگونه انتخاب مند بهعالقه امتحاني هاياز كد رشته يك هر داوطلبان و به است شده اعالم ذيالً داوطلبان اطالع براي

 پـذيرش  و وجود ظرفيت بودن مندعالقه ذيربط، در صورت شرايط خاص داراي عالي آموزش يا مؤسسات و دهنده بورس ، سازمان، ارگانوزارتخانه شرايط و ضوابط اختصاصي
نماينـد   اقدام امتحاني رشته مربوط به هايمحل كد رشته ، از بينمحل كد رشته 2حداكثر  انتخاب به مربوط، نسبت امتحاني در رشته شرايط خاص و داراي بورسيه دانشجوي

 انتخـاب  فـرم در  عالقـه  تقدم ترتيب به امتحاني از رشته انتخابي هايكد رشتهساير  همراه مجاز) را به محل كد رشته 2(حداكثر  انتخابي هايمحل يا رشته محل كد رشتهو 
 اينترنتي درج نمايند. رشته
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  هاپيوست  195صفحه   هاپيوست
  

 م:مه خيلي تذكرات -3
تغيير و يا  قابل عنوان هيچ بهپايان مهلت مقرر از  پس تحصيلي هايرشته انتخاب در فرم پس از درج انتخابي هايمحل كد رشته باشد كه داشته توجه بايد داوطلب هر -1-3

  .نيست تعويض
مـورد   گـزينش  و ديگـر مراحـل   ، معاينهدر مصاحبه منظور شركت به محل كد رشتهدو  حداكثر براي واجد شرايط بودن صورت در باشد كه داشته بايد توجه داوطلب هر -2-3

 خواهد شد. معرفينمره الزم  حد نصاببه شرط كسب  بورسيه يا و شرايط خاص داراي هايمحل يا رشته محل كد رشته لزوم
دو  در هـر  ، چنانچهدريافتياوليه  كارنامه به اند و با توجهنموده شركت امتحاني رشته كددر دو  1 شماره راهنماي دفترچه مندرجات به با توجه كه از داوطلباني دسته آن -3-3

 كـد رشـته   2حـداكثر   انتخاب مجاز به اً، منحصرفوق 2در بند  شرايط و ضوابط مندرج مطابق داوطلبانباشند، همانند ساير  رشته انتخاب نيز مجاز به امتحاني كد رشته
  باشند.  مي بورسيه و يا شرايط خاص داراي محل

پـذيرش دارنـد از    پـرديس خـودگردان  ي يـا  هاي امام صادق(ع)، دانشگاه شاهد و همچنين آن دسته از مؤسساتي كه به روش مجازهاي تحصيلي دانشگاهتبصره: انتخاب كد محل
  باشد.شرط محدوديت انتخاب دو كدمحل بورسيه و يا داراي شرايط خاص مستثني مي

  شرايط خاص و داراي بورسيه هايمحل از كد رشته يك دانشجو در هر گزينش نحوه) ح-2
 متقاضـي  داوطلبـان  ، از بـين شرايط خـاص  داراي عالي آموزش مؤسسات و مختلف هايارگان بورسيه دانشجوي پذيرش ظرفيت بر اساس امتحاني هايكد رشتهاز  يك در هر -1

 شدگانمعرفي اسامي فهرستاطالعيه سازمان در رابطه با زمان اعالم مجاز)،  محل كد رشته 2(حداكثر  انتخابي هاياز كد رشته يك در هر امتحاني نمرات به مربوط، با توجه
و  5/3/1393دوشـنبه مـورخ    هـاي روزپيـك سـنجش   و در  اسـتخراج  گـزينش  و ديگـر مراحـل   ، معاينـه در مصاحبه منظور شركت به ها تا چند برابر ظرفيترشته در اينگونه

   .خواهد شد اعالمهمچنين از طريق سايت اينترنتي اين سازمان و  12/3/1393
 مختلـف  مراحـل  انجـام  شود بـراي منتشر مي آنان فهرست همراه به كه زماني برنامه بر اساس است الزم شرايط خاص داراي و بورسيه هايكد رشتهاز  يك هر شدگانمعرفي -2

توسـط   شـده  گـزارش  نتيجه بر اساس است نمايند. بديهي مراجعه ذيربط شرايط خاص داراي عالي آموزش و يا مؤسسه دهنده بورس يا ارگان يا سازمان وزارتخانه به گزينش
  خواهد شد. انجام نهايي ضوابط ديگر، گزينش و ساير شرايط خاص داراي عالي آموزش و يا مؤسسه دهندهبورس ارگان يا سازمان يا وزارتخانه

  شرايط خاص داراي عالي آموزش يا مؤسسات و دهندهبورس هايارگان و هاها، سازمانوزارتخانه ضوابط اختصاصي و شرايط) ح-3
  ي:اسالم ) و انقالبس(خميني امام پژوهشكده - 1

نيـاز بـه   واحدهاي كمبود و پـيش ) گذرانيدن 1سن شهرت به تقوي، ايمان، عالقه و استعداد به امور پژوهشي، بايد داراي شرايط زير باشند: داوطلبان پذيرش در اين پژوهشكده عالوه بر ح
امتيازات: داوطلبـان  * ن در مصاحبه علمي و عمومي پژوهشكده. ه شد) پذيرفت2تحصيلي وي شود.  باشد و شرايط شغلي دانشجو نبايد مانع از انجام فعاليتتشخيص پژوهشكده الزامي مي

ن پرداخت وام دانشجويي طبق روال و مصوبات صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري خواهـد    ) ميزا1در صورت پذيرفته شدن، از امتيازات ذيل برخوردار خواهند بود: 
لي بـه  كمك هزينه تحصـي  )3باشد. شهريور، خوابگاه مجردي تعطيل مي 15تير تا  15) براي كليه دانشجويان مجرد (پسر و دختر) دوره روزانه، خوابگاه در نظر گرفته شده است (از 2بود. 

) فقـه  1 :رشته فقه و مباني حقوق اسـالمي  )ها به شرح زير خواهد بود: الفمواد مصاحبه مذكور براي هر يك از رشته* گيرد. دانشجويان مجرد و متأهل (دوره روزانه) غير شاغل تعلق مي
) زندگينامـه و سـلوك    2 .) عرفـان و فلسـفه  1 :رشـته عرفـان اسـالمي    )ب. د فقـه ) قواعـ 4 .) عربـي در حـد شـرح ابـن عقيـل     3 .) اصول فقه در حد اصول فقه مظفر2 .در حد شرح لمعه

) تـاريخ  1 :انديشـه سياسـي در اسـالم    )ج  .خمينـي(س) ) آثار عرفاني امام4 .) زبان عربي و انگليسي درحد استفاده از متون علمي (قرائت صحيح از متن و درك مطلب)3 .خميني(س)امام
شناسـي سياسـي و   ) جامعه1 :شناسي انقالبجامعه )د .) انديشه سياسي در اسالم و ايران4 .) انديشه سياسي غرب3 .) متدولوژي و روش تحقيق2 .معاصر تحوالت سياسي اجتماعي ايران

) تاريخ اسالم با تأكيد 1 :تاريخ انقالب اسالمي) ه  .خميني(س)اجتماعي امام ـ ) زندگينامه انديشه سياسي3 .ها و تحوالت سياسي و اجتماعي ايران معاصر) جريان2 .جامعه شناسي انقالب
  .) مباني علم تاريخ3 .) تاريخ معاصر با تكيه بر تاريخ انقالب اسالمي2 .بر مسائل ايران

  علوم شناختي ـ تهران:  غيرانتفاعي پژوهشكده  - 2
نداشتن منع قـانوني   -3 شغلي دانشجو نبايد مانع از انجام فعاليت تحصيلي دانشجو شود.شرايط  -2 رعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان الزامي است. -1 شرايط عمومي:الف) 

نياز و جبراني بـه  گذراندن واحدهاي پيش -1 شرايط اختصاصي:ب)  تواند از وام شهريه صندوق رفاه استفاده كند.دانشجو مي -4 (داوطلبين مرد) از لحاظ خدمت سربازي و نظام وظيفه.
هر سال ميزان شهريه براي دانشـجويان كارشناسـي    -3 دانشجو موظف است كليه مقرارات و ضوابط پژوهشكده علوم شناختي را مراعات نمايد. -2. وزشي و پژوهشيتشخيص شوراي آم

از جدول نحوه محاسـبه شـهريه هـر نيمسـال مطلـع      توانند تلفني (دانشجويان مي غيرانتفاعي) تعيين خواهد شد. -بر اساس مصوبه هيأت امناي پژوهشكده علوم شناختي (غيردولتي ارشد
پژوهشكده علوم  -5 خت نمايد.چنانچه دانشجو به هر دليلي از ادامه تحصيل در پژوهشكده علوم شناختي انصراف دهد موظف و متعهد است كليه شهريه ثابت چهار ترم را پردا -4. شوند)

هـاي آن واقـع در   ها و آزمايشـگاه محل جديد پژوهشكده و تشكيل كالس -6 مين خوابگاه و امكانات آن براي دانشجو ندارد.تأراي هيچگونه تعهدي بباشد و فاقد خوابگاه دانشجويي مي
  .حاصل نمايندمراجعه و يا با دفتر آموزش تماس  www.iricss.orgاينترنتي:  براي كسب اطالعات بيشتر به سامانهداوطلبان  -7 باشد.شهر جديد پرديس (جنب بومهن) مي

 پژوهشكده غيرانتفاعي مواد و زيست مواد:  -3
پذيرد. ضمناً اين پژوهشـكده فاقـد هرگونـه امكانـات خوابگـاهي      پذيرش دانشجو در پژوهشكده بصورت شرايط خاص و با انجام مصاحبه و از معرفي شدگان چند برابر ظرفيت صورت مي

  www.mbmrc.irنشاني اينترنتي:      021-88507496-88507490، طبقه سوم.     تلفن: 22بان دوم، شماره باشد. آدرس: تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، خيامي
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: - 4
  .در حد دروس كارشناسيانجام مصاحبه علمي  -2باشد. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي -1
 :يي ايرانپژوهشگاه فضا - 5
 ياست كه در زمان مصـاحبه موافقـت كتبـ    يمرتبط داشته باشند و در صورت اشتغال ضرور يسابقه صنعتداراي  ستيبايممهندسي هوافضا گرايش مهندسي فضايي رشته  انيمتقاض -1

مصـاحبه   يبـرا  تيـ برابـر ظرف  دوكدرشـته تـا    نيا انيضمتقا -3. رديگيمرد صورت م انيمتقاض نيدانشجو صرفاً از ب رشيپذ -2. نديكسب نما ليبر ادامه تحص يسازمان مربوطه را مبن
 صيو بـه تشـخ   يدوره كارشناسـ  يليبه تناسب رشته تحص شدگانرفتهيپذ -4. ديخواهند گرد نييبر اساس نمره آزمون و مصاحبه تع يينها شدگانرفتهيدعوت خواهند شد و پذ ياختصاص

  خوابگاه ندارد. نيدر قبال تأم يتعهد چگونهيپژوهشگاه هوافضا ه -5خواهند بود.  ازينشيپ يمربوطه موظف به گذراندن واحدها يگروه آموزش
  الدين (غيردولتي ـ غيرانتفاعي):دانشكده اصول - 6

ه تحصيل آنـان در هـر مرحلـه از    نام و اداماستفاده از حجاب برتر و رعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان خواهر الزامي بوده و در غير اين صورت از ثبت -1: الف) شرايط عمومي
نداشتن منع قانوني (داوطلبين مرد) از لحاظ خدمت سـربازي و   -3 شرايط شغلي دانشجويان نبايد مانع از انجام فعاليت تحصيلي دانشجو شود. -2تحصيل ممانعت بعمل خواهدآمد. 

   توانند از وام شهريه صندوق رفاه استفاده نمايند.دانشجويان مي -5ارائه نامه بالمانع از تحصيل براي شاغلين رسمي.  -4نظام وظيفه. 
 كه دانشجوياني -3دانشجو موظف است كليه مقررات و ضوابط دانشكده را رعايت نمايد.  -2 .شيآموز شوراي تشخيص بهو جبراني نياز پيش واحدهاي گذراندن -1: ب) شرايط اختصاصي

چنانچه دانشجو به هر دليل از ادامه تحصيل در اين دانشكده انصراف دهـد، موظـف و    -4. باشندمي معافترم بعد  شهريهكل  %20 باشد از باالتر يا) 5/19( بعد آنان به اول ترم معدل
هران هيچگونـه تعهـدي نسـبت بـه تـأمين      ه تشعبدانشكده  -6هاي وزارت علوم اخذ خواهد شد. شهريه طبق تعرفه -5هاي ثابت چهار ترم را پرداخت نمايد. متعهد است كليه شهريه

در زمينـه تسـهيالت   فقـط بـراي خـواهران دانشـجو     هيچگونه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه براي آقايـان نـدارد و   دانشكده شعبه قم  -7خوابگاه و امكانات آن براي دانشجو ندارد. 
  باشد.مي در مصاحبه موفقيتشرط ورود به دانشكده،  -8شوند. مند ميدزفول از خوابگاه و امكانات رفاهي بهرهتمامي دانشجويان دانشكده در شعبه  -7. نمايدخوابگاهي همكاري مي

  www.tehran.oau.ir: نشاني اينترنتي        021-88934036-7تلفن  .21پالك  ،كوچه شهيد حميد فخاري ،عصر (عج)باالتر از ميدان ولي دانشكده تهران: )لف: اآدرس
  www.qom.oau.ir: نشاني اينترنتي     0253-7773525تلفن:    .روبروي مركز خدمات حوزه علميه ،خيابان شهيد قدوسي ،دانشكده قم: بزرگراه عمار ياسر )ب         
  www.dezful.oau.ir: نشاني اينترنتي                              0641-3221663 :تلفن .جنب ورزشگاه شهيد ناحي ،دانشكده دزفول: خيابان امام خميني جنوبي )ج         

  اطالعات:   نشكدهدا -7
احراز صالحيت برابر ضوابط گزينش وزارت  -3و نظام جمهوري اسالمي. تابعيت جمهوري اسالمي ايران، داشتن اعتقادات و التزام عملي به واليت فقيه  -2تدين به دين مبين اسالم.  -1

حداكثر سن  -6اي باشند. داوطلبان نبايد در استخدام و متعهد به سازمان يا وزارتخانه -5سالمت رواني و جسمي به تشخيص مراجع پزشكي وزارت اطالعات.  برخورداري از -4اطالعات. 
داوطلبان در  -8شي از گزينش و تحصيل را بپردازند. شدگان از تحصيل انصراف دهند بايد خسارت مالي ناكه پذيرفتهدر صورتي  -7باشد. مي 31/6/1393سال تمام تا مورخ  27داوطلبان 

دانشكده براي دانشجويان مجرد خوابگاه تهيه نموده و تسهيالت اياب  -9صورتي كه غيبت سربازي نداشته باشند نيازي به ارائه كارت پايان خدمت و يا معافيت از خدمت سربازي ندارند. 
بـه دانشـجويان پـس از اتمـام      -11سـاعت تحصـيل و تحقيـق در هفتـه).      42است (وقت تمام اطالعات در دانشكده  تحصيل -10مود. و ذهاب را براي كليه دانشجويان فراهم خواهد ن

بـا كليـه داوطلبـاني كـه     به نحو مقتضي از طريق ايـن دانشـكده    -12گردد. علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء ميارشد مورد تأييد وزارت تحصيالت و انجام تعهدات، گواهينامه كارشناسي 
شدگان شاغلين رسيدن تعداد قبول حد نصابهاي تحصيلي اين دانشكده بنمايند، مكاتبه و يا تماس گرفته خواهد شد. تبصره: با مكاتبه الزم در صورت به مبادرت به انتخاب كد يا كدمحل

براي مقابله با تهديدات و تهاجمات ميكروبي و بيولوژيكي و ) Forensic Science(رشته علوم قانوني  :توضيح*  هاي مجزا برگزار خواهد شد.نهادهاي عضو جامعه اطالعاتي كشور دوره
  طراحي و ايجاد گرديده است. ،مبارزه با بيوتروريسم

  الملل وزارت امور خارجه: دانشكده روابط بين -8
  ها و نهادهاي دولتي.عدم اشتغال در سازمان -2 باشد.سال مي 30حداكثر سن مجاز براي داوطلبان  -1
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  هاپيوست  196صفحه   هاپيوست
  

  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ـ قــم: كدهدانش - 9
از نهايي درصد از مجموع پذيرفته شدگان  30( باشند.ميسراسر كشور حوزوي  2حوزوي يا داراي مدرك سطح  9قم از ميان طالب داراي اتمام پايه  -متقاضيان دانشكده صدا و سيما -1

حضوري (تخصصي و عمـومي)  پذيرش نهايي داوطلبان از طريق مصاحبه  -3 سال تمام مي باشد. 30حداكثر سن  -2 .شوند)ميپذيرش ميان داوطلباني كه شرايط حوزوي را دارا نيستند 
برخورداري از سالمت كامل به تأييد مراكز بهداشت سـازمان بـراي داوطلبـان     -5 دانشكده به هيچ وجه امكان تامين خوابگاه براي پذيرفته شدگان خود را ندارد.اين  -4 پذيرد.صورت مي

.. هيچ نهـاد، سـازمان يـا    .دانشكده نبايد در استخدام رسمي، پيماني واين ، متقاضيان دوره روزانه با توجه به امكان تعهد دو برابر مدت تحصيل براي پذيرفته شدگان -6دوره الزامي است. 
هاي سازمان صدا و سـيماي جمهـوري   دانشكده متناسب با سياستاين دانشكده، متقاضيان دوره روزانه التحصيالن با توجه به امكان به كارگيري فارغ -7 تي باشند.ارگان دولتي و غيردول

اطالعات بيشـتر در   -9 هزينه آموزشي تعلق خواهد گرفت. كمكدوره روزانه به پذيرفته شدگان نهايي  -8 اسالمي بر حسب نياز بايد آمادگي خدمت در هر نقطه از كشور را داشته باشند.
  0253-2902299 :تلفن      .بلوار امين ،قمآدرس:  -10 موجود است. www.qiu.ir پايگاه اينترنتي دانشكده به نشاني:

 مذاهب ـ قــم (غيردولتي ـ غيرانتفاعي):   گاه اديان ودانش - 10
ضوابط دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب قم، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط مذكور بـه سـايت   از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه شرايط و 

  دانشگاه مراجعه نمايند.
  امام صادق(ع): دانشگاه -11

هاي مديريت آموزشي، معارف اسالمي و ) در رشته1393-94اهداف متعالي دانشگاه و با امتياز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي سال تحصيلي ( بر اساسدانشگاه امام صادق(ع)  الف)
   پذيرد.شرايط ذيل دانشجو مي بر اساس، منحصراً از جنس زن و (در مقطع كارشناسي ارشد) گرايش حقوق خانواده -حقوق

شـرايط عمـومي آزمـون    كسـب   سال تحصيلي جـاري الزم اسـت عـالوه بـر    در دانشگاه امام صادق(ع) پرديس خواهران، داخلي كننده در آزمون كليه داوطلبان شركت ب) شرايط داوطلبان:
  كارشناسي ارشد ناپيوسته، داراي شرايط اختصاصي زير باشند:

در آزمـون كارشناسـي   و پذيرش نام ثبت -4داشتن شرايط جسماني متناسب با دوره تحصيلي.  -3واليت فقيه.  التزام به نظام جمهوري اسالمي ايران و -2تدين به دين مبين اسالم.  -1
انتخـاب  سازمان سنجش آموزش كشـور  در آزمون كارشناسي ارشد شدگان پذيرفتههاي دانشگاه امام صادق(ع) از بين توضيح: با توجه به اينكه داوطلبان رشته* 1393ارشد ناپيوسته سال 

نام نموده و شماره پرونده آزمون كارشناسي در آزمون داخلي دانشگاه امام صادق(ع) نيز ثبت 1393آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال  گردند، الزم است داوطلبان عالوه بر شركت درمي
وطلبان در صـورت پذيرفتـه شـدن، از امتيـازات دريافـت وام دانشـجويي طبـق روال و        نام دانشگاه امام صادق(ع) درج نمايند. الزم به ذكر است كه دادر برگ درخواست ثبتخود را ارشد 

  گيرد.، همچنين به كليه دانشجويان شهرستاني خوابگاه تعلق ميهمصوبات صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار بود
رشته حقوق خانواده  يا )1117امتحاني  كد رشته( 1) مجموعه علوم تربيتي 4در آزمون كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (گرايش  داوطلبان واجد شرايط كه صرفاً -1: نامنحوه ثبتج) 

هاي دانشـگاه امـام   محل كدرشتهتوانند بر اساس موارد ذيل نسبت به انتخاب اند، مي) شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده1126امتحاني  كد رشتهمجموعه حقوق (و ) 10(گرايش 
در دانشـگاه امـام    نـام ثبـت توانند جهـت  داوطلبان ميالزم به ذكر است  باشد.هاي اين دانشگاه در برگه انتخاب رشته اينترنتي، ضروري ميمحل كد رشتهشود كه انتخاب متذكر مي صادق(ع) اقدام نمايند.

نـام ايـن دانشـگاه از    سـامانه ثبـت  نام اين دانشگاه نماينـد.  قدام به تكميل فرم ثبتا www.isuw.ac.ir :به آدرس »اينترنتيبه صورت نام ثبت«از روش  ،پرديس خواهران) صادق(ع
  آورد.نام بعمل ميبتاز داوطلبان ثخردادماه  16تا پانزدهم ارديبشهت ماه 
 سيبا، نزد بانـك ملـي ايـران، شـعبه مهرگـان تهـران (قابـل        0101530085005 ريال) به حساب شماره هزار ويست و پنجاهدريال ( 000/250پرداخت مبلغ  -1: نامد) مدارك الزم براي ثبت

كارنامه نتايج  تصوير -5شناسنامه.  تصويريك برگ  -3رنگي.  3×4دو قطعه عكس  -2 نام پس از پرداخت مسترد نخواهد شد.هزينه ثبت تبصره: ).پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران
نـام دانشـگاه اعـالم    زمان و چگونگي ارسال مدارك فوق در سامانه ثبتتوجه: تصوير برگ انتخاب رشته اينترنتي آزمون كارشناسي ارشد. *  -5. 1393سال  اوليه آزمون كارشناسي ارشد

 آيـد. پذيرش دانشگاه تشخيص داده شود از ادامه مراحل گزينش يا تحصيل داوطلب جلوگيري بعمل مينام و اي كه مغايرت شرايط داوطلب با شرايط ثبتدر هر مرحله :1بصره ت خواهد شد.
  دانشگاه امام صادق(ع) پرديس خواهران خواهد بود.در تهران شدگان، محل تحصيل پذيرفته :2تبصره 

 مديريت آموزشي سازمان سنجش آموزش كشـور سـال   آزمون كارشناسي ارشد در) هاي برتربا رتبه (اولويت رشته مجاز به انتخاب از داوطلبان پذيرفته شده و -1 ) اطالعات و تذكرات الزم: ه
 تخابمجاز به ان از داوطلبان پذيرفته شده و -2. آزمون شفاهي را كسب نمايند مورد نياز در آزمون مذكور و لذا داوطلبان الزم است امتياز آيد.آزمون معارف اسالمي بعمل مي اًصرف ،1393
 اختصاصي اين رشـته مطـابق جـدول دروس و    آزمون معارف اسالمي و دو هر ،)خانواده گرايش حقوق(حقوق  كارشناسي ارشد معارف اسالمي و آزمون برتر) در هايبا رتبه (اولويت رشته
الزم به ذكر اسـت دانشـگاه    -3. آزمون شفاهي كسب نمايند اختصاصي و معارف اسالمي،آزمون دروس  دو هر را در لذا داوطلبان اين رشته بايد امتياز مورد نياز آيد.آزمون بعمل مي منابع
اصـول فقـه، انديشـه     فقـه،  آزمـون معـارف اسـالمي در دروس    حوزه معارف اسالمي، اقدام به برگزاري دوره آمادگي علمي داوطلبان در پرديس خواهران جهت تقويت بنيه صادق(ع) امام

) 021-22131874-6( تلفـن  با اداره گزينش دانشگاه بـا شـماره   باره اين دوره، اطالعات بيشتر در دريافت نام وتوانند جهت ثبتداوطلبان مي. ده استنموزبان انگليسي  عربي و ،اسالمي
اختصاصي رشته حقوق خانواده  دروس آزمون نوبت صبح و در 7/4/1393، روز شنبه خانوادهقوق حآزمون دروس معارف اسالمي براي دو رشته مديريت آموزشي  -4 .تماس حاصل نمايند
 -5مالحظه نماينـد.   www.Isuw.ac.irنام در سايت در زمان ثبتبراي دريافت كارت ورود به جلسه اطالعات الزم را توانند متقاضيان مي برگزار خواهد شد. ن روزادر نوبت عصر هم

با توجه به اينكه دانشگاه  -6 باشد.سال و به صورت تمام وقت روزانه و رايگان مي 5/2نياز حدود دوره آموزشي كارشناسي ارشد ناپيوسته به تناسب رشته تحصيلي با احتساب دروس پيش
  .دانشگاه را رعايت نمايند گردند كه در طول تحصيل ضوابط اينعهد ميدانشجويان مت ؛است داراي شرايط خاص سسات آموزش عاليؤامام صادق(ع) از جمله م

  جدول دروس، ضرايب و منابع آزمون رشته مديريت آموزشي (ويژه خواهران)      
  منابع آزمون  شيوه آزمون  ضريب  نام درس
برآستان دين)، انتشـارات دانشـگاه امـام صـادق(ع).     (صد گفتار، سيره معصومين، مقام زن، انسان آثار شهيد مطهري خالصه   تشريحي  1  انديشه اسالمي

  (براي خريد كتاب به فروشگاه دانشگاه مراجعه شود)
  الفقه مظفر (مباحث الفاظ و اصول عمليه).تحرير اصولتشريحيتستي ـ   1  اصول فقه

  از منكر، متاجر، نكاح و طالق) از عليرضا اميني. اللمعه ابواب فقهي (صاله، صوم، امر به معروف و نهيتحريرالروضه في شرحتشريحيتستي ـ   1  فقه
  .گرامر و ترجمه متون عمومي و تخصصي رشته مرتبط  تستي  1  زبان انگليسي

  .4 در سطح مبادي العربيه ج صرف و نحو و ترجمهقواعد   تستي  1  زبان عربي
  

  جدول دروس، ضرايب و منابع آزمون رشته معارف اسالمي و حقوق گرايش حقوق خانواده (ويژه خواهران) 
  منابع آزمون  شيوه آزمون  ضريب  نام درس
صـادق(ع).  خالصه آثار شهيد مطهري (صد گفتار، سيره معصومين، مقام زن، انسان بر آستان دين)، انتشارات دانشـگاه امـام     تشريحي  1  انديشه اسالمي

   (براي خريد كتاب به فروشگاه دانشگاه مراجعه شود)
  .گرامر و ترجمه متون عمومي و تخصصي رشته مرتبط  تستي  1  زبان انگليسي

  .4در سطح مبادي العربيه ج  صرف و نحو و ترجمهقواعد   تستي  1  زبان عربي
  .)كامل جلد 2( مظفر الفقهاصولتشريحيتستي ـ   3  اصول فقه

  شرح لمعه شهيد ثاني. ابواب (نكاح، طالق، خلع، مبارات، ايالء، لعان، متاجر، ارث، وصيت، حدود و قصاص).تشريحيتستي ـ   4  فقه
معاونـت  انتشـارات  هـاي خـانواده)،   جلد مربوط بـه دادگـاه   5رويه قضايي ( -2. )دكتر عبداهللا شمس( آيين دادرسي مدني -1 تشريحي  2  آئين دادرسي مدني

  تحقيقات قوه قضاييه.آموزش و 
معاونـت  انتشـارات  هاي خانواده)، جلد مربوط به دادگاه 5رويه قضايي ( -2. )كاتوزيانناصر دكتر (جلدي  2حقوق خانواده  -1 تشريحي  4  حقوق مدني

  آموزش و تحقيقات قوه قضاييه.
هاي عمومي و انقـالب، بـدون حاشـيه نويسـي و     قانون آيين دادرسي مدني و قانون تشكيل دادگاه آزمون داخلي پرديس خواهران، همراه داشتن مجموعه قوانين خانواده، در جلسه توجه:

پرديس خواهران به نشاني: توانند در ساعات اداري به فروشگاه شركت تعاوني باشند، ميبالمانع است. ضمناً داوطلباني كه مايل به تهيه آثار شهيد مطهري مي حزيرنويس و غيرمنق
مراجعـه نماينـد. دسترسـي بـه سـاير منـابع از طريـق         8تهران، شهرك غرب، ميدان صنعت، بلوار شهيد فرحزادي، خيابان شهيد طاهرخاني، خيابان امـام صـادق(ع)، درب شـماره    

  باشد.پذير ميهاي معتبر امكانكتابفروشي
  :ـ قم دانشگاه باقرالعلوم(ع) - 12
 )2سـطح  ( 9پايـه  ارائه گواهي قبولي  -2). هاليه گرايشعلميه براي رشته مدرسي معارف اسالمي (ك هايبولي كتبي پايه دهم و شفاهي پايه نهم از مركز مديريت حوزهارائه گواهي ق -1

سـپردن تعهـد رسـمي بـه      -5. در دانشـگاه  تحصيلهمزمان با اشتغال به تحصيل حوزوي  -4. علمي موفقيت در مصاحبه -3ها. راي ساير رشتهبعلميه  هاياز مركز مديريت حوزهحوزه 
چنانچه دانشجويي به هر دليل قادر به ادامه تحصيل نباشد موظف بـه پرداخـت دو برابـر     -6دانشگاه مبني بر انجام خدمت به ميزان دو برابر مدت تحصيل در صورت درخواست دانشگاه. 

مطابق مقـررات   دانشگاه و يت امناأها براساس مصوبه هيميزان شهريه براي كليه رشته -8. نسبت به تأمين خوابگاه دانشجويان ندارددانشگاه تعهدي  -7هاي دانشگاه خواهد بود. هزينه
  .گرددشدگان داراي شرايط حوزوي شهريه اخذ نمياز پذيرفته -9گردد. وزارت علوم تعيين مي
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  هاپيوست  197صفحه   هاپيوست
  

  دانشگاه تهران: - 13
هاي مجموعـه  تاريخ مصاحبه رشته -2به زبان اصلي با توجه به گرايش مربوط صورت خواهد گرفت. ) 1131مجموعه رشته مطالعات جهان (كد هاي كليه گرايشبراي مصاحبه علمي  -1

؛ لـذا داوطلبـان بـراي    اعالم خواهد شد www.ut.ac.ir :دانشگاه به نشاني ) متعاقباً در سايت19587صنايع (كد محل تحصيل ـ  مطالعات جهان و دوره مشترك رشته مهندسي صنايع
  كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه مراجعه نمايند.

  :)(عحسين امامجامع  دانشگاه - 14
لـيكن پذيرفتـه شـدگان در صـورت وجـود ظرفيـت و       مين خوابگاه ندارد أدانشگاه تعهدي براي ت -2 گيرد.پذيرش دانشجو منحصرا از بين برادران صورت مي -1 ي:شرايط عمومالف) 

شـدگان  پذيرش نهايي از بين قبـول  -4 دانشجويان عالوه بر دروس مصوب موظف به گذراندن دروس عقيدتي سياسي خواهند بود. -3 توانند از خوابگاه استفاده نمايند.براساس الويت مي
بايسـت  داوطلبان عالقمند به تحصيل در دانشگاه جامع امام حسين(ع) مي -5 دانشگاه در رد يا قبول داوطلبان مخير است. گيرد وچند برابر ظرفيت و پس از احراز شرايط الزم صورت مي

  حداكثر تا زمان انتخاب رشته اقدام نمايند. www.ihu.ac.ir :نسبت به وارد كردن اطالعات فردي مطابق فرم مندرج در سايت دانشگاه به آدرس
نام و حداكثر قبل از انتخاب رشته مجوز موافقت با ادامه تحصيل خود را از مركز عمليـات نيـروي   بايست قبل از ثبتپرسنل رسمي سپاه مي: عضويت در سپاه -1 دانشجوي بورس:ب) 

 سپاه تا قبل از اعالم نتايج نهايي با شرايط ذيـل: پذيرفته شدن در مراحل مصاحبه، گزينش و عضويت رسمي در  -2 انساني سپاه دريافت و به مركز آزمون و سنجش دانشگاه ارائه نمايند.
ماه و به ازاي هر سـال عضـويت    3به ازاي هر سال سابقه فعال بسيج  :2تبصره  شود.سال به حداكثر سن اضافه مي 2: مدت خدمت ضرورت به ميزان 1تبصره . سال 24حداكثر سن  -1

 :4تبصـره   شـود. سال بـه حـداكثر سـن اضـافه مـي      5فرزندان معظم شهدا، جانبازان و مفقوداالثرها و آزادگان تا  :3تبصره  .شودماه تا حداكثر يك سال به حداكثر سن اضافه مي 2عادي 
از  15ل هـاي دولتـي و معـد   در مقطـع كارشناسـي از دانشـگاه    14داشـتن حـداقل معـدل     -2 گردد.سال به حداكثر سن اضافه مي 2باشند تا داوطلباني كه داراي سابقه خريد خدمت مي

  .هاي آزاد و پيام نوردانشگاه
هاي سازماني سپاه پاسداران انقالب اسالمي است، به منظور تأمين نيروي انساني متخصص و متعهد مورد نياز سپاه و كشـور،  اين دانشگاه كه يكي از دانشگاه دانشجوي غيربورس:ج) 

ـ علـوم  شناسي  و زيستتجزيه، فيزيك فيزيك، شيمي شيمي هاي در رشتهذيل بر اساس شرايط و ضوابط  1393عالوه بر پذيرش دانشجو مطابق ضوابط آزمون تحصيالت تكميلي سال 
(حداقل به ميزان يك سال  عضويت در سازمان بسيج مستضعفان -1 پذيرد.اند، دانشجو ميدر آزمون مذكور نيز شركت نمودهكه از بين برادران بسيجي ويژه واجد شرايط سلولي مولكولي 

داوطلبـان  *  .امضاء تعهدنامه مبني بر عدم ادعاي جذب و استخدام در سپاه -3. هاي مورد نياز سپاهها و پژوهشتوانايي در انجام تحقيقات، پروژه -2. ارائه گواهي آن در زمان مصاحبه) و
  مراجعه نمايند.  www.ihu.ac.irبراي كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني: 

  :شاهد دانشگاه -15
 ياسـالم  ينظـام جمهـور   ه،يـ فق تيبه وال ياعتقاد و التزام عمل -2. به احكام ياسالم و التزام عمل نيمب نياعتقاد به د -1: دانشجو در دانشگاه شاهد رشيپذ يو ضوابط اختصاص طيشرا

كامـل بـه ضـوابط و     يبنـد يپا -5 .ثرؤمـ  يفريك تينداشتن سابقه محكوم -4ي. قانونريغ يهاگروهها و احزاب و سازمان از يهوادار ،يالتيتشك يعدم وابستگ -3ي. و قانون اساسايران 
 احـراز دوره و  انيمتقاضـ  يعموم يهاتياست در خصوص صالح يهيبد*  است. رشيپذ ياساس طيخواهران از شرا يبه حجاب برتر (چادر) برا ياعتقاد و التزام عمل -6 .مقررات دانشگاه
دانشگاه تعهدي در خصوص تـأمين   -7 دانشگاه خواهد بود. نشيهسته گز دأييداوطلبان منوط به ت يينها رشيو پذ رفتهيدانشگاه صورت پذ نشيهسته گز يالزم از سو يموارد فوق بررس

  تواننـد از خوابگـاه اسـتفاده نماينـد.    قيمـت تمـام شـده مـي     خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم ندارد. اين گروه از دانشجويان صرفاً ًدر صورت وجود ظرفيت مازاد خوابگاهي و با پرداخت
 www.shahed.ac.ir :.      نشاني اينترنتيتهران: ابتداي اتوبان تهران ـ قم، روبروي حرم مطهر حضرت امام خميني(ره)، دانشگاه شاهدآدرس:  -8

  دانشگاه شهيد مطهري: - 16
هاي حوزوي و طلبگي و رعايت زي داشتن گرايش -2اسالم و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و واليت فقيه. ايمان و اعتقاد به دين مبين  -1 الف) شرايط اختصاصي:

پذيرفتـه شـدن در    -5عدم اشتغال به كار در خـارج از دانشـگاه.    -4 هاي درس.هاي داخلي دانشگاه و شركت در كليه كالسنامهسپردن تعهد مبني بر رعايت مقررات و آيين -3طلبگي. 
(بدون اعمال سهميه)  25تا  1هاي آموختگان حائز رتبهبه باال. تبصره: دانش 12و كسب ميانگين  نمره) 10آزمون اختصاصي و مصاحبه علمي با احراز حداقل امتياز قبولي (براي هر درس 

جهت آشنايي با نحوه و سير مراحل  -7باشد. اه براي دانشجويان خواهر فاقد امكانات خوابگاهي مياين دانشگ -6 باشند.از آزمون اختصاصي معاف مي، 1393كارشناسي ارشد سال آزمون 
  باشد.مواد و منابع آزمون اختصاصي دانشگاه به شرح جداول ذيل مي -8مراجعه نماييد.  www.motahari.ac.irورود به دانشگاه شهيد مطهري به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني: 

  :ج) مواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق خصوصي    :آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق اسالمي ب) مواد
  مالحظات  منبع دوره مورد نظر  ماده امتحاني    مالحظات  منبع دوره مورد نظر  ماده امتحاني

  غير از عباديات  شرح لمعه شهيد ثاني  فقه    غير از عباديات  شرح لمعه شهيد ثاني  فقه
  -  الفقه مرحوم مظفراصول  اصول فقه    -  الفقه مرحوم مظفراصول  اصول فقه

  -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب    -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب

حقوق تعهدات، مسئوليت مدني   -  حقوق مدني    حقوق تعهدات  -  حقوق مدني
  و عقود معين

  :لسفه و حكمت اسالميف) مواد آزمون اختصاصي براي رشته ه    :(گرايش كالم اسالمي) د) مواد آزمون اختصاصي براي رشته شيعه شناسي
  غير از امور عامه  شرح تجريد  كالم    غير از امور عامه  شرح تجريد  كالم
  -  المنطق مرحوم مظفر  منطق    -  المنطق مرحوم مظفر  منطق
  بخش الهيات  سبزواريشرح منظومه   فلسفه    بخش الهيات  شرح منظومه سبزواري  فلسفه

  -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب    -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب
  ا:) مواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق جزز    :قه و حقوق خانواده) مواد آزمون اختصاصي براي رشته فو

  غير از عباديات  شرح لمعه شهيد ثاني  فقه    غير از عباديات  شرح لمعه شهيد ثاني  فقه
  -  الفقه مرحوم مظفراصول  اصول فقه    -  الفقه مرحوم مظفراصول  اصول فقه

  -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب    -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب

حقوق تعهدات، مسئوليت مدني و   -  حقوق مدني
  حقوق خانواده

  -  -  حقوق جزاي عمومي  
  -  -  حقوق جزاي اختصاصي  

نـام و سـاير مراحـل    ، جهت ثبتخاص در سايت سازمان سنجشداراي شرايط هاي اعالم اسامي چند برابر ظرفيت رشتهداوطلبان الزم است پس از  :آزمون اختصاصي دانشگاه نامثبت) ح
نام صـرفاً از طريـق سـامانه فـوق و     ها و امور مربوط به ثبتمراجعه نمايند. كليه اطالعيه www.golestan.motahari.ac.irپذيرش به سامانه آموزش دانشگاه به نشاني اينترنتي: 

  در اختيار داوطلبان قرار خواهذ گرفت. www.motahari.ac.irپايگاه اطالع رساني دانشگاه به نشاني اينترنتي: 
اسكن شده با حداكثر  عكس -3. كارت مليتصوير اسكن شده پشت و روي  -2. شناسنامهصوير اسكن شده كليه صفحات ت -1 :نام در آزمون اختصاصي دانشگاهبراي ثبت مدارك الزم) ط

راغت التحصيالن) يا گواهي اشتغال به تحصيل در آخرين ترم با ذكر تاريخ فگواهي عكسدار مبني بر پايان تحصيل دوره كارشناسي (براي فارغتصوير اسكن شده  -4. كيلوبايت 200حجم 
(بـدون   25تا  1تبصره: داوطلباني كه حائز رتبه . 1393كارنامه آزمون تحصيالت تكميلي سال تصوير اسكن شده  -5. (ذكر ميانگين كل در هر دو مورد ضروري است) 31/6/93حداكثر تا 

  نام نمايند.الذكر ثبتسامانه فوقباشند، از آزمون اختصاصي معاف هستند ولي الزم است در اعمال سهميه) آزمون تحصيالت تكميلي مي
  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ـ تهران: گاهدانش -17
شود كه در صورت معرفي دانشگاه و نياز سازمان صداوسـيما بـه ميـزان دو    داوطلب در شروع تحصيل متعهد مي -2 داوطلب بايد مؤمن و متعهد به نظام جمهوري اسالمي ايران باشد. -1

تبصره: در صورت موافقت سازمان با انجام تعهد خدمت  كند، مشغول به انجام خدمت شود.آموختگي در هر يك از مراكزي كه سازمان تعيين ميبالفاصله پس از دانش برابر مدت تحصيل
صـورت   ايـران در  اسـالمي  جمهوري زمان صداوسيمايكاركنان رسمي سا . تبصره:سال تمام 30سن  حداكثر -3 براي داوطلبان مشمول خدمت وظيفه امريه برابر ضوابط اخذ خواهد شد.

گزينش سـازمان صداوسـيماي جمهـوري     تأييد -5. موفقيت در مصاحبه حضوري (تخصصي و عمومي) -4 توانند در آزمون شركت نمايند.سال سنوات خدمت، مي 12ماندن حداقل  باقي
ايـران   اسـالمي  جمهـوري  توجه به ضوابط مربوط و شرايط خاص سـازمان صداوسـيماي   شت سازمان (جانبازان عزيز بابرخورداري از سالمت كامل به تأييد مركز بهدا -6 اسالمي ايران.

م بـه  پذيرفته شدگان ملـز  -7 مصاحبه علمي، تأييد گزينش سازمان و مركز بهداشت به ترتيب الويت در زمان تعيين شده پذيرش خواهند شد. متقاضيان پس ازتذكر:  .انتخاب خواهند شد)
تبصره: كمك هزينه تحصـيلي،   .كننددريافت ميكمك هزينه تحصيلي و برابر ضوابط دانشجويان در طول تحصيل  -8 و دروس خاص ارائه شده از سوي دانشگاه هستند. هاگذرانده دوره

آموختگاني كه به سازمان جهت انجـام تعهـد خـدمت معرفـي     ع باالتر براي دانشادامه تحصيل در مقاط -9 پرداخت خواهد شد. نامه برابر قوانين سازمانهديه ازدواج و كمك هزينه پايان
الذكر صرفاً مربوط به دوره روزانه بوده، لهذا داوطلبـان دوره نوبـت دوم (شـبانه)    مهم: شرايط و ضوابط فوق تذكر باشد.شوند منوط به كسب موافقت و صدور مجوز از سوي سازمان ميمي

ها و مؤسسات آمـوزش عـالي   هاي مختلف تحصيلي دانشگاهرشته(شبانه) نوبت دوم دوره مربوط به  صصي و عمومي، برابر شرايط و ضوابط پذيرش دانشجوضمن موفقيت در مصاحبه تخ
  .ابتداي اتوبان نيايش ،خيابان وليعصر(عج)، تهرانآدرس:  -10 يرش خواهند شد.پذ دفترچه راهنماهمين عدم ارائه امكانات رفاهي و ...) مندرج در  ،(پرداخت شهريه

   www.iribu.ir  نشاني اينترنتي:       021-22168538 و 22021933 و 22014688 :تلفن
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  هاپيوست  198صفحه   هاپيوست
  

 ر:اشت مالك صنعتي دانشگاه - 18
عدم سابقه عضـويت و وابسـتگي بـه     -3 .ايمان به انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران -2 .اعتقاد و التزام عملي به اصل واليت فقيه و قانون اساسي -1 عمومي: شرايطالف) 
تابعيت جمهوري اسالمي ايران بـراي داوطلـب و خـانواده     -5. عدم سوءپيشينه كيفري و عدم معروفيت به فساد اخالقي و اعتياد به مواد مخدر -4 .هاي سياسي غيرقانوني و الحاديگروه
هـاي  فعاليـت  تواننـد در هاي قانوني، دانشجويان اين دانشـگاه نمـي  با توجه به ممنوعيت -8 .انجام مصاحبه -7 .داشتن شرايط جسماني و رواني مناسب با دوره تحصيلي منتخب -6 .وي

هـاي  پـروژه برابر مقـررات دانشـگاه كليـه     -2 .التحصيالن ممتاز در اولويت استخدام صنايع وابسته به وزارت دفاع قرار خواهند گرفتفارغ-1 ب) امتيازات: سياسي و حزبي شركت نمايند.
صورت  هاي تحقيقاتي را دارند درآن دسته از دانشجويان كه توانمندي انجام پروژه -3باشد. هاي تحقيقاتي و صنعتي وزارت دفاع مينامه دانشجويان كارشناسي ارشد مرتبط با پروژهپايان

دانشـگاه   -4مزايـاي آن برخـوردار شـوند.     برابر دستورالعمل مربوطـه از  حقيقاتي دانشگاه مشاركت داشته وهاي مراكز تنامه خود در انجام ساير پروژهه پايانژتوانند عالوه بر پروتمايل مي
هنـد  شهر و كـرج برخـوردار خوا  نمين خوابگاه ندارد ولي در صورت وجود امكانات تعدادي از دانشجويان روزانه غيربومي برابر مقررات از امكانات خوابگاهي در تهران، شاهيأتعهدي براي ت

توانند از مزاياي صندوق رفاه شدگان همانند ساير دانشجويان كشور ميپذيرفته -6 .هاي بومي دانشگاه استفاده نمايندشود داوطلبان خواهر از ظرفيتتوجه به بند قبل توصيه مي با -5 .شد
هماننـد   -1 ج) مالحظـات: شگاه، بانوان محتـرم دانشـجو بايـد پوشـش برتـر را رعايـت نماينـد.        با توجه به مقررات خاص دان -7 .نامه وزارت علوم استفاده نماينددانشجويان مطابق آيين

خانواده معظم شهدا و ايثـارگران و كاركنـان، همسـر و فرزنـدان كاركنـان وزارت دفـاع و        -2 .هاي ديگر هيچگونه منع خروج از كشور براي داوطلبان اين دانشگاه نيز وجود ندارددانشگاه
ظرفيـت پـذيرش    )%20( بيست درصد -3 .سال بيشتر باشد) 40 نبايد از 1/7/1393، در شرايط مساوي در اولويت قرار دارند (حداكثر سن كاركنان نيروهاي مسلح تا تاريخ نيروهاي مسلح

معرفي شده براي انجام مصاحبه و ساير مراحل را كسـب كـرده   آخرين فرد  امتياز %80هر رشته محل، تعلق به آن دسته ازكاركنان رسمي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح دارد كه 
  ند.مراجعه نماي www.mut.ac.ir: داوطلبان قبل از هر اقدامي، جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه به نشاني -4. باشند

 دانشگاه عالمه طباطبايي (مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو): -19
، با شرايط خاص و به صورت مصاحبه و كسب حـداقل نمـره الزم در زبـان    17351و  17350، 17349، 17348هاي ريزي بيمه (كدمحلرنامهذيرش دانشجو در رشته علوم محاسبات و بپ

  پذيرد. به دانشگاه انجام مي انگليسي از ميان چند برابر ظرفيت معرفي شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور
 نوشهر:دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) ـ  - 20

عدم سابقه عضويت و وابستگي بـه   -3ايمان به انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران.  -2اعتقاد و التزام به اصل واليت فقيه و قانون اساسي.  -1 شرايط عمومي داوطلبان:
  دانشـگاه تعهـدي نسـبت بـه تـأمين خوابگـاه نـدارد.        -1 اصـي دانشـگاه:  شـرايط اختص پيشينه كيفري و عدم معروفيت به فساد اخالقي. ءعدم سو -4هاي سياسي غيرقانوني. گروه

  نمايند بايد فرم ذيل را تكميل و در زمان مصاحبه ارائه نمايند.هاي اين دانشگاه را انتخاب ميداوطلباني كه رشته -3گيرد. صورت مي» مرد«پذيرش دانشجو صرفاً از بين داوطلبان  -2
  دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) ـ نوشهر براي  1393در سال ي تحصيالت تكميلي فرم تقاضاي شركت در آزمون ورود

  مشخصات فردي:
  شماره شناسنامه: ............................................................ - 4پدر: ........................................................... نام  - 3نام خانوادگي: ........................................................................  -2نام: ..........................................................  -1
  مذهب: ............................ -9....... .دين: ................................... -8محل تولد: ...........................................................  -7......................... تاريخ تولد: .................... - 6كدملي: .................................................................  -5
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  شهرستان: ...............................................................كد  -15تلفن تماس: ....................................................  -14

  مشخصات همسر:
  شماره شناسنامه: ......................................................... - 19........................................................ نام پدر:  - 18نام خانوادگي: ........................................................................  - 17............................................ ...نام: ....... -16
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  مشخصات فرزندان:
-  
-  
-  
-  
-  

 گاه علوم قضايي و خدمات اداري ـ دادگستري: دانش - 21
جهـت كسـب    داوطلبـان  -3 دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به واگـذاري خوابگـاه بـه دانشـجويان نـدارد.      -2باشد. تحصيل در دانشگاه بصورت تمام وقت مي -1 :عموميالف) شرايط 

   .نمايند مراجعهwww.ujsas.ac.ir : اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني
از بـين كاركنـان   فاً صـر  ،مربوط به شاغالن قوه قضائيه پـذيرش دانشـجو   هايمحل در كدرشته -2 .شودچند برابر ظرفيت مصاحبه علمي انجام مياز داوطلبان  -1 :اختصاصيب) شرايط 
شرط كـارگزيني محـل    بي قيد و ي وام موافقت كتبنپذيرفته شدگان نهائي در صورت اشتغال الزم است هنگام ثبت -3 گيرد.هاي وابسته صورت ميسازمان اداري قوه قضائيه و قضائي و

  خدمت خود را ارائه نمايند.
 دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري: - 22

 تماس حاصل نمايند.  021-64032031دانشگاه با شماره تلفن:  عمومي و اختصاصي داوطلبان جهت كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط
  اهواز: –غيردولتي ـ غيرانتفاعي اميرالمؤمنين(ع)  دانشگاه  - 23

آدرس: اهواز، امانيه، بلوار امام موسي صدر، جنب پل سلمان فارسي،  -3گيرد. پذيرش فقط از بين برادران صورت مي -2از معرفي شدگان چند برابر ظرفيت مصاحبه بعمل خواهد آمد.  -1
 www.amiralmomenin.ac.irوب سايت مؤسسه:     0611-3337505دورنگار:      3337525تلفن:     61339-73131.      كدپستي: 29پالك 

  غيرانتفاعي سوره:  غيردولتي ـ  دانشگاه - 24
ـ رشـته ذ  لـي در مراحل مصاحبه و حسب مورد در آزمون عم ديشدگان بايخاص بوده و معرف طيصورت شراها بهرشته هيكل يبرا دانشگاه نيدانشجو در ا رشيپذ -1   .نـد يشـركت نما  ربطي
در صورت انصـراف و   انيدانشجو -3خواهند بود.  ازينشيپ يهامربوطه موظف به گذراندن واحد يگروه آموزش صيو به تشخ يدوره كارشناس يليشدگان به تناسب رشته تحصرفتهيپذ -2
خوابگـاه   نيمأدر قبال ت يتعهد چگونهيمؤسسه ه -4 .نديپرداخت نما يو فناور قاتيتحق، زارت علوممانده را برابر ضوابط ويباق يهاترم هيثابت كل هيشهر ديها بادانشگاه ريانتقال به سا اي

 قيـ ملـزم بـه تحق   ينـ يهنـر د  ياعـتال  يشدگان در راستارفتهيپذ -6باشد. يبه عهده دانشجو م يلينامه تحصانيو رساله پا يعلم يو اردوها يكارگاه يمصرف يهانهيهز هيكل -5 .ندارد
و  يو فنـاور  قـات يتحق ،وزارت علـوم  ييمقررات و ضـوابط دانشـجو   هيكل تيبر رعا ديكأت -7 .خواهند بود ياسالم غاتياهداف سازمان تبل نهيپژوهش و توسعه در عرصه هنر متعهد در زم

  .اسـت  يشـدگان الزامـ  رفتـه يپذ يبرا ليدر طول دوره تحص ،باشديم دانشگاه نيا رشيپذ يهاتيو متعهد كه از الو نيونات هنرمند متدئش تيژه رعايو ضوابط خاص مؤسسه به و طيشرا
  .398پالك نبش كوچه كامياران،  ،آذربايجانخوش و  نيب ي،آزاد ابانيخ ،آدرس: تهران -9 خواهد بود. ياسالم غاتيسازمان تبل دأييو ت رشيمنوط به پذ يينها رشيپذ -8

   www.soore.ac.ir نشاني اينترنتي:      021-66874711 :تلفن
 :ـ قم غيرانتفاعي قرآن و حديث ـغيردولتي دانشگاه  -25

 ،گيـري از اسـتادان مجـرب دانشـگاهي و حـوزوي     بهره ،آموزشي مركز رايانه و آزمايشگاه زبانامكانات كمك ،برخورداري از فضاي مناسب آموزشي امكانات آموزشي و پژوهشي:الف) 
مركز نجوم و ستاره شناسي (شامل رصدخانه  ،رساني و اينترنتمركز اطالع ،برادران تاالرهاي مطالعة جداگانه براي خواهران و ،كتابخانة تخصصي علوم حديث، علوم قرآني و تاريخ اسالم

مجموعة ورزشي (شامل استخر،سونا، سالن بدنسـازي و   ،سالن اجتماعات و غذاخوري ،خوابگاه (خودگردان طبق ضوابط و ظرفيت دانشگاه) امكانات رفاهي:ب) *  نما در تهران).و آسمان
ضلع جنوبي حـرم   ،تهران: شهرريشعبه  -2 * 025-37176561: تلفن .بعد از شهرك جهاد ،خيابان شهيد نظري ثابت ،چهارراه نوبهار ،قم: بلوار پانزده خردادشعبه  -1 آدرس:ج) *  ...).

موفقيـت در مصـاحبة عمـومي و علمـي      -1 :دانشـجو  د) شرايط پـذيرش  *  www.qhu.ac.irپايگاه اينترنتي دانشگاه:   021-55952628: تلفن   .ع)عبدالعظيم ( مطهر حضرت
هاي جانبي آن (اعم از رفـاهي، فرهنگـي و ...) مطـابق بـا نـرخ      پرداخت شهرية دوره و هزينه -3 .نياز و جبراني ارائه شده از سوي گروه آموزشي مربوطگذراندن دروس پيش -2 .دانشگاه

ام آزمون ورودي تحصيالت تكميلي (رتبة كل داوطلب بدون سهميه)، از پرداخـت شـهريه در   : نفرات اول تا سي1تبصرة  ه.دفترچهمين مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مندرج در 
نامة مالي دانشجويي دانشگاه از تخفيـف در شـهريه برخـوردار    : دانشجويان برتر در هر سال (در طول سنوات مجاز تحصيل)، طبق آيين2 نيمسال) معاف خواهند بود. تبصرة 4طول دوره (

: در صـورت  4ه نماييد. تبصـرة  مراجع www.qhu.ac.irنامة مالي دانشجويي دانشگاه به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني: : براي دريافت اطالعات بيشتر از آيين3خواهند شد. تبصرة 
داوطلبـان   -5هـاي داخلـي دانشـگاه.    دستورالعمل رعايت كامل ضوابط و -4گردد. تخصيص داده شده بين دانشجويان توزيع مي تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان، اعتبار

، از تحصـيل  ت داشتن شرايط ذيل به عنوان بورسيه حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حـج و زيـارت  ) در صور1138شركت كننده در رشته امتحاني مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي (كد 
  ) داشتن تحصـيالت حـوزوي يـا حـداقل مـدرك سـطح دو.      3 به بعد). 1355سال (متولدين سال  37) دارا بودن حداكثر سني 2) قبولي در مصاحبه ورودي. 1مند خواهند شد. رايگان بهره

) سپردن تعهد خدمت به ميزان سه برابر مدت تحصيل به حوزه نمايندگي ولـي فقيـه در   5هاي فعاليت نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت. جسمي متناسب با حوزه ) داشتن سالمت4
تـذكر: مـواد و منـابع     ي ولي فقيه در امور حـج و زيـارت. *  ريزي شده توسط نمايندگ) شركت و قبولي در دوره مكالمه انگليسي برنامه6امور حج و زيارت در صورت كسب امتيازات الزم. 

) خواهد بود و در صورت اعالم منابع ديگري از سوي گـروه  1138و  1133، 1113، 1112، 1111( :امتحاني هايمصاحبة علمي، همان منابع آزمون ورودي تحصيالت تكميلي در كدرشته
  د.ياطالع عموم خواهد رسآموزشي، اطالعات كامل از طريق پايگاه اينترنتي به 
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  دانشگاه مذاهب اسالمي:    - 26
نداشـتن سـابقه محكوميـت سياسـي و      -3نداشتن منع ادامه تحصيل از نظر نظام وظيفه عمـومي.   -2. ايران اعتقاد به دين مبين اسالم و نظام جمهوري اسالمي -1 الف) شرايط عمومي:

 30دارا بـودن حـداكثر    -1 ب) شرايط اختصاصـي:  دارا بودن مدرك كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري.  -5التزام و تعهد عملي به تقريب مذاهب اسالمي.  -4كيفري. 
ـ اار -4. تحصـيالت تكميلـي  موفقيت در آزمون شفاهي داخلي دانشـگاه پـس از اعـالم پـذيرش در آزمـون       -3اعتقاد به مذهب تشيع يا يكي از مذاهب رسمي اسالمي.  -2سال سن.  ه ئ

نامـه دوره تحصـيالت   آموزش در اين دانشـگاه بـر اسـاس ضـوابط و آيـين      -1 ج) تذكرات: نامه از دو شخصيت علمي، روحاني يا دانشگاهي در صورت دعوت براي آزمون شفاهي.معرفي
پنجـاه   -3دانشگاه تعهدي در برابر تأمين خوابگـاه نخواهـد داشـت.     -2گردد. مورد تأييد وزارت متبوع صادر مي آموختگان مدرك كارشناسي ارشدتكميلي وزارت علوم است و براي دانش

هاي برتر از پرداخت تمامي يا بخشي از شهريه مطابق ضوابط دانشجويان ممتاز و رتبه -4گردد. شدگان اخذ ميدرصد از هزينه تحصيل مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از پذيرفته
دانشگاه تعهـدي در برابـر تقاضـاي     -6ها وجود ندارد. هاي تحصيلي در اين دانشگاه امكان نقل و انتقال دانشجو به ساير دانشگاهجه به خاص بودن رشتهبا تو -5شوند. دانشگاه معاف مي
ها به صورت حضوري، تمام وقت و روزانـه  كالس -8دانشجويان بورسيه نهادهاي مختلف از نظر تحصيلي تابع مقررات دانشگاه خواهند بود.  -7شدگان نخواهد داشت. تغيير رشته پذيرفته

نيـاز خواهنـد   در صورت تشخيص گروه آموزشـي دانشـجويان واحـدهايي را بعنـوان دروس پـيش      -9ها تحصيل نمايند. توانند همزمان در ساير دانشگاهشود و دانشجويان نميتشكيل مي
  گذرانيد.

  رانتفاعي):معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان (غيردولتي ـ غي گاهدانش -27
براي برادران و خواهران بـه صـورت مجـزا     گاهمحيط آموزشي اين دانش -2. دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التزام عملي داشته باشند داوطلبان الزم است به -1

 در تربيت نيروهاي كارآمد براي تبليغ دين، اسـتفاده  گاهبا توجه به هدف اين دانش -3. براي كليه دانشجويان الزامي است گاهها و ضوابط پرورشي دانشنامهمقررات، آيين باشد و رعايتمي
دانشـجويان خـواهر    كفش ساده با رنگ تيره و همچنين عدم استفاده از هرگونه آرايـش) بـراي كليـه    از حجاب برتر (چادر مشكي ساده بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره،

شرعي چهره و همچنين عدم استفاده از  داوطلبان برادر موظف به رعايت ظواهر -4در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آمد.  نام يا ادامه تحصيل آنانالزامي بوده و در غير اينصورت از ثبت
سالمت كامـل جسـماني و روانـي، دارا     كليه داوطلبان بايد از -5گردد. مي و بعدازظهرها تشكيلهفته واخر معموالً در اهاي برادران كالس باشند. ضمناًهاي مروج فرهنگ بيگانه ميلباس

كليـه   -7نمايـد.  مؤسسات آموزش عالي موافقـت نمـي   ها وهبا انتقال و مهماني دانشجويان خود به ساير دانشگا گاهاين دانش -6باشند.  بودن قدرت تكلم، بينائي و شنوائي كامل برخوردار
 گاهشود و تحصيل در ايـن دانشـ  آزمون علمي و مصاحبه انجام مي براساس گاهپذيرش دانشجو در اين دانش -8را بگذرانند.  گاهتعيين شده توسط دانش نيازدانشجويان موظفند دروس پيش

التحصيالن، مدرك رسـمي مـورد تأييـد وزارت    باشد و به فارغو فناوري مي تحقيقاتدستاوردهاي علمي و دانشگاهي و حوزوي و برابر ضوابط و مقررات وزارت علوم،  براساس تجربيات و
 دانشـجويان  -10رفاه، به دانشجويان حائز شـرايط، وام تحصـيلي تعلـق خواهـد گرفـت.       در صورت تخصيص وام دانشجوئي از طرف صندوق -9شود. تحقيقات و فنّاوري اعطا مي علوم،

خدمت وظيفـه عمـومي منعـي     براي برادران پذيرفته شده كه از نظر -11استفاده نمايند. اي به صورت رايانهوعده غذاي دانشجوئي  يك ومنزل استيجاري) از خوابگاه (توانند ميغيربومي 
كـه واجـد شـرايط و ضـوابط فـوق       داوطلباني -12شوند. اند ترخيص ميحال انجام خدمت كه قبل از اعزام، غيبت نداشته نداشته باشند، معافيت تحصيلي صادر خواهد شد و داوطلبان در

 )عه معارف قرآن و عترت(گاتحصيل، دانش خودداري نمايند در غير اين صورت عواقب آن به عهده داوطلب بوده و در صورت منع از گاههاي اين دانشباشند الزم است از انتخاب رشتهنمي
ابتـداي خيابـان    ،بزرگراه شهيد خـرازي ، اصفهان واقع در گاهتوانند به ساختمان مركزي دانشكسب اطالعات بيشتر مي عالقمندان جهت -13. هيچگونه مسئوليتي را بعهده نخواهد گرفت

  ند.) تماس حاصل نماي105(داخلي  0311-3372020: شماره تلفن مراجعه يا با www.icqt.ac.ir :به نشاني گاهشهيدان غربي و پايگاه اينترنتي دانش
  :(غيردولتي ـ غيرانتفاعي) مــمفيد ـ ق دانشگاه - 28
ـ معتبر، اتمام پا فيبودن پژوهش و تأل ارشد، دارا يدر آزمون كارشناس يرقم كي يهارتبه ،ياحراز رتبه اول در مقطع كارشناس ليقب از يطيكه شرا يانيدانشجو -1 :شرايط عمومي )الف  هي

يي (با دريافت هزينه از دانشجو) خوابگاه دانشجوامكان واگذاري دانشگاه  -2 .شونديم برخوردار هيدر شهر فياز تخفتخفيفات، نامه طبق آيين ،را داشته باشند يهفتم و باالتر دروس حوزو
ـ  يهـا نامـه نيـي و مقـررات و آ  يو اسـالم  يون اخالقئش تيرعا -4 دانشگاه اخذ خواهد شد. يشورا بيبر اساس تصو يخدمات جانب يهانهيا هزامن أتيبرابر مصوبه ه -3 .دداررا   يداخل

 رشيپـذ  -5 اسـت.  يالزامـ  ديـ ها و مراكز وابسـته بـه دانشـگاه مف   و پوشش چادر توسط خواهران در تمام بخش يحجاب كامل اسالم تيرعا نيو همچن انيدانشجو هيدانشگاه توسط كل
  ها طبق ضوابط مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود.دوره شهريه -6 .رديگيبر اساس ضوابط و مقررات مربوط توسط دانشگاه انجام م يرانيرايغ انيدانشجو
مكاسـب و   عيـ ب يهـا از كتـاب  يدانشگاه (امتحان كتب يدر آزمون داخل تيموفق -2. حوزه علميه» يسطح حوزو«اتمام مرحله  -1 :(با مصاحبه) متمركز مهيصورت نبه ياختصاص طيراب) ش

تحصيل داوطلبان طلبه كه واجد شرايط  -5. دانشگاه يداوطلب از سو تياحراز صالح -4ي. كتب مونالزم در آز ازيپس از كسب امت يدر مصاحبه علم تيموفق -3 .االصول)هيجلد اول كفا
نداشـتن رابطـه   «و « دانشـگاه برابـر مـدت تحصـيل در صـورت درخواسـت       سپردن تعهد رسمي مبني بر انجام خـدمت دو «الزم براي دريافت بورس تحصيلي از دانشگاه باشند، به شرط 

توانند با پرداخت شهريه برابر بـا  به صورت رايگان خواهد بود. تذكـر: دانشجوياني كه برخي از شرايط فوق را نداشته باشند، مي» استخدامي يا تعهد خدمت در مؤسسات دولتي و غيردولتي
  مراجعه نمايند). www.mofidu.ac.ir :يدانشگاه به نشانبه سايت اينترنتي  شتريب اطالعات(داوطلبان براي كسب  شهريه دانشجويان متمركز تحصيل نمايند.

  : ايرانصنعتي هاي علمي علمي و پژوهشسازمان  -29
  باشد.اين مركز آموزشي فاقد امكانات خوابگاهي مي -2پژوهش محور.  -1

  سازمان مديريت صنعتي (غيرانتفاعي) ـ تهران:   -30
سازمان فاقـد خوابگـاه و    -3نامه سازمان مديريت صنعتي. پرداخت شهريه مطابق آيين -2اي كه با شركت در دوره مغايرت داشته باشد. ها به گونهنداشتن تعهد به مؤسسات و سازمان -1

در رشته مـديريت   -5) به روش متمركز (بدون مصاحبه) انجام خواهد شد. 1260وري (كد مديريت سيستم و بهره -پذيرش دانشجو در رشته مهندسي صنايع  -4باشد. امكانات رفاهي مي
  باشد.پس از خاتمه مقطع كارشناسي و پذيرفته شدن در مصاحبه اختصاصي سازمان مديريت صنعتي، براي متقاضيان الزامي ميسال سابقه كار  3 حداقل دارا بودن) 1148اجرايي (كد 

   021-22043005تلفن: 
  مگاموتور (گروه صنعتي سايپا):شركت   - 31

 در صورت انتخاب رشته ديگر بعبارت ديگر در مصاحبه تخصصي خواهد بود. پذيرش نهايي براساس نمره آزمون و -2سيستم محركه خودرو.  التحصيلي مهندسي مكانيك،مدرك فارغ -1
  .شته پذيرش گرددتواند در اين رآن، داوطلب نمي كسب نمره قبولي در اين رشته و ت قبل ازياولو
  االنبياء ارتش جمهوري اسالمي ايران:قرارگاه پدافند هوايي خاتم - 32
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  هاپيوست  200صفحه   التحصيالن رتبه اولفرم تأييديه فارغ
  

  شماره داوطلبيمحل درج 
              

              
  محل درج شماره پرونده

              

  ها و مؤسسات آموزش عاليهاي كارشناسي دانشگاهالتحصيالن رتبه اول دورهفرم تأييديه فارغ
  1393در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال 

  
  1393//                    تاريخ:                                        باسمه تعالي                     

                       
  ...................................................شماره:                         

  
  

  

  ..........................................: به شماره شناسنامه .................................... فرزند: .......................................................... نام و نام خانوادگي: دانشجو از:
  .......................................... در سال تحصيلي:  ........................................................................ ورودي رشته: ........................ متولد سال:                    

  

  ................................................................................... رم آموزشي دانشگاه / مؤسسه آموزش عاليمعاونت محتبه: 
      

  با سالم و احترام      
ام و واجـد  خواهشمند است مقرر فرمايند، با توجه به اينكه در مرحله اول اعالم نتايج اين آزمون مجاز بـه انتخـاب رشـته شـده        

(بر اساس بند تـذكرات  ، مراتب از طريق مقتضي اين فرم باشم ضمن تأييدالتحصيالن رتبه اول ميشرايط استفاده از امتيازات فارغ
  به سازمان سنجش آموزش كشور براي برخورداري از امتياز رتبه اولي در اين آزمون، منعكس گردد.مندرج در ذيل اين فرم) 

  نام، نام خانوادگي و امضاي دانشجو:  
  

  1393/       /          تاريخ تكميل فرم:
  

   ......................................به شماره شناسنامه  ................................فرزند  .......................................................آقاي /شود كه خانمبدينوسيله تأييد مي

  عالي مشغول به تحصيل گرديده و در در اين دانشگاه/ مؤسسه آموزش 13     /   /          در تاريخ      13       متولد سال  

   ...................................................در رشته تحصيلي  13   /    /      واحد در تاريخ    ..................نيمسال با گذراندن تعداد  .................مدت 

  التحصيل شده است.از اين دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالي، با احراز رتبه اول فارغ                  با معدل كل           
  

  معاون آموزشي     
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي   

  
 

  

  تذكرات:
شـوراي   5/2/1390مصـوب  » هـاي تحصـيلي بـاالتر   نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود بـه دوره آيين«دانشجو الزم است مشمول مفاد  -1

هـا و مؤسسـات   بـه كليـه دانشـگاه   وزارت علوم، تحقيقات و فناوري توسط  2/3/91/و مورخ 22354هدايت استعدادهاي درخشان كه طي ابالغيه شماره 
  در همين دفترچه درج شده است.نيز اي از آن براي استفاده از امتياز رتبه اولي در اين آزمون باشد كه خالصهآموزش عالي اعالم شده است، 

فـرم   ايـن فـرم،  » الـف «هاي داوطلبي و پرونده مندرج در كارنامه نتايج اوليه، در قسمت التحصيل رتبه اول ضمن درج كامل مشخصات خود، شمارهفارغ -2
  التحصيلي خود ارائه نمايد.مذكور را به حوزه معاونت آموزشي محل فارغ

آن را در صـورتي كـه واجـد    » ب«التحصيل رتبه اول، قسـمت  ها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكميل شده از داوطلبان فارغدانشگاه -3
اين فرم را  در پرتال اينترنتي رتبه اول اين سازمان وارد و 6/5/1393، تكميل و تأييد نموده و حداكثر تا تاريخ باشندشرايط استفاده از امتياز رتبه اولي مي

گردد و هيچگونه مسئوليتي التحصيالن منظور نميدر پرونده دانشجو بايگاني نمايند. بديهي است در غير اينصورت امتياز رتبه اول براي اين قبيل از فارغ
  ازمان نخواهد بود.  متوجه اين س

  واصل گردد، اعمال نخواهد شد. 3التحصيالن رتبه اول به طريق ديگري غير از بند چنانچه اطالعات فارغ -4
  شود.هاي علوم پزشكي و وابسته به آن نميالتحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاهاين امتياز شامل فارغ -5
صورت ناقص از طريق پرتال هالتحصيلي داوطلبي، اطالعات بكامل تكميل نگردد و يا اينكه از طريق مؤسسه فارغصورت بديهي است چنانچه اين فرم به -6

مند شوند و هيچگونه مسئوليتي متوجه ايـن سـازمان   به اين سازمان ارسال گردد، موجب خواهد شد اين دسته از داوطلبان نتوانند از امتياز رتبه اولي بهره
  سازمان به اعتراضات واصله در اين خصوص پاسخگو نخواهد بود.نخواهد بود و اين 
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