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  به نام خدا

ها بط، تلفن و آدرس همه دانشگاهامشخصات، شرايط و ضواين بخش شامل 
هاي تحصيلي با آزمون رشتهدانشجو در پذيرنده و موسسات آموزش عالي 

 1401سراسري سال  (بدون آزمون) سوابق تحصيلي هاي براساسرشتهو 
  مي باشد.

  
  فهرست مندرجات

  

 هاي آزمايشي پنجگانه.هاي مختلفِ گروهجدول حداقل كارآيي اعضاء در رشته -1

  ) 1(صفحه  
  

هاي تحصيلي دانشگاه معلم متعهد خدمت در رشته شرايط و ضوابط پذيرش و تربيت دانشجو -2
 .رجايي شهيد دانشگاه تربيت دبيرفرهنگيان و 

  )4تا صفحه   2(از صفحه  
 

ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، مشخصات و شرايط دانشگاه -3
 و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي. تحقيقات و فناوري (دولتي و غير دولتي)

  )35تا صفحه   5(از صفحه  
 

 .و مراكز وابسته به دانشگاه آزاد اسالميمشخصات و شرايط واحدها  -4

  )36تا صفحه   35(از صفحه  

  
شود قبل از انتخاب رشته، با مطالعه اين بخش عزيز تقاضا مي متقاضياناز 

ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط دانشگاهمشخصات و و پس از اطالع از 
دانشجويان، دولتي و غيردولتي و همچنين نحوه خدمات رساني آنها به 

  نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند.
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 گانهپنجهاي آزمايشي هاي تحصيلي گروهحداقل اعضاء با كارآيي الزم مورد نياز در رشته

  1 صفحه 
 

  ء:كارايي اعضاحداقل ) 1
شگاه شهيد چمران اهواز و عالمه طباطبايي تهران مبادرت به با توجه به اينكه دان شتي تهران،  شهيد به اي اندازي پايگاه امكانات رايانهراههاي الزهرا(س)، تهران، 

هاي هاي مذكور را در اولويت انتخاب رشتههاي تحصيلي موجود در دانشگاهشود كه رشتهنابينا توصيه مي متقاضيانبه  ،اندويژه دانشجويان نابينا (روشندل) نموده
  تحصيلي مورد عالقه خود قرار دهند.

 باشدمي ذيل شرح به پنجگانه آزمايشي هايگروه تحصيلي مختلف هايرشته ايحرفه مطلوب هايدر فعاليت ثرؤعضو غيرم نقص
 و فني: رياضي علوم آزمايشي گروه تحصيلي هايمورد نياز در رشته الزم اعضاء با كارآيي حداقل) 1-1

  هاي مختلف نشود، ضروري است. هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني داشتن سالمت كامل و نقص عضوي كه مانع فعاليترشتهالف) در 
 رشته عضو غيرمؤثر در انتخاب نقص نوع گروه آزمايشي علوم رياضي و فني حصيليت هاييا رشته رشته نام    

شكي،  سي پز سي برق، مهند سيمهند سي كامپيوتر،  پليمر، مهند سي عمران، مهند صنايع، مهند سي  شيمي، مهند سي  مهند
مهندسـي مكانيك، مهندسـي نسـاجي، علوم كامپيوتر، كارداني فني برق، كارداني فني صـنايع، كارداني فني  ،معدن مهندسـي

 عمران، كارداني فني معدن و كارداني فني مكانيك.

ــنوايي يك گوش،  ــم، ش كارآيي بينايي يك چش
 ها و نداشتن كوررنگيدست

هاي ريلي، مهندسـي مواد و هاي ريلي، مهندسـي دريا، مهندسـي ماشـينمهندسـي حمل و نقل ريلي، مهندسـي خط و سـازه
 متالورژي، مهندسي نگهداري هواپيما و هوانوردي. 

نايي چشـــم كارآيي ها، شـــنوايي گوشبي ها و 
 هادست

ضو غيرمؤثر در فعاليت ب) نقص شته ايحرفه مطلوب ع سازيهاي معماري در ر شهر شته : برايو  سي هاير سازيمعماري مهند شهر سنتي امكان معماري ، كارداني،   و كارداني معماري 
 .است ضروري ترسيم براي فعال دست يكو حداقل  از هر دو چشم استفاده
  .ضروري است »بينيبرجسته«از  برخورداري بردارينقشه ج) در رشته

  :تجربي علوم آزمايشي گروه تحصيلي هايمورد نياز در رشته الزم اعضاء با كارآيي حداقل) 2-1
شي گروه تحصيلي هايشتهدر كليه ر) الف شكي آموز صي ،پز شخصذيل  در جدول كه بجز موارد خا ست گرديده م سالمت ،ا سماني بايد از   ، جهازخون ، گردش، تنفسقلب(از لحاظ  ج

  برخوردار باشند. ) و روانيادراري ، دستگاههاضمه
 هرشت عضو غيرمؤثر در انتخاب نقص نوع گروه آزمايشي علوم تجربي حصيليت هاييا رشته رشته نام

 تغذيه علوم
  .باشد رفتن راه قادر به مصنوعي با پاي باشد ولي پا نداشته دو -2  .چشم يك و گوش يك -1
 شست. از انگشت غير انگشت يك -3

 پرتودرماني تكنولوژي ،پرتوشناسي ، تكنولوژيداروسازي
  باشد. رفتن راه قادر به مصنوعي با پاي باشد ولي پا نداشته يك -2  .گوش يك و چشم يك -1
  .دست در يك شست از انگشت غير انگشت سه تا يك -3

 باشد.  رفتن راه قادر به مصنوعي با پاي ولي باشد نداشته اپ يك -2  .گوش يك -1 آزمايشگاهي علوم
  .گوش يك  عمل اتاق

 . گوش يك و چشم يك ، فيزيوتراپيهوشبري
  .باشد حركت به چرخدار قادر با صندلي باشد ولي پا نداشته دو -2 .چشم يك -1  شناسيشنوايي

 .دست يك -3. گوش يك -2 .چشم يك -1 و ايمني كار ايحرفه بهداشتمهندسي  محيط، بهداشتمهندسي 
 . گوش يك -2 .چشم يك -1 كاردرماني

 .پا يك -2 .گوش يك -1  سنجي بينايي
 .باشد الزم كارايي و داراي سالم اعضاء بايد كامالً بقيه فوق از موارد مذكور در جدول غير

  بايستي از سالمت كامل رواني و جسماني برخوردار باشد. متقاضيهاي گروه پزشكي (پزشكي، پرستاري، دندانپزشكي، مامايي و...) در ساير رشته -
ضو نقص) ب شته ايحرفه مطلوب غيرمؤثر در فعاليت ع صيلي هاير سي با گرايش تح شنا ست  شتنشيمي  هاي مختلف وزي ست يك حداقل دا شم يك ،د از  يك هر كه گوش يك و چ

ها و از آزمايش استفاده براي الزم با كارآيي دو پا و دو چشم داشتن كه شناسيزمين باشد. بجز رشته از هر دو پا محروم متقاضياگر  ، حتياست برخوردار باشند، ضروري الزم كارآيي
 . است ضروري صحرايي تعمليا انجام

ضو غيرمؤثر در فعاليت نقص )ج شته ايحرفه مطلوب ع صيلي هاير سبز، توليد گياهان  تح ضاي  ست، ف شيالت، چوب، مرتع و آبخيزداري، محيط زي تكنولوژي (گياهي، دامي، جنگلداري، 
سل و مديريت مناطق خشك و بياباني مندرج در ج شند و يا انگشت كوچك در دول زيرگروهداروئي و معطر، پرورش زنبور ع ست داده با شم و يك گوش از د ساني كه يك چ ها را ك

  توانند انتخاب نمايند.يك دست و يا هر دو دست نداشته باشند، مي
  :انساني علوم آزمايشي گروه تحصيلي هايمورد نياز در رشته الزم اعضاء با كارآيي حداقل) 3-1
 .نمايند توانند شركتباشند، مي معلول از پا و دست كه كساني ،آموزشي ريزيو برنامه مديريت گرايش و راهنمايي و مشاوره هايدر رشته )الف
 .باشند را داشته الزم تواناييها دست و حركت ، شنوايي، كالميبايد از لحاظ بينائي ولي ثر نيستؤعضو پا م نقص ،آموزشي تكنولوژي گرايش تربيتي علوم رشته در) ب

 كافي سالمت از از لحاظ بينايي بايد اجتماعي علوم پژوهشگري رشته و متقاضيان است ثر بالمانعؤعضو غيرم نقص ،اجتماعي علوم پژوهشگري استثناء گرايش به اجتماعي علوم در رشتهج) 
 برخوردار باشند.

  .باشدمي بالمانع معلولين ها شركتر رشتهدر سايد) 
  .نمايند خودداري مربوط هايرشته از انتخاب متقاضياناز  دسته اين است آيند لذا مناسبو ... برنمي ، تحقيق، مشاهدهنظير خدمات عملي دروس نابينا از عهده متقاضيان اينكه به توجه با -

  :هــنر آزمايشي گروه تحصيلي هايمورد نياز در رشته الزم كارآيياعضاء با  حداقل) 4-1
 برخوردار باشند.  ) و روانيادراري و دستگاه ، جهاز هاضمهخون ، گردش، تنفس(از لحاظ قلب جسماني بايد از سالمت است ذيل آمده در جدول كه جز موارد خاص به متقاضيان همة

 گروه آزمايشي هنر حصيليت هاييا رشته رشته نام رشته غيرمؤثر در انتخابعضو  نقص نوع
 چشمنشود، يكگير كاسته نحو چشمبه  از كارآيي كه ، به نحويجزيي با نقصو  دست و يك سالم دست يك

شمو يك  سالم شد، الزم  از كارآييكه  نحويبه  جزييبا نقص  چ  پا با نقص و يكسالم پاي  يكبرخوردار با
شد، نقص  الزم كه از تحرك نحويه جزيي ب شنواييبرخوردار با شنوايي الكن قبول قابل در   دو گوش كامل نا
 . است قبول غيرقابل

ــويري ارتباط ــويري، ، تص ــيآموزش ارتباط تص ، طراحي عكاس
صنايع صنعتي ستي،  شيد  و مرمت لباس و پارچه ، طراحي، نقا

  .آثار تاريخي
 . شناسيمردم وشناسي ، باستان سازي ، سينما، مجسمهنمايش  . است ضروري بدن كامل سالمت

سالمت برخورداري ست ضروريبدن كامل از  صورتيا ضي كه ، در  سمي معلوليت متقا شته ج شد اين دا  با
 باشد. موسيقي رشته  عملي آزمون مراحل انجام نبايد مانع معلوليت

   ني.موسيقي جها ، نوازندگيموسيقي ايراني نوازندگي
  :هاي خارجيزبان آزمايشي گروه تحصيلي هايمورد نياز در رشته الزم اعضاء با كارآيي حداقل) 5-1

 هاي خارجيگروه آزمايشي زبان حصيليت هاييا رشته رشته نام رشته عضو غيرمؤثر در انتخاب نقص نوع

و  تكلم قدرت، شنواييضعف در داراي  كه و معلوليني ذهني افتادگانجز عقب به
 . است ها بالمانعرشته در اين معلولين بقيهپذيرش نوشتن دارند، 

ــي و ادبيات زبان ــي زبان آموزش، انگليس ــي زبان، مترجمي انگليس ــي زبان، انگليس ، روس
ــي. زبان ــه مترجمي زبان روس  ، مترجميآلماني زبان، )مترجمي و ادبيهاي (گرايش فرانس

 . اسپانيايي و زبان ايتاليايي زبان، آلماني زبان
 . و زبان ژاپني استانبولياردو، زبان تركي  و ادبيات ، زبانارمني و ادبيات زبان الزم است كامالً سالم و هيچگونه نقص عضو نداشته باشند. 

ضيان*  شنوايي، تكلم و نوشتن كه موجب اختالل در تحصيل زباني هاي مختلف زبانورود به رشته متقا ضعف و نقص قابل توجهي در  هاي خارجي، الزم است 
  باشد، نداشته باشند.
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 1401مؤسسات آموزش عالي آزمون سراسري سال ها و مشخصات و شرايط دانشگاه
 

  2 صفحه 
 

 رجايي: شهيد هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرمتعهد خدمت در رشته يپذيرش دانشجو اختصاصي شرايط و ضوابط
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران،  63ماده › ب‹وپرورش و به استناد بند آموزشدر راستاي اجراي مفاد سند تحول بنيادين 

استخدامي سازمان اداري و 17/12/1400مورخ  71117مجلس شوراي اسالمي) و مجوز شماره  8/3/1369قانون متعهدين خدمت خدمت به وزارت آموزش و پرورش (مصوب  1ماده 
هاي مختلف تحصيلي در مقطع هاي اسالمي و نياز دورهوپرورش براي تأمين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود، متناسب با مباني و ارزشكشور، وزارت آموزش

پذيرد. متقاضيان  در ، دانشجو معلم مي1401اجد شرايط آزمون سراسري سال كارشناسي پيوسته براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، از ميان متقاضيان و
توانند پس از انتخاب رشته و موفقيت در مراحل هاي بعدي آزمون مزبور، ميهاي عمومي، اختصاصي و ساير شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچه و اطالعيهصورت احراز صالحيت

هاي انتخابي، در صورت اعالم قبولي نهايي، ادامه و همچنين كسب باالترين نمره علمي در مقايسه با ساير متقاضيان  آزمون در كد رشتههاي عمومي، اختصاصي بررسي صالحيت
 تحصيل نمايند. 

 :الف) شيوه پذيرش
نهايي  توسط سازمان سنجش آموزش كشور، در هريك از كد باشد. گزينش پذيري ميصورت بوميپذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي به - 1

  پذيرد.شده، صورت ميها با توجه به دامنه پذيرش كه در ستون (پرديس/ مخصوص داوطلبان بومي/محل خدمت) درجرشته محل
شده باشد شگاه تربيت دبير شهيد رجايي بومي استاني درجوپرورش دقت نمايند چنانچه در يك كد رشته محل دانشگاه فرهنگيان و دانهاي موردنياز آموزشمتقاضيان رشته - 2

شده باشد همه داوطلبان بومي  توانند در صورت تمايل با رعايت ساير شرايط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمايند. اگر بومي شهرستاني درجهمه متقاضيان بومي آن استان مي
شده باشد داوطلبان همان بخش و شته محل هستند. ليكن اگر از يك شهرستان فقط يك بخش در دامنه پذيرش درجهاي تابعه، مجاز به انتخاب كد رآن شهرستان و بخش

  اي خواهند بود.هاي مربوطه، مجاز به انتخاب كد رشته محل جهت استفاده از سهميه بومي منطقهدهستان
خاب كد رشته محل توسط داوطلب بومي آن استان وجود ندارد ليكن در گزينش نهايي اولويت شده است محدوديتي براي انتهايي كه براي يك استان درجدر كد رشته محل - 3

شوند. چنانچه در يك كد رشته هاي تابعه آن تلقي مياول با داوطلباني خواهد بود كه بر اساس دامنه پذيرش مندرج براي آن كد رشته محل، بومي  بخش يا شهرستان و بخش
شده است ولي داوطلب واجد شرايط بر اساس دامنه پذيرش وجود نداشته باشد ظرفيت  خالي مانده آن كد  ورت بومي شهرستان يا بخش درجصمحل كه پذيرش در آن، به

 يابد.  اند اختصاص ميرشته محل به داوطلبان بومي همان استان كه  كد رشته محل مزبور را انتخاب نموده
شدگان يابد. پذيرفتهدر ستون (پرديس/ مخصوص داوطلبان بومي/محل خدمت) تحت هر شرايطي براي پذيرش استاني تغيير نمينياز آموزشي(محل خدمت) مندرج   :1يادآوري

  وپرورش سهميه خدمتي بسپارد. نهايي مكلفند به مدت دو برابر طول تحصيل، تعهد خدمت محضري به آموزش
وپرورش باشد در اختيار اداره كل آموزشاستاني، شهرستاني و يا در يك بوم (چند شهر/شهرستان/ منطقه) ميصورت هايي كه بهمحل –تعيين محل خدمت كد رشته  :2يادآوري

صورت قطعي اعالم خواهد شد. عدم مراجعه به محل قانون متعهدين خدمت، به 3استان مربوط(استان سهميه خدمتي) خواهد بود كه بعد از فراغت از تحصيل به استناد ماده 
منزله استنكاف از ايفاي تعهد خدمت تلقي خواهد شد. تعيين محل صدور حكم آزمايشي در بين مناطق آموزشي تابعه جهت برقراري حقوق در طول شده، بهنخدمت تعيي

  باشد.تحصيل، در اختيار اداره كل استان  محل خدمت مي
 17/4/1398مورخ  965 جلسه مصوب ايران اسالمي جمهوري نظام عمومي سمي ر تربيت و تعليم انساني منابع تأمين و معلم تربيت زيرنظام برنامه 5 عملياتي هدف به توجه با - 4

مورخ  833مصوب  جلسه » نحوه جذب منابع انساني در مشاغل آموزشي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش« واحده ماده 4 تبصره همچنين پرورش و و آموزش عالي شوراي
 استاني صورت به كه» خدمت بوم براي «نياز پرورش، براساس و آموزش در تربيتي و آموزشي مشاغل در استخدام و گزينش ب فرهنگي، هرگونهشوراي عالي انقال  27/8/1399

 براي رديف ابقاي و بوده استخدامي رابطه قطع منزله به خدمت بوم از شده) قبول (فرد نيرو شدن خارج استخدامي، فرايند طي از بعد بنابراين .پذيردمي صورت بود خواهد
 آنان استخدامي رابطه قطع موجب استان، همان سطح در ويا كشور اجراي هاييا دستگاه و هااستان ساير به دليلي هر به جاييجابه درخواست بنابراين بود.  خواهد ستان ا بوم

 .شد خواهد
هاي مزبور را به هاي دانشگاهدانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي بوده و اقدام به انتخاب كد رشته محلهاي دانشگاه فرهنگيان و چنانچه متقاضي مجاز به انتخاب كد رشته محل - 5

هاي هاي انتخابي تا دو برابر ظرفيت پذيرش، براي انجام مصاحبه تخصصي و احراز صالحيتنمايد، بر اساس ضوابط و مقررات از ميان واجدين شرايط در آزمون بر اساس اولويت
منزله قبول نهايي فرد در وپرورش معرفي خواهند شد. معرفي متقاضي جهت انجام مصاحبه تخصصي بهو تخصصي از سوي سازمان سنجش آموزش كشور به آموزش عمومي
  گردد.  هاي مزبور تلقي نميدانشگاه

وپرورش قرار گيرد، سازمان هاي عمومي مورد تأييد آموزشحيتشده، بعد از انجام مصاحبه تخصصي و بررسي صالهاي عمومي و تخصصي متقاضي معرفيچنانچه صالحيت - 6
ج در دفترچه آزمون)  سنجش آموزش كشور بر اساس ضوابط مربوط و لحاظ نمودن اولويت برمبناي دامنه پذيرش بومي(بخش/شهرستان/استان و توضيحات كد رشته محل مندر

هاي ير داوطلبان، گزينش نهايي را انجام خواهد داد. بنابراين موفقيت در مصاحبه اختصاصي و بررسي صالحيتو با در نظرگرفتن نمره علمي نهايي داوطلب در مقايسه با سا
  .گردد منزله قبولي فرد براي دانشگاهاي مزبور تلقي نميعمومي به

بي(طبق ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور) و با رعايت شرايط و ضوابط كسب نمره علمي باالتر درگروِه آزمايشي مربوط در مقايسه با ساير داوطلبان در كد رشته انتخا  يادآوري:
  الزامي است .  وپرورش،آموزش

گيرد از فرايند گزينش نهايي براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد وپرورش قرار نميهاي تخصصي و يا عمومي آنان مورد تأييد آموزشداوطلباني كه صالحيت - 7
  اهند شد. رجايي حذف خو

  :ب) شرايط عمومي
  تابعيت جمهوري اسالمي ايران )1
  شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايراناعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته )2
 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )3
 داشتن سالمت كامل رواني، جسماني و توانايي انجام وظايف محوله   )4
 محكوميت جزائي يا كيفري مؤثرنداشتن سابقه  )5
 عدم اعتياد به مواد مخدر، دخانيات و الكل و هر نوع مواد اعتيادآور )6
 دانشگاهي(داوطلبان نظام آموزشي قديم) يا ديپلم متوسطه دوم (نظام آموزشي جديد)داشتن گواهينامه پايان دوره پيش )7

 به اختصاصي و بررسي صالحيت هاي عمومي از افرادي كه فاقد مدرك پيش دانشگاهي(نظام آموزشي قديم) ودرصورت معرفي داوطلب به آموزش وپرورش براي انجام مصاح تبصره:
 ديپلم (نظام جديدآموزشي) باشند تحت هر شرايطي، مجاز نخواهد بود.  يا

 شرايط اختصاصي: ج)
 خواهد بود.   در آزمون سرا سري رشته در گروه آزمايشي مربوط(در زيرگروه مربوط) جهت مجاز شدن براي انتخاب و باالتر 6500كسب حداقل نمره علمي كل  )1
  ي تحصيل در دانشگاه)هاي دولتي و غيردولتي، (از آغاز تا پايان  دورهگونه رابطه استخدامي يا تعهد خدمت(دائم يا موقت) به نهادها و سازماننداشتن هيچ )2
پايه  اول،دوم و سوم) دوم (معدل سه در دوره متوسطه 14عمومي ديوان عدالت اداري، حداقل معدل كل هيات  30/5/1397مورخ  1344و 1343با توجه به راي شماره  )3

 گردد.تعيين مي
  حداقل معدل كل، تحت هر شرايطي تغيير نخواهد داشت.   يادآوري:

صيل رشته مورد نياز آموزش وپرورش الزامي است. (متولدين سال تمام جهت تح 24قانون مديريت خدمات كشوري، داشتن حداكثر سن 43و  42سن مجاز: با رعايت ماده  )4
  توانند متقاضي بشوند) ؛به بعد مي 1/7/1377
نام در آزمون، كند، بنابراين تغييراتي كه پس از ثبتنام مياي است كه به استناد آن در آزمون ورودي ثبتمحاسبه سن هر داوطلب با توجه به مندرجات اصل شناسنامه: 1يادآوري

  اي،  قبولي وي لغو خواهد شد. ويژه تاريخ تولد داوطلب به وجود آمده باشد معتبر نيست و در صورت پذيرفته شدن در آزمون، در هر مرحلهدر مدارك هويتي، به
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  3 صفحه 
 

  شود.انجام خدمت سربازي و يا سوابق كاري و موارد ديگر، تحت هيچ شرايطي به سقف سني داوطلب افزوده نمي  :2يادآوري
  هاي مزبور، تحت هرشرايطي تغيير نخواهد داشت.  حداكثر سن ورود به دانشگاه :3يادآوري

  هاي اعالم شده ازسوي آموزش وپرورشبومي بودن داوطلب درهريك از كد رشته محل )5
 ها به شرح ذيل است: هاي تعيين بومي بودن داوطلبان در هر يك ازكد رشته محلمالك يادآوري:

و محل اخذ مدرك تحصيلي پيش دانشگاهي و دو سال آخر دبيرستان براي داوطلبان در يك بخش، شهر و يا استان باشد، داوطلب بومي آن بخش، شهر در صورتي كه  الف)
 شود.استان تلقي مي

عنوان بخش، شهر و استان داوطلب به كه محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر داوطلب در يك بخش، شهر و يا استان نباشد، بخش، شهر و استان محل تولدب) درصورتي
 شود.بومي وي در نظر گرفته مي

 اند، استان محل تولد، استان بومي اينگونه داوطلبان تلقي خواهد شد.ج) داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را در خارج از كشور گذرانده
و همچنين استان تولد ايشان نيز خارج از كشور بوده است، استان بومي اين قبيل داوطلبان  شهرتهران اند د) متقاضياني كه سه سال آخر محل تحصيل را خارج از كشور گذرانده

 خواهد بود. 
خدمت دفترچه درصورت وجود مجوزهاي قانوني براي استخدام، محل صدور حكم استخدام آزمايشي همان بخش ، شهر و استان بومي داوطلب بوده كه در ستون محل  )6

ه استان ست.  مسئوليت ساماندهي و به كارگيري، بعد از فراغت ازتحصيل به عهده اداره كل استان سهميه خدمتي خواهد بود.  براين اساس تغيير سهميآزمون درج شده ا
 باشد.يره ... ممنوع ميمحل خدمت قبل از شروع به كار و ايفاي تعهد، تحت هر شرايطي اعم از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تكفل، سرپرستي خانواده، فوت والدين وغ

هيات عمومي ديوان عدالت اداري، تعيين خدمت متعهدين خدمت پس از فراغت از تحصيل با آموزش وپرورش  30/5/1397مورخ  1344و 1343به موجب راي شماره  تذكر:
 مجاز به تعيين محل خدمت جديد درسطح همان استان خواهد بود. خواهد بود بنابراين، درصورت عدم نياز درمحل مندرج دردفترچه آزمون، اداره كل آموزش وپرورش استان 

هاي موردنياز آموزش وپرورش توانند رشتهنمايند، درصورتي ميها وموسسات آموزش عالي كه بااستفاده از قانون آموزش رايگان تحصيل ميدوره روزانه دانشگاه دانشجويان  )7
حل تحصيل اعالم نموده و فرم انصراف قطعي انصراف و ترك تحصيل دايم خود را به م 25/12/1400را انتخاب نمايند كه قبل از شروع ثبت نام در آزمون، حداكثر تا تاريخ 

 1400ها وموسسات آموزش عالي سال) راهنماي ثبت نام وشركت درآزمون سراسري ورود به دانشگاه1دفترچه شماره (76) مندرج در صفحه 2، مطابق فرم شماره (ازتحصيل
 باشد. را دريافت نموده باشد؛ درغير اين صورت، مجاز نمي

هاي اجرايي ودانشجويان داراي بورسيه به شرطي مجاز خواهند بود كه عالوه بر اخذ فرم انصراف، نسبت به تعيين تكليف ن داراي تعهد خدمت به دستگاهدانشجويا يادآوري:
 تعهد و موافقت دستگاه مربوطه را اخذ نموده باشد.   

) قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامه 42ستناد بند (ز) ماده (وظيفه معلمي به ابرخورداري از سالمت كامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني براي حسن انجام  )8
مورخ  1312و با توجه به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري (موضوع دادنامه شماره  هيأت دولت) 23/4/1389-44178/88383تصويب نامه شماره اجرايي ماده مزبور(

 ها و معيارهاي  ذيل الزامي است:دشرايط آموزش و پرورش با مالك، با تأييد پزشك معتمد واج)9/5/1397
 طور كامل و صحيح و نداشتن لكنت زبان به هر ميزان)توانايي و مهارت گفتاري (توانايي رعايت مخارج تمام حروف و اداي كلمات و عبارات، به) 8-1
  قدرت بينايي: ) 8-2

 بيستم) و نداشتن كوررنگي و انحراف چشم)   هر دو چشم بدون عينك و لنز، (حداقل ده دهم ياقدرت بينايي(قدرت ديد هر چشم حداقل پنج 
 ،باشددردو چشم، الزامي مي20/16هرچشم وداشتن ديد حداقل  10/10پس ازاصالح با عينك و لنز، داشتن ديد يادآوري:

 هر نوع نقص ميدان بينايي در يك يا هردوچشم؛  
 وس شديد هردو چشم؛دوربيني غير قابل درمان ونيستاگم  
 ضايعات وسيع، شديد وغيرقابل درمان در هردو قرنيه؛  
 باشد، ممنوع بوده و در بقيه ها ضروري ميهايي كه شناخت رنگ وطيف نوري در آنهاي گروه هنر و رشتههاي آموزش ابتدايي ورشتهكور رنگي( براي رشته

 ها بالمانع است)؛رشته
  .نابينايي در يك چشم  

  بل باشد)؛دسي 30شنوايي داوطلب نبايد بيش از شنوايي: توانايي شنيدن صداها و اصوات معمولي، نداشتن نقص شنوايي، (كم قدرت) 8-3
  ن:، وزقد) 8-4

مصاحبه تخصصي و رحله با توجه به مقتضيات هراستان و متناسب با وظايف شغل معلمي به تشخيص اداره كل آموزش و پرورش استان مربوط، طبق ضوابط و مقررات كه درم -
  گيرد.انجام معاينات پزشكي، مورد سنجش قرارمي

ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهحداقل قد الزم براي داوطلبان رشته تربيت بدني و علوم ورزشي، مطابق ضوابط مربوط به داوطلبان ورود به رشته تربيت بدني و علوم ورزشي   -
  باشد.مي

  هاي ظاهري و نمايان بدن؛ها و نداشتن كراهت منظر در اثر سوختگي، سوانح يا ديگر عوامل در صورت يا قسمتابي  اندامتغيير شكل مادرزادي يا اكتس) 8-5
 اي معلمي براساس تشخيص پزشك معتمد واجد شرايط .نداشتن نقص عضومشهود و موثر در انجام وظايف حرفه) 8-6
هاي خوني پاركينسون و بيماري -اسكروز آن پالك -هاي قلبيبيماري -نارسايي كليه -آسم -سيروز كبدي -قبيل ديابت هاي مزمن و صعب العالج ازعدم ابتال به بيماري) 8-7

 .كم خوني شديد مقاوم به درمان، تاالسمي ماژور و هرنوع بيماري شناخته شده موثر در انجام وظايف معلمي به تشخيص پزشك معتمد واجد شرايط -نظير لوسمي
  اي باشد.هاي كه براساس تشخيص پزشك  متعمد آموزش و پرورش مانع انجام وظايف حرفهبيماري موارد :ساير ) 8-8
  )شناسي ومشاوره جمهوري اسالمي ايرانشناسي از سازمان  نظام روانشناس متخصص ومتعمد آموزش وپرورش داراي نظام رواناحراز سالمت رواني براساس نظر روان )8-9

ايي با تعاليم ديني، تعداد، عالقه و انگيزه معلمي، عامل بودن به اخالق و رفتار متناسب با شأن و جايگاه معلمي، برخورداري از قدرت تعامل با ديگران و آشنبرخورداري از اس )9
  به ويژه قرآن كريم. 

شنواره خوارزمي در شرايط علمي برابر، براساس كد رشته محل نخبگان علمي و مهارتي، مخترعان، مبتكران، برگزيدگان المپيادهاي علمي، فرهنگي، هنري و مهارتي، ج )10
  انتخابي، از اولويت پذيرش برخوردار خواهند شد. 

ه شده ، به مدارك ارائمندي ازامتياز مربوط به مدارك امتيازآور درمصاحبه اختصاصي صرفاً درانجام مصاحبه قابل محاسبه واحتساب است وبعداز اتمام زمان مصاحبهتبصره ) : بهره
  جديد داوطلب، امتيازي تعلق نخواهد گرفت. 

  هاي پايه و علوم فناوري اطالعات احراز توانايي در مهارت )11
اي كه تعهد هاي آنان و اخذ مدرك كارشناسي دررشتهالتحصيالن دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي درصورت تأييد قطعي صالحيتاستخدام قطعي فارغ  )12

 ه آموزش وپرورش سپرده، امكان پذير خواهد بود. محضري ب
  سال دربدو استخدام قطعي بعد از فراغت از تحصيل 28داشتن حداكثر  )13
 برخورداري ازحسن شهرت، عامل بودن به اخالق و رفتار نيكو و متناسب با شأن و جايگاه معلمي )14
مجلس شوراي  16/9/1390قانون اصالح موادي از وظيفه عمومي مصوب  6ماده1و تكليف مقرر درتبصره 29/7/63قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب  7به موجب ماده )15

قطعي، مكلف به گذراندن دوره  سميهاي وابسته به آموزش وپرورش  قبل از اشتغال به كار درآموزش وپرورش و صدور حكم استخدام رالتحصيالن ذكور دانشگاهاسالمي، فارغ
 باشند. درصورت عدم مراجعه براي گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتي، هرمشكلي درراستاي تبديل وضعيت استخدامي به عهده ايشان خواهد بود. آموزش رزم مقدماتي مي

 تذكرات:
سال نخواهد بود.) به آموزش و پرورش تعهد خدمت محضري بسپارند كه پس  5اقل آن كمتراز پذيرفته شدگان مكلفند درآغاز تحصيل خود به ميزان دو برابر مدت تحصيل(حد )1

هنگيان و دانشگاه تربيت از دانش آموختگي به ميزان دو برابر مدت تحصيل خود، درمحل تعيين شده توسط وزارت آموزش وپرورش خدمت نمايند. تحصيل آنان دردانشگاه فر
شود. پرداخت سال دوره كارشناسي) آنان محسوب مي4باشد. مدت تحصيل دانشجو معلمان جزء سوابق خدمت (حداكثرتعهد محضري مي دبير شهيدرجايي منوط به سپردن

 سال مجاز خواهد بود. 4حقوق كارآموزي درطول تحصيل تحت هرشرايطي، صرفاً حداكثر براي 
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هاي حين تحصيل اعالم شده در هر استان و مشروط به حفظ شرايط پذيرش، احراز شرايط و كسب صالحيت ها و نيازهاياخذ تعهد، استخدام و بكارگيري افراد، متناسب با رشته )2
  ، خواهد بود.»سالجايي برون استاني، حداقل به مدت دهعدم جابه«در دانشگاه و سپردن تعهد  محضري رسمي مبني بر 

ال تحصيلي جديد بعد از اعالم قبولي از سوي سازمان سنجش آموزش كشور)، به منزله انصراف و نام در محل قبولي تحت هرشرايطي( حداكثر تاقبل از شروع سعدم ثبت )3
 تلقي خواهد شد.  » كان لم يكن «استنكاف از تحصيل تلقي شده و قبولي فرد 

 اشد.بروزي ميتحصيل دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به صورت شبانه )4
  باشد.ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي وغيردولتي وبالعكس ممنوع ميانتقال دانشجو به سايردانشگاه )5
نامه يا ريز نمرات و تأييديه تحصيلي به متعهدين مجلس شوراي اسالمي، تسليم گواهي 8/3/1369قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش وپرورش مصوب  4به موجب ماده  )6

  شود ممنوع است .  منده متعهد قبل از انجام يا لغو تعهد بتواند از مزاياي آن بهرهبه هر عنوان ك
هاي مورد نياز قانون متعهدين خدمت وسايرضوابط ومقررات مربوط صرفاً در رشته 4ادامه تحصيل متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش، به استناد مفاد ماده :1يادآوري

 فقت با ادامه تحصيل و صدور فرم مربوطه از سوي اداره كل آموزش وپرورش محل خدمت و سپردن تعهد خدمت جديد، امكان پذيرخواهدبود. آموزش وپرورش، درصورت موا
 زامي خواهدبود.هاي كارشناسي ارشد دانشگاه فرهنگيان، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت آموزشي و يا اداري درآموزش و پرورش الجهت ادامه تحصيل در رشته :2يادآوري
قانون مديريت خدمات كشوري و ممنوعيت اعطاي مأموريت آموزشي، ادامه تحصيل بعد از اشتغال به كار در مدارس، صرفاً  در  70و 61، 60با توجه به مفاد ماده   :3يادآوري

 خارج از ساعت اداري موظف، امكان پذير خواهد بود.
ها و بالعكس در بدو ورود و يا در طول تحصيل تحت هيچ شرايطي امكان تغيير دوره تحصيلي، انتقال وجابه جايي دربين دانشگاهتغييررشته وگرايش، تغيير اولويت انتخابي،  )7

امكان  ب و استخدام آنان پذيرنخواهد بود. ضمناً چنانچه دانشجويي تحت هرشرايطي دردوره كارداني متوقف شود به علت عدم نياز به خدمات آنان درآموزش و پرورش، جذ
  پذير نخواهد بود.

، شروع به تحصيل وحين تحصيل مجاز ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي درزمان ثبت نامهاي تحصيلي در دانشگاهاشتغال به تحصيل همزمان درهريك از دوره )8
 نبوده و تخلف محسوب خواهدشد.

 باشد، ملزم به گذراندن دروس تربيتي هستند. ي كه عنوان رشته آنها دبيري نميهاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايپذيرفته شدگان رشته )9
بط مندرج هاي تحصيلي مورد نياز آموزش و پرورش كه جزء معرفي شدگان چندبرابر قرارگيرند در صورتي مصاحبه به عمل خواهد آمدكه داراي شرايط و ضوااز متقاضيان رشته )10

سماني آنان نيز توسط پزشك معتمد واجد شرايط و سالمت رواني توسط روان شناس متخصص و معتمد  آموزش و پرورش، صرفاً درمهلت هاي جدر اين دفترچه بوده و ويژگي
 مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تأييد قرارگيرد.

و در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي هاي عمومي از شرايط قانوني از مراحل آزمون سراسري  براي پذيرش دانشجمصاحبه اختصاصي و بررسي صالحيت )11
هاي اعالم شده ازسوي سازمان سنجش آموزش كشور امكان پذير هاي عمومي صرفاً درمهلت مقرر مندرج در اطالعيهباشد انجام مصاحبه تخصصي  و بررسي صالحيتمي
 نوان امكان پذير نخواهد بود.باشد. انجام مصاحبه مجدد و يا تمديد مهلت اعالم شده به هيچ عمي

هاي عمومي، تحت هر شرايطي (بعد از معرفي از سوي سازمان سنجش آموزش كشور) به منزله انصراف عدم حضور در مراحل انجام مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيت )12
 هاي مورد نياز آموزش و پرورش  تلقي خواهد شد.ازرشته

 ها در واحدهاي تابعه (مراكز آموزش عالي) سطح استان تعيين خواهد شد.  طعي، توسط پرديسمحل تحصيل پذيرفته شدگان پس از ثبت نام ق )13
جايي نفر) براي تشكيل درپرديس محل قبولي نرسد، سازمان مركزي دانشگاه فرهنگيان به تشخيص خود نسبت به جابه 18هاي كه به حدنصاب الزم(حداقلكالس :1يادآوري

تلقي » كان لم يكن«شدگان حق هيچگونه اعتراضي را نخواهند داشت در غير اين صورت قبولي آنان اي كشور اقدام خواهد نمود. پذيرفتههپذيرفته شدگان درسطح پرديس
  خواهدشد. 
 باشد.) ممنوع مي1هاي دانشگاه فرهنگيان(به جزء مشمولين يادآوري جايي در بين پرديسانتقال و جابه :2يادآوري

ها باشد . چنانچه دانشجو به داليل موجه (به تشخيص دانشگاه) و يا برخي محدوديتروزي ميفرهنگيان ودانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  به صورت شبانهتحصيل دردانشگاه  )14
روزي  تعريف هاي شبانهبوط و برنامهبرنامه درچارچوب ضوابط ومقررات مرهاي فرهنگي و فوقدر خوابگاه ساكن نباشد مكلفند  همانند ساير دانشجويان خوابگاهي در فعاليت

 شده، مشاركت نمايند.
باشند و دردفترچه آزمون زمينه تخصصي رشته، مشخص نشده است. دانشگاه هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي كه داراي چند زمينه تخصصي ميدر رشته  )15

يه خدمت و وضعيت علمي دانشجويان ، نسبت به تعيين زمينه تخصصي اقدام خواهد كرد  بعد ازتعيين متناسب با نياز آموزش وپرورش با در نظر گرفتن  بومي بودن در سه
باشد. بديهي است  انتخاب دروس اختياري ازبين جدول دروس مندرج در جداول رشته عمومي زمينه تخصصي توسط دانشگاه، تغيير زمينه تخصصي تحت هرشرايطي مجاز نمي

 )2زشي (متناسب با نياز آموزش وپرورش) امكان پذير خواهدبود.(جدول شمارهبا نظر و تأييد گروه آمو
هاي هاي مزبور صالحيتهاي خاص دانشگاهگردد چنانچه در برخي از رشتههاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي به صورت قطعي تلقي ميقبولي در رشته )16

) قانون متعهدين خدمت به وزارت 1ها ، عدم امكان ايجاد كالس، به استناد ماده (يد قرار بگيرد به دليل تكميل ظرفيت پذيرشعمومي و اختصاصي داوطلب بعداً مورد تأي
  آموزش و پرورش براي پذيرش در رشته جديد عدم نياز براي آنان اعالم شده و ترتيب اثر داده نخواهد شد.

كند. درعين حال درصورت وجود هاي عمومي و تخصصي داوطلب، پس از اعالم نتايج نهايي آزمون سراسري محرز گردد، حقي براي آن داوطلب ايجاد نميچنانچه صالحيت )17
 داشت.  ، امكان اقدام  وجود خواهد 1401-1402ظرفيت پذيرش دركدرشته محل  مربوط، حداكثرتا قبل از شروع نيسمال دوم  سال تحصيلي 

اي آيد و براساس نتايج حاصله، گواهي صالحيت حرفهطبق مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش، درپايان دوره كارشناسي از دانشجومعلمان، ارزشيابي پاياني به عمل مي )18
 گردد. درسطوح مختلف صادر مي

كه شرايط الزم را نداشته است در هرمرحله از ثبت نام، تحصيل ويا استخدام آزمايشي و  چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص گردد )19
  هاي ناشي از آن خواهد بود.گردد و حسب مورد، مكلف به پرداخت خسارتقطعي، قبولي وي لغو مي

، مشروط به اداي سوگند معلمي و امضاي سوگندنامه معلمي خواهد صدور احكام كارگزيني و ابالغ اشتغال به كار معلمان  بعد از فراغت از تحصيل جهت تدريس در مدارس )20
  شود. بود. متن امضاء سوگندنامه در پرونده دانشجومعلمان نگهداري مي

لبان ذكور) از سوي كليه داوطلبان متقاضي و همچنين مقررات نظام وظيفه عمومي (داوط  1401مسئوليت رعايت شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون سراسري سال  )21
  در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده آنان خواهد بود. 

)، كه كليه داوطلبان ملزم به رعايت 1عالوه بر شرايط و ضوابط اختصاصي مذكور، رعايت شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي آزمون مندرج در اين دفترچه و يا دفترچه شماره ( )22
هاي قبلي سازمان سنجش آموزش كشور(براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه ) و يا اطالعيه1الذكر كه در دفترچه شماره (با موارد فوق آن بوده، الزامي است. شرايط وضوابط مغاير

 گردد.تربيت دبيرشهيدرجايي) درج شده باشد، لغو مي

 تذكرمهم: 
هاي جسماني به منزله اي عمومي، اختصاصي و همچنين بررسي ويژگيهمعرفي داوطلب از سوي سازمان سنجش آموزش كشور به آموزش و پرورش جهت بررسي صالحيت - 1

هاي افراد معرفي شده از سوي آموزش و پرورش، گزينش علمي نهايي گردد. درصورت تأييد صالحيتقبولي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تلقي نمي
 هاي انتخابي آنان، توسط سازمان سنجش آموزش كشور صورت خواهد گرفت. اند و با درنظرگرفتن اولويت) كسب نمودهآنان، براساس نمرات علمي  كه در آزمون كتبي(كنكور

هاي انتخاب رشته، محل تولد، محل اخذ مدرك سه سال آخر تحصيل دوره متوسطه مسئوليت درج اشتباه اطالعات و يا عدم درج اطالعات در مهلت مقرر براي تعيين اولويت - 2
ق ) و يا استفاده از تسهيالت نخبگان، صرفاً بر عهده داوطلب خواهد بود فلذا بعد از اعالم نتايج آزمون سراسري و در راستاي صيانت ازحقو %5ويا  %25سهميه ايثارگري(دوم، 

  ساير داوطلبان آزمون، به موارد ياد شده، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
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و وزارت بهداشت، درمان و  وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آموزش عاليها و مؤسسات رايط دانشگاهمشخصات و ش) 2
  آموزش پزشكي:

  :دولتيها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه )1-2
  نيست.  1401درج نام مشخصات يك مؤسسه در اين بخش به مفهوم پذيرش قطعي آن مؤسسه در سال ) 1-1-2 

 است ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو اعالم شده است. بديهيبخش توسط دانشگاه شرايط و ضوابط ذكر شده در اين )2-2-1
نمايند، شرايط خاص) اقدام به پذيرش دانشجو ميو  هاي داراي مصاحبه يا آزمون علمي (بورسيهها و مؤسساتي كه در رشتهدانشگاه

مطالعه به دقت شرايط مذكور را  متقاضياناهند نمود. لذا الزم است شرايط و ضوابط اعالم شده را در زمان مصاحبه بررسي و كنترل خو
  هاي مزبور نمايند.   ، مبادرت به انتخاب رشتهبودنشرايط واجد و در صورت 

نحوه ها و امكانات رفاهي و همچنين براي اطالع از وضعيت خوابگاه ،شود قبل از انتخاب رشتهعزيز توصيه مي متقاضيان همهبه ) 3-1-2
، ذيربط آموزش عاليمؤسسات  ها ودانشگاه هاي اينترنتيوبگاه، به ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي

  .مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خدمات اطالع حاصل نمايند
بگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و از ارائه خوا ،هاي نوبت دوم (شبانه)ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دورهدانشگاه )2-1-4

گردد انتخاب رشته توصيه مي متقاضيانباشند. لذا به معذور مي جـدّرفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) بطور  تسهيالتساير 
  خود را بومي نموده و رشته / شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند.

هاي دولتي جهت تأمين نياز خوابگاهي كشور، صندوق رفاه دانشجويان ) با توجه به اهميت تأمين خوابگاه براي دانشجويان و نظر به كمبود خوابگاه2-1-5
هر استان  هاي منتخبهاي غيردولتي كشور از طريق شوراهاي نظارت و ارزيابي و دانشگاهوزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام به ساماندهي خوابگاه

هاي غيردولتي هاي غيردولتي داراي مجوز، به سامانه خوابگاهگيري از خوابگاهخوابگاه، جهت كسب اطالعات بيشتر و بهره متقاضياننموده است. لذا 
 مراجعه نمايند.  www.swf.irاين صندوق به نشاني اينترنتي: 

  :هاي علوم پزشكي)(بجز دانشگاه دولتي و غيردولتي عالي آموزش و مؤسسات هادانشگاهدر  تحصيليهاي مختلف هريه دورهش) 6-1-2
ها و همچنين دانشگاه ، دانشگاه پيام نور وها و مؤسسات آموزش عالي دولتيدانشگاهو پرديس خودگردان (نوبت دوم (شبانه)، مجازي  »روزانه غير«هاي پذيرفته شدگان دوره

باشند. بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه مؤسسات غيرانتفاعي، ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مؤسسه محل قبولي خود مي
ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و دانشگاهلذا  رفته شدگان دريافت خواهد شد.تعيين و از پذيي مؤسسه ذيربط بر اساس تصميمات هيأت امنا مؤسسات،ها و دانشگاهدر اين 

  را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايند.  مصوب هيأت امنا نمايند، موظفند جداول شهريهنسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي »روزانه غير«هاي غيردولتي، كه در دوره
  غيرانتفاعي:ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه) 2-2

از نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه و يا براي اطالع از شرايط و ضوابط و همچنين  ،شود قبل از انتخاب رشتهعزيز توصيه مي متقاضيان همهبه  )1-2-2
  .دانشگاه ذيربط، مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خدمات اطالع حاصل نمايند اينترنتي وبگاه، به مؤسسه آموزش عالي

رفاهي به دانشجويان  ساير تسهيالتاز ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و غيردولتي و غيرانتفاعي ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه )2-2-2
  باشند.معذور مي خود
هاي دولتي جهت تأمين نياز خوابگاهي كشور، صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، ميت تأمين خوابگاه براي دانشجويان و نظر به كمبود خوابگاه) با توجه به اه2-2-3

 متقاضياناست. لذا  هاي منتخب هر استان نمودههاي غيردولتي كشور از طريق شوراهاي نظارت و ارزيابي و دانشگاهتحقيقات و فناوري اقدام به ساماندهي خوابگاه
هاي غيردولتي اين صندوق به نشاني اينترنتي: هاي غيردولتي داراي مجوز، به سامانه خوابگاهگيري از خوابگاهخوابگاه، جهت كسب اطالعات بيشتر و بهره

www.swf.ir  .مراجعه نمايند  
 شود:به شرح زير اعالم مي» كارشناسي«و » كارداني«در مقطع  » پزشكي پيش بيمارستانيهاي فوريت«شرايط پذيرش رشته ) 3-2

  هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور:هاي پزشكي پيش بيمارستاني در دانشگاهالف) ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو (زن/مرد) در رشته فوريت
  هاي پيشرفته قلبي و ...، العالج مانند: ديابت، فشار خون، آسم، نارسايي كليه، بيماريهاي مزمن، واگير و صعبداشتن سالمت جسماني و عدم ابتال به بيماري -1

عدم -4هاي مصنوعي، اده از اندامها و عدم استفنداشتن تغيير شكل مادرزادي يا اكتسابي اسكلت بخصوص اندام -3نداشتن صرع و هيچگونه عوارض رواني،  -2
قد متقاضيان زن نبايد از  -7داشتن قدرت بينايي و شنوايي كامل، -6داشتن قدرت تكلم طبيعي (نداشتن لكنت زبان)، -5اعتياد به سيگار و ساير مواد مخدر، 

سال  26سال و با احتساب مدت خدمت وظيفه عمومي  24سن حداكثر -8، سانتي متر كمتر باشد 170سانتي متر كمتر باشد و قد متقاضيان مرد نبايد از  165
تاييد سالمت جسماني و رواني و ساير موارد گفته شده -10هاي بدني جهت امدادرساني سريع و صحيح، آمادگي انجام تمرينات ورزشي و كسب مهارت-9باشد، مي

 اه.نام در دانشگتوسط دانشگاه مربوط پس از قبولي در آزمون و به هنگام ثبت
  هاي پزشكي پيش بيمارستاني:مراكز اورژانس پيش بيمارستاني جهت پذيرش در رشته فوريت ب) ضوابط پذيرش كاركنان عملياتي (غيراداري) ديپلمه

ديپلم نظام جديد به داشتن ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه و يا -4عدم اعتياد، -3عدم سوء پيشينه، -2اعتقاد و التزام به مباني جمهوري اسالمي ايران،  -1
سال سابقه كار  3حداقل -6العالج، هاي مزمن، واگيردار و صعبداشتن سالمت كامل جسمي و رواني و عدم ابتال به بيماري-5انضمام مدرك پيش دانشگاهي، 

از سنوات خدمت ايشان باقي مانده باشد، سال  10اي كه حداقل كاركنان ديپلمه-8سانتيمتر،  165داشتن حداقل قد -7در مراكز اورژانس پيش بيمارستاني، 
هاي پزشكي پس از فراغت از تحصيل مجاز به شركت در آزمون سراسري و پذيرش در رشته مشروط به سپردن تعهد خدمت به مركز مديريت حوادث و فوريت

 باشند.هاي پزشكي پيش بيمارستاني ميفوريت
ه را داشته باشد در غير اينصورت موضوع اشتباه يا اظهار خالف وي و يا فقدان هر يك از شرايط فوق در هر متقاضي بايد تمامي ضوابط و شرايط اين دور :1نكته 

  نام يا ادامه تحصيل خواهد شد.مرحله از دوره تحصيلي باعث محروميت متقاضي از ثبت
پذيرد و اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت براي مي هاي پزشكي پيش بيمارستاني بصورت متمركز با شرايط خاص صورت: پذيرش در رشته فوريت2نكته

  انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش بعد از مرحله انتخاب رشته اعالم خواهد شد.
  

  ***توجه  ***هاي مختلف تحصيلي   ها و رشتههاي ثابت و متغير دورهبراي اطالع از ميزان شهريه متقاضيان  ***  توجه ***
  پذيرنده دانشجو مراجعه نمايند.ها و مؤسسات آموزش عالي هاي مجري، به پايگاه اينترنتي دانشگاهدر دانشگاه
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  6 صفحه 
 

  ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
 هاي تحصيلي علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني:رشته 

يت دبير شهيد رجائي تهران به روش پذيرش دانشجو در رشته علوم ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و رشته آموزش تربيت بدني پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه ترب
 29/4/1401اند و از تاريخ اين سازمان اعالم نمودهدرگاه اطالع رساني ) از طريق 11/4/1401لغايت  5/4/1401مندي خود را در زمان مقرر (كه عالقه داوطلبانيشرايط خاص از بين 

  نموده اند، صورت مي پذيرد. اعالم 150تا  1اند و كد رشته محلهاي مربوط را در فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي از اولويت درآزمون عملي شركت نموده 2/5/1401تا 
https://d-tabriz.tvu.ac.ir/ استان	الزهرا(س) -اي دختران تبريز آذربايجان شرقي * آموزشكده فني و حرفه 

  04132808999	تلفن :		-روبروي پارك بانوان  -خيابان بهار  -تبريز		نشاني :
www.sarabums.ac.ir استان		آذربايجان شرقي * دانشكده علوم پزشكي سراب 

  :خودگردان زير نظر دانشكده خوابگاه آقايان :دولتي خوابگاه خانم ها		شرايط خوابگاه :
  04143237412		تلفن :	-تير  7نرسيده به ميدان  -خ امام خميني ره  -سراب 		نشاني :

www.mrgums.ac.ir استان		آذربايجان شرقي * دانشكده علوم پزشكي مراغه 

https://amozeshi.mrgums.ac.ir 
 شرايط عمومي:نشاني 

  04137276363	تلفن :		-ستاد مركزي  -جنب اداره راهنمايي ورانندگي  -خيابان معلم شمالي  -مراغه 		نشاني :
www.tct.ac.ir استان		آذربايجان شرقي * دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تبريز 

  04134779011		تلفن :	-جنب سپاه  -انتهاي كوي منظريه  -تبريز		نشاني :
www.bonabu.ac.ir استان		آذربايجان شرقي * دانشگاه بناب 

https://edu.ubonab.ac.ir/bsc-admission.html :نشاني شرايط عمومي 

  خوابگاه با اولويت بندي انجام مي شود و براي دانشجويان پسر، خوابگاه بصورت خودگردان تحت نظارت دانشگاه مي باشد.به دليل محدوديت خوابگاه ملكي خواهران، اعطاي 		شرايط خوابگاه :
  04137721066	تلفن :		-جنب پليس راه  -ابتداي بزرگراه واليت  -بناب 		نشاني :

www.tabrizu.ac.ir استان		آذربايجان شرقي * دانشگاه تبريز 

شجويان جديدالورود وجود ندارد.  -1	شرايط خوابگاه : شكده هاي اقماري مرند،اهر و ميانه ، امكان ارائه خوابگاه براي دان شگاه تبريز وجود -2دان شكده هاي اقماري مرند،اهر و ميانه به دان امكان انتقال از دان
  ندارد.

  04133393647		تلفن :	-بهمن  29بلوار  -تبريز 		نشاني :
www.azaruniv.ac.ir استان		تبريز -آذربايجان شرقي * دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  

http://amozeshi.azaruniv.ac.ir/Study.html :نشاني شرايط عمومي 

  04134327535	تلفن :		-جاده تبريز به مراغه  35كيلومتر  -تبريز 		نشاني :
www.sut.ac.ir استان		تبريز -آذربايجان شرقي * دانشگاه صنعتي سهند  

http://www.sut.ac.ir/edu/showpage.aspx?id=نشاني شرايط عمومي: ٢٦ 

  دوم (شبانه) و آموزش الكترونيكي (مجازي) خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.با توجه به محدوديت خوابگاه ، به دانشجويان نوبت 		شرايط خوابگاه :
  04133443801	تلفن :		-شهر جديد سهند  -تبريز 		نشاني :

www.tbzmed.ac.ir استان		آذربايجان شرقي * دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

  04133341289	تلفن :		-خيابان دانشگاه  -تبريز 		نشاني :
www.maragheh.ac.ir استان		آذربايجان شرقي * دانشگاه مراغه 

  04137278001	تلفن :		-ميدان مادر  -اتوبان اميركبير  -مراغه 		نشاني :
www.tabriziau.ac.ir استان		آذربايجان شرقي * دانشگاه هنر اسالمي تبريز 

  دانشگاه فاقد خوابگاه مي باشد.		شرايط خوابگاه :
  04135419975	تلفن :		- 4567/51385صندوق پستي  - 5164736931كد پستي  -ميدان حكيم نظامي  -خيابان آزادي  -تبريز 		نشاني :

www.osve.ac.ir استان		تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  

  معرفي به خوابگاههاي خودگردان مورد تاييد اتحاديه		شرايط خوابگاه :
  04136665604	تلفن :		-خيابان سبالن  -كوي الهيه  -به طرف باغميشه  -فهميده ميدان شهيد  -تبريز 		نشاني :

www.alghadir.ac.ir استان		تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي الغدير  

http://alghadir.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  04133120113		تلفن :	- 398قطعه -كوي سپهر-روبروي كوي استانداري  -خيابان استاندارد  -2وليعصر(عج)  -تبريز		نشاني :
www.chnaihe.ac.ir استان		تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان  

https://chnaihe.ac.ir/Pages/GbachelorP.php :نشاني شرايط عمومي 

  04133368864	تلفن :	- 22پالك  -آبان  13مابين كوي بزرگمهر و  -پاستور جديد  -آبرسان  -تبريز		نشاني :
www.raberashidi.ac.ir استان		تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد  

  خوابگاه ندارد.		شرايط خوابگاه :
  04136665138	تلفن :		- 7روبروي سبالن  -خيابان سبالن -جنب اداره گاز  -كوي باغميشه  -ميدان شهيد فهميده  -تبريز		نشاني :

www.roshdiyeh.ac.ir استان		تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي رشديه  

http://roshdiyeh.ac.ir/page/karshenasi :نشاني شرايط عمومي 

  04151051201	تلفن :	- 3خيابان فرشته -فرشته جنوبي  -اتوبان پاسداران  -تبريز		نشاني :
www.seraj.ac.ir استان		تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي سراج  

  خوابگاه براي خواهران موجود است.		شرايط خوابگاه :
  04135572830	تلفن :		-كوچه اراك  -خيابان امام خميني (ره)  -تبريز 		نشاني :

www.maragheh-sanati.ac.ir استان		آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه 

http://www.maragheh-sanati.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  04137455002		تلفن :	-جنب ورودي كوي طالقاني  -اتوبان شهيد درخشي  -پهراباد -مراغه 		نشاني :
www.shamsist.ac.ir استان		تبريز -فنّاوري شمس آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي علم و  

https://shamsist.ac.ir/?page_id=نشاني شرايط عمومي: ١٥١٢٢ 

  موسسه جهت رفاه حال دانشجويان، راهنمايي هاي الزم را براي استفاده از خوابگاه هاي خودگردان معمول خواهد داشت.		شرايط خوابگاه :
  04133863474	تلفن :		- 266پالك  -خيابان مايده -خيابان نور  -ياغچيان  -تبريز		نشاني :
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  7 صفحه 
 

  ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.mizan.ac.ir استان		تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي ميزان  

  معرفي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر و پسر		شرايط خوابگاه :
  04132890007	تلفن :		-مجتمع آذربايجان - 6روبروي شهرداري منطقه  -اي سازمان فني و حرفهبه طرف  -راه آهن  -تبريز		نشاني :

www.ucna.ac.ir استان		تبريز -آذربايجان شرقي * موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  

https://www.ucna.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  ارائه خوابگاه به صورت خودگردان براي برادران و خواهران.		خوابگاه :شرايط 
  04134429999		تلفن :	- 1283پالك  -بعد از تقاطع دامپزشكي -آهن خيابان راه -تبريز 		نشاني :

https://d-orumiyeh.tvu.ac.ir/ استان		آذربايجان غربي * آموزشكده فني و حرفه اي دختران اروميه 

  04432223601	تلفن :	-خيابان فرهنگ  -خيابان والفجر -اروميه		نشاني :
https://d-khoy.tvu.ac.ir/ استان		اي دختران خويآذربايجان غربي * آموزشكده فني و حرفه 

  04436333454	تلفن :		-نرسيده به ميدان كشاورز  -خيابان شهيد كوچري  -خوي 		نشاني :
www.khoyums.ac.ir استان		غربي * دانشكده علوم پزشكي خويآذربايجان  

  دانشكده داراي خوابگاه مشاركتي مي باشد.		شرايط خوابگاه :
  04436255777		تلفن :	-معاونت آموزشي تحقيقات و دانشجويي فرهنگي  -روبروي ميدان خشكبار -انتهاي بلوار وليعصر عج -خوي 		نشاني :

https://afo.ac.ir/ استان		شهيد قاضي طباطبايي -دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك اروميه آذربايجان غربي *   
  04432776886	تلفن :		-يك و نيم كيلومتري جاده سرو  -اروميه		نشاني :

www.urmia.ac.ir استان		آذربايجان غربي * دانشگاه اروميه 

شجويان كارشناسي و دكتري حرفه اي دامپزشكي: 	شرايط خوابگاه : شگاه  -1براي دان سوم و چهارم -2يكسال اول تحصيل در خوابگاه هاي خوگردان تحت پوشش دان سال هاي دوم،  شجويان كارشناسي  دان
شهر و پرديس نازلو  سال آخر تحصيل در خوابگاهها -3تحصيل در خوابگاه هاي دولتي در  شجويان كارشناسي و پنج  سال اول همانند دان شجويان دكتري حرفه اي دامپزشكي يك  سكاندان شگاه ا ي دولتي دان

ن در طول دوره تحصــيلي در خوابگاهدانشــجويان پذيرفته شــده رشــته هاي تحصــيلي مركز آموزش عالي شــهيد باكري مياندوآب خانم ها در طول دوره تحصــيلي در خوابگاه دولتي و آقايا -4داده مي شــوند 
044 - 32752451شــبانه و مهمان از ســاير دانشــگاهها خوابگاه دولتي واگذار نمي گردد. شــماره تماس اداره امور خوابگاهها به دانشــجويان  -5خودگردان تحت پوشــش دانشــگاه اســكان داده مي شــوند 

  044 - 32770911نمابر  044 - 32752735 044 - 31942451
  04432755287	تلفن :		-پرديس نازلو دانشگاه  -جاده سرو  11كيلومتر  -اروميه 		نشاني :

www.uut.ac.ir استان		آذربايجان غربي * دانشگاه صنعتي اروميه 

http://uut.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

شهر 	شرايط خوابگاه : سطح  شجويي خودگردان  سراهاي دان شجويان غير بومي مي توانند در  صنعتي اروميه از ارائه خوابگاه ملكي معذور است و دان شگاه  سرايدان شگاه هيچ تعهدي در تامين  سكان يابند و دان ا
  دانشجويي ندارد.

  04433728081	تلفن :		- 57155-419صندوق پستي  57166-17165كدپستي  2باالتر از گلشهر -اول جاده بند  -اروميه 		نشاني :
www.umsu.ac.ir استان		آذربايجان غربي * دانشگاه علوم پزشكي اروميه 

  04431937219	تلفن :		-فلكه جهاد  -اروميه 		نشاني :
www.uca.ac.ir استان		اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان  

  04433829974	تلفن :		- 201شماره  -روبروي مجتمع فرهنگي شمس  -بلوار شهيد باهنر  -اروميه 		نشاني :
www.afagh.ac.ir استان		اروميه -آفاق  آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي 

http://afagh.ac.ir/index.aspx?siteid=١&pageid=نشاني شرايط عمومي: ١٢٣٣ 

  دانشجويان به خوابگاه هاي خودگردان معرفي خواهند شد.		شرايط خوابگاه :
  04432259591	تلفن :	-جنب خيابان مديريت  -(خيابان مافي)  بلوار شهيد دستغيب -اروميه 		نشاني :

www.kamal.ac.ir استان		اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي آيين كمال  

http://kamal.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=نشاني شرايط عمومي: ٣٣٣ 

  دانشجويان به خوابگاههاي معتبر شهر اروميه كه مجوز از دانشگاه اروميه را دارند معرفي مي شوند.		شرايط خوابگاه :
  04433477059		تلفن :		- 186پالك  -فوق تخصصي شمس جنب بيمارستان  -بلوار دكتر بهشتي (دانشكده)  -اروميه 		نشاني :

www.saba.ac.ir استان		اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي صبا  

  خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران با اخذ هزينه تامين خواهد شد.		شرايط خوابگاه :
  04433477171		تلفن :	- 12 پالك -بلوارجام جم  -بلوار شهيد بهشتي  -اروميه 		نشاني :

www.allamehkhoei.ac.ir استان		خوي -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي عالمه خويي  

  04436254383		تلفن :		-متري جانبازان 20-ميدان آفتابگردان -بلوار وليعصر -خوي 		نشاني :
www.efc.ac.ir استان		اروميه -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي علم و فن  

  04432554090	تلفن :	-جنب شهرك آلمان آباد  -جاده دريا (چي چست)  4كيلومتر  -اروميه 		نشاني :
www.meraj.ac.ir استان		آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي معراج علم سلماس 

  04435253655	تلفن :		-روبروي پارك مولوي  -خيابان شهيد چمران  -سلماس		نشاني :
www.miaad.ac.ir استان		مهاباد -آذربايجان غربي * موسسه غيرانتفاعي ميعاد  

  04442350670		تلفن :	-خيابان مردوخ  -خيابان محمد قاضي  -مهاباد 		نشاني :
https://ardu.tvu.ac.ir/ استان		رازي -اي پسران اردبيل اردبيل * آموزشكده فني و حرفه 

  04533668187	تلفن :		-جنب هواشناسي -اول جاده خلخال -ميدان ايثار -اردبيل		نشاني :
www.khlums.ac.ir استان		اردبيل * دانشكده علوم پزشكي خلخال 

  04532421933	تلفن :		-خيابان شهيد مظفر عزيزي  -خلخال		نشاني :
www.arums.ac.ir استان		اردبيل * دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 

  محدوديت هاي خوابگاهي در حدود امكانات موجود جهت تامين خوابگاه تالش خواهد شد.پرديس خودگردان فاقد خوابگاه مي باشد.به دليل 		شرايط خوابگاه :
  04533534756		تلفن :	-انتهاي خيابان دانشگاه  -ميدان جانبازان  -اردبيل 		نشاني :

www.uma.ac.ir استان		اردبيل -اردبيل * دانشگاه محقق اردبيلي  

https://uma.ac.ir/apply :نشاني شرايط عمومي 

شكده هاي موجود درشهرستان اردبيل) برادران: براي دو نيم	شرايط خوابگاه : صورت امكانهاي بعد سالسال آخر تحصيلي خوابگاه دولتي و براي نيمسال اوّل و دو نيممقطع كارشناسي پيوسته روزانه: (دان در 
شد. خواهران: براي چهار نيم صيلي خوابگاه دولتي و براي نيمخوابگاه غيردولتي واگذار خواهد  شجويان دورةسالسال اوّل تح شد. به دان صورت امكان خوابگاه پرديس و يا غيردولتي واگذار خواهد  هاي بعد در 
بندي واگذاردولتي واگذار خواهد شد. با توجه به احداث خوابگاه متأهلي، تعداد محدودي خوابگاه متأهلي نيز به دانشجويان متأهل بر اساس اولويتنوبت دوم (شبانه) در صورت امكان و فراهم شدن، خوابگاه غير

شكده شد. دان ساس اوخواهد  شجويان دورة روزانه خوابگاه دولتي بر ا شهرستان نمين: به تمامي دان شكده فناوري هاي نوين  شكده كشاورزي مشگينلويتهاي اقماري دان شد. دان شهر: فاقدبندي واگذار خواهد 
  باشد. دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي مغان: فقط به دانشجويان خواهر روزانه خوابگاه دولتي واگذار خواهد شد.امكانات خوابگاهي مي

  04531505000	تلفن :		-انتهاي خيابان دانشگاه  -اردبيل		نشاني :

www.konkur.in
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  ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
 اردبيل -اردبيل * موسسه غيرانتفاعي سبالن 		استان ���.�����/�������/79,127,98,100

  04533715353	تلفن :		-سمت راست كوچه سوم  -خيابان باقري زنده دل -باالتر از ميدان برادران شهيد رجبي -مخابرات  -شهرك كشاورزي -اردبيل 		نشاني :
www.ihemardabili.ac.ir استان		اردبيل -موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي اردبيل *  

http://ihemardabili.ac.ir/ :نشاني شرايط عمومي 

  04533518355		تلفن :	-خيابان بوستان  -شهرك كارشناسان  - 2فاز -اردبيل 		نشاني :
https://d-khansar.tvu.ac.ir/ استان		آموزشكده فني و حرفه اي دختران خوانساراصفهان *  

  06633120407	تلفن :		-انتهاي بلوار نماز  -خوانسار		نشاني :
https://d-kashan.tvu.ac.ir/ استان		اصفهان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران كاشان 

  03155339955	تلفن :		-ميدان شهيد اردهال  -خيابان اميركبير  -كاشان		نشاني :
https://d-najafabad.tvu.ac.ir/ استان		اصفهان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران نجف آباد 

  03142442295		تلفن :		-جنب جهاد كشاورزي  -خيابان امام خميني ره  -نجف آباد 		نشاني :
https://teck.tvu.ac.ir/ استان		شهيد رجايي -اصفهان * دانشكده فني و حرفه اي پسران كاشان  

  03155511010		تلفن :		-بلوار قطب راوندي  -كاشان		نشاني :

https://mohajer.tvu.ac.ir/ 
ستان شكده فني و حرفه		ا صفهان * دان صفهان ا شماره يك ا سران  شهيد محسن  -اي پ
 مهاجر

  03136736550	تلفن :		-خيابان هزار جريب  -اصفهان		نشاني :
www.ui.ac.ir استان		اصفهان * دانشگاه اصفهان 

ست.  -1	شرايط خوابگاه : شگاه فاقد خوابگاه متاهلي ا ست.  -2اين دان شجويان جديدالورود غيربومي ا سكان با دان شگاه، اولويت ا با توجه به كمبود ظرفيت، -3با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاههاي دان
دانشگاه تعهدي براي تامين خوابگاه دانشجويان نوبت دوم، شاغل، پرديس، مجازي و دانشجوياني كه -4نفره  4اه پسران : اتاقها نفره خوابگ 6وضعيت اسكان در اتاقها به شرح ذيل است: خوابگاه دختران: اتاقها 

ظرفيت، نسبت به اولويت بندي اين دانشجويان كيلومتر است ندارد اما پس از اسكان دانشجويان واجد شرايط، از هفته ي دوم مهر ماه، در صورت وجود 100مسافت محل زندگيشان تا دانشگاه اصفهان كمتر از 
  و واگذاري خوابگاه اقدام خواهد شد.

  03137932128	تلفن :		-خيابان هزار جريب  -اصفهان 		نشاني :
www.iut.ac.ir استان		اصفهان * دانشگاه صنعتي اصفهان 

https://nst.iut.ac.ir عمومي: نشاني شرايط 

شجويان دوره 	شرايط خوابگاه : سبت به واگذاري خوابگاه به دان صفهان تعهدي ن صنعتي ا شگاه  سي گلپايگان،ندارد. با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه "نوبت دوم"دان شكده فني و مهند شجويي دان هاي دان
  تحصيلي صورت خواهد گرفت.تخصيص خوابگاه در اين دانشكده بر اساس رتبه كنكور و معدل ترم هاي 

  03133912210		تلفن :	-بزرگراه دانشگاه صنعتي اصفهان  -اصفهان 		نشاني :
www.mui.ac.ir استان		اصفهان * دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

  جديدالورود در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تابع شرايط و ضوابط خاص خود مي باشد.ارائه خوابگاه دانشجويي جهت اسكان دانشجويان روزانه ،پرديس خودگردان و مازاد شهريه پرداز 		شرايط خوابگاه :
  03137928001	تلفن :		-خيابان هزارجريب  -اصفهان 		نشاني :

www.kaums.ac.ir استان		اصفهان * دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

http://edu.kaums.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  اين دانشگاه هيچ مسئوليتي در قبال تأمين خوابگاه پذيرفته شدگان نخواهد داشت.		شرايط خوابگاه :
  03155578010		تلفن :	- 8713781147كد پستي  -ابتداي خيابان اباذر  -خرداد  15ميدان  -كاشان 		نشاني :

www.ashrafi.ac.ir استان		اصفهان -غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني اصفهان * دانشگاه  

  رعايت حجاب كامل اسالمي توسط دانشجويان دختر، در محيط دانشگاه و خارج از دانشگاه كامالً الزامي است.		شرايط خاص :
شده 	شرايط خوابگاه : شجويان دختر غيربومي به طور خودگردان و از طريق بخش خصوصي تأمين  شجويان دختر غيربومي جديدالورود در خوابگاه ها براي نيمسال اول وخوابگاه براي تمام دان سكان دان ست. ا ا
  دوم الزامي است.

  03136502820		تلفن :	- 8179949999كدپستي -بلوار قائم جنوبي  -سپاهان شهر  -جاده شيراز  5كيلومتر -اصفهان 		نشاني :
www.shbu.ac.ir استان		اصفهان -بهايي  اصفهان * دانشگاه غيرانتفاعي شيخ 

https://www.shbu.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

ساير دانشجويان، •	:شرايط خوابگاه  شهرستاني درحد محدود و با پرداخت هزينه مربوطه امكان پذير است.همچنين براي  دانشگاه همكاري الزم را برايستاد اسكان پانسيون خودگردان براي دانشجويان دختر 
  تأمين مسكن در سطح شهر بهارستان انجام مي دهد.

  03136862172	تلفن :		-ساختمان مركزي  -8بهاران  -خيابان الفت غربي-شهر جديد بهارستان  -اصفهان 		نشاني :
www.icqt.ac.ir استان		اصفهان * دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان 

https://icqt.ac.ir/fa/paziresh-karshenasi :نشاني شرايط عمومي 

شند.  -1	شرايط خاص : شته با صل واليت فقيه، اعتقاد و التزام عملي دا شيعه و ا سالم، فقه  صورت مجزا ميمحيط آموزشي اين  -2داوطلبان الزم است به دين مبين ا شگاه براي برادران و خواهران به  شد ودان با
شگاه براي كليه دانشجويان الزامي است. نامهرعايت مقررات، آيين ضوابط پرورشي دان شگاه در  -3ها و  ستفاده از حجاب برتر (چادر مشكي»تربيت نيروهاي كارآمد براي تبليغ دين«با توجه به هدف اين دان ، ا

شجويان خواهر الزساده بدون طرح و  ستفاده از هرگونه آرايش) براي كليه دان ساده با رنگ تيره و همچنين عدم ا شلوار بلند با رنگ تيره، كفش  شد. مدل، مانتو و  داوطلبان برادر موظف به رعايت-4امي مي با
  ظواهر شرعي چهره و همچنين عدم استفاده از لباس هاي مروج فرهنگ بيگانه مي باشند.

  اين دانشگاه فاقد خوابگاه مي باشد.		خوابگاه :شرايط 
  03133372020	تلفن :		-ابتداي خيابان شهيدان غربي  -بزرگراه شهيد خرازي  -اصفهان		نشاني :

www.kashanu.ac.ir استان		اصفهان * دانشگاه كاشان 

https://kashanu.ac.ir/fa/page/نشاني شرايط عمومي: ٥٩٦٨ 

  03155912241	تلفن :		-كيلومتر شش بلوار قطب راوندي -كاشان 		نشاني :
www.aui.ac.ir استان		اصفهان * دانشگاه هنر اصفهان 

https://www.aui.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  دانشگاه هنر اصفهان فاقد سراي دانشجويي(خوابگاه) دولتي مي باشد.		خوابگاه :شرايط 
  03136249840	تلفن :		- 8173877541كد پستي  -چهارراه خاقاني  -خيابان حكيم نظامي  -اصفهان 		نشاني :

www.amesf.ac.ir استان		اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر  
http://amesf.ac.ir/index.php/fa/١٠-٠٨-٠٣-٢٠٢٢-٣٧/٣٥٠-٢٦-١٠-٠٣-٠٨-٣١/٢٠١٤-١٦-٠٩-١٢-١٠-٢٠١٤-
 نشاني شرايط عمومي: ٣٠-٤٨

  امكانات رفاهي شامل خوابگاه خودگردان ويژه خواهران بهره مند خواهند شد.دانشجويان از 		شرايط خوابگاه :
  03136507900	تلفن :		-سمت راست  -انتهاي بلوار غدير -سپاهان شهر -اصفهان 		نشاني :

www.konkur.in
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 1401آموزش عالي آزمون سراسري سال مؤسسات و ضوابط دانشگاه ها و مشخصات و شرايط 
 

  9 صفحه 
 

  ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
www.amin.ac.ir استان		فوالد شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي امين  

  03152636161	تلفن :		-ساختمان سابق شركت عمران فوالدشهر  - 20يونيت  - A2محله  -فوالدشهر 		نشاني :
www.bonyan.ac.ir استان		شاهين شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي بنيان  

http://www.bonyan.ac.ir/general-conditions :نشاني شرايط عمومي 

  03145220511	تلفن :		- 234پالك -شرقي 6فرعي  -خيابان مخابرات  -شاهين شهر  -اصفهان 		نشاني :
www.payamgolp.ac.ir استان		گلپايگان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي پيام  

http://www.payamgolp.ac.ir/ :نشاني شرايط عمومي 

  دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پسر است.موسسه داراي خوابگاه براي 		شرايط خوابگاه :
  03157243244	تلفن :		- 87717179صندوق پستي  - 8771667596كد پستي  -جاده خمين2كيلومتر -ميدان معلم  -گلپايگان 		نشاني :

www.jdeihe.ac.ir استان		اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  

  03133667261	تلفن :		-بلوار پرديس  -شهرك منظريه -خميني شهر -انتهاي بلوار دانشگاه صنعتي -اصفهان		نشاني :
www.daneshpajoohan.ac.ir استان		اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  

https://www.daneshpajoohan.ac.ir/page-NewMain/fa/٠/form/pIdنشاني شرايط عمومي: ٦٦٤ 

  03137779914	تلفن :		-جنب بانك رفاه كارگران  -نبش چهار راه مفتح  -بلوار كشاورز  -اصفهان		نشاني :
www.raghebisf.ac.ir استان		اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني  

http://raghebisf.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  معرفي به خوابگاه هاي خودگردان		شرايط خوابگاه :
  03133687703		تلفن :	-خيابان بسيج  2كيلومتر  -(ره) خيابان امام خميني  -ميدان جمهوري  -اصفهان 		نشاني :

www.sepehr.ac.ir استان		اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر 

https://sepehr.ac.ir/sarasari/ :نشاني شرايط عمومي 

  03145849700	تلفن :		-جنب پل هوايي خورزوق  -بزرگراه معلم  5كيلومتر -خيابان كاوه  -اصفهان		نشاني :
www.sina.ac.ir استان		كاشان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي سينا  

http://sina.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  استفاده از خوابگاه هاي داراي مجوز در سطح شهرستان، انجام مي شود.هماهنگي الزم براي پذيرفته شدگان جهت 		شرايط خوابگاه :
  03155535480	تلفن :		- 35حكمت  -بلوار قطب راوندي  -كاشان 		نشاني :

www.sosa.ac.ir استان		اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي صبح صادق  

  03132351997	تلفن :		- 10بن بست شماره -بعد از چهارراه عباس آباد  -خيابان شهيد بهشتي -اصفهان		نشاني :
www.safahan.ac.ir استان		اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي صفاهان  

  مؤسسه تعهدي در قبال خوابگاه ندارد ولي همانند سال هاي گذشته دانشجويان مي توانند از خوابگاه خودگردان استفاده كنند.		شرايط خوابگاه :
  03137776556		تلفن :		-خيابان جانبازان  -سه راه سيمين  -بلواركشاورز -اصفهان		نشاني :

www.fit.ac.ir استان		فوالد شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي صنعتي فوالد  

https://www.fit.ac.ir/fa :نشاني شرايط عمومي 

  03152619880		تلفن :	-طبقه همكف  - 6پالك  -معبر آخر( كوچه اصلي اول) -معبر ماقبل آخر( بلوار قائم)  - C3محله  -فوالد شهر -لنجان 		نشاني :
www.aghigh.ac.ir استان		شاهين شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي عقيق  

https://www.aghigh.ac.ir/about-us :نشاني شرايط عمومي 

  03145224790		تلفن :	- 35و  33هاي پالك -غربي 11فرعي  -بلوار شهيد بهشتي(مخابرات سابق)  -شاهين شهر  -اصفهان		نشاني :
www.feiz.ac.ir استان		كاشان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي عالمه فيض كاشاني  

http://feiz.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  معرفي به خوابگاههاي خودگردان		شرايط خوابگاه :
  03155433074		تلفن :	-بلوار امام رضا (ع)  5كيلومتر  -كاشان 		نشاني :

www.naeini.ac.ir استان		نايين -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي عالمه ناييني  

  03146266933		تلفن :	-اي اهللا خامنهبلوار آيت -ميدان شهيد مدرس  -نائين 		نشاني :
www.sepahan.ac.ir استان		اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان  

  03136530241	تلفن :		-بلوارپاسداران جنوبي  -انتهاي بلوار غدير  -سپاهانشهر  -اصفهان 		نشاني :
www.fei.ac.ir استان		خميني شهر اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  

http://fei.ac.ir/sanjesh/ :نشاني شرايط عمومي 

  معرفي به خوابگاه خودگردان داراي مجوز رسمي		شرايط خوابگاه :
  03133581605		تلفن :	-ابتداي خيابان ساعي  -ميدان معلم  -شهر خميني -اصفهان 		نشاني :

www.mahdeelm.ac.ir استان		اصفهان * موسسه غيرانتفاعي مهد علم پوياي كاشان 

  03155577459		تلفن :	-سطح دفاع مقدس بعد از تقاطع غير هم -بلوار قطب راوندي 4كيلومتر  -كاشان 		نشاني :
www.ncst.ir استان		موسسه غيرانتفاعي نجف آباداصفهان *  

  03142455447	تلفن :		-نرسيده به كارخانه ريسندگي و بافندگي  -خيابان امام خميني (ره)  -نجف آباد 		نشاني :
www.naghshejahan.ac.ir استان		اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي نقش جهان  

https://naghshejahan.ac.ir/about/facilities/p-masters/ :نشاني شرايط عمومي 

  تسهيل اقامت دانشجويان در خوابگاه هاي خودگردان		شرايط خوابگاه :
  03136826056	تلفن :		- 1001پالك -خيابان شهيد جعفر مراديان  -خيابان فروردين غربي  -خيابان وليعصر (عج) -بهارستان -اصفهان 		نشاني :

www.nourdanesh.ac.ir استان		ميمه -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي نور دانش  

  باشد.موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر و پسر مي		شرايط خوابگاه :
  03145427972		تلفن :		-بلوار دانش  -اصفهان ميدان  -ميمه 		نشاني :

www.hashtbehesht.ac.ir استان		اصفهان -اصفهان * موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا  

  03136540168	تلفن :		-گذاري (جنب اداره گمرك) روبروي اداره شماره -بعد از پل راه آهن  -جاده اصفهان شيراز  6كيلومتر -خيابان هزار جريب  -اصفهان 		نشاني :
https://p-karaj.tvu.ac.ir/ استان		شهيد بهشتي -البرز * آموزشكده فني و حرفه اي پسران كرج  

  02632544373	تلفن :		-ميدان طالقاني.بلوار طالقاني شمالي. روبروي دادگستري  -شهرك رسالت  -كرج		نشاني :
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  ي تحت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها و مؤسسات آموزش عالشرايط دانشگاهمشخصات و 
https://d-karaj.tvu.ac.ir/ استان		آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرجالبرز *  

  02634553169	تلفن :		-خيابان آقا رضايي  -حصارك  -بلوار شهيد بهشتي  -كرج		نشاني :
www.abzums.ac.ir استان		كرج -البرز * دانشگاه علوم پزشكي البرز  

  شدگان ندارد.خوابگاه براي پذيرفتهدانشگاه علوم پزشكي البرز، هيچگونه تعهدي درخصوص تأمين و ارائه 		شرايط خوابگاه :
  02632563324	تلفن :	-شهرك اداري  -بلوار طالقاني شمالي  -كرج 		نشاني :

www.rasam.ac.ir استان		البرز * موسسه غيرانتفاعي رسام ( ويژه خواهران) ـ كرج 

  تامين خوابگاه خودگردان براي دانشجويان غير بومي		شرايط خوابگاه :
  02634524701		تلفن :	-قبل از ميدان امام حسين(ع)  -به سمت باغستان -خيابان شهيد بهشتي(ميانجاده)  -كرج		نشاني :

https://ilam.tvu.ac.ir/ استان		اي دختران ايالمايالم * آموزشكده فني و حرفه 

https://ilam.tvu.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  نفر مي باشد 150شرايط خوابگاه: ظرفيت خوابگاه دولي 
  08432245974	تلفن :		-جنب دانشگاه آزاد اسالمي  -بلوار دانشجو -ايالم		نشاني :

www.ilam.ac.ir استان		ايالم * دانشگاه ايالم 

  08459241271	تلفن :		-بلوار پژوهش  -ايالم 		نشاني :
www.medilam.ac.ir استان		دانشگاه علوم پزشكي ايالمايالم *  

  اين دانشگاه به علت كمبود فضاي خوابگاهي ، از ارائه خوابگاه به كليه دانشجويان جديد معذور است .		شرايط خوابگاه :
  08432227134	تلفن :		-ميدان كشوري  -ايالم 		نشاني :

www.bakhtar.ac.ir استان		ايالم -ايالم * موسسه غيرانتفاعي باختر  

  08432201401	تلفن :	-انتهاي خيابان مهديه  -ميدان دانش -خيابان رزمندگان  -ايالم		:نشاني 
www.safirdanesh.ac.ir استان		ايالم -ايالم * موسسه غيرانتفاعي سفير دانش  

http://safirdanesh.ac.ir/index.php/fa/about :نشاني شرايط عمومي 

  خوابگاه خودگردان		شرايط خوابگاه :
  08432243792		تلفن :	-حد فاصل مخابرات و چهارراه پيام نور  -بلوار دانشجو  -ايالم 		نشاني :

https://d-bushehr.tvu.ac.ir/ استان		بوشهر * آموزشكده فني و حرفه اي دختران بوشهر 

https://d-bushehr.tvu.ac.ir/fa/نشاني شرايط عمومي: ٤٧٧٥٤٠ 

  07733320501		تلفن :	-خيابان رييسعلي دلواري روبروي فرمانداري  -بوشهر		نشاني :
https://bushehr.tvu.ac.ir/ استان		بوشهراي پسران بوشهر * آموزشكده فني و حرفه 

  07733444829		تلفن :	-برازجان -جاده بوشهر 4كيلومتر -بوشهر 		نشاني :
www.pgu.ac.ir استان		بوشهر -بوشهر * دانشگاه خليج فارس  

https://pgu.ac.ir/fa/admission-bsc :نشاني شرايط عمومي 

  07731222710	تلفن :	-ماهيني  خيابان -بوشهر 		نشاني :
www.bpums.ac.ir استان		بوشهر * دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

https://bpums.ac.ir/fa/default.aspx :نشاني شرايط عمومي 

  خوابگاه ندارد.اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال ارائه 		شرايط خوابگاه :
  07733450236		تلفن :	- 7518759577كد پستي-سايت پرديس دانشگاه علوم پزشكي-خ ريشهر -بوشهر بلوار سبزآباد		نشاني :

www.kherad.ac.ir استان		بوشهر -بوشهر * موسسه غيرانتفاعي خرد  

https://kherad.ac.ir/infouni :نشاني شرايط عمومي 

  براي دانشجويان دختر و پسر غيربومي خوابگاه خودگردان هماهنگ خواهد شد كه هزينه برعهده دانشجو مي باشد		شرايط خوابگاه :
  07733451129	تلفن :		-شهرك نيايش  -بوشهر 		نشاني :

www.rdbu.ir استان		برازجان -رهجويان دانش بوشهر * موسسه غيرانتفاعي  

  07734243544		تلفن :	- 2كوچه  -ابتداي خيابان مولوي -ميدان گارگر -انتهاي خيابان فردوسي -برازجان		نشاني :
www.ielian.ac.ir استان		بوشهر -بوشهر * موسسه غيرانتفاعي ليان  

https://www.ielian.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  07733549127	تلفن :	-ساختمان عرب نيدي  -خيابان دكتر بهشتي(فرودگاه) -بوشهر		نشاني :
www.ngo-ac.ir استان		سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح -تهران * آموزشكده فني نقشه برداري  

  كامل اسالمي براي خواهران و پوشش و ظاهر مناسب براي برادران ) و شئون اخالقي و اسالمي در محيط آموزشكده مي باشند.دانشجويان ملزم به رعايت كامل ضوابط پوشش (چادر و حجاب 		شرايط خاص :
شو	شرايط خوابگاه : شجويان ندارد. لذا تأكيد مي  سبت به تأمين خوابگاه براي دان شد و هيچ گونه تعهدي ن سهيالت خوابگاه مي با شكده فاقد هرگونه ت داوطلباني كه امكان تهيه خوابگاه ندارند ازد اين آموز

  انتخاب رشته اين آموزشكده خودداري نمايند.
  02188498160	تلفن :	- 7پالك  -خيايبن شهيد شوريده -بلوار كشاورز		نشاني :

https://shamsipour.tvu.ac.ir/fa/استان ٥٩٨٩٥٥		يد شمسي پورشه -اي پسران شماره دو تهران تهران * آموزشكده فني و حرفه 

شجويان غير بومي تحت 		شرايط خوابگاه : صرفاً براي دان شد لذا ظرفيت محدود موجود  شجويان غير بومي مي با شكده فاقد ظرفيت الزم خوابگاهي براي دان ستندات واين دان پوشش ارگانهاي حمايتي بابررسي م
  هر شرايطي خوابگاه تعلق نمي گيرد .الويت دهي قابل انجام خواهد بود. دانشجويان نوبت دوم (شبانه) تحت 

  02177546867	تلفن :		-ابتداي خيابان دماوند روبروي خيابان ايرانمهر  -ميدان امام حسين عليه السالم  -تهران		نشاني :
 

www.osool.ac.ir استان		تهران * دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين 
https://osool.ac.ir/٢٠٢٢/٠٤/١٨/%d٨٪b٤٪d٨٪b١٪d٨٪a٧٪db%٨c%d٨٪b٧-%d٨٨٪٩-%d٨٪b٦٪d٨٨٪٩٪d٨٪a٧٪d٨٪a٨٪d٨٪b٧-%d٩٪be%d٨٪b٠٪db%٨c%d٨٪b١٪d٨٪b٤-
%d٨٪af%d٨٪a٧٪d٨٦٪٩٪d٨٪b٤٪d٨٪ac%d٨٨٪٩-%d٨٪af%d٨٪b١-%d٨٥٪٩٪d٨٢٪٩٪d٨٪b٧٪d٨٪b٩-%da%a٩٪d٨٪a٧٪d٨٪bنشاني شرايط عمومي: /٢-١ 

شعبه دزفول از امكانات رفاهي خوابگاه بهره مند خواهند بود . -1	شرايط خوابگاه : شدگان نهايي  شجويان ندارد .-2پذيرفته  ساوه هيچ گونه امكانات خوابگاهي براي ارائه به دان صول الدين تهران و  شكده ا دان
  دانشجو در زمينه تسهيالت خوابگاهي همكاري مي نمايد. دانشكده اصول الدين قم هيچگونه امكانات خوابگاهي براي برادران ندارد و براي خواهران – 3

  02188934036	تلفن :		- 21پالك  -خخيابان شهيد فخاري  -خيابان وليعصر (عج)  -تهران 		نشاني :
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www.refah.ac.ir استان		تهران –تهران * دانشكده غيرانتفاعي رفاه(ويژه خواهران)   
رعايت پوشش اسالمي، عدم آرايش و التزام عملي به استفاده از چادر براي پذيرفته شدگان الزامي است. -3پذيرش در اين دانشكده مختص خواهران مي باشد.  -2تدين به دين مبين اسالم  -1		شرايط خاص :

شكده حداكثر  -4 سني ورود به دان شد. 1366/7/01سال تمام( متولدين  35شرط  شدگان چند برابر ظرفيت ال -5به بعد) مي با صاحبه عموميمعرفي  سنجش، در مراحل م سازمان  ست پس از معرفي  زم ا
صوب وزارت علوم، تحقيقا -6شركت كنند.  صل هاي م سرف شنايي با قرآن را عالوه بر  سي ترميك، مباني كامپيوتر و آ ست دروس زبان انگلي شدگان الزم ا ضوابطپذيرفته  صيل طبق  ت و فناوري در طول تح

  براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص ضوابط و شرايط دانشكده به سامانه اينترنتي به نشاني فوق مراجعه نمايند. داوطلبان -7دانشكده بگذرانند. 
  دانشكده فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد، لذا داوطلبان استان تهران و البرز در شرايط مساوي در اولويت هستند.		شرايط خوابگاه :

  02133521776	تلفن :	-نبش كوچه شهيد گل محمدي  –خيابان مردم  -ميدان بهارستان -تهران		نشاني :
https://tvct١.tvu.ac.ir/ استان		انقالب اسالمي -تهران * دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك تهران  

  02166319882		تلفن :	-معلم ضلع جنوبي ميدان ميدان  -بلوار معلم  -بزرگراه آيت اله سعيدي  -تهران		نشاني :
https://www.shariaty.ac.ir/fa استان		دكتر شريعتي -تهران * دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران  

  02155003335		تلفن :	-خيابان دانشگاه  -خيابان ميعاد جنوبي  -بزرگراه شهيد تندگويان  -تهران 		نشاني :
www.www.www استان		اطالعات و امنيت ملي امام باقر(ع)تهران * دانشگاه  

احراز صالحيت استخدامي برابر ضوابط گزينش-4داشتن اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران -3تابعيت جمهوري اسالمي ايران  -2تدين به دين مبين اسالم -1		شرايط خاص :
حداكثر سن براي-7اي باشند. داوطلبان نبايد در استخدام و يا متعهد به خدمت در سازمان يا وزارتخانه-6رواني و جسمي به تشخيص مراجع پزشكي وزارت اطالعات برخورداري از سالمت -5وزارت اطالعات 

و داوطلبان گروه 15هاي آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم تجربي حداقل گروهمعدل كل ديپلم براي داوطلبان -8به بعد (با احتساب خدمت).  1378باشد متولدين سال تمام مي 23داوطلبان مقطع كارشناسي 
دانشجويان-10توانند با سپردن تعهد، خدمت دوران سربازي را در وزارت اطالعات طي كنند. شدگان دانشگاه اطالعات و امنيت ملي ميپذيرفته-9باشد. مي 16آزمايشي علوم انساني و معارف اسالمي حداقل 

تحصيل در دانشگاه اطالعات-11التحصيلي و در صورت حفظ شرايط استخدامي و تأييد صالحيت در وزارت اطالعات استخدام خواهندشد. باشند و پس از فارغي تحصيل از كمك هزينه برخوردار ميطول دوره در
شدگان ازدر صورتي كه پذيرفته-13باشند. هاي زنده دنيا و امور فوق برنامه ميصيل ملزم به فراگيري يكي از زباندانشجويان در طول مدت تح-12روزي خواهدبود. و امنيت ملي به صورت تمام وقت و شبانه

أببد وزارت علوم، تحقيقات و فناوريالتحصيالن دانشگاه، پس از انجام تعهدات، دانشنامه مورد تبه فارغ-14تحصيل انصراف دهند بايد خسارت مالي ناشي از گزينش و تحصيل در دانشگاه را پرداخت نمايند. 
  شود.اعطاء مي

  نمايد.دانشگاه اطالعات و امنيت ملي براي دانشجويان مجرد غيربومي واجد شرايط، خوابگاه تهيه مي		شرايط خوابگاه :
  02112345678		تلفن :	-		نشاني :

www.alzahra.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه الزهرا (س) (ويژه خواهران)  

  سالمت چشم و دست داوطلب براي تحصيل در رشته صنايع دستي در دو دوره روزانه و نوبت دوم الزامي است.		شرايط خاص :
شجويان روزانه غيربومي، خوابگاه تعلق مي گيرد. 1	شرايط خوابگاه : شجويان برتر داراي رتبه 2. به دان سنجش،  5تا  1. به كليه دان سازمان  ستان هاي3خوابگاه تعلق مي گيرد. آزمون كتبي  شجويان ا . به دان

شبانه) ، خوابگاه تعلق نمي گيرد. 4تهران و البرز ، خوابگاه تعلق نمي گيرد.  شجويان نوبت دوم ( سته روزانه 5. به دان سي پيو شنا شجويان مقطع كار ستفاده از خوابگاه براي دان نيمسال مي 8. حداكثر مدت مجاز ا
  كيد است با توجه به استمرار شرايط كرونا احتمال هرگونه تغيير در ضوابط اعالم شده توسط معاونت دانشجويي دانشگاه وجود خواهد داشت.باشد. * الزم به تا

  02188030662	تلفن :		-خيابان ونك  -ميدان ونك  -تهران 		نشاني :
www.srttu.edu استان		تهران -تهران * دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  

  02122970004	تلفن :		-لويزان 		نشاني :
 

www.ut.ac.ir استان		تهران * دانشگاه تهران 
https://academics.ut.ac.ir/fa/page/٩٠٤٣/%D٨٪B٤٪D٨٪B١٪D٨٪A٧٪DB%٨C%D٨٪B٧-%D٨٨٪٩-%D٨٪B٦٪D٨٨٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪A٨٪D٨٪B٧-
%D٩٪BE%D٨٪B٠٪DB%٨C%D٨٪B١٪D٨٪B٤-%D٨٪AF%D٨٪A٧٪D٨٦٪٩٪D٨٪B٤٪D٨٪AC%D٨٨٪٩-%D٨٪AF%D٨٪B١-%D٨٥٪٩٪D٨٢٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪B٧٪D٨٪B٩-
%D٨٥٪٩٪D٨٪AE%D٨٪AA%D٨٤٪٩٪D٨١٪٩-%D٨٪AA%D٨٪AD%D٨٪B٥٪DB%٨C%D٨٤٪٩٪DB%٨C 

  نشاني شرايط عمومي:

دكتري پيوسته بيوتكنولوژيپذيرش دوره  -3دانشگاه تهران ، دانشگاه بدون دخانيات است.  -2پوشش چادر براي دانشجويان پرديس فارابي و دانشكده الهيات و معارف اسالمي الزامي است.  -1	شرايط خاص :
) تمام هزينه هاي تحصيليpekingبراي دوره مشترك زبان چيني با دانشگاه پكن( -5براي تحصيل در رشته زبان و ادبيات آلماني ، آشنايي داوطلب با زبان آلماني ضروري است.  -4با مصاحبه انجام مي شود. 

شهريه تحصيلي به عهده دانشگاه يون نان بوده و هزينه اقامت و رفت و آمد بر عهده متقاضي مي باشد .yunnamچيني با دانشگاه يون نان(براي دوره مشترك زبان  -6به عهده متقاضي مي باشد.  پذيرش -) 
  در رشته فقه شافعي صرفاً از ميان اهل تسنن است

  02161112635	تلفن :		-ششم  طبقه -ساختمان معاونت آموزشي  -نبش خيابان نصرت  -آذر  16خيابان  -تهران 		نشاني :
 

www.ihu.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه جامع امام حسين (ع )  

سالم  .1 شرايط خاص : شتن اعتياد به هيچ گونه مواد مخدر 2اعتقاد به دين ا شينه كيفري و اخالقي 3. ندا سوء پي سالمي ايران و واليت فقيه4. عدم  شمني با نظام جمهوري ا ست در5		. عدم د .داوطلبان مي باي
.الزم به ذكر است، دانشگاه6ازمان سنجش آموزش كشور مي باشد. مصاحبه اختصاصي و فرايند گزينش اين دانشگاه نيز پذيرفته شوند و قبولي نهايي داوطلبان براساس اولويت هاي انتخابي ايشان در سامانه س

هاي مسلح قرارورسيه و استخدام كليه دانشجويان را ندارد و صرفاً دانشجوياني كه پس از فارغ التحصيلي حائز شرايط باشند، در اولويت جذب سپاه و نيروالسالم هيچگونه تعهدي مبني بر بجامع امام حسين عليه
سال 7خواهند گرفت.  ست متولد  صيل در 80.ثبت نام كنندگان مي باي سربازي يا تح شند. (توجه نماييد كه انجام خدمت  سني ندارد).  و بعد از آن با شرط  .برخورداري از8حوزه علميه و مانند آن تاثيري در 

  .قبولي در مصاحبه اختصاصي و فرايند گزينش دانشگاه.9سالمت و توانايي جسمي و رواني 
  گيرد.به تمام دانشجويان غيربومي خوابگاه مجردي تعلق مي		شرايط خوابگاه :

  02174188198	تلفن :		-نشاني نا مشخص 		نشاني :
www.khu.ac.ir استان		تهران * دانشگاه خوارزمي 

  88329220-3تلفن تماس:  - 15719-14911كد پستي:  - 43پالك  -خيابان شهيد مفتح نرسيده به انقالب پرديس تهران:  -  02634550573		تلفن :		-پرديس كرج: ميدان دانشگاه دانشگاه خوارزمي 		نشاني :
www.shahed.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه شاهد  

سالم و التزام عملي به احكام -1	شرايط خاص : سي -2اعتقاد به دين مبين ا سا سالمي ايران و قانون ا سازمانها و-3اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، جمهوري ا شكيالتي، هواداري از احزاب و  ستگي ت عدم واب
ساب-4گروه هاي غير قانوني  شتن  شگاه -5قه محكوميت كيفري مؤثر ندا ضوابط و مقررات دان ست.-6پايبندي كامل به  سي پذيرش ا سا شرايط ا اعتقاد و التزام عملي به حجاب برتر (چادر) براي خواهران از 

صالحيتهاي عموم• سي  سوي واحد برر سي الزم از  ضيان دوره و احراز موارد فوق، برر صالحيتهاي عمومي متقا ست در خصوص  صورت پذيرفته و پذيرش نهايي داوطلبان منوط به تأييداينبديهي ا شجويان  ي دان
  واحد دانشگاه خواهد بود.

شبانه،شاغل،ميهمان،بورسيه كارشناسي درنشجويان به كليه دانشجويان روزانه كارشناسي با اخذ اجاره بهاي مصوب خوابگاه دانشجويي وزارت علوم، خوابگاه مجردي واگذار مي شود. به كليه دا	شرايط خوابگاه :
شود. نكته:  شجويي خوابگاه مجردي واگذار مي  سكان،با اخذ اجاره بهاي مصوب خوابگاه دان شتن ظرفيت و امكانات و تأييديه كميته ا شگاه -1صورت دا شاهد مجردي مي باشد و اين دان شگاه  خوابگاه هاي دان

  ومي(ساكن استان تهران) خوابگاه تعلق نمي گيرد.به دانشجويان ب -2خوابگاه متاهلي ندارد. 
  02151215093	تلفن :		-روبروي حرم امام خميني ره  -نرسيده به عوارضي  -ابتداي بزرگراه تهران قم  -تهران 		نشاني :

www.sbu.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه شهيد بهشتي  

https://www.sbu.ac.ir/web/eduvp/bsc-admission :نشاني شرايط عمومي 

متقاضيان -2و باالتر  8000آزمايشي علوم رياضي و فني داراي نمره كل هاي متقاضيان گروه -1به دليل كمبود امكانات، خوابگاه فقط به دانشجويان دوره روزانه با شرايط زير ارائه خواهد شد: 	شرايط خوابگاه :
  دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است. -4هاي تهران و البرز وجود ندارد. امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان بومي ساكن استان -3و باالتر  7500هاي آزمايشي داراي نمره كل ساير گروه

  02122431919		تلفن :		- 983969411ميدان شهيد شهرياري كدپستي  -اوين -تهران 		نشاني :

www.konkur.in

forum.konkur.in
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www.iribu.ac.ir استان		تهران * دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

https://iribu.ac.ir/portal/newsview/نشاني شرايط عمومي: ٦٤٦٤ 

عدم استخدام و تعهد خدمت به-3به بعد.  1376سال سن (با احتساب دوران خدمت نظام وظيفه) متولدين  25داشتن حداكثر -2موفقيت در مصاحبه حضوري (تخصصي و صالحيت عمومي). -	شرايط خاص :
ا توجه به امكان استخدام فارغ التحصيالن واجد امتياز علمي، توانمندي حرفه اي و صالحيت عمومي و اخالقي درب-4هيچيك از سازمانها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي به هر نحوي (رسمي، پيماني و آزمايشي). 

ه و نياز سازمان صداوسيما والتحصيالن در صورت معرفي دانشگاسازمان صداوسيما ارايه سند تعهد محضري در شروع به تحصيل براي كليه دانشجويان دوره هاي روزانه ضرورت دارد. بر اساس اين تعهد، فارغ 
در صورت موافقت سازمان•مدت تحصيل مشغول به خدمت شوند.  احراز شرايط علمي و عمومي استخدامي (مطابق ضوابط دانشگاه و سازمان) مي بايست در مراكزي كه سازمان تعيين مي كند، به ميزان دو برابر

دانشجوياني كه در طول تحصيل از ادامه تحصيل در دانشگاه صداوسيما باز بمانند-5ل خدمت وظيفه برابر ضوابط به صورت امريه استفاده خواهند كرد. صداوسيما با انجام تعهد خدمت از فارغ التحصيالن مشمو
زمان در مقاطع باالتر وفق مقررات سازمان صداوسيما بالمانع خواهد بود.ادامه تحصيل فارغ التحصيالن متعهد به خدمت در سا-6(انتقالي، انصراف و اخراج)، ملزم به پرداخت كليه هزينه هاي تحصيلي مي باشند. 

نيمســال براي دانشــجويان مقطع 9نيمســال براي دانشــجويان مقطع كارداني و  5حداكثر مدت مجاز (ســنوات رفاهي) اســتفاده از خوابگاه رايگان -اين دانشــگاه داراي خوابگاه رايگان اســت. 	شــرايط خوابگاه :
  خوابگاه به دانشجويان دوره نوبت دوم تعلق نمي گيرد. -باشد. ميكارشناسي 

  02122021933		تلفن :	-ابتداي اتوبان هاشمي رفسنجاني  -ابتداي  -خيابان وليعصر  -تهران 		نشاني :
www.aut.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه صنعتي اميركبير  

  02166401369		تلفن :	-سميه  روبروي خيابان -خيابان حافظ  -تهران		نشاني :
www.kntu.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  

https://amozesh.kntu.ac.ir/ :نشاني شرايط عمومي 

  براي دانشجويان نوبت دوم امكانات خوابگاهي وجود ندارد.-هاي ورودي خواهد بود. خوابگاه به دانشجويان روزانه برحسب اولويت رتبهبا توجه به محدوديت امكانات خوابگاهي، تخصيص -		شرايط خوابگاه :
  02184064450		تلفن :		-ساختمان مركزي دانشگاه -447پالك  -بلوار ميرداماد غربي  -تهران 		نشاني :

www.sharif.ir استان		تهران -شريف تهران * دانشگاه صنعتي  

  02166165051	تلفن :		-خيابان آزادي  -تهران 		نشاني :
www.atu.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه عالمه طباطبايي  

https://baconditions.atu.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

پذيرد و كليهانجام مي رشتة مديريت بيمه اكو پس از انجام مصاحبه به زبان انگليسي توسط دانشگاه از بين معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت سازمان سنجش آموزش كشور. پذيرش نهايي در 1	شرايط خاص :
  شود.هاي اين رشته به زبان انگليسي برگزار ميكالس

ساير دانشـجويان دوره روزانه (با اولويت دانشـجويان دختر) درصورت وجود -2از اولويت واگذاري خوابگاه برخوردارخواهندشد.  2000هاي زير رتبهدانشجويان دوره روزانه كارشناسي با  -1	شرايط خوابگاه :
هـاي خودگردان اسـكان دادهرد و درصورت امكـان درخوابگاهدانشگاه تعهدي در قبال اسكان براي دانشجويان نوبت دوم(شبانه)، مهمان، انتقالي، بورسيه و شاغل ندا -3ظرفيت اسكان داده خواهندشد. 

حداكثر زمان اسـتفاده ازخوابگاه برابر با -5گيرد. هاي تهران و البرز يا استفاده كنندگان ازسهميه پذيرش بومي خوابگاه تعلق نميبـه دليل محدوديت ظرفيت، به دانشـجويان ساكن در اسـتان - 4خواهنـدشـد. 
اين دانشگاه فاقدخوابگاه متأهلي-6باشد. رفاهي و با پرداخت نقدي اجاره بها در ابتداي هرنيمسال تحصيلي مي-هاي مجاز تحصيليصندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تاسقف ترم دستورالعمل

  است.
  02148390000		تلفن :	- 1489684511كد پستي -دهكده المپيك  -تهران 		نشاني :

www.iust.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه علم و صنعت ايران  

  به دانشجويان نوبت دوم و بومي خوابگاه تعلق نمي گيرد.		شرايط خوابگاه :
  02177240540	تلفن :	-خيابان حيدر خاني شمالي  -خيابان فرجام شرقي  -نارمك  -تهران 		نشاني :

 

www.www.www استان		فرماندهي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -علوم انتظامي امين تهران * دانشگاه  

سالم،  مبين دين به عملي التزام و اعتقاد-1  :عمومي شرايط) الف شرايط خاص:  سي قانون به عملي التزام -2ا سا سالمي جمهوري ا ،آنها اهداف راه در فداكاري آمادگي و فقيه مطلقه واليت به واعتقاد ايران ا
زمان در سياسي گروههاي و احزاب به وابستگي يا عضويت عدم -5، ايران اسالمي جمهوري نظام با معارض و سياسي گروههاي و احزاب به وابستگي يا عضويت سابقه عدم -4، ايران اسالمي جمهوري تابعيت-3

ستخدام ضاي ا شتن -7، دولتي خدمات از محروميت به محكوميت عدم -6، تقا شينه سوء ندا شتن -9، مخدر مواد به اعتياد عدم -8، كيفري پي صيلي شرايط دا صي يا و تح ص ،نظر خدمت مورد براي الزم تخ
شتن -10 ضيان اختصاصي شرايط) ب . نظر مورد خدمت با متناسب رواني و جسمي توانايي و سالمت دا ضيان -1: متقا شند مرد بايست مي بورسيه فراجا الزاما هاي پزشكي فوريت رشته متقا بودن دارا -2، با

.باشـد مي 16 پزشـكي هاي فوريت بورسـيه مقطع در پيش دانشـگاهي يا و ديپلم كل معدل حداقل -4ميباشـد،  سـال 25 حداكثر و 18 اسـتخدام سـن حداقل-3متقاضـيان،  براي قد متر سـانتي 170 حداقل
سري آزمون در 6900 علمي نمره كسب و آن از باالتر و 16 ديپلم كل معدل -الف ضيان براي سرا سيه متقا ضيان براي وظيفه نظام مدرك ارائه -5فراجا،  كارداني بور مهر بدون خدمت به آماده دفترچه(  متقا

فارغ -7، دولتي غير و دولتي سازمانهاي به)  آزمايشي پيماني، رسمي،(  نحوي هر به خدمت تعهد عدم -6 ،) پزشكي غير معافيتهاي ويا تحصيلي گواهي خدمت، پايان كارت سربازي، خدمت حين گواهي غيبت،
صيالن ستخدام و مراحل گزينش در موفقيت -8، ندارند نام ثبت حق باالتر و كارداني مقاطع التح صيلي مدرك بودن دارا -9، انتظامي فرماندهي ا شكيل محل - 10، تجربي علوم ديپلم تح سها ت هاي دوره و كال

بعد- 12، است علوم انتظامي امين الزامي دانشگاه در انتظامي فرماندهي بورسيه دانشجويان براي مربوطه ضوابط برابر مصوب لباس پوشيدن - 11،  باشد مي انتظامي علوم دانشگاه فراجا در  هاي پزشكي فوريت
   .ندارد وجود اي رشته و مقطع هيچ در دائم انتقال و رشته تغيير امكان دانشگاه اين در قبولي از

ستوانسومي درجه به هاي پزشكي فوريت دانشجويان التحصيلي فارغ از پس-2، آمد خواهند در ايران اسالمي جمهوري انتظامي فرماندهي )رسمي(پايور انتظامي استخدام به ورود بدو از دانشجويان-1 :امتيازات
شود) هزينه اي از دانشجوهيچگونه (بوده ورايگان روزي شبانه فراجا پزشكي هاي فوريت دوره در تحصيل-3، شد خواهند نائل بهداشت تحصيل، پوشاك، خوراك، مسكن، زيست، امكانات وكليهدر يافت نمي 

درمان بهداشت وزارت تاييد مورد)التحصيلي فارغ رشته با مطابق( كارداني مدرك التحصيالن فارغ به 4-د، بو خواهند ايران اسالمي جمهوري انتظامي عهده فرماندهي وبه رايگان آموزشي كمك ووسايل ودرمان
فراغت از پس دانشجويان-6، نمود خواهند دريافت تحصيلي هزينه كمك عنوان به)پرداخت هماهنگ برابر حقوق پرداخت مشمول(ماهيانه مدت تحصيل طول در دانشجويان-5 ، شد خواهد اعطا پزشكي وآموزش

صيل از صيل ادامه امكان شرايط بودن دارا صورت در تح شگاهها در باالتر مقاطع در تح سات دان س شور داخل در عالي ومو ضوابط مقررات را برابر ك سالمي جمهوري فرماندهي انتظامي جاري و خواهند ايران ا
  .نماييد حاصل تماس درمان فراجا امجتمع آموزشي بهداشت، امداد و  021-88729534تلفن  شماره با فراجا هاي پزشكي فوريت دوره خصوص در بيشتر اطالعات كسب براي ضمنا -7، داشت
  02148931273	تلفن :
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 شرايط عمومي:
ايمان به انقالب اسـالمي و نظام جمهوري اسـالمي ايران و آمادگي فداكاري درراه  -3 تابعيت جمهوري اسـالمي ايران و ايراني االصـل بودن.-2 متدين به دين مبين اسـالم و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه.-1

عدم ســابقه عضــويت و يا وابســتگي به احزاب و گروههاي -6 عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي.-5 عدم محكوميت ناشــي از اقدام عليه انقالب ونظام جمهوري اســالمي ايران. -4 تحقق اهداف آن.
كساني كه به عنوان عضو به ارتش جمهوري اسالمي ايران -9 عدم سوء پيشينه كيفري برابر اعالم مراجع ذيصالح.-8 عدم معروفيت به فساد اخالقي و عدم اعتياد به مواد مخدر .-7 الحادي و غير قانوني. سياسي و

شند. شته با شوند و آمادگي ماموريت را دا شدن وارد  صل بوده و در همه مراحل بايد مورد توجه قرار گيرد.-10 مي پيوندند بايد براي رزمنده  صه هاي تدين و انقالبي بودن ا ستخدام افراد بر مبناي -11 شاخ ا
سپردن تعهد كافي مبني -13 جه مي شود.در استخدام افراد به وجود انگيزه خدمتي ،روحيه ايثار و فداكاري تو-12 مرتفع نمودن مشكالت اقتصادي آنان نبوده و جذب و استخدام براساس نياز سازمان مي باشد.

ستعفاء و يا اخراج برابر قوانين و مقررات ارتش ج.ا.ا سالمت جسماني و رواني و تناسب اندام (حداقل قد  -14 بر پرداخت دو برابر هزينه هاي دوره آموزشي درصورت ا سانتي متر)برابر تاييد مركز  165داشتن 
   نداشتن كارت معافيت پزشكي از حوزه نظام وظيفه. -15 ا.معاينات پزشكي نيروي زميني ارتش ج.ا.

 شرايط اختصاصي:
  خواهد بود).  1401سال تمام.( مبناي احتساب سن داوطلبان از تاريخ اولين روز شروع فرآيند گزينش  و مصاحبه در سال   22سال وحداكثر سن 16حداقل سن در هنگام پذيرش داوطلبان  -1
سربازي) به حداكثرداوطلباني كه در حال -2 ضرورت (خدمت مقدس  سانيده اند، مدت خدمت دوره  سلح بوده و يا آن را به اتمام ر سربازي در نيروهاي م ضافه   خواهد  22سن ( انجام خدمت مقدس  سال ) ا

شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي ، آزادگان از كار افتاده كلي  -3 شد. صاب قبولي، فرزندان  صورت كسب حد ن شرط حداقل معدل ديپلم و حداكثر  (نمره علمي) در  ستخدامي ، از  و امتيازات الزم در آزمون ا
 شرايط علمي مورد نظر جهت داوطلبان :-4سن معاف مي باشند. 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1401آموزش عالي آزمون سراسري سال مؤسسات و ضوابط دانشگاه ها و مشخصات و شرايط 
 

  13 صفحه 
 

  تهران * دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران		استان ادامه
  در آزمون سراسري   9000و باالتر از آن و كسب نمره  علمي باالتر از  16(الف) براي داوطلبان رشته هاي پزشكي و   دندانپزشكي   :  معدل كل ديپلم 

  در آزمون سراسري 0070و باالتر از آن و كسب نمره علمي باالتر از  16(ب) براي داوطلبان رشته هاي پرستاري و كارشناسي پيراپزشكي : معدل كل ديپلم  
  در آزمون سراسري 6900و باالتر  و كسب نمره علمي باالتر از   16(ج) براي داوطلبان رشته هاي كارداني فوريت هاي پزشكي  : معدل كل ديپلم  

.  شايان ذكر مي باشد  داوطلباني )  را داشته باشند 4در قسمت شرايط اختصاصي (بند بايد حد نصاب نمره علمي ذكر شده داوطلبان داراي سهميه شاهد و ايثارگر و بهياري و ديگر سهميه ها نيز  مهم: تبصره
رش ، از اين داوطلبان  ( به علت نداشتن شرايط  الزم)  پذي كه حداقل نمره علمي الزم را كسب ننموده اند مجاز به انتخاب رشته نمي باشد و در صورت انتخاب رشته و مراجعه جهت شركت در مراحل گزينش

  بعمل نمي آيد.  
شتغال به تحصيل براي متولدين  -5 و بعد از آن، دارا بودن گواهي پايان تحصيالت متوسطه و پيش دانشگاهي و دفترچه آماده به  1382مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبين آقا (دارا بودن گواهي ا

  ا بودن گواهي اشتغال خدمت سربازي براي داوطلبان سرباز، دارا بودن كارت پايان خدمت جهت داوطلبان منقضي خدمت ). و قبل از آن، دار  1381خدمت بدون مهر غيبت براي متولدين 
  احراز صالحيت علمي به تائيد هيئت علمي منتخب دانشگاه.-6
  رش برگه تسويه حساب و يا نامه انصراف از تحصيل دانشگاه مربوطه را ارائه نمايند.داوطلباني كه در دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي كشور شاغل به تحصيل مي باشند بايستي در موقع پذي -7
  د مركز گزينش دانشگاه علوم پزشكي آجااحراز صالحيت مكتبي، امنيتي و قبولي در معاينات پزشكي و همچنين موفقيت درمصاحبه علمي ،  روانسنجي، تست ورزش وتحقيقات الزم به تائي-8

صره: سازمان ارتش  تب سوي  شته هاي مورد نياز ، از  سيه را انجام داده و تخصيص داوطلبان در ر صرفاً فرايند گزينش داوطلبان بور سالمي ايران   شور و بر مبناي نمره علمي ، رتبه جمهوري ا سنجش آموزش ك
  كسب شده ، سهميه قبولي و اولويت انتخاب رشته صورت خواهد گرفت.

  نبايستي در استخدام هيچيك از سازمانهاي  دولتي و غير دولتي باشند.داوطلبان درهنگام ثبت نام -9
  رتش ج.ا.ا.  نيز مي باشد.شرايط ادامه تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتش  ضمن رعايت ضوابط ومقررات آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، تابع مقررات ا-10
ش-11 شجويان پس از فراغت ازتحصيل جهت ا ساس رتبه بندي معدل كل نمدان شور برا ستاد فرماندهي آجا ،نيروهاي زميني ، قرارگاه پدافند ، هوائي ودريائي در كل ك رات طول تحصيل تغال  دريكي از مراكز 

  تقسيم خواهند شد.
شجو ويا ارتكاب اعمالي كه موجب اخراج وي از ارتش گردد عالوه برجبران خسارات مالي (د-12 صراف دان شگاه درصورت ان و برابر هزينه  هاي آموزشي و آمادي) از ادامه تحصيل در رشته مربوطه در اين دان

  خواهد شد.  محروم
  معرفي ضامن معتبر و سپردن تعهد خدمتي برابرضوابط ومقررات ارتش درهرنقطه از كشور .-13
  پوشيدن لباس مصوب ارتشي براي دانشجويان اين دانشگاه الزامي است.-14
  حصيالن مقاطع كارداني و باالتر حق ثبت نام ندارند.فارغ الت -15
 بعد از قبولي در اين دانشگاه امكان تغيير رشته و انتقال دائم در هيچ مقطع و رشته اي  وجود ندارد.-16

  امتيازات:
شگاه علوم پزشكي ارتش  -1 شجو دريافت نمي  شبانه روزي و رايگان بودهتحصيل در دان سايل (هيچگونه هزينه اي از دان شت و درمان و و سكن ،خوراك ،پوشاك ،تحصيل،بهدا شود) وكليه امكانات زيست ،م

  ليكن دانشگاه هيچگونه تعهدي براي خوابگاه متاهلين ندارد.كمك آموزشي رايگان و بر عهده ارتش جمهوري اسالمي ايران خواهد بود. 
به درجه ستوانيكمي، دانشجويان كارشناسي پيراپزشكي به درجه ستواندومي ، دانشجويان كارداني پيراپزشكي دندانپزشكي    دانشجويان ساله، 2پس از فارغ التحصيلي دانشجويان پزشكي به درجه ستوانيكم  -2

  (معادل درجه ستواندومي ) نائل مي گردند. 11ه حصيل به رتببه درجه ستوانسومي نائل خواهند شد. در خصوص دانشجويان پرستاري از آنجائي كه استخدام آنان بصورت كارمندي مي باشد، پس از فراغت از ت
  پزشكي اعطا خواهد شد.به فارغ التحصيالن مدرك كارداني، كارشناسي، دكتراي حرفه اي (مطابق با رشته فارغ التحصيلي) مورد تائيد وزارت بهداشت درمان و آموزش -3
  واهد آمد.دانشجو از بدو ورود و ثبت نام به استخدام رسمي ارتش ج.ا.ا.  در خ-4
  د نمود.دانشجويان در طول مدت تحصيل ماهيانه مبلغي (مشمول پرداخت حقوق برابر قانون هماهنگ پرداخت )به عنوان كمك هزينه تحصيلي دريافت خواهن -5
  ت تكفل و وام هاي مصوب برخوردار خواهند شد.همچنين دانشجويان ارتش از تسهيالتي مانند: مسكن ،حكمت كارت، دفترچه بيمه درماني و بيمه عمر براي خود و عائله تح -6
يس و مســاعدت هاي الزم ، مجاز  به اســتفاده از ســهميه دانشــجويان رتبه هاي ممتاز و نخبه كه برابر راي دانشــگاه محل تحصــيل خود مشــمول آيين نامه هاي مربوطه باشــند ضــمن برخورداري از جوايز نف-7

  مقاطع تحصيلي بعدي بدون آزمون ورودي مي باشند . استعدادهاي درخشان براي ادامه تحصيل در 
  امكان ادامه تحصيل در همه مقاطع با توجه به نياز سازمان و با هماهنگي كارگزيني نيروي مربوطه وجود دارد. -8
  برابر روش جاري و قوانين ارتش ج.ا.ا خواهند داشت.دانشجويان پس از فراغت از تحصيل امكان شركت در دوره هاي طولي و عرضي و پودماني در داخل و خارج از كشور را  -9

  نحوه اعالم نتايج:
  نتايج از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور  به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.-1
 دانشگاه علوم پزشكي ارتش مي باشد.ثبت نام داوطلبين در اين دانشگاه  و شركت در معاينات  جسماني و مصاحبه ها به معني آگاهي از تمامي ضوابط و مقررات -2

ضوري  و تاريخ ثبت نام با داوطلبان از طرف-3 صاحبه ح شكي و م شرايط ،تاريخ مراجعه معاينات پز سب هر  هيچگونه مكاتبه ،تماس تلفني، اعالن واجدان  صورت نخواهد گرفت.داوطلبان براي ك شگاه  اين دان
 ر مراجعه نمايند. گونه اطالع بايد به سايت سازمان سنجش آموزش كشو

دانشگاه علوم پزشكي ارتش در سال  شرايط  و ضوابط عمومي و اختصاصي وامتيازات داوطلبان بورسيه دوره روزانه  رشته پزشكي ،دندانپزشكي  و پيراپزشكي فرماندهي انتظامي در
  در آزمون سراسري علوم تجربي: 1401  -1402تحصيلي 

  الف ) شرايط عمومي:
سالم. – 1 سالمي ايران واعتقاد به واليت مطلقه فقيه و آمادگي فداكاري در راه اهداف آنها. – 2 اعتقاد و التزام عملي به دين مبين ا سي جمهوري ا سا سالمي ايران. – 3 التزام عملي به قانون ا  تابعيت جمهوري ا
سياسي و معارض با ن – 4 ستگي به احزاب و گروههاي  سابقه عضويت يا واب سالمي ايران.عدم  ستخدام. – 5 ظام جمهوري ا سياسي در زمان تقاضاي ا ستگي به احزاب و گروههاي  عدم  – 6 عدم عضويت يا واب

داشتن سالمت و توانايي  – 10 ر.داشتن شرايط تحصيلي و يا تخصصي الزم براي خدمت مورد نظ – 9 عدم اعتياد به مواد مخدر. – 8 نداشتن سوء پيشينه كيفري. – 7 محكوميت به محروميت از خدمات دولتي.
  جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر .

  ب ) شرايط اختصاصي داوطلبان:
سن -3 .سانتي متر قد براي داوطلبان 170دارا بودن حداقل  -2 باشند. مردداوطلبين رشته هاي بورسيه فرماندهي انتظامي جمهوري اسالمي ايران الزاما مي بايست  -1 ستخدام حداقل  سال  25و حداكثر  18ا
  مي باشد. 16حداقل معدل كل ديپلم و يا پيش دانشگاهي در  تمامي رشته ها  و مقاطع    -4 .باشدمي

   در آزمون    سراسري  9000و باالتر از آن و كسب نمره  علمي باالتر از  16(الف) براي داوطلبان رشته هاي پزشكي و   دندانپزشكي   :  معدل كل ديپلم 
  در آزمون سراسري 7000و باالتر از آن و كسب نمره علمي باالتر از  16(ب) براي داوطلبان رشته هاي پرستاري و كارشناسي پيراپزشكي : معدل كل ديپلم  

  آزمون سراسري در 6900و باالتر  و كسب نمره علمي باالتر از   16(ج) براي داوطلبان رشته هاي كارداني فوريت هاي پزشكي  : معدل كل ديپلم  
عدم تعهد خدمت به  -6 ، گواهي تحصيلي ويا معافيتهاي غير پزشكي ). ارائه مدرك نظام وظيفه براي داوطلبان ( دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت ، گواهي حين خدمت سربازي ، كارت پايان خدمت -5

سمي، پيماني، سازمانهاي دولتي و غير  هر نحوي ( ر شي ) به  صيالن مقاطع كارداني و باالتر حق ثبت نام ندارند. -7 دولتي.آزماي ستخدام فرماندهي انتظامي جمهوري  -8 فارغ التح موفقيت در مراحل گزينش و ا
سالمي ايران ضي و فيزيك. -9 ا صيلي ديپلم علوم تجربي يا ريا سيه ف-10 دارا بودن مدرك تح شجويان بور شي  دان سها و دوره هاي آموز شكيل كال شكي ارتش محل ت شگاه علوم پز رماندهي انتظامي در دان

امي جمهوري اسالمي ايران محل خوابگاه  دانشجويان بورسيه فرماندهي انتظامي در خارج از دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران و زير نظر فرماندهي انتظ -11 جمهوري اسالمي ايران  مي باشد.
ضوابط مربوطه براي دانشجويان بورسيه فرماندهي انتظامي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش الزامي است. پوشيدن لباس مصوب -12 مي باشد. بعد از قبولي در اين دانشگاه امكان تغيير رشته و انتقال -13 برابر 

  دائم در هيچ مقطع و رشته اي  وجود ندارد.
  امتيازات:

  انتظامي جمهوري اسالمي ايران در خواهند آمد. دانشجويان از بدو ورود به استخدام (رسمي ) فرماندهي-1
 دانشجويان كارداني پيراپزشكي به درجه ستوانسومي نائل خواهند شد. پس از فارغ التحصيلي دانشجويان بورسيه پزشكي ودندانپزشكي به درجه ستوانيكمي   ، دانشجويان كارشناسي پيراپزشكي به درجه ستواندومي ،-2

هاي بو-3 يل در دوره  ناتحصـــ كا يه ام فت نمي شـــود)وكل يا نه اي از دانشـــجو در  نه هزي گان بوده(هيچگو نه روزي وراي با هاي پيراپزشـــكي شـــ ته  ندانپزشـــكي و  رشـــ يه پزشـــكي ، د ت رســـ
 .زيست،مسكن،خوراك،پوشاك،تحصيل،بهداشت ودرمان و وسايل كمك آموزشي رايگان و به عهده فرماندهي انتظامي جمهوري اسالمي ايران خواهند بود

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1401آموزش عالي آزمون سراسري سال مؤسسات و ضوابط دانشگاه ها و مشخصات و شرايط 
 

  14 صفحه 
 

  تهران * دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران		استان امهاد
  پزشكي اعطا خواهد شد.به فارغ التحصيالن مدرك كارداني، كارشناسي، دكتراي حرفه اي (مطابق با رشته فارغ التحصيلي) مورد تائيد وزارت بهداشت درمان و آموزش  -4
 مشمول پرداخت حقوق برابر قانون هماهنگ پرداخت )به عنوان كمك هزينه تحصيلي دريافت خواهند نموددانشجويان در طول مدت تحصيل ماهيانه مبلغي ( -5

 دانشجويان رتبه هاي ممتاز ونخبه از جوايز نفيس برخوردار خواهند شد.-6

 مقاطع تحصيلي بعدي  بدون آزمون ورودي مي باشند و در تعيين محل خدمتي در اولويت خواهند بود.دانشجويان  رتبه هاي  ممتاز و نخبه مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان براي ادامه تحصيل در -7

ش-8 سات عالي در داخل ك س شگاهها ومو صيل در مقاطع باالتر در دان شرايط امكان ادامه تح صورت دارا بودن  صيل در  شجويان پس از فراغت از تح ضوابط جاري فرماندهي ادان نتظامي ور را برابر مقررات و
 جمهوري اسالمي ايران خواهند داشت.

شماره تلفن -9 شكي  فرماندهي انتظامي  با  شكي و پيراپز شكي ، دندانپز سيه پز صوص دوره هاي بور شتر در خ سب اطالعات بي شت و درمان   63982152ضمنا براي ك اداره تربيت وآموزش   ( معاونت بهدا
  تماس حاصل نماييد.فرماندهي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ) 

اني نيروهاي مسلح  در دانشگاه شرايط وضوابط عمومي واختصاصي داوطلبان بورسيه دوره روزانه رشته پزشكي ،دندانپزشكي،پرستاري و پيراپزشكي  بورسيه وزارت دفاع و پشتيب 
  در آزمون سراسري علوم تجربي 1401  -1402علوم پزشكي ارتش درسال تحصيلي

  شرايط عمومي:
سي و واليت مطلقه فقيه.)ت1 سا سالم و التزام عملي به قانون ا ضاعف).2 دين به دين مبين ا شتن تابعيت م صل بودن (ندا سالمي ايران و ايراني اال سالمي و نظام جمهوري 3 ) تابعيت جمهوري ا )ايمان به انقالب ا

)عدم سابقه عضويت يا 6 )عدم محكوميت و محروميت از خدمات دولتي.5 اقدام عليه انقالب و نظام جمهوري اسالمي ايران. )عدم محكوميت ناشي از4 اسالمي ايران و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آن.
سي و الحادي و غير قانوني. سيا ستگي به احزاب و گروهاي  شينه كيفري برابر اعالم مراجع ذ7 واب سوء پي ساد اخالقي و عدم اعتياد به مواد مخدر و  صالح.)عدم معروفيت به ف )آمادگي جهت خدمت در تمامي 8 ي

)در استخدام افراد به وجوه انگيزه خدمتي، روحيه ايثار 10 )شاخصه هاي تدين و انقالبي بودن اصل بوده و در همه موارد بايد مورد توجه قرار گيرد.9 مراكز درماني تابع وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح .
) داشتن سالمت جسماني و رواني و تناسب 12 )پذيرفته شدگان نهايي به استخدام وزارت دفاع در آمده و از جهت ميزان و مدت خدمت تابع مقررات نيرو هاي مسلح  خواهند بود.11 و فداكاري توجه مي شود.

  پشتيباني ن.م . اندام (مطابق آيين نامه استخدامي داوطلبان ن.م ) برابر تاييد مركز معاينات پزشكي استخدامي وزارت دفاع و
  شرايط اختصاصي:

  باشند. خانم ) داوطلبين رشته هاي بورسيه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران الزاما مي بايست 1
  خواهد بود ). 1401شروع فرايند گزينش و مصاحبه در سال  سال تمام ( مبناي احتساب سن داوطلبان از تاريخ اولين روز 22سال سن و حدأكثر سن  16)حداقل سن در زمان پذيرش داوطلبان 2
  شرط حداقل معدل ديپلم و حداكثر سن معاف مي باشند.) فرزند شاهد و ايثارگر ، جانبازان از كار افتاده كلي در صورت كسب حد نصاب قبولي (تراز علمي و امتياز الزم در آزمون استخدامي) از 3
  وت داوطلبان به اولويت گزينش:) شرايط علمي مورد نظر جهت دع4

  و  باالتر.  9000و باالتر از آن براي داوطلبان رشته هاي پزشكي و دندان پزشكي و كسب نمره علمي  16الف) معدل كل ديپلم 
  و باالتر. 7000و باالتر از آن براي داوطلبان رشته هاي پرستاري و پيراپزشكي و كسب نمره علمي  16ب)  معدل كل ديپلم 

  .و باالتر  6900كارداني فوريت هاي پزشكي  و كسب نمره علمي  و باالتر از آن براي داوطلبان رشته 16معدل كل ديپلم ج)  
  طه را ارائه نمايند.از تحصيل دانشگاه مربو ) داوطلباني كه در دانشگاهاي دولتي و يا غير دولتي شاغل به تحصيل مي باشند بايستي در موقع پذيرش برگه تسويه حساب و يا نامه انصراف6
  زينش وزارت دفاع و پشتيباني ن.م .) احراز صالحيت مكتبي و موفقيت در مصاحبه ، روانسنجي ، تست ورزش ، معاينات و آزمايشات پزشكي و تحقيقات الزم به تاييد نهايي مركز گ7
  ا غير دولتي باشند.) داوطلبان در هنگام ثبت نام نبايستي در استخدام هيچ يك از سازمانهاي دولتي و ي8
  و شرايط و نياز وزارت دفاع و پشتيباني ن.م خواهد بود.) شرايط ادامه تحصيل پذيرفته شدگان در رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي ، ضمن رعايت ضوابط و مقررات آموزشي وزارت بهداشت ، تابع قوانين 9

صالحيت مكتبي و اخذ تأييد نهايي گزينش توسط وزارت دفاع و پشتيباني ن.م ، به مدت دوران تحصيل رشته مرتبط در دانشگاه علوم پزشكي  ) دانشجويان پذيرفته شده پس از انجام معاينات پزشكي ، تأييد10
  ارتش مشغول به تحصيل خواهند بود.

نياز ، از سوي سازمان سنجش آموزش كشور  و بر مبناي نمره علمي ، رتبه كسب شده ، سهميه تبصره: وزارت دفاع صرفاً فرايند گزينش داوطلبان بورسيه را انجام داده و تخصيص داوطلبان در رشته هاي مورد 
  قبولي و اولويت انتخاب رشته صورت خواهد گرفت.

  ن.م تقسيم خواهند شد. ) دانشجويان پس از فراغت از تحصيل بر اساس رتبه بندي معدل كل نمرات دوران تحصيل جهت اشتغال در يكي از مراكز وزارت دفاع و پشتيباني11
سارت مالي (دو ب12 شكي ارتش گردد ، عالوه بر جبران خ شگاه علوم پز شجو و يا ارتكاب اعمالي كه موجب اخراج وي از دان صراف دان صورت ان شته ) در  صيل در ر شي و آمادي ) از ادامه تح رابر هزينه آموز

  مربوطه در اين دانشگاه محروم خواهد شد.
  ر و سپردن تعهد خدمتي برابر ضوابط و مقررات وزارت دفاع و پشتيباني ن.م در هر نقطه از وزارت دفاع  در كشور.) معرفي ضامن معتب13
  واهند بود.حصيل تابع قوانين دانشگاه خ) تحصيل در اين دانشگاه شبانه روزي بوده  و پوشيدن لباس مصوب دانشگاه براي دانشجويان اين دانشگاه الزامي و دانشجويان در طول مدت ت14
  ) بعد از قبولي در اين دانشگاه امكان تغيير رشته و انتقال دائم وجود ندارد.15
صرفاً از بين دا16 شجويان اناث  شجوي خانم جذب خواهد نمود و به علت فقدان خوابگاه پذيرش دان شته هاي مورد نظر فقط دان سكان) وزارت دفاع در ر شرايط ا در تهران  وطلبان بومي تهران و يا دارندگان 
  باشد.  مي

  نحوه اعالم نتايج:
                                       نتايج از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.

  امتيازات:
شروع به تحصيل ، برقراري حقوق ماهيانه  محصلي، برخورداري از بيمه ، اعطاء مدرك رس ستخدام رسمي از بدو  سهميه ا ستفاده از  صدور مجوز پروانه مطب ، ا جهت ادامه تحصيل  %5/2مي وزارت بهداشت ، 

 (معادل سهميه ايثارگران) براي  واجدين شرايط در رشته هاي تخصصي مورد نياز وزارت دفاع ، استفاده از خدمات رفاهي .

  02143825288	تلفن :		-بان اعتمادزاده انتهاي خيا -خيابان فاطمي غربي  -خيابان كارگر شمالي  -تهران 		نشاني :
www.iums.ac.ir استان		تهران * دانشگاه علوم پزشكي ايران 

https://vcs.iums.ac.ir/ :نشاني شرايط عمومي 

مهمان و انتقالي تعهد و امكان –ن شهريه پرداز به پذيرفته شدگان غير بومي دوره روزانه مقطع كارشناسي و دكتراي حرفه اي خوابگاه دانشجويي تعلق مي گيرد . دانشگاه در خصوص دانشجويا	شرايط خوابگاه :
  ارائه خوابگاه ندارد .

  02186702280		تلفن :	-جنب بيمارستان ميالد  -اتوبان همت 		نشاني :
www.bmsu.ac.ir استان		تهران -اله(عج)  تهران * دانشگاه علوم پزشكي بقية 
 نشاني شرايط عمومي: 

ـ التزام عملي به احكام اسالم و قوانين جمهوري اسالمي و3ـ اعتقاد و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه 2ـ اعتقاد به مباني اسالم ناب محمدي(ص) ، انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران 1 شرايط خاص :
ـ نداشتن سابقه عضويت ويا هواداري از احزاب و گروه ها و سازمان هاي غيراسالمي، التقاطي، الحادي و غيرقانوني5ـ عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي 4رعايت موازين اخالق اسالمي 

و توانايي جسمي و رواني متناسب با ـ داشتن سالمت8ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم سابقه محروميت از خدمات دولتي 7ـ عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران 6
سال 20ـ حداكثر سن داوطلبان تحصيل در اين دانشگاه 11		ـ داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران و نداشتن تابعيت مضاعف10ـ داشتن حُسن شهرت اخالقي و اجتماعي و عدم سوء پيشينه 9خدمت مورد نظر 

: درصورت انجام خدمت دوره ضرورت، مدت12بسيج فعال، سه ماه و عضويت عادي دو ماه تا سقف يك سال قابل افزايش به حداكثر سن مي باشد تبصره: به ازاء هر يك سال عضويت 1تمام مي باشد تبصره
: درصورت دارا14ال قابل افزايش به حداكثر سن مي باشد تبصره: براي اعضاء درجه يك خانواده محترم شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقوداالثرها تا ميزان پنج س13مذكور به حداكثر سن اضافه مي گردد تبصره

ـ در شرايط مساوي، اولويت با اعضاء درجه يك خانواده محترم ايثارگران (شهدا، جانبازان، آزادگان15سال تجاوز نمايد  25بودن هر يك از شرايط، سن فرد با احتساب ارفاق سني حاصل از اين بند نمي بايد از 
اير امكانات دانشجويانـ پذيرفته شدگان نهايي در بدو ورود به استخدام رسمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي در آمده و از حقوق، مزايا، بيمه، خدمات رفاهي و س16و همچنين اعضاء بسيج مي باشد  و رزمندگان)

دانشجويان اين دانشگاه پس از فارغ التحصيلي، بر-18داري را در يكي از مراكز آموزشي سپاه پاسداران طي مي نمايند. منتخبين در بدو ورود يا حين تحصيل، دوره عمومي پاس-17بورسيه بهره مند خواهند شد. 
  اساس نياز سپاه و نظر معاونت بهداشت و درمان سپاه بكارگيري مي شوند

  امكانات فرهنگي، خوابگاه و تغذيه در حد امكان بهره مند خواهند بود. ليكن دانشگاه تعهدي براي تامين خوابگاه متاهلين ندارد.در مدت تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...(عج) ، دانشجويان از 		شرايط خوابگاه:
  02187555131		تلفن :	-كوچه شهيد نصرتي  -خيابان شيخ بهايي جنوبي  -خيابان مالصدرا  -ميدان ونك  -تهران 		نشاني :

www.konkur.in

forum.konkur.in
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www.tums.ac.ir/ استان		دانشگاه علوم پزشكي تهران تهران * 

https://openday.tums.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  عدم تعهد دانشگاه درتامين خوابگاه دانشجويان بورسيه ، شهريه پرداز و انتقالي		شرايط خوابگاه :
  02166492271		تلفن :		-طبقه هفتم  -مركزي علوم پزشكي تهرانابتداي قدس سازمان  -بلوار كشاورز -تهران		نشاني :

 

www.sbmu.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  

https://education.sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=١٠&fkeyid=&siteid=١٠&pageid=نشاني شرايط عمومي: ٧٣٧٥٧  
ــرايط خوابگاه : ــورت مطلق:  25نظر به كمبود ظرفيت خوابگاهي و همچنين با توجه به ماده 	ش ــكان موارد ذيل اعالم مي گردد. عدم تخصــيص خوابگاه به ص ــي آزاد (هر دورهدوره هاي -1آيين نامه اس آموزش

مجتمع دانشگاهي سالمت ورامين (بسته به تصميم گيري از مبادي ذي صالح) عدم تعهد نسبت به تخصيص خوابگاه:-3بومي شهر تهران -2آموزشي غير از روزانه ) پرديس ،بين الملل ، ميهمان ، انتقالي ، بورسيه 
  هر تهراندانشجويان حومه ش-2دكتراي تخصصي -دستيار (رزيدنت ) -

  02122439880	تلفن :		-جنب بيمارستان آيت اهللا طالقاني  -خيابان شهيد اعرابي  -خيابان يمن  -بزرگراه شهيد چمران  -تهران 		نشاني :
 

www.uswr.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 

https://uswr.ac.ir/index.jsp?siteid=١&pageid=نشاني شرايط عمومي: ٢١٥٦٧ 

  پذيرفته شدگان از شرايط سالم جسماني برخوردار باشند.		شرايط خاص :
  دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد.		شرايط خوابگاه :

  02122180054	تلفن :	-بن بست كودكيار  -بلوار دانشجو  -ولنجك  -تهران 		نشاني :
www.uswr.ac.ir استان		تهران( رشته هاي پزشكي) -تهران * دانشگاه علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي 

https://uswr.ac.ir/index.jsp?siteid=١&pageid=نشاني شرايط عمومي: ٢١٥٦٧ 

  پذيرفته شدگان از شرايط سالم جسماني برخوردار باشند.		شرايط خاص :
  دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد.		شرايط خوابگاه :

  02122180054	تلفن :	-بن بست كودكيار  -بلوار دانشجو  -ولنجك  -تهران 		نشاني :
www.ujsas.ac.ir استان		تهران * دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري 

https://ujsas.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

) تدين به دين مبين اسالم و2)داشتن كليه شرايط عمومي آزمون سراسري. 1قضائي و خدمات اداري : شرايط ورود به مقطع كارشناسي ارشد پيوسته دانشگاه علوم  -شرايط پذيرش ويژه : الف	شرايط خاص :
ضاوت و نداشتن)برخورداري از سالمت كامل جسمي و رواني الزم براي منصب ق5)پذيرفته شدن در گزينش. 4)التزام به واليت مطلقه فقيه و مباني نظام جمهوري اسالمي ايران. 3التزام عملي به احكام آن. 

سال سن تا تاريخ 24) داشتن حداكثر 9سال. 10) سپردن تعهدخدمت به قوه قضاييه به مدت 8) فاقد رابطه استخدامي و تعهد به تحصيل تمام وقت. 7)فقدان سوء شهرت خانوادگي 6سوءپيشينه كيفري. 
(براي داوطلبان نظام قديم آموزشي عالوه بر آن 16) داشتن حداقل معدل كتبي ديپلم 10حداكثر سن آنان افزوده مي شود.  (مدت خدمت وظيفه داوطلباني كه دوره سربازي را گذرانده اند به 31/06/1401

انشجويان واحد هاي درسيسال است د 4شود: در بخش اول كه حدود دوره تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد پيوسته از دو بخش تشكيل مي -نيز شرط است.). ب 16داشتن حداقل معدل كل پيش دانشگاهي 
شوند در صورت استمرار شرايط پذيرش؛ بورسيهكنند . در بخش دوم كه دانشجويان وارد گرايش كارشناسي ارشد ميگذرانند در اين مدت دانشجويان بورسيه نبوده و مقرري بورس دريافت نميكارشناسي را مي

-د شد. جپايان دوره كارشناسي ارشد پيوسته و پس از طي دوره كارآموزي و مشروط به احراز شرايط الزم ؛ در كادر قضايي قوه قضاييه استخدام خواهن قوه قضاييه شده و مقرري ماهيانه دريافت مي نمايند و در
قوق كار آموزقضايي ضمن تحصيل) از زمان ورود به گرايش) دريافت مقرري ماهيانه(ح2)دريافت ابالغ كارآموز قضايي ضمن تحصيل از زمان ورود به گرايش كارشناسي ارشد 1امتيازات بورس تحصيلي: 

)گذراندن خدمت4)اشتغال به كار قضايي در قوه قضاييه پس از فراغت از تحصيل و طي دوره كارآموزي حين تحصيل در صورت داشتن صالحيت هاي عمومي و علمي. 3سال  3كارشناسي ارشد پيوسته به مدت 
).1375و آيين نامه اجرايي آن مصوب  1373اييه(بر اساس قانون گذراندن مدت خدمت وظيفه فارغ التحصيالن دانشكده علوم قضايي در محاكم قضايي كشور مصوب سربازي در قالب اشتغال در قوه قض

توضيحات ضروري در مورد رشته كارشناسي ارشد پيوسته-رات دانشگاه. د)برخورداري از خوابگاه مجردي و خدمات رفاهي در طول دوره تحصيلي در حدود امكانات دانشگاه و مطابق ضوابط وزارت علوم و مقر5
شناسي ارشد( نظيرحقوق خصوصي، حقوق)دانشجويان اين رشته پس از طي يك دوره مشترك(در حد كارشناسي)در صورت احراز شرايط مقرر و به تشخيص دانشگاه در يكي از گرايش هاي كار1علوم قضايي: 

)صرفا دانشجوياني مي توانند پس از طي دوره مشترك، در يكي از گرايشهاي ارشد ادامه تحصيل دهند،كه2شناسي، حقوق تجارت، حقوق ثبت، حقوق خانواده)ادامه تحصيل خواهند داد. عمومي، حقوق جزا و جرم 
)درصورت انصراف،3شته و تنها مدرك كارشناسي علوم قضايي براي آنان صادر خواهد شد. صالحيت عمومي و علمي آنان براي ورود به خدمت قضايي محرز باشد، در غير اين صورت امكان ادامه تحصيل ندا

: تذكرات الزم-ل خود به تشخيص دانشگاه را پرداخت نمايد. هاخراج، انتقال و نيز در صورت عدم احراز صالحيت عمومي دانشجو قبل از ورود به يكي از گرايشهاي ارشد، دانشجو موظف است هزينه هاي تحصي
هاي شهيدبگذرانند . برخي از اين دروس با محتواي آثار و انديشه ) به منظور ارتقاي سطح بينش اعتقادي ؛ دانشجويان موظفند دروس گروه معارف اسالمي با محتواي مورد نياز اعتقادي ؛ اخالقي و فرهنگي را1

ل فقه، متون فقه و قواعد فقه در رشته علوم قضايي با عنايت به دروس حوزوي و به گونه اي خواهد بود كه دانشجو در صورت تمايل و تالش) برنامه ريزي دروس عربي، اصو2شود. مطهري همراه با مباحثه ارائه مي
) كالس هاي درس در همه روزهاي غير تعطيل3ارد. عهدي ندخود بتواند با گذراندن دروس تكميلي مطابق با برنامه حوزه هاي علميه، مدرك حوزوي دريافت نمايد. دانشگاه در خصوص اعطاي مدرك حوزوي ت

دانشگاه و قوه قضائيه بازپرداخت نمايد. ) چنانچه در هر مرحله از تحصيل ؛ دانشجو شرايط پذيرش را از دست بدهد متعهد است هزينه هاي تحصيل و وجوه دريافتي بورسيه را به تشخيص4هفته برگزار مي شود. 
  حصيل متعهدند ؛ دروس كارآموزي و كارگاه هاي مهارت افزايي را مطابق برنامه هاي تنظيمي دانشگاه بگذرانند.) دانشجويان در طول دوره ت5

  برخورداري از خوابگاه مجردي در طول دوره تحصيلي در حدود امكانات دانشگاه و مطابق ضوابط وزارت علوم و مقررات دانشگاه.		شرايط خوابگاه :
  02166714505	تلفن :		- 9پالك  -خيابان خارك  -انقالب خيابان  -تهران 		نشاني :

www.www.www استان		تهران * دانشگاه غيرانتفاعي امام صادق(ع) 

  02100000000	تلفن :		-پل مديريت  -بزرگراه شهيد چمران  -تهران 		نشاني :
www.khatam.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  

  02189174004	تلفن :		- 30پالك -خيابان حكيم اعظم  -خيابان شيرازي شمالي  -خيابان مال صدرا  -تهران 		نشاني :
www.soore.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه غيرانتفاعي سوره  

https://www.soore.ac.ir/Department/Educational#accordionنشاني شرايط عمومي: ١١ 

  دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد.		شرايط خوابگاه :
  02166354245		تلفن :	- 252پالك  -نبش كوچه كامياران  -بين خيابان خوش و آذربايجان  -خيابان آزادي  -تهران		نشاني :

edalat.ac.ir استان		تهران * دانشگاه غيرانتفاعي عدالت 

  02188497832	تلفن :		- 26پالك  -كوچه دانش كيان  -خيابان وليعصر  -تهران 		نشاني :
www.usc.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  

http://education.usc.ac.ir/files/١٦٥٠٣٥٥٦٩٣٥٢٣.pdf :نشاني شرايط عمومي 

  02144238171	تلفن :		-كوچه بهار  -خيابان پارك  -نرسيده به پل بزرگراه همت  -بلوار شهيد اشرفي اصفهاني  -تهران		نشاني :
www.mazaheb.ac.ir استان		تهران * دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسالمي 

https://www.mazaheb.ac.ir/ns/نشاني شرايط عمومي: ١٣٢٠ 

شئونات اسالمي، الزامي است.2به عقايد و مقدسات ديگر مذاهب اسالمي الزامي است. . پايبندي عملي به وحدت جهان اسالم و تقريب مذاهب اسالمي و در نتيجه احترام 1	شرايط خاص : . پايبندي به اخالق و 
  ، مختص پيروان همان مذاهب است.»فقه و حقوق اماميّه«و » فقه و حقوق حنفي«، »فقه و حقوق شافعي«هاي . هر كدام از رشته4. پوشش چادر براي خواهران الزامي است. 3

  02166465252	تلفن :	- 3پالك  -خيابان روانمهر  -خيابان فلسطين جنوبي  -خيابان انقالب  -تهران		:نشاني 
www.motahari.ac.ir استان		تهران -تهران * دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  

سالم و مذهب جعفري و التزام عملي به نظام جمهوري  -1شرايط خاص: 	شرايط خاص : سالمي ايران متدين به دين مبين ا شئونات طلبگي عالقه -2ا متولدين -3مند به ادامه تحصيل در علوم حوزوي و رعايت 
  باشد.ي ميقبولي قطعي در اين دانشگاه پس از انجام مصاحبه از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و احراز صالحيتهاي علمي و عموم -5احراز صالحيتهاي علمي و عمومي  -4به بعد  1381نيمه دوم سال 

  02133513155		تلفن :	-ميدان بهارستان  -تهران 		نشاني :

www.konkur.in

forum.konkur.in
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www.art.ac.ir استان		تهران * دانشگاه هنر تهران 

https://education.art.ac.ir/fa/news/نشاني شرايط عمومي: ٤٧٧٧ 

حداكثر مدت مجاز (سنوات- 3باشد. دانشگاه هنر فاقد خوابگاه متاهلي مي - 2فاقد امكانات خوابگاهي در شهر تهران است. 1401دانشگاه براي دانشجويان جديد الورود سال تحصيلي  - 1		شرايط خوابگاه :
به دليل كمبود امكانات خوابگاهي امكان اسكان كليه دانشجويان دوره روزانه را ندارد و واگذاري فضاي.اين دانشگاه  4باشد. نيمسال مي 8رفاهي) استفاده از خوابگاه براي دانشجويان مقطع كارشناسي روزانه 

  محدود موجود به دانشجويان روزانه صرفاً بر اساس اولويت بندي ارايه شده توسط صندوق رفاه مي باشد.
  02166726315	تلفن :		- 56پالك  -خيابان سي تير  بعد از تقاطع -خيابان شهيد سرهنگ سخايي  -خيابان حافظ  -تهران 		نشاني :

www.catc.ac.ir استان		تهران * مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور 

https://catc.ac.ir/student-and-educational-affairs-٦١٨/admission.html :نشاني شرايط عمومي 

تأييد امورداراي صالحيت پزشكي مورد نظر به حساسيت و اهميت رشته هاي تحصيلي اين مركز، لزوم اطمينان كامل ازسالمت جسمي، حركتي و روحي و رواني، كليه متقاضيان مي بايست - 1	شرايط خاص :
بايست داراي سطح قابل قبولي در مكالمه زبان انگليسي باشند و عدم اشكالمتقاضيان رشته مهندسي هوانوردي و مراقبت پرواز مي-2پزشكي سازمان هواپيمايي كشوري جهت اشتغال در مشاغل مربوطه باشند. 

  پذيرش در اين مركز به صورت متمركز انجام مي شود و به منظور استخدام نيست.-3در تكلم (نداشتن لكنت زبان) و نداشتن لهجه جهت اشتغال الزامي است. 
  با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه اين مركز هيچ تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد.		شرايط خوابگاه :

  02161022851		تلفن :	-بلوار معراج  -فرودگاه مهرآباد  -تهران 		نشاني :
www.uast.rcs.ir استان		كاربردي هالل ايران -تهران * موسسه آموزش عالي علمي  
http://uast.rcs.ir/%D٨٪B٤٪D٨٪B١٪D٨٪A٧٪DB%٨C%D٨٪B٧-
%D٩٪BE%D٨٪B٠٪DB%٨C%D٨٪B١٪D٨٪Bنشاني شرايط عمومي: ٤ 

داشتن توانايي جسمي و رواني و عدم نقص عضو -3سال مي باشد.  35حداكثر سن متقاضيان  -2باشد. مسئوليتي از حيث استخدام پذيرفته شدگان برعهده جمعيت هالل احمر و مؤسسه نمي -1		شرايط خاص :
  مؤثر در كار كارگاهي الزامي است.

  خوابگاه را ندارداين مؤسسه امكان ارائه تسهيالت 		شرايط خوابگاه :
  02188974897	تلفن :		- 1پالك  -خيابان ايتاليا  -تهران 		نشاني :

www.aletaha.ac.ir استان		تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي آل طه (ويژه خواهران)  

https://aletaha.ac.ir/fa/page/٥٩١/%D٨٪B٤٪D٨٪Bنشاني شرايط عمومي: ١ 

  02144320647	تلفن :		-خيابان مدرسه  -بلوار كوهسار  -شهران -تهران 		نشاني :
www.abrar.ac.ir استان		تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي ابرار (ويژه خواهران)  

  02155064267	تلفن :	- 202پالك  -روبروي شيرخوارگاه شبير  -تر از ميدان خراسان پايين -شهريور جنوبي 17خيابان  -تهران		نشاني :
www.e-damavandihe.ac.ir استان		تهران * موسسه غيرانتفاعي ارشاد 

  02166977518	تلفن :		-خيابان شهيد تندگويان  -اي اله خامنهبلوار آيت -گيالوند -دماوند 		نشاني :
www.sadra.ac.ir استان		تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين (ويژه برادران)  

  اين موسسه فاقد خوابگاه مي باشد .		شرايط خوابگاه :
  02140445791 - 02140445573		تلفن :	-بلوار عالمه قزويني  -ميدان موج  -خروجي بلوار كاشان جنوب  -بزرگراه شهيد خرازي  -تهران 		نشاني :

www.iranian.ac.ir استان		تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان  

https://iranian.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  02166124000	تلفن :		- 7پالك  -بن بست فرهاديه  -روبروي ايستگاه مترو توحيد  -نرسيده به خيابان آزادي  -خيابان توحيد  -تهران 		نشاني :
www.rayanee.ac.ir استان		تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه اي جهان نما 

  02126215441	تلفن :		- 1طبقه  -44پالك -خيابان گلستان-خيابان وليعصر-تهران		نشاني :
www.faran.ac.ir استان		تهران -دانش تهران * موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهر  

https://faran.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  02146056244	تلفن :		- 22روبروي شهرداري منطقه  -شهرك شهيد باقري -انتهاي اتوبان همت -تهران 		نشاني :
mehralborz.ac.ir استان		تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  

  02188001511		تلفن :	- 1413913141كدپستي  -36تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان شهيد فكوري، خيابان شهيد صالحي، نبش كوچه دانش ثاني، پالك 		نشاني :
www.nooretouba.ac.ir استان		تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  

http://nooretouba.ac.ir/٣٩-٠٣-١١-١٤-١١-٢٠٢٠/item/نشاني شرايط عمومي: ٢٦-٠٣-١٤٠١-٧٦٥ 

  02161017101	تلفن :		- 3پالك  -كوچه مهر  -نرسيده به خيابان نصرت  -ميدان انقالب  -تهران 		نشاني :
www.pu.ac.ir استان		تهران -تهران * موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  

https://pu.ac.ir/content/?id=نشاني شرايط عمومي: ٣٨٢٥ 

  عمل خواهد آمد.هماهنگي الزم براي تامين خوابگاه خودگردان براي پذيرفته شدگان به 		شرايط خوابگاه :
  02158138000	تلفن :		- 14-16-18هاي شماره -خيابان انتصاريه  -خيابان دوم  -خيابان كارگر شمالي -تهران		نشاني :

p-shahrekord.tvu.ac.ir استان		اي پسران شهركردچهارمحال و بختياري * آموزشكده فني و حرفه 

  03832220933		تلفن :	-سيما  باالتر از صدا و -فردوسي شمالي  -شهركرد		نشاني :
d-shahrekord.tvu.ac.ir استان		اي دختران شهركردچهارمحال و بختياري * آموزشكده فني و حرفه 

  03833341410		تلفن :	-رحمتيه  -شهركرد		نشاني :
www.sku.ac.ir استان		چهارمحال و بختياري * دانشگاه شهركرد 

هاي دانشجوييمحدودي از دانشجويان دوره روزانه و با اولويت بندي دانشجويان مطابق با مقررات شوراي خوابگاه	خوابگاه به تعداد		هاي دانشجوييدر ظرفيت خوابگاه به دليل وجود محدوديت-1	شرايط خوابگاه :
امكان-3باشد. براي تعداد محدودي از دانشجويان امكان پذير مي	ترم 8حداكثر 	تخصصي براي دانشجويان دوره دكتري		ارايه خوابگاه 1همچنين با رعايت موارد عنوان شده در بند  -2گيرد. تعلق مي 		دانشگاه

  دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است. -4واگذاري خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه)، مهمان، انتقالي، بورسيه و شاغل وجود ندارد. 
  03832324421	تلفن :	-جاده سامان  2كيلومتر  -شهركرد 		نشاني :

www.skums.ac.ir استان		چهارمحال و بختياري * دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 

  اين دانشگاه هيچ تعهدي در قبال اسكان دانشجويان به علت كمبود امكانات خوابگاهي نخواهد داشت.		شرايط خوابگاه :
  03833350341	تلفن :		-بلوار ايت اهللا كاشاني  -شهركرد 		نشاني :

www.noorhedayat.ac.ir استان		شهركرد -چهارمحال و بختياري * موسسه غيرانتفاعي نور هدايت  

  03832244085	تلفن :		-جنب امور صنفي  -خيابان خبرنگار  -خيابان سعادت  -بلوار طالقاني  -شهركرد		نشاني :
d-birjand.tvu.ac.ir استان		بيرجند خراسان جنوبي * آموزشكده فني و حرفه اي دختران 

  05632320001	تلفن :		-خيابان شهيد آويني بعد از فلكه راه و ترابري  -بيرجند		نشاني :
ebnehesam.tvu.ac.ir استان		ابن حسام -اي پسران بيرجند خراسان جنوبي * آموزشكده فني و حرفه 

  05631312000	تلفن :		-خيابان آيت ا... غفاري  -بيرجند		نشاني :
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www.buqaen.ac.ir استان		خراسان جنوبي * دانشگاه بزرگمهر قاينات 

  05631006000	تلفن :		-انتهاي خيابان بزرگمهر  -ميدان شيرازي  -خيابان امام خميني  -قاين 		نشاني :
https://birjand.ac.ir/fa استان		خراسان جنوبي * دانشگاه بيرجند 

https://birjand.ac.ir/edu/fa/content/نشاني شرايط عمومي: ٢٥٤ 

  https://birjand.ac.ir/edu/fa/content/254		شرايط خوابگاه :
  05631020000	تلفن :		-پرديس شوكت آباد -انتهاي بلوار شهيد آويني-بيرجند		نشاني :

www.birjandut.ac.ir استان		خراسان جنوبي * دانشگاه صنعتي بيرجند 
https://birjandut.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=١&sub=٠&tempn
ame=mainTmp٥٢&PageID=نشاني شرايط عمومي: ١٥٧٩ 

  مي باشد. 1401اولويت اسكان با دانشجويان 		شرايط خوابگاه :
  05632391212		تلفن :	-دانشگاه صنعتي بيرجند  -بلوار صنعت و معدن -بيرجند		نشاني :

www.bums.ac.ir استان		خراسان جنوبي * دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 

  عدم تعهد در واگذاري خوابگاه		شرايط خوابگاه :
  05632395600	تلفن :		-خيابان غفاري  -بيرجند		نشاني :

www.fer-pihe.ac.ir استان		فردوس -خراسان جنوبي * موسسه غيرانتفاعي پيروزان  

  05632731801	تلفن :		-شهيد مطهري جنوبي خيابان  -فردوس		نشاني :
www.bir-hormozan.ac.ir استان		بيرجند -خراسان جنوبي * موسسه غيرانتفاعي هرمزان  

  05632425151		تلفن :	- 6شهدا  -ميدان شهدا -بيرجند		نشاني :
d-sabzevar.tvu.ac.ir استان		خراسان رضوي * آموزشكده فني و حرفه اي دختران سبزوار 

  05144417015	تلفن :		-نرسيده به نيروي انتظامي  -شهرك توحيد 		نشاني :
samenmashhad.tvu.ac.ir استان		ثامن الحجج(ع) -اي پسران شماره دو مشهد خراسان رضوي * آموزشكده فني و حرفه 

  05135310727	تلفن :		-بلوار سجاديه  -شهرك الهيه  -مشهد 		نشاني :
www.abcc.ir استان		اي دختران نيشابورخراسان رضوي * آموزشكده فني و حرفه 

  02112345678	تلفن :
trjums.ac.ir استان		خراسان رضوي * دانشكده علوم پزشكي تربت جام 

  05152523225		تلفن :		- 12كوچه  -خيابان ميرقوام الدين  -تربت جام 		نشاني :
www.nums.ac.ir استان		پزشكي نيشابورخراسان رضوي * دانشكده علوم  

  دانشكده داراي خوابگاه دختران است. ولي خوابگاه پسران خودگردان مي باشد.		شرايط خوابگاه :
  05143306201		تلفن :	-خيابان شهيد جعفري خيابان رازي معاونت آموزشي و پژوهشي  -نيشابور 		نشاني :

montazeri.tvu.ac.ir استان		شهيد محمد منتظري -پسران شماره يك مشهد  ايخراسان رضوي * دانشكده فني و حرفه 

  05138781015		تلفن :	-روبروي قنادي جام عسل  -ميدان شهيد كاوه -ابتداي رضا شهر  -مشهد 		نشاني :
www.tjamcaas.ac.ir استان		خراسان رضوي * دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام 

  خودگردان تحت نظارت دانشگاه مي باشد. اين واحد دانشگاهي داراي خوابگاه		شرايط خوابگاه :
  4-05152547041		تلفن :	- 9571966590كدپستي  -13و  11بين خليج فارس -بلوار خليج فارس-تربت جام		نشاني :

www.torbath.ac.ir استان		خراسان رضوي * دانشگاه تربت حيدريه 

  باشد.داراي خوابگاه خودگردان و استيجاري (با تامين هزينه توسط دانشجو) به تعداد كافي براي خواهران و بصورت محدود براي برادران ميدانشگاه تربت حيدريه فاقد خوابگاه ملكي بوده و 		شرايط خوابگاه :
  05151240000	تلفن :	-محور تربت حيدريه به سمت مشهد  7كيلومتر  -تربت حيدريه 		نشاني :

www.hsu.ac.ir استان		سبزوار -سبزواري  خراسان رضوي * دانشگاه حكيم 

  05144013001	تلفن :	-توحيد شهر  -سبزوار 		نشاني :
www.qiet.ac.ir استان		خراسان رضوي * دانشگاه صنعتي قوچان 

  05147017261	تلفن :		- 94771-67335كدپستي  -جاده قوچان به مشهد  5كيلومتر  -قوچان 		نشاني :
www.thums.ac.ir استان		علوم پزشكي تربت حيدريهخراسان رضوي * دانشگاه  

https://www.thums.ac.ir/node/نشاني شرايط عمومي: ٥٦٤٩ 

  دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه تعهدي ندارد.		شرايط خوابگاه :
  05152226013	تلفن :		-آموزشي معاونت  -خيابان رازي  -خيابان سردار سليماني  -تربت حيدريه 		نشاني :

www.medsab.ac.ir استان		خراسان رضوي * دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 

https://www.medsab.ac.ir/NPنشاني شرايط عمومي: ١٢٣٧٢ 

  خوابگاه به دانشجويان ندارد.دانشگاه علوم پزشكي سبزوار تعهدي در ارائه 		شرايط خوابگاه :
  05144018440	تلفن :	-باالتر از مزار شهداي گمنام  -بلوار شهداي هسته اي  -سبزوار 		نشاني :

www.gmu.ac.ir استان		خراسان رضوي * دانشگاه علوم پزشكي گناباد 

ستفاده از خوابگاه ( دولتي خوابگاه به همه دانشجويان متقاضي از ابتداي تحصيل تعلّق مي گيرد 		شرايط خوابگاه : كل دوره تحصيل مي باشد. %40و براي پسران  %60خودگردان) براي دختران  -. طول مدت ا
  ضمناً دانشگاه تعهدي براي تأمين خوابگاه دانشجويان شهريه پرداز ندارد .

  05157227114	تلفن :		- 397پستي صندوق  - 9691793718كد پستي  -معاونت آموزشي  -حاشيه جاده آسيايي  -گناباد 		نشاني :
www.mums.ac.ir استان		خراسان رضوي * دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

  05131409229		تلفن :	-اداره كل امور آموزش دانشگاه علوم پزشكي  - 7نبش سناباد  -ميدان سعدي -مشهد 		نشاني :
www.imamreza.ac.ir استان		مشهد -رضا(ع)  خراسان رضوي * دانشگاه غيرانتفاعي امام 

اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري-1دانشگاه امام رضا (ع) وابسته به آستان قدس رضوي مي باشد و دانشجويان ملزم به رعايت موارد زير مي باشند : 	شرايط خاص :
سازمان سنجش 2رعايت كليه مفاد مندرج در دفترچه شماره -3به ويژه حجاب اسالمي و نيز رعايت كامل عفاف در محيط هاي مرتبط با دانشگاه  رعايت كامل شئونات و هنجارهاي اسالمي-2اسالمي ايران 
دو رشته كارشناسي پيوسته روانشناسي و حقوق داراي پذيرش در رشته كارشناسي ارشد پيوسته الهيات، معارف اسالمي و ارشاد (گرايش مباني فقه و حقوق اسالمي و علوم قرآن و حديث) و -4الزامي است.

  مصاحبه است.
  دانشجويان دختر و غير بومي واجد شرايط مي توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي استفاده نمايند. -شرايط خوابگاه		شرايط خوابگاه :

  05138489787		تلفن :	-ميدان فلسطين  -خواهران: مشهد  واحد -خيابان اسرار  -خيابان دانشگاه  -واحد برادران : مشهد 		نشاني :
www.khayyam.ac.ir استان		مشهد -خراسان رضوي * دانشگاه غيرانتفاعي خيام  

https://www.khayyam.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  05135252777	تلفن :		- 9189747178كدپستي  -ميدان مطهري  -شهيد رفيعي بلوار  -بزرگراه امام علي (ع)  -مشهد 		نشاني :
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www.sadjad.ac.ir استان		مشهد -خراسان رضوي * دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  

  05136029000		تلفن :	- 64جالل آل احمد  -بلوار جالل آل احمد شمالي -مشهد 		نشاني :
www.um.ac.ir استان		فردوسي مشهدخراسان رضوي * دانشگاه  

. دانش آموختگان اين دوره، يك مدرك كارشناسي حسابداري از دانشگاه فردوسي مشهد و يك مدرك كارشناسي حسابداري و1مشخصات دوره مشترك حسابداري با كالج گريفيث ايرلند: 	شرايط خاص :
باشد. دانشجويان اين دوره، سه سال (شش ترم تحصيلي) در دانشگاه فردوسي مشهد و يك سال (دو ترمتحصيلي) مي . طول دوره، چهار سال (هشت ترم2مديريت مالي از كالج گريفيث دريافت مي نمايند. 

براي اعزام دانشجو به كالج گريفيث،. 4شود. . در طول مدت تحصيل در ايران، برخي از دروس به زبان انگليسي يا با همكاري استادان كالج گريفيث ارائه مي3نمايند. تحصيلي آخر) را در كالج گرفيث تحصيل مي
. با موافقت كالج5) برخوردار باشد. 6) باشد و از توانايي زبان خوب (حداقل معادل آيلتس 20(از  14دانشجو بايد حداقل واحدهاي مندرج در برنامه را تا پايان ترم ششم گذرانده باشد، داراي معدل حداقل 

. اعزام6مي شوند. هارت هاي زباني مناسب را تا پايان ترم ششم كسب كنند، به شرط شركت در كالس هاي زبان انگليسي در كالج گريفيث، به كالج گريفيث اعزام گريفيث، دانشجوياني كه نتوانسته اند م
  زمان تحصيل در ايرلند را افزايش مي دهد.دانشجويان توانمندي كه متقاضي حضور در كالج گريفيث زودتر از ترم ششم هستند، قابل بررسي است. بديهي است، اين امر، مدت 

.تمامي سراهاي مجردي دانشجويان2گيرد. كيلومتر باشند، تعلق مي 100درصد دانشجويان روزانه، غيربومي كه ساكن شهرهاي با فاصله بيشتر از  80.سراي دانشجويي (خوابگاه) به حداكثر 1		شرايط خوابگاه :
در .سراي دانشجويي به دانشجويان نوبت دوم تعلق نمي گيرد؛ لكن امكان بهره برداري از سراهاي دانشجويي براي پذيرفته شدگان دختر نوبت دوم3فردوسي مشهد مي باشند. روزانه در داخل پرديس دانشگاه 

  بود. صورت وجود ظرفيت، با اخذ هزينه در سراهاي خود گردان بنياد دانشگاهي فردوسي واقع در پرديس دانشگاه ميسر خواهد
  05138802440		تلفن :	-ميدان آزادي  -مشهد 		نشاني :

www.neyshabur.ac.ir استان		خراسان رضوي * دانشگاه نيشابور 

https://vcar.neyshabur.ac.ir/vcar/register :نشاني شرايط عمومي 

گاه نيشــابور) و خوابگاه هاي خودگردان ســطحدانشــگاه نيشــابور فاقد خوابگاه دولتي مي باشــد. ولي دانشــجويان محترم ميتوانند از خوابگاه هاي تحت نظارت دانشــگاه( واقع در پرديس دانشــ	شــرايط خوابگاه :
  شهرستان استفاده نمايند

  05143305000		تلفن :	-انتهاي بلوار اديب  -بلوار جانبازان  -نيشابور 		نشاني :
www.gonabad.ac.ir استان		خراسان رضوي * مجتمع آموزش عالي گناباد 

  مجتمع فاقد خوابگاه دانشجويي دولتي مي باشد ولي براي دانشجويان خوابگاه خودگردان با اخذ شهريه در نظر گرفته شده است.		شرايط خوابگاه :
  05157229701	تلفن :		-انتهاي خيابان غفاري  -گناباد 		نشاني :

www.kashmar.ac.ir استان		خراسان رضوي * مركز آموزش عالي كاشمر 

http://kashmar.ac.ir/info :نشاني شرايط عمومي 

سرپرستان تمام وقت 	شرايط خوابگاه : پوشش دوربين هاي مداربسته و ... توضيح: خوابگاه هاي مركز استيجاري –ارائه خوابگاه هاي دانشجويي در محيطي امن و آرام (ويژه برادران و خواهران) داراي نگهبان و 
  ارائه سرويس اياب و ذهاب از خوابگاه به دانشگاه و بالعكس در تمام ايام -بوده و دانشجويان ملزم به پرداخت شهريه مصوب در هر نيمسال تحصيلي مي باشند. 

  05155258801		تلفن :	- 9671995335پستي كد  -بلوار امام زاده سيد مرتضي  -كاشمر 		نشاني :
www.armanrzavi-ihe.ac.ir استان		مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي آرمان رضوي (ويژه خواهران)  

  05136625993	تلفن :	- 5اديب جنوبي  -بلوار اديب  -بزرگراه امام علي  -مشهد		نشاني :
www.atrak.ac.ir استان		قوچان -غيرانتفاعي اترك  خراسان رضوي * موسسه 

  05147231737	تلفن :	-جنب نمايندگي ايران خودرو  -بلوار امام رضا (ع)  -قوچان		نشاني :
www.asrar.ac.ir استان		مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي اسرار  
http://٨٩٫١٦٥٫١١٨٫١١٧/index.php?option=com_content&view=article&i
d=٣١٣&Itemid=٨٢٩&lang=fa :نشاني شرايط عمومي 

  05138661770	تلفن :		- 51 پالك - 69معلم  -بلوار معلم  -مشهد 		نشاني :
www.eqbal.ac.ir استان		مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  

  خوابگاه هاي خودگردان		شرايط خوابگاه :
  05138219742	تلفن :	- 9سرافرازان  -بلوار سرافرازان  -بلوار پيروزي  -مشهد 		نشاني :

www.baharihe.ac.ir استان		مشهد -* موسسه غيرانتفاعي بهار  خراسان رضوي 
http://baharihe.ac.ir/specifications-and-conditions-of-bahar-
karshenasi/ :نشاني شرايط عمومي 

  خودگردان رسمي جهت دانشجويان غيربومي قرارداد منعقد نموده است.اين مؤسسه با خوابگاه هاي 		شرايط خوابگاه :
  05138840455	تلفن :		- 32پالك  - 2كوثر شمالي  -بلوار كوثر  -بلوار وكيل آباد  -مشهد		نشاني :

www.binaloud.ac.ir استان		مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي بينالود  

http://www.binaloud.ac.ir/facilities :نشاني شرايط عمومي 

  05134230262		تلفن :	- 4نبش معلم -بلوار طرقبه  -مشهد 		نشاني :
www.beyhagh.ac.ir استان		خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي بيهق ـ سبزوار 

  05144668870		تلفن :	-تقاطع خيابان طالقاني و رازي (چهارراه امداد)  -سبزوار		نشاني :
www.parsrazavi.ac.ir استان		گناباد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي  

  05157229115		تلفن :	-روبروي اداره آموزش و پرورش  -خيابان ناصرخسرو  -گناباد		نشاني :
www.tabaran.ac.ir استان		مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي تابران  

https://www.tabaran.ac.ir/note/sarasari :نشاني شرايط عمومي 

  منتخب استان، معرفي خواهند گرديد.دانشجويان غيربومي جهت سكونت به خوابگاه هاي خودگردان داراي مجوز از سوي دانشگاه 		شرايط خوابگاه :
  05135227215		تلفن :	- 11پالك - 60شريعتي -بلوار شريعتي  -قاسم آباد  -مشهد 		نشاني :

www.toos.ac.ir استان		مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي توس  

https://www.toos.ac.ir/page/history :نشاني شرايط عمومي 

  معرفي دانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي خصوصي داراي مجوز رسمي		شرايط خوابگاه :
  05138909641		تلفن :	- 20نبش شهيد قانع  -) 67بلوار شهيد قانع (معلم  -آباد(پل شهيد صياد شيرازي) بلوار وكيل -مشهد 		نشاني :

www.jdk.ac.ir استان		كاشمر -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  

  05155250800	تلفن :		-مقابل پمپ بنزين  -بلوار سيد مرتضي  -كاشمر 		نشاني :
www.hri.ac.ir استان		مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي  

  05136238657		تلفن :	-جنب پارك نيلوفر  - 68انديشه  -بلوار انديشه  -مشهد 		نشاني :
www.hakimtoos.ac.ir استان		مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس  

https://www.hakimtoos.ac.ir/azmoon :نشاني شرايط عمومي 

  پذير خواهد بود.هاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه فردوسي مشهد، امكاندانشجويان غير بومي از طريق خوابگاهخوابگاه براي 		شرايط خوابگاه :
  05138402726	تلفن :		- 230پالك -) 25خيابان گلستان غربي(دانشگاه  -خيابان دانشگاه  -مشهد		نشاني :

www.konkur.in
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www.hnq.ac.ir استان		قوچان -نظامي خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي حكيم  

  05147211772		تلفن :	-انتهاي اراضي سيمرغ  -جاده قوچان به مشهد  2كيلومتر  -قوچان 		نشاني :
www.khi.ac.ir استان		مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي خاوران  

http://www.khi.ac.ir/sarasariinfo.aspx :نشاني شرايط عمومي 

  05135230690	تلفن :		- 12و 10بين خيابان برادران حسيني  - 4فالحي  -بلوار شهيد رفيعي  -قاسم آباد  -مشهد 		نشاني :
www.khorasan.ac.ir استان		مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي خراسان  

  05135028601	تلفن :		- 77خيابان معلم  -بلوار معلم  -مشهد 		نشاني :
www.motahar.ac.ir استان		مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر  

  05138842226		تلفن :	- 2پالك  -45خيابان كوثر شمالي -مشهد 		نشاني :
www.salman.ac.ir استان		مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي سلمان  
http://www.salman.ac.ir/index.php/component/k٢/item/٠٣-٢٠٢٢-٦٩٩-
 نشاني شرايط عمومي: ٤٦-٠٥-١٦-٠٧

  05138650370		تلفن :		- 2الدن -ابتداي بلوار الدن -بلوار وكيل آباد  -مشهد 		نشاني :
www.sanabad.ac.ir استان		گلبهار -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي سناباد  

https://sanabad.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  05138326401	تلفن :		-جنب فرمانداري  -ابتداي بلوار استقالل -شهر جديد گلبهار		نشاني :
www.shandiz.ac.ir استان		مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي شانديز  

http://www.shandiz.ac.ir/default.aspx :نشاني شرايط عمومي 

  خوابگاه خودگردان برخوردار خواهند شد.دانشجويان در طول دوره تحصيلي مطابق ضوابط از تسهيالت 		شرايط خوابگاه :
  05131509201	تلفن :		-) 10(دانشگاه  5مدرس  -هاي خروشانرو بروي موج -انتهاي بلوار وكيل آباد  -مشهد 		نشاني :

www.attar.ac.ir استان		مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي عطار  

  05138830118	تلفن :		- 8پالك  - 43كوثر -بلوار كوثر  -مشهد		نشاني :
www.varastegan.ac.ir استان		مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان  

كه با نظارت مســتقيم كار گروه شــهر مشــهد دانشــگاه به طور اختصــاصــي هيچ گونه خوابگاهي را در اختيار ندارد. تاكنون با توجه به وجود تعداد زيادي از خوابگاههاي خودگردان در ســطح	شــرايط خوابگاه :
  خوابگاههاي دانشگاهها اداره مي شود متقاضيان مي توانند از اين خوابگاهها استفاده نمايند.

  05135091160	تلفن :		- 3نبش الدن  -بلوار الدن  -بلوار وكيل آباد  -مشهد 		نشاني :
www.ferdowsmashhad.ac.ir استان		مشهد -فردوس  خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي 

https://b٢n.ir/ferdowsshakhes :نشاني شرايط عمومي 

  امكان معرفي دانشجويان غيربومي جهت سكونت در خوابگاه هاي خودگردان		شرايط خوابگاه :
  05137256790		تلفن :	- 91375 - 1374پالك  -30كالهدوز  -بلوار شهيد كالهدوز  -مشهد 		نشاني :

www.kavian.ac.ir استان		مشهد -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي كاويان  

https://www.kavian.ac.ir/indexintrou.php :نشاني شرايط عمومي 

  دانشجويان غير بوميخوابگاه خودگردان جهت 		شرايط خوابگاه :
  05135243870 - 05135240480 – 05135243860	تلفن :		- 40الهيه  -بلوار الهيه -مشهد 		نشاني :

www.vahdat.ac.ir استان		تربت جام -خراسان رضوي * موسسه غيرانتفاعي وحدت  

  05152547001	تلفن :		-كيلومتر يك جاده تربت جام مشهد  -تربت جام 		نشاني :

d-bojnurd.tvu.ac.ir 
خراسان شمالي * آموزشكده فني و حرفه 		استان

 انقالب اسالمي -اي دختران بجنورد 

  05832296800	تلفن :		-جنب دانشگاه پيام نور -خيابان شهريار -بجنورد 		نشاني :
nkh.tvu.ac.ir استان		دارالفنون -اي پسران بجنورد خراسان شمالي * آموزشكده فني و حرفه 

  05832238602	تلفن :		-بعداز كارخانه آرد بيژن  -جاده اسفراين  3كيلومتر  -بجنورد 		نشاني :
www.esfrums.ac.ir استان		خراسان شمالي * دانشكده علوم پزشكي اسفراين 

  05837238757		تلفن :	-خيابان امام رضا عليه السالم  -اسفراين 		نشاني :
www.ub.ac.ir استان		دانشگاه بجنوردخراسان شمالي *  

https://edu.ub.ac.ir/BSqualification :نشاني شرايط عمومي 

روزانه با توجه به اولويت هاي در نظر گرفته شــده حداكثر دودانشــگاه بجنورد هيچگونه تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد. با توجه به ظرفيت محدود خوابگاه هاي اين دانشــگاه، دانشــجويان 	شــرايط خوابگاه :
  نيمسال از خوابگاه هاي موجود در پرديس دانشگاه بهره مند مي شوند.

  05832201000	تلفن :		- 55111-94531كد پستي  -جاده اسفراين  4كيلومتر  -بجنورد 		نشاني :
www.nkums.ac.ir استان		بجنورد -پزشكي خراسان شمالي خراسان شمالي * دانشگاه علوم  

https://nkums.ac.ir/Category/نشاني شرايط عمومي: ٣٩٨٨٠ 

  ندارد. 1401دانشگاه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه به دانشجويان جديدالورود 		شرايط خوابگاه :
  05831511206	تلفن :		-بلوار دولت  -بجنورد 		نشاني :

www.kub.ac.ir استان		بجنورد -خراسان شمالي * دانشگاه كوثر (ويژه خواهران)  

http://der.kub.ac.ir/admission_requirements :نشاني شرايط عمومي 

  فاقد خوابگاه دولتي است و دانشجويان مي توانند از خوابگاه هاي غير دولتي تحت نظارت دانشگاه با هزينه شخصي استفاده كنند.شرايط خوابگاه: دانشگاه 		شرايط خوابگاه :
  05832262461	تلفن :		- 9415615458كد پستي  -كوچه شهيد عبدالحسين نوريان  -شهريور شمالي  17خيابان  -بجنورد 		نشاني :

www.esfarayen.ac.ir استان		خراسان شمالي * مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 

  05837266705	تلفن :	-ميدان مادر  -اسفراين 		نشاني :
www.eshragh.ac.ir استان		بجنورد -خراسان شمالي * موسسه غيرانتفاعي اشراق  

https://eshragh.ac.ir/index.php/نشاني شرايط عمومي: ٢٠٧ 

  خوابگاه خودگردان بخش خصوصي		شرايط خوابگاه :
  05832285701	تلفن :		-بعد از بيمارستان امام حسن (ع)  -اركان  -جاده اسفراين  5كيلومتر  -بجنورد 		نشاني :

www.konkur.in

forum.konkur.in
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www.hakiman.ac.ir استان		بجنورد -غيرانتفاعي حكيمان خراسان شمالي * موسسه  

http://www.hakiman.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  اين مؤسسه از خوابگاه با تخفيف ويژه براي دانشجويان دختر برخوردار است.		شرايط خوابگاه :
  05832285818		تلفن :	-بعد از نمايشگاه بين المللي  -جاده اسفراين جاده اركان  5كيلومتر  -بجنورد 		نشاني :

khz.tvu.ac.ir استان		شهيد چمران -اي پسران شماره يك اهواز خوزستان * آموزشكده فني و حرفه 

  06133343570	تلفن :		-بهمن 22كوي-گلستان -اهواز		نشاني :
www.www.behums.ac.ir استان		خوزستان * دانشكده علوم پزشكي بهبهان 

  06152722014	تلفن :		-كوچه ي نبش بيمارستان شهيدزاده  -خيابان شهيد زيبايي  -بهبهان 		نشاني :
www.shoushtarums.ac.ir استان		خوزستان * دانشكده علوم پزشكي شوشتر 

  استيجاري (مشاركتي) ويژه دانشجويان غيربومي مي باشد.دانشكده علوم پزشكي شوشتر جهت دانشجويان در مقاطع كارداني و كارشناسي؛ داراي خوابگاه 		شرايط خوابگاه :
  06136228925	تلفن :		-بلوار شهيد شرافت  -شوشتر 		نشاني :

www.scu.ac.ir استان		خوزستان * دانشگاه شهيد چمران اهواز 

  06133226700		تلفن :	-اتوبان گلستان  -اهواز		نشاني :
www.put.ac.ir استان		نفت خوزستان * دانشگاه صنعت 

  06153326442	تلفن :		- 63146 - 61118كدپستي  -فلكه پتروشيمي  -بريم  -آبادان 		نشاني :
www.jsu.ac.ir استان		دزفول -خوزستان * دانشگاه صنعتي جندي شاپور  

گيرد. توضيح اين كه در نيم سال هاي بعد، در صورت وجود ظرفيت اضافي، امكان درخواست نيم سال ابتداي تحصيل خوابگاه تعلق مي 2نيم سال و به دانشجويان پسر،  8به دانشجويان دختر، 		شرايط خوابگاه :
  خوابگاه براي دانشجويان پسر وجود خواهد داشت.

  06142418500	تلفن :		-روبروي پايگاه چهارم شكاري وحدتي  -دزفول 		نشاني :
www.bkatu.ac.ir استان		االنبياء(ص) بهبهانخوزستان * دانشگاه صنعتي خاتم  

https://bkatu.ac.ir/sharayetedaneshgah :نشاني شرايط عمومي 

  به كليه دانشجويان خوابگاه واگذار مي گردد .		شرايط خوابگاه :
  06152721230	تلفن :		- 63615-151پستي  صندوق 63616-11111كد پستي  -ابتداي جاده زيدون  -بهبهان 		نشاني :

www.abadanums.ac.ir استان		خوزستان * دانشگاه علوم پزشكي آبادان 

  دانشگاه فاقد خوابگاه و امكانات رفاهي مي باشد.		شرايط خوابگاه :
  06153384004		تلفن :	-آموزشي و تحقيقات وفناوري معاونت  -روبروي فرودگاه بين المللي آيت ا... جمي آبادان  -فلكه فرودگاه  -آبادان 		نشاني :

www.ajums.ac.ir استان		اهواز -خوزستان * دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  

  06133337077		تلفن :	-سازمان مركزي  -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور  -اتوبان گلستان  -اهواز 		نشاني :
www.dums.ac.ir استان		علوم پزشكي دزفولخوزستان * دانشگاه  

  فاقد تعهد خوابگاه		شرايط خوابگاه :
  06142429040		تلفن :	-جنب اداره راهنمايي رانندگي -انتهاي بلوار آزادگان -دزفول 		نشاني :

www.ramin.ac.ir استان		مالثاني اهواز -خوزستان * دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان 

  06136522428		تلفن :	-مالثاني  -اهواز 		نشاني :
www.kmsu.ac.ir استان		خوزستان * دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 

  06153535005		تلفن :	-خرمشهر 		نشاني :
www.amiralmoemenin.ac.ir استان		اهواز -خوزستان * دانشگاه غيرانتفاعي امير المومنين(ع)  

http://amiralmoemenin.ac.ir/ :نشاني شرايط عمومي 

  فاقد خوابگاه		شرايط خوابگاه :
  06133337525		تلفن :	- 29پالك  -جنب پل چهارم  -بلوار امام موسي صدر  -امانيه  -اهواز 		نشاني :

www.arvandan.ac.ir استان		خرمشهر -خوزستان * موسسه غيرانتفاعي اروندان  

  09335963320	تلفن :		-ساختمان سابق فرمانداري  -ميدان معلم  -بلوار واليت  -خرمشهر		نشاني :
www.mjdkh.ac.ir استان		خوزستان -خوزستان * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  

https://mjdkh.ac.ir/student-admission/graduate/... :نشاني شرايط عمومي 

  06133345372		تلفن :	-انتهاي بلوار پرديس  -جاده گلستان  -اهواز		نشاني :
www.rahnama.ac.ir استان		اهواز -خوزستان * موسسه غيرانتفاعي رهنما  

  06132286898	تلفن :		-جنب ترمينال سابق آبادان  -كوي مهديس نبش ورودي  -بلوار آيت اله بهبهاني  -اهواز		نشاني :
www.karoon.ac.ir استان		اهواز -خوزستان * موسسه غيرانتفاعي كارون  

https://karoon.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  خودگردان سطح شهرامكان استفاده دانشجويان از خوابگاههاي 		شرايط خوابگاه :
  06134468665	تلفن :		- 6164888518كدپستي  -كمربندي  4و 3بين خيابان  - 3فاز  -خيابان اقبال -كوي ملت  -اهواز 		نشاني :

www.mehrarvand.ac.ir استان		آبادان -خوزستان * موسسه غيرانتفاعي مهر اروند  

  06153364851	تلفن :		-دستگاه  700ابتداي منازل  - CNGجنب جايگاه سوخت  -نرسيده به فلكه فرودگاه  -اهللا طالقاني بلوار آيت -آبادان 		نشاني :
d-zanjan.tvu.ac.ir استان		قايم(عج) -اي دختران زنجان زنجان * آموزشكده فني و حرفه 

  02433447708		تلفن :	-شهيد كالنتري خيابان  -خيابان شيخ فضل اله نوري -زنجان		نشاني :
www.iasbs.ac.ir استان		زنجان * دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان 

https://iasbs.ac.ir/?lang=fa :نشاني شرايط عمومي 

  ايران 45137-66731زنجان  45195-1159صندوق پستي  444شماره  -بلوار پرفسور يوسف ثبوتي  -زنجان دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان 		شرايط خوابگاه :
  02433152216		تلفن :	- 45195-1159صندوق پستي  444شماره  -بلوار پرفسور يوسف ثبوتي  -زنجان 		نشاني :

www.znu.ac.ir استان		زنجان * دانشگاه زنجان 

  02433052335		تلفن :		-جاده تبريز  6كيلومتر  -زنجان 		نشاني :
www.zums.ac.ir استان		زنجان * دانشگاه علوم پزشكي زنجان 

https://zums.ac.ir//content/٦٩٠٧٢/sarasari :نشاني شرايط عمومي 

  https://zums.ac.ir//content/69072/sarasari		شرايط خوابگاه :
  02433018624	تلفن :		-ستاد دانشگاه علوم پزشكي -بلوار آزادي  -زنجان 		نشاني :
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www.roozbeh.ac.ir استان		زنجان -زنجان * موسسه غيرانتفاعي روزبه  

  02433038015	تلفن :		-شهرك پونك  -زنجان 		نشاني :
www.saeb.ac.ir استان		ابهر -زنجان * موسسه غيرانتفاعي صائب  

  شود .باشد و در صورت به حد نصاب رسيدن برادران خوابگاه ارايه ميموسسه داراي خوابگاه خواهران مي		شرايط خوابگاه :
  02435242067	تلفن :		-جنب ميدان تمدن  -ابهر 		نشاني :

d-shahrood.tvu.ac.ir استان		سمنان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران شاهرود 

  02332270013	تلفن :		-ميدان هفت تير  -شاهرود		نشاني :
semnan.tvu.ac.ir استان		اي پسران سمنانسمنان * آموزشكده فني و حرفه 

  02333330335		تلفن :	-بلوار شريف واقفي  -سمنان		نشاني :
d-semnan.tvu.ac.ir استان		اي دختران سمنانسمنان * آموزشكده فني و حرفه 

  02333465490	تلفن :		-متري شهيد مصطفي خميني  45بلوار  -كوثرميدان  -سمنان		نشاني :
www.ugsr.ir استان		سمنان * دانشكده فني و مهندسي گرمسار 

  اين دانشگاه فاقد هرگونه تسهيالت خوابگاهي مي باشد.		شرايط خوابگاه :
  02331930000	تلفن :		-گرمسار بلوار شهيد بهشتي 		نشاني :

www.du.ac.ir استان		سمنان * دانشگاه دامغان 

  02335220087	تلفن :		-ميدان دانشگاه  -دامغان 		نشاني :
www.semnan.ac.ir استان		سمنان * دانشگاه سمنان 

دانشجوياني كه رتبه اول در هر كد رشته تحصيلي را - 2 دانشگاه سمنان با توجه به محدوديت فضاي خوابگاهي، صرفا به دانشجويان روزانه در اولين سال تحصيلي خوابگاه واگذار مي كند.-1	شرايط خوابگاه :
محل تحصيل و خوابگاه دانشكده روان شناسي -4دانشگاه سمنان از ارائه خوابگاه به دانشجويان شبانه و پرديس خودگردان معذور است.  -3احراز نمايند، در سال تحصيلي بعد خوابگاه دولتي دريافت مي كنند. 

محل تحصيل و خوابگاه آموزشكده دامپزشكي اين دانشگاه واقع در شهميرزاد -5كيلومتري از شهرستان سمنان مي باشد.  20شكده منابع طبيعي اين دانشگاه واقع در مهدي شهر و در فاصله و علوم تربيتي و دان
  كيلومتري از شهرستان سمنان مي باشد. 24و در فاصله 

  02331530000	تلفن :		-روبروي پارك سوكان  -جاده دامغان  3كيلومتر  -سمنان 		نشاني :
www.shahroodut.ac.ir استان		سمنان * دانشگاه صنعتي شاهرود 

حداكثر تالش خود را براي اسكانمچنين دانشگاه به شرط امكان رعايت دستورالعمل هاي ستاد ملي مبارزه با كرونا، به دانشجويان روزانه در سنوات مجاز خوابگاه اختصاص داده خواهد شد. ه	شرايط خوابگاه :
  ساير دانشجويان در خوابگاههاي خودگردان به عمل خواهد آورد.

  02332392204		تلفن :	- 3619995161كد پستي  -بلوار دانشگاه  -شاهرود 		نشاني :
www.semums.ac.ir استان		سمنان * دانشگاه علوم پزشكي سمنان 

https://semums.ac.ir/N :نشاني شرايط عمومي 

  https://semums.ac.ir/N		شرايط خوابگاه :
  02333441022	تلفن :		- 35147-99442كد پستي  -جنب نيروي انتظامي  -باالتر از پل امير كبير  -بلوار بسيج  -سمنان 		نشاني :

www.shmu.ac.ir استان		سمنان * دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 

  خوابگاه به دانشجويان روزانه و غير شهريه پرداز تعلق مي گيرد.		شرايط خوابگاه :
  02332395054	تلفن :		-معاونت آموزشي  -ميدان هفت تير -شاهرود 		نشاني :

www.eyc.ac.ir استان		سمنان * دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي 

https://www.eyc.ac.ir/intro.html :نشاني شرايط عمومي 

  02334521563	تلفن :		-خيابان دانشگاه  -بلوار آيت ا... طالقاني  -كي ايوان		نشاني :
www.adiban.ac.ir استان		گرمسار -سمنان * موسسه غيرانتفاعي اديبان  

https://adiban.ac.ir/Sites/١٣/٣٦٢/karshenasi.html :نشاني شرايط عمومي 

  خوابگاه رايگان در خود دانشگاه وجود دارد		شرايط خوابگاه :
  02334557261	تلفن :		-شهرك صنعتي گرمسار بين پل هوايي و  -ضلع شمالي جاده تهران به مشهد  -گرمسار		نشاني :

www.tooran.ac.ir استان		دامغان -سمنان * موسسه غيرانتفاعي توران  

http://tooranihe.ac.ir/ :نشاني شرايط عمومي 

  02335262945	تلفن :		-ساختمان شهيد آويني  -ضلع شرقي دانشگاه پيام نور  -ميدان صد دروازه  -دامغان		نشاني :
www.roshdedanesh.ac.ir استان		سمنان -سمنان * موسسه غيرانتفاعي رشد دانش  

  02333481782	تلفن :		-خيابان شهيد احمدي روشن  -شرق مصال  -ميدان استاندارد  -سمنان 		نشاني :
www.nbshahrood.ac.ir استان		سمنان * موسسه غيرانتفاعي شاهرود 

https://www.nbshahrood.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  02332373651	تلفن :	-ميدان حضرت ابوالفضل (ع)  -خيابان شهيد هاشمي نژاد  -ميدان واليت  -شاهرود 		نشاني :
www.otaria.ac.ir استان		ايوانكي -پايدار آريا سمنان * موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه  

  02334520201		تلفن :	-بلوار دانشگاه آريا  -كيجنب شهر جديد ايوان -كيايوان		نشاني :
www.fazilat.ac.ir استان		سمنان -سمنان * موسسه غيرانتفاعي فضيلت  

https://fazilat.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  02333481886		تلفن :	-خيابان شهيد احمدي روشن  -شرق مصلي  -ميدان استاندارد  -سمنان 		:نشاني 
www.kumesh.ac.ir استان		سمنان -سمنان * موسسه غيرانتفاعي كومش  

  به دانشجويان غيربومي خوابگاه و پانسيونهاي موردتائيد در سطح شهر معرفي خواهد شد .		شرايط خوابگاه :
  02333480791	تلفن :		-ضلع شرقي مصلي  -خيابان شهيد احمدي روشن  -ميدان استاندارد  -سمنان		نشاني :

www.molavi.ac.ir استان		ايوانكي -سمنان * موسسه غيرانتفاعي مولوي  

https://molavi.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  09426001604		تلفن :	-ميدان امام علي(ع)  -كيايوان -گرمسار		نشاني :

amir@tvu.ac.ir 
ســيســتان و بلوچســتان * آموزشــكده فني و حرفه اي 		اســتان

 شهيد باهنر -پسران شماره يك زاهدان 

  05433442199	تلفن :		-ميدان مشاهير ، بلوار شهيد قلنبر  -زاهدان		نشاني :
www.a.com استان		فني و حرفه اي دختران زاهدانسيستان و بلوچستان * آموزشكده  

  02100000000		تلفن :	-		نشاني :
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www.uoz.ac.ir استان		سيستان و بلوچستان * دانشگاه زابل 

http://www.uoz.ac.ir/info.html :نشاني شرايط عمومي 

  www.uoz.ac.ir/info.html		شرايط خوابگاه :
  05431232030	تلفن :		-پرديس جديد دانشگاه زابل -جاده بنجار 2كيلومتر  -زابل		نشاني :

www.usb.ac.ir استان		زاهدان -سيستان و بلوچستان * دانشگاه سيستان و بلوچستان  

https://www.usb.ac.ir/academics :نشاني شرايط عمومي 

  https://www.usb.ac.ir/academics		شرايط خوابگاه :
  05431136229		تلفن :	-خيابان دانشگاه  -زاهدان 		نشاني :

www.irshums.ac.ir استان		سيستان و بلوچستان * دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر 

  05437210483		تلفن :	-معاونت آموزشي و تحقيقاتي و دانشجويي  -بلوار بلوچ  -ايرانشهر 		نشاني :
www.zbmu.ac.ir استان		سيستان و بلوچستان * دانشگاه علوم پزشكي زابل 

  باشد.اين دانشگاه از واگذاري خوابگاه در هر شرايط معذور مي		شرايط خوابگاه :
  05432225402	تلفن :	-ستاد مركزي دانشگاه  -خيابان شهيد باقري  -ميدان جهاد  -زابل 		نشاني :

www.zaums.ac.ir استان		سيستان و بلوچستان * دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

https://zaums.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  رفاهي ندارد.اين دانشگاه باتوجه به محدوديت امكانات خوابگاهي ورفاهي تعهدي در قبال ارائه خوابگاه وامكانات 		شرايط خوابگاه :
  05433372134	تلفن :		-معاونت آموزشي  -ميدان دكتر حسابي  -زاهدان 		نشاني :

www.velayat.ac.ir استان		ايرانشهر -سيستان و بلوچستان * دانشگاه واليت  

https://velayat.ac.ir/fa/page/عمومي:نشاني شرايط  ٦٥٢ 

سر دوره روزانه حتي االمكان خوابگاه تعلق مي گيرد. 1		شرايط خوابگاه : شدگان دختر و پ شبانه) حتي االمكان خوابگاه، تعلق مي گيرد و به2) به كليه پذيرفته  شدگان دختر دوره نوبت دوم ( ) به كليه پذيرفته 
  خالي در خوابگاه هاي دانشجويي، خوابگاه اختصاص داده مي شود.پذيرفته شدگان پسر دوره نوبت دوم (شبانه) در صورت وجود ظرفيت 

  05431251200	تلفن :		-بزرگراه شهيد مرادي  4كيلومتر  -ايرانشهر 		نشاني :
www.saravan.ac.ir استان		سيستان و بلوچستان * مجتمع آموزش عالي سراوان 

  05437630095		تلفن :	-سراوان 		نشاني :
www.hatef.ac.ir استان		زاهدان -سيستان و بلوچستان * موسسه غيرانتفاعي هاتف  

  وجود خوابگاه خودگردان در فاصله نزديك به موسسه		شرايط خوابگاه :
  05433294456	تلفن :		-جنب دانشكده علوم قرآني  -بلوار بزرگمهر -زاهدان 		نشاني :

www.cmu.ac.ir استان		دريايي چابهار سيستان وبلوچستان * دانشگاه دريانوردي و علوم 

https://www.cmu.ac.ir/fa/bsc :نشاني شرايط عمومي 

عدم ضعف بينايي، عدم استفاده از عينك طبي، عدم داشتن كوررنگي -1داوطلباني كه رشته هاي مهندسي دريانوردي و مهندسي كشتي (موتور) را انتخاب مي كنند. بايد شرايط زير را دارا باشند: 	شرايط خاص :
مان بنادر و دريانوردي. الزم به ذكر است هزينه كليه مراحل معاينات پزشكي، اسكان و اياب و ذهاب دورانچشم، عدم داشتن نقص جسماني و دارا بودن سالمت جسمي و روحي كامل با تاييد پزشك معتمد ساز

هزينه -3سانتيمتر  165 داشتن حداقل قد -2قابل دسترسي است. معاينات بر عهده شخص داوطلب مي باشد. ليست پزشكان معتمد سازمان بنادر و ساير ارگان هاي دريايي در وبگاه سازمان بنادر و دريانوردي 
داوطلبان پس از فارغ التحصيلي و اخذ مدرك كارشناسي در رشته هاي مذكور چنانچه متقاضي خدمت در ارگانهاي دريايي -4تهيه لباس فرم متعارف در محيط دانشگاه و خارج از آن بر عهده دانشجو مي باشد. 

د پس از طي دوره هاي الزامي كارورزي در روي كشتي، در امتحانات شايستگي سازمان بنادر و دريانوردي شركت و حد نصاب نمره قبولي را كسبباشند، ضمن دارا بودن شرايط اختصاصي ارگان مربوط، باي
زينه ها و تضامين مربوط به عهده شخص دانشجو مي باشد ومام هنمايند. الزم به ذكر است در صورت نياز به اخذ گذرنامه، شناسنامه دريايي و مجوز خروج از كشور جهت اعزام به دوره كارورزي در دريا، ت

  https://www.cmu.ac.ir/fa/bscداشتن معافيت پزشكي براي احراز مشاغل دريايي قابل قبول نمي باشد. -5دانشگاه در اين زمينه هيچگونه تعهدي نخواهد داشت. 
  https://www.cmu.ac.ir/fa/bsc		شرايط خوابگاه :

  05435320020	تلفن :		-بلوار دانشگاه  -چابهار 		نشاني :
www.iuc.ac.ir استان		سيستان وبلوچستان * دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي چابهار 

  05435314310	تلفن :		-تراس بهشت  -منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار -چابهار		نشاني :
www.baharandisheh.ac.ir استان		چابهار -غيرانتفاعي بهار انديشه سيستان وبلوچستان * موسسه  

  05435320001		تلفن :	-روبروي بهزيستي  -خيابان قدس -چابهار 		نشاني :
d-shiraz.tvu.ac.ir استان		فارس * آموزشكده فني و حرفه اي دختران شيراز 

  ارائه خوابگاه به دانشجويان معذور مي باشد.با توجه به محدوديت و فرسوده بودن فضاي كالبدي خوابگاه اين آموزشكده از 		شرايط خوابگاه :
  07132222900		تلفن :	-تقاطع خيابان سعدي -خيابان فردوسي		نشاني :

www.gerums.ac.ir استان		فارس * دانشكده علوم پزشكي گراش 

  07152448101	تلفن :		- 7441758666كد پستي  -خايان دانشگاه  -بلوار سرداران  -گراش 		نشاني :
www.larums.ac.ir استان		فارس * دانشكده علوم پزشكي الرستان 

  انجام كليه كارآموزيها و كارآموزي در عرصه ها در الر ، اوز و خنج مي باشد.		شرايط عمومي :
  دانشكده تعهدي در قبال خوابگاه به دانشجو ندارد.		شرايط خوابگاه :

  07152245009		تلفن :	-كارمندان پشت بازار بزرگ الرستان فارس الرستان بلوار غديرشمالي خيابان 		نشاني :
bahonarshiraz.tvu.ac.ir استان		شهيد باهنر -فارس * دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك شيراز  

  07137388151	تلفن :		-پل رضوان  -بلوار رحمت -شيراز		نشاني :
www.jahromu.ac.ir استان		فارس * دانشگاه جهرم 

https://jahromu.ac.ir/karshenasi/fa :نشاني شرايط عمومي 

  https://jahromu.ac.ir/karshenasi/fa		شرايط خوابگاه :
  07154372252		تلفن :	-ميدان خليج فارس  -بلوار شهيد مطهري  -جهرم 		نشاني :

www.kazerunsfu.ac.ir استان		كازرون -فارس * دانشگاه سلمان فارسي  

https://kazerunsfu.ac.ir/fa/page/١٣٥/general-info :نشاني شرايط عمومي 

  در قبال واگذاري خوابگاه ندارد ولي دانشگاه تالش مي نمايد در صورت امكان خوابگاه خودگردان فراهم نمايد.دانشگاه سلمان فارسي كازرون به دليل نداشتن خوابگاه ملكي تعهدي 		شرايط خوابگاه :
  07142226050		تلفن :	-اول خيابان طالقاني  -چهارراه ارشاد  -كازرون 		نشاني :

www.shirazu.ac.ir استان		فارس * دانشگاه شيراز 

اولويت واگذاري خوابگاه به دانشجويان روزانه عيربومي داراي مسافت بيش از صد كيلومتر از شهر شيراز -2به كليه دانشجويان روزانه غير بومي خوابگاه واگذار مي گردد. -1دانشگاه شيراز: 	شرايط خوابگاه :
بخش معاونت دانشجويي مراجعه شود. مركز آموزش عالي استهبان: مركز آموزش عالي www.shirazu.ac.irدر صورن نياز به كسب اطالعات بيشتر در مورد خوابگاه هاي دانشجويي به آدرس  -3است. 

آموزشيمت و امكانات مناسب) و تحت نظارت مستقيم مركز استهبان هيچ گونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه هاي دولتي دانشجويان ندارد. خوابگاه هايي كه به صورت خودگردان، توسط بخش خصوص (با ق
  عالي استهبان اداره مي شود، جهت دانشجويان پيش بيني شده است.

  07136286417	تلفن :		-جنب صدا و سيما  -بلوار جام جم  -شيراز 		نشاني :
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www.sutech.ac.ir استان		فارس * دانشگاه صنعتي شيراز 

شگاه 	شرايط خوابگاه : شته هاي مربوط به دان شته هاي مربوط به مركز آموزش عالي المرد هيچگونهاولويت واگذاري خوابگاه در ر ست. اما در ر شيراز و مركز آموزش عالي فيروز آباد با رتبه هاي برتر ا صنعتي 
  تعهدي نسبت به تامين و واگذاري خوابگاه به دانشجويان وجود ندارد.

  07137353501		تلفن :	-بلوار مدرس  -شيراز 		نشاني :
www.jums.ac.ir استان		دانشگاه علوم پزشكي جهرم فارس * 

  07154345013		تلفن :	- 74148 - 46199كد پستي -با التر از بيمارستان شهيد مطهري  -انتهاي بلوار استاد شهيد مطهري  -جهرم 		نشاني :
www.amoozesh.sums.ac.ir استان		فارس * دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

صورت خودگردان بوده و محدوديت تعداد -شيراز و دانشكده هاي اقماري هيچ گونه تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارند. دانشگاه علوم پزشكي  -		شرايط خوابگاه : ستهبان به  خوابگاه دانشكده پيراپزشكي ا
  دارد.

  07132341344	تلفن :		-خيابان زند -شيراز 		نشاني :
www.fums.ac.ir استان		فارس * دانشگاه علوم پزشكي فسا 

https://edu.fums.ac.ir/conditions%نشاني شرايط عمومي: ٢٠ 

  07153357094	تلفن :		-ميدان ابن سينا  -فسا 		نشاني :
www.fasau.ac.ir استان		فارس * دانشگاه فسا 

http://www.fasau.ac.ir/fa/page/نشاني شرايط عمومي: ٤٢٣ 

خوابگاه خواهران شامل واحدهاي اختصاصي دو خوابه بوده و به دانشجويان استعداد درخشان واحدهاي تك -2كليه دانشجويان از خوابگاههاي تحت سرپرستي دانشگاه بهره مند مي شوند.  -1	شرايط خوابگاه :
  http://www.fasau.ac.ir/fa/page/423خوابه با ظرفيت كم تر تخصيص مي يابد. 

  07153151111	تلفن :		- 74616-86131كد پستي  -ميدان استاد بهمن بيگي  -انتهاي بلوار شهيد محب  -فسا 		نشاني :
www.shirazartu.ac.ir استان		فارس * دانشگاه هنر شيراز 

  دانشگاه در حال حاضر فاقد خوابگاه مي باشد.		شرايط خوابگاه :
  07132297772		تلفن :	-چهارراه ادبيات  -شيراز 		نشاني :

www.eghlid.ac.ir استان		فارس * مركز آموزش عالي اقليد 
https://www.eghlid.ac.ir/%d٩٪be%d٨٪b٠٪db%٨c%d٨٪b١٪d٨٪b٤٪d٨٪٨
c-%d٨٪ab%d٨٪a٨٪d٨٪aa-%d٨٦٪٩٪d٨٪a٧٪dنشاني شرايط عمومي: /٨٥٪٩ 

  اين مركز داراي خوابگاه خودگردان مي باشد.		شرايط خوابگاه :
  07191092123	تلفن :		-ميدان سالمت  -خيابان شهيد مصطفي خميني  -اقليد		نشاني :

www.lar.ac.ir استان		فارس * مركز آموزش عالي الر 

  راهم مي نمايد.اين مجتمع براي خواهران دانشجو به مدت چهار سال و براي برادران در سال اول قبولي (به مدت يكسال ) و بر اساس اولويت بندي خوابگاه ف		شرايط خوابگاه :
  07152253104		تلفن :	- 7431868597كد پستي  -ابتداي بلوار جمهوري  -شهر جديد  -الرستان 		نشاني :

https://www.mamasaniu.ir استان		فارس * مركز آموزش عالي ممسني 

https://www.mamasaniu.ir :نشاني شرايط عمومي 

دانشجويان پسر ودختر بوده كه كليه امكانات وتجهيزات مهيا بوده وبر اساس اولويت بندي وظرفيت خوابگاه به دانشجويان غير بومي خوابگاهاين مركز دانشگاهي داراي خوابگاه استيجاري براي 		شرايط خوابگاه :
  تعلق ميگيرد. دانشجويان جديدالورود در اولويت هستند.

  07142520356	: تلفن		-جنب منازل سازماني شركت نفت  -خيابان شهيد دستغيب  -نورآباد ممسني 		نشاني :
www.apadana.ac.ir استان		شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي آپادانا  

https://apadana.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  به متقاضيان، خوابگاه خودگردان معرفي خواهد شد.		شرايط خوابگاه :
  07136987105	تلفن :		-روبروي بانك سپه  -ابتداي خيابان همت شمالي  -ميدان معلم  -شيراز 		نشاني :

www.eramedu.ir استان		شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي ارم  

https://eram-shiraz.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  07136465378		تلفن :	-شهيد مختاري خيابان  -ابتداي بلوار چمران -شيراز 		نشاني :
www.andishehj.ir استان		جهرم -فارس * موسسه غيرانتفاعي انديشه  

http://www.andishehj.ir/Hermes :نشاني شرايط عمومي 

  07154233094		تلفن :	-انديشه مجتمع آموزشي  -متري انديشه  25 -بلوار معلم  -جهرم 		نشاني :
www.pars.ac.ir استان		مهر فارس -فارس * موسسه غيرانتفاعي پارس  

  07152823201	تلفن :		-بلوار سردار سليماني  -مهر		نشاني :
www.pasargad-ihe.ac.ir استان		شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد  

https://pasargad-ihe.ac.ir/about-us/ :نشاني شرايط عمومي 

  07138420003	تلفن :		-بعد از ميدان مطالعه  -بلوار فجر غربي -شهرك والفجر  -بلوار امير كبير -شيراز 		نشاني :
www.pishtazan.ac.ir استان		شيراز -غيرانتفاعي پيشتازان فارس * موسسه  

https://pishtazan.ac.ir/pishtazanنشاني شرايط عمومي: /١٤٠٠ 

  07136289203	تلفن :		- 74كوچه  -خيايان قصردشت  -شيراز		نشاني :
www.tabnak.ac.ir استان		المرد -تابناك فارس * موسسه غيرانتفاعي  

  07152730218	تلفن :		-بلوار شهيد مطهري  -المرد 		نشاني :
www.hafez.ac.ir استان		شيراز -فارس * موسسه غيرانتفاعي حافظ  

https://hafez.ac.ir/generalconditions :نشاني شرايط عمومي 

  دانشجويان به خوابگاه دانشجويي با تمامي امكانات به صورت خودگردان معرفي خواهند شد.		: شرايط خوابگاه
  07132319642	تلفن :		-پشت هتل پارس  -ابتداي خيابان نشاط  -خيابان كريمخان زند  -شيراز		نشاني :

https://zand.ac.ir/paziresh/ استان		فارس * موسسه غيرانتفاعي زند شيراز 

/https://zand.ac.ir/paziresh :نشاني شرايط عمومي 

ستم كامل 	شرايط خوابگاه : سي ست و مجهز به  شجويان دختر ا سسه داراي خوابگاههاي با امكانات ويژه براي اكثريت دان شد. داراي امكانات كامل رفاهي از قبيل يخچال، تلويزيون، تخت، خوش ITاين مو ميبا
  خواب، بوفه، سلف سرويس و غيره ميباشد.

  07136321041		تلفن :	- 12ابتداي كوچه  -انتهاي بلوار ايمان جنوبي (همت جنوبي)  -شيراز 		نشاني :
www.fatemiyehshiraz.ac.ir استان		فاطميه شيراز (ويژه خواهران)فارس * موسسه غيرانتفاعي  

  07132350630		تلفن :	- 29كوچه  -حدفاصل چهارراه هنگ و بنفشه  -بلوار استقالل -شيراز		نشاني :
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www.honarshiraz.ac.ir استان		فارس * موسسه غيرانتفاعي هنر شيراز 

http://honarshiraz.ac.ir/index.php/samaneha/نشاني شرايط عمومي: ٣٦-١٣-٠٥-٠٨-٠٣-٢٠٢٢ 

  07138239871	تلفن :		- 53حد فاصل خيابان مبعث و كوچه  -خيابان پاسداران  -شيراز		نشاني :
p-qazvin.tvu.ac.ir استان		اي پسران قزوينقزوين * آموزشكده فني و حرفه 

  02833349110	تلفن :		-نرسيده به چهارراه مدني -خيابان شهيدبابايي -قزوين 		نشاني :
qazvin.tvu.ac.ir استان		اي دختران قزوينقزوين * آموزشكده فني و حرفه 

  02833349110	تلفن :		-روبروي هتل مرمر  -آيت اله خامنه اي  بلوار -چهارراه وليعصر عج  -قزوين		نشاني :
www.ikiu.ac.ir استان		قزوين -قزوين * دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  

شگاه بين المللي امام خميني (ره) فقط براي  -1		شرايط خوابگاه : شجويان جديد الورود غيربومي در مقطع كارشناسي و با  %30دان شگاه فاقد خوابگاه -2رعايت الويت بندي، خوابگاه ارايه مي دهد. از دان اين دان
  متأهلي است

  02833901590	تلفن :		-انتهاي نوروزيان  -قزوين 		نشاني :
www.qums.ac.ir استان		قزوين * دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

  فاقد خوابگاه مي باشد. 1402-1401تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي قزوين براي دانشجويان وروي سال 		شرايط خوابگاه :
  02833336002		تلفن :	-بلوار شهيد باهنر  -قزوين 		نشاني :

www.alborzq.ac.ir استان		آبيك -قزوين * دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز  

https://alborzq.ac.ir/amozesh/azmoon :نشاني شرايط عمومي 

  دانشگاه فاقد خوابگاه مي باشد.		شرايط خوابگاه :
  09059755032	تلفن :		-شهرك انديشه  -ضلع شمالي اتوبان  -شهر آبيك  -اتوبان كرج آبيك 		نشاني :

 
 

www.raja.ac.ir استان		قزوين -قزوين * دانشگاه غيرانتفاعي رجاء   
https://raja.ac.ir/pages/about-us/%d٨٪b٤٪d٨٪b١٪d٨٪a٧٪db%٨c%d٨٪b٧-%d٨٪b٩٪d٨٥٪٩٪d٨٨٪٩٪d٨٥٪٩٪db%٨c-
%d٨٪af%d٨٪a٧٪d٨٦٪٩٪d٨٪b٤٪da%af%d٨٪a٧٪dنشاني شرايط عمومي: /٨٧٪٩ 

  02833677101	تلفن :		-جنب خوابگاه دانشگاه بين الملل  -بلوار سپهبد شهيد قاسم سليماني -قزوين 		نشاني :
 

www.jku.ac.ir استان		آبيك -قزوين * دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد كاشاني   
  داراي خوابگاه براي خواهران		شرايط خوابگاه :

  02832884082	تلفن :		-بلوار دانش  -شهرك دانشگاهي انديشه  -آبيك 		نشاني :
www.bzte.ac.ir استان		قزوين * مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 

  آزمون سراسري، به پذيرفته شدگان صورت مي گيرد.اختصاص خوابگاه با توجه به امكانات و ضوابط دانشگاه و برحسب رتبه قبولي 		شرايط خوابگاه :
  02833894300	تلفن :		-انتهاي بلوار امام خميني  -بويين زهرا 		نشاني :

www.ekbatan.ac.ir استان		قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي اكباتان  

  02832579098		تلفن :	-خيابان فرهنگ  -بلوار دانشگاه  -محمديه  -قزوين		نشاني :
www.ooj.ac.ir استان		آبيك -قزوين * موسسه غيرانتفاعي اوج  

https://ooj.ac.ir/Sites/Files/٢٦٦٤/٢٢٥٦.jpg :نشاني شرايط عمومي 

  02832882310		تلفن :	-ابتداي شهرك قدس  -بعد از ميدان وليعصر -آبيك		نشاني :
www.basir-abyek.ac.ir استان		آبيك -قزوين * موسسه غيرانتفاعي بصير  

https://basir-abyek.ac.ir/?page_id=نشاني شرايط عمومي: ٢٢٨٧ 

  02832894859		تلفن :	-بلوار نيايش  -ميدان مادر -آبيك 		نشاني :
parsian.ac.ir استان		قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي پارسيان بيدستان  

  02833292451	تلفن :		-قزوين بعد از پل پلي وينا -جاد قديم تهران  5كليومتر -قزوين 		نشاني :
www.takestan.ac.ir استان		تاكستان استان قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي تاكستان  

  رايگان، فراهم است.%100دانشجويي براي خواهران با بهترين امكانات (به برادران در صورت امكان) بدون پرداخت اجاره بصورت خوابگاه 		شرايط خوابگاه :
  02835246104	تلفن :		- 3481367784كد پستي -جنب دانشگاه پيام نور -روبروي ميدان شهيد لشكري -انتهاي بلوار امام خميني (ره)  -تاكستان 		نشاني :

www.soh-ins.ac.ir استان		قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي سهروردي  

  02833697120	تلفن :		- 72كوچه حكمت  -المللي امام خميني(ره) بلوار دانشگاه بين -قزوين 		نشاني :
www.adi.ac.ir استان		قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي عالمه دهخدا  

https://adi.ac.ir/index.php/٤٩-٥١-٢٠-٠٨-١٠-١٣٩٢/sanjesh :نشاني شرايط عمومي 

  02833651396	تلفن :		-خيابان قايم جنوبي -بلوار اميركبير  -پونك  -قزوين 		نشاني :
www.arq.ac.ir استان		قزوين -موسسه غيرانتفاعي عالمه رفيعي قزوين *  

http://arq.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

يكدنشجويي نزدا(خصوصي) دان گردخوي هاهبگااخو 2د دارد. جووپسر و و ختر ن دنشجويااي دابرل موسسه كنترو مستقيم رت خصوصي تحت نظادان گردخوي هاهبگااخوده از ستفان امكاا -1	شرايط خوابگاه :
  د دارد.جوومؤسسه 
  02833681006	تلفن :		- 76و پالك شرقي  151پالك جنوبي -30نبش كوچه حكمت  -بلوار پرستار -خيابان بوستان معلم  -خيابان شهيد سپهبد سليماني (نوروزيان سابق)  -قزوين 		نشاني :

www.aqi.ac.ir استان		قزوين -غيرانتفاعي عالمه قزويني قزوين * موسسه  

https://aqi.ac.ir/?page_id=نشاني شرايط عمومي: ١٦٨٢ 

  امكان استفاده از خوابگاههاي خودگردان با هزينه مناسب وجود دارد.		شرايط خوابگاه :
  02833372023		تلفن :	-جنب اداره صنعت و معدن  -خيابان شهيد سلماني و بلوار ماليات تقاطع  -مجتمع ادارات نواب  -قزوين 		نشاني :

www.ghazali.ac.ir استان		قزوين -قزوين * موسسه غيرانتفاعي غزالي  
https://ghazali.ac.ir/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=١٤١:aboute-١٤٠١&catid=نشاني شرايط عمومي: ١٩ 

  معرفي به خوابگاه هاي خودگردان		شرايط خوابگاه :
  02833690128		تلفن :	- 61پالك  -خيابان پور مطبوع  -بلوار پرستار  -خيابان نوروزيان  -قزوين 		نشاني :

www.kar.ac.ir استان		قزوين * موسسه غيرانتفاعي كار 

http://qazvin.kar.ac.ir/index.php/fa/نشاني شرايط عمومي:  ٣٣-٤٧-١٠-٢٨-٠١-٢٠٢١ 

http://khoramdareh.kar.ac.ir/index.php/fa/٣٤-٠٧-٠٥-١٩-٠٤-٢٠٢٢    
http://rafsanjan.kar.ac.ir/index.php/fa/typography/٥٥-٠٣-٠٩-٠٨-٠٣-٢٠٢٢   

  02188535942	تلفن :		-بلوار سهروردي  -شهر صنعتي البرز -قزوين		نشاني :

www.konkur.in

forum.konkur.in
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www.nikan.ac.ir استان		قزوين * موسسه غيرانتفاعي نيكان تاكستان 

  02835248330	تلفن :		-خيابان شهيد رجايي نرسيده به  -بلوار امام خميني (ره)  -تاكستان		نشاني :
qom.tvu.ac.ir/girls استان		قم * آموزشكده فني و حرفه اي دختران قم 

https://qom.tvu.ac.ir/girls-kash :نشاني شرايط عمومي 

  پوشيدن چادر و رعايت پوشش مناسب با فضاي آموزشي و دانشگاهي الزامي است.هنگام حضور در آموزشكده و خوابگاه 		شرايط خاص :
  اين آموزشكده براي كليه دانشجويان شبانه در مقطع كارشناسي فاقد خوابگاه مي باشد.		شرايط خوابگاه :

  02532855375		تلفن :	- 13هدايت  - 13وليعصر -شهرك قدس  -قم 		نشاني :
www.smc.ac.ir استان		قم -دانشكده آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه قم *  

) التزام عملي به احكام اسالمي و قوانين جمهوري3) اعتقاد و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه. 2اعتقاد به مباني اسالم ناب محمدي (ص)، انقالب اسالمي و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران.  (1 شرايط خاص :
) عدم عضويت و هواداري از احزاب، گروه ها و5) نداشتن سابقه عضويت و يا هواداري از احزاب، گروه ها و سازمان هاي غير اسالمي، التقاطي، الحادي و غيرقانوني. 4رعايت موازين اخالق اسالمي. اسالمي و 

) دارا بودن هوش8) داشتن سالمت و توانايي جسمي، رواني با تاييد بهداري نيروهاي مسلح. 7ميت از خدمات دولتي. ) نداشتن سابقه استعمال مواد مخدر و دخانيات و محكوميت به محرو6سازمان هاي سياسي. 
حيت هاي الزم برابر ضوابط) دارا بودن صال11) داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران و نداشتن تابعيت مضاعف. 10) دارا بودن حسن شهرت اخالقي و اجتماعي و عدم سوء پيشينه. 9و استعداد تحصيلي. 

: شرايط سني شامل1سال تمام مي باشد. تبصره 22سال تمام و در صورت گذراندن خدمت وظيفه عمومي  20)حداكثر سن داوطلبان تحصيل در اين مركز 1	.مركزگزينش و عضويابي سپاه و نيروهاي مسلح
جهت اطالع از -هاي مسلح با اخذ مجوز ادامه تحصيل از نيروي انساني رده مربوطه مي توانند در اين مقطع تحصيلي ادامه تحصيل دهند. : كاركنان رسمي نيرو2كاركنان رسمي نيروهاي مسلح نمي شود. تبصره
وانند در اين آزمون شركت نمايند، كه دو برابر مدت: كاركنان رسمي نيروهاي مسلح به شرطي مي ت3بايستي به نيروي انساني رده خود مراجعه نماييد. تبصرهشرايط و ضوابط دريافت مجوز ادامه تحصيل، مي

)دارا بودن2پذيرد. ربط صورت ميانتخاب هدفمند كاركنان براي ارتقاء تحصيلي متناسب با رويكردهاي تحولي نيروهاي مسلح ج.ا.ا توسط مراجع ذي-تحصيل فرصت خدمت در نيروهاي مسلح را داشته باشند. 
)شرط شركت در آزمون برا ي3در يكي از رشته هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني، برابر دستورالعمل سازمان سنجش آموزش كشور.  6. 3. 3پلم نظام مدرك دوره پيش دانشگاهي يا دي

شدگان چند) گزينش نهايي از بين پذيرفته5 از ميان برادران صورت مي پذيرد. ) پذيرش صرفا4ًكاركنان رسمي نيروهاي مسلح، تطابق رسته خدمتي و پست شغلي آنها با رشته تحصيلي درخواستي مي باشد. 
اسانهاي اصفهان، البرز، آذربايجان غربي، بوشهر، تهران، خراسان جنوبي، خر) پذيرش فقط از متقاضيان بومي استان6پذيرد. برابر ظرفيت آزمون كتبي، پس از انجام مصاحبه علمي و احراز شرايط الزم صورت مي

  پذيرد.جام ميرضوي، خوزستان، سمنان، سيستان و بلوچستان، فارس، قم، كردستان، كرمان، كرمانشاه، گلستان، گيالن، مازندران، مركزي، هرمزگان و يزد ان
  02531124415	تلفن :	-بعد از دانشگاه قم  -بلوار غدير -قم 		نشاني :

www.hmu.ac.ir استان		قم -معصومه(س) (ويژه خواهران) قم * دانشگاه حضرت  

  استفاده از حجاب برتر (چادر) براي كليه دانشجويان الزامي است.		شرايط خاص :
  دانشگاه هيچگونه تعهدي براي ارائه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم ندارد اما در صورت وجود ظرفيت خوابگاه تعلق مي گيرد.		شرايط خوابگاه :

  02532012000	تلفن :		-روبروي ورزشگاه يادگار امام -بلوار غديرانتهاي  -قم 		نشاني :
www.hu.jz.ac.ir استان		قم -وابسته به جامعه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  -قم * دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسالمي هدي  

https://hu.jz.ac.ir/hhh/sharayetkarshenasy.pdf :نشاني شرايط عمومي 

  https://hu.jz.ac.ir/hhh/sharayetkarshenasy.pdf		شرايط خوابگاه :
  02532925105	تلفن :		-خيابان بوعلي سينا  -سه راه ساالريه  -بلوار امين  -قم 		نشاني :

www.qut.ac.ir استان		قم * دانشگاه صنعتي قم 

  استفاده از حجاب برتر (چادر) براي دانشجويان خواهر الزامي است.		شرايط خاص :
  دانشگاه فاقد امكان خوابگاه ملكي است.		شرايط خوابگاه :

  02536641601	تلفن :		-بلوار شهيد خداكرم -قم		نشاني :
www.muq.ac.ir استان		قم * دانشگاه علوم پزشكي قم 

  رعايت حجاب اسالمي مي باشند.خانم ها ملزم به 		شرايط خاص :
  اين دانشگاه تعهدي در قبال واگذاي خوابگاه ندارد.		شرايط خوابگاه :

  02531071100	تلفن :		-خيابان ساحلي  -قم 		نشاني :
www.quran.ac.ir استان		سازمان اوقاف و امور خيريه -قم * دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم  

https://www.quran.ac.ir/jazbنشاني شرايط عمومي: ١٤٠١ 

  02537604070	تلفن :	-سازمان مركزي دانشگاه  _كوچه شهيد ميثمي  _جنب امامزاده احمد مياني _خرداد  15بلوار  _قم 		نشاني :
www.urd.ac.ir استان		قم -غيرانتفاعي اديان و مذاهب قم * دانشگاه  

  02532802610	تلفن :		-روبروي مسجد امام صادق (ع)  -بلوار شهيد مولوي  -پرديسان  -قم 		نشاني :
wwww.bou.ac.ir استان		قم -قم * دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع )  

  02532136628		تلفن :	-بلوار دانشگاه  -پرديسان  -قم 		نشاني :
www.shdu.ac.ir استان		قم -قم * دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  

  02532317171	تلفن :		-متري شهروند  50تقاطع  -بلوار امامت  -شهر پرديسان -قم 		نشاني :
www.qhu.ac.ir استان		قم -قم * دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث  

http://vu.qhu.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

ستفاده از هرگونه آرايش -1		شرايط خاص : سالمي و التزام عملي به چادر به عنوان حجاب برتر و عدم ا شش ا سالمت و -3عمل به فرائض ديني (نماز، روزه و ...)؛  -2رعايت كامل موازين و پو برخورداري از 
  توانايي جسمي و رواني.

  خوابگاه در مركز قم و شعبة تهران طبق ضوابط و ظرفيت محدود دانشگاه ويژة خواهران با دريافت شهرية خوابگاهي		خوابگاه :شرايط 
  02537176253	تلفن :		-مؤسسه علمي فرهنگي دارالحديث  -بعد از شهرك جهاد  -چهارراه نوبهار -بلوار پانزده خرداد  -قم		نشاني :

www.mofidu.ac.ir استان		قم -* دانشگاه غيرانتفاعي مفيد  قم 
https://www.mofidu.ac.ir/deputies/educational/stu-
admissions :نشاني شرايط عمومي 

  و پسر قرار مي گيرد خوابگاه بر اساس نرخ مصوب در اختيار دانشجويان دختر		شرايط خوابگاه :
  02532130300	تلفن :		-ميدان مفيد  -متري صدوقي  45 -قم 		نشاني :

 

www.qom.ac.ir استان		قم * دانشگاه قم 
https://qom.ac.ir/managment-EduServices/Notifications/Pages/%D٨٪B٤٪D٨٪B١٪D٨٪A٧٪DB%٨C%D٨٪B٧-%D٨٨٪٩-%D٨٪B٦٪D٨٨٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪A٨٪D٨٪B٧-
%D٩٪BE%D٨٪B٠٪DB%٨C%D٨٪B١٪D٨٪B٤-%D٨٪AF%D٨٪A٧٪D٨٦٪٩٪D٨٪B٤٪D٨٪AC%D٨٨٪٩.aspx 

  نشاني شرايط عمومي:
نيمسال براي دانشجويان دوره روزانه مقطع كارشناسي با رعايت اولويت معدل هاي برتر هرسال تحصيلي، خانواده معزز 4مدت اين دانشگاه داراي محدوديت خوابگاه دولتي بوده و حداكثر به 	شرايط خوابگاه :

جشنواره هاي علمي، فرهنگي، قرآني و ورزشيچنين براي برگزيدگان شهدا و ايثارگران، دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي، نيازسنجي از خانواده هاي نيازمند و بعد مسافت، خوابگاه واگذار مي نمايد. هم
  با مديريت بخش خصوصي استفاده نمايند.امتياز ويژه لحاظ مي شود. الزم به ذكر است ساير دانشجويان دوره هاي روزانه و نوبت دوم مي توانند از امكانات خوابگاه هاي غيردولتي 

  02532103000	تلفن :	- 3716146611كدپستي  -بعد از شهرك قدس  -بلوار الغدير  -قم 		نشاني :
 

www.konkur.in

forum.konkur.in
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www.iki.ac.ir استان		قم -قم * موسسه غيرانتفاعي آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  

https://iki.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  هاي آموزشي و اداري مؤسسه الزامي است. پوشش مناسب براي آقايان در همه محيطرعايت كامل حجاب برتر (چادر) براي بانوان و شئونات اسالمي و 		شرايط خاص :
  ها توسط دانشجو، فقط در شهر مقدس قم فراهم است.امكانات خوابگاهي در صورت درخواست و پرداخت بخشي از هزينه		شرايط خوابگاه :

  02532908192	تلفن :		- 1نبش كوچه  -بلوار امين  -قم 		نشاني :
www.ijtihad.ac.ir استان		قم -قم * موسسه غيرانتفاعي اجتهاد  

https://ijtihad.ac.ir/٤٣-omc :نشاني شرايط عمومي 

  02537749200	تلفن :		- 35پالك  - 11كوچه  -خيابان معلم غربي -قم 		نشاني :
www.pooyesh.ac.ir استان		قم -موسسه غيرانتفاعي پويش قم *  

  02532160114	تلفن :		-بعد از تقاطع بلوار شهروند  -بلوار امامت (پرديسان)  -بلوار غدير  -قم		نشاني :
www.hekmat-qom.ac.ir استان		قم -قم * موسسه غيرانتفاعي حكمت  

  02532314825		تلفن :	-خيابان شهيد ايماني  -شهداي فردو بعد از ميدان يادمان  -بلوار امام صادق (ع)  -شهرك پرديسان  -قم 		نشاني :
www.rahpooyan.ac.ir استان		قم -قم * موسسه غيرانتفاعي رهپويان سيدالشهداء (ويژه خواهران)  

  استفاده از پوشش برتر چادر همراه با رعايت كامل شئونات و هنجارهاي اسالمي الزامي است.		شرايط خاص :
  اين موسسه هيچ تعهدي در قبال تامين خوابگاه دانشجويان ندارد.		شرايط خوابگاه :

  02532704052		تلفن :	-انتهاي خيابان امام رضا (ع)  -خيابان پاييزان -خيابان ذوالفقار  -فلكه جوان  -انتهاي بنياد (شهرك زين الدين) -قم		نشاني :
www.tolouemehr.ac.ir استان		قم -قم * موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر  

  02532810008		تلفن :		-ميدان رسالت  -خيابان دور شهر  -قم		نشاني :
www.itaihe.ac.ir استان		قم -قم * موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  

https://itaihe.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  /https://itaihe.ac.ir/dormitory		شرايط خوابگاه :
  02537840127	تلفن :	- 22و 20بين كوچه  -بلوار بسيج (خيابان سي متري هنرستان)  -قم 		نشاني :

dsanandajtc.tvu.ac.ir استان		كردستان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران سنندج 

  08733661400		تلفن :	-انتهاي شهرك كشاورز -سنندج 		نشاني :
kurdestan.tvu.ac.ir استان		شهيد يزدان پناه -اي پسران سنندج كردستان * دانشكده فني و حرفه 

  08733180602		تلفن :	-ميدان سهروردي بلوار معلم  -سنندج		نشاني :
www.muk.ac.ir استان		سنندج -كردستان * دانشگاه علوم پزشكي كردستان  

  خوابگاه دانشجويي جهت تمامي مقاطع تحصيليعدم تعهد درتامين 		شرايط خوابگاه :
  08733664645	تلفن :		-پايين تر از بيمارستان قدس -خيابان پاسداران-سنندج		نشاني :

www.uok.ac.ir استان		سنندج -كردستان * دانشگاه كردستان  

https://www.uok.ac.ir/edu/Bscsanjesh :نشاني شرايط عمومي 

  08733660065	تلفن :	- 66177- 15175كد پستي  - 416بلوار پاسداران صندوق پستي  -سنندج 		نشاني :
www.irm.ac.ir استان		قروه -كردستان * موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر  

  08735249963		تلفن :	-خيابان ابوذر  -قروه 		نشاني :
www.kduni.com استان		سنندج -كردستان * موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش  

  08733623761	تلفن :		-روبروي جمعيت هالل احمر  -خيابان اكباتان -سنندج		نشاني :
d-sirjan.tvu.ac.ir استان		كرمان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران سيرجان 

  03442264057	تلفن :		-خيابان كوثر  -نرسيده به مجتمع مخابراتي علي ابن ابيطالب  -بلوار فاطميه  -سيرجان		نشاني :
d-kerman.tvu.ac.ir استان		حضرت فاطمه(س) -كرمان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان  

  03432150153	تلفن :		-السالم بلوار امام حسن مجتبي علبه -طاهرآباد -چهارراه فرهنگيان -بلوار جمهوري اسالمي  -كرمان		نشاني :
 

www.sirums.ac.ir استان		كرمان * دانشكده علوم پزشكي سيرجان 
https://vce.sirums.ac.ir/index.php/%D٨٪AF%D٨٪B١٪D٨٪A٨٪D٨٪A٧٪D٨٪B١٪D٨٧٪٩-
%D٨٪AF%D٨٪A٧٪D٨٦٪٩٪D٨٪B٤٪DA%A٩٪D٨٪AF%D٨٧٪٩/%D٨٪B٤٪D٨٪B١٪D٨٪A٧٪DB%٨C%D٨٪B٧-%D٨٪B٩٪D٨٥٪٩٪D٨٨٪٩٪D٨٥٪٩٪DB%٨C-
%D٩٪BE%D٨٪B٠٪DB%٨C%D٨٪B١٪D٨٪B٤-%D٨٪AF%D٨٪A٧٪D٨٪B٤٪D٨٦٪٩٪D٨٪AC%D٨٨٪٩ 

 شرايط عمومي:نشاني 

  اين دانشكده هيچ تعهدي در قبال خوابگاه ندارد.		شرايط خوابگاه :
  03442232052	تلفن :		- 7816916338جنب پارك ترافيك كدپستي  -بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي  -سيرجان 		نشاني :

 

kerman.tvu.ac.ir استان		شهيد چمران -كرمان * دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك كرمان   
  براي دانشجويان روزانه دارد		شرايط خوابگاه :

  03433257711		تلفن :	-ابتداي اتوبان هفت باغ علوي  -انتهاي خيابان شهيد مصطفي خميني  -كرمان		نشاني :
www.ujiroft.ac.ir استان		كرمان * دانشگاه جيرفت 

  03443347066	تلفن :		-جاده بندرعباس  8كيلومتر  -جيرفت 		نشاني :
www.uk.ac.ir استان		كرمان * دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

https://vcedu.uk.ac.ir/bsc :نشاني شرايط عمومي 

  باهنر كرمان تخصيص خوابگاه براساس امتيازات و ضوابط دانشگاه مي باشد.مجتمع آموزش عالي بافت هيچ تعهدي براي تامين خوابگاه دانشجويان ندارد. در دانشگاه شهيد 		شرايط خوابگاه :
  03433257163	تلفن :		-ميدان افضلي پور  -بزرگراه امام خميني -كرمان 		نشاني :

www.sirjantech.ac.ir استان		كرمان * دانشگاه صنعتي سيرجان 

https://sirjantech.ac.ir/accepted :نشاني شرايط عمومي 

  03441522034		تلفن :	-دانشگاه صنعتي سيرجان  -ابتداي جاده بافت  -سيرجان 		نشاني :
mubam.ac.ir استان		كرمان * دانشگاه علوم پزشكي بم 
https://mubam.ac.ir/index.jsp?siteid=١&fkeyid=&siteid=١&pa
geid=١٥٠٤&newsview=نشاني شرايط عمومي: ٩٣١ 

  مي باشد. به دانشجويان پسر دوره روزانه و همچنين دانشجويان دختر و پسر شهريه پرداز در صورت امكان خوابگاه داده مي شود. خوابگاه براي دانشجويان دختر دوره روزانه مهيا		شرايط خوابگاه :
  03444219245	تلفن :		-پرديس دانشگاه -بلوار خليج فارس -بم		نشاني :

www.jmu.ac.ir استان		كرمان * دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 

https://www.jmu.ac.ir/fa/scsa :نشاني شرايط عمومي 

  *اين دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي براي دانشجويان جديدالورود ميباشد*		شرايط خوابگاه :
  03443316490		تلفن :	-ميدان شاهد  -جيرفت 		نشاني :
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www.rums.ac.ir استان		دانشگاه علوم پزشكي رفسنجانكرمان *  

http://education.rums.ac.ir/index.aspx?&siteid=٤١&pageid=نشاني شرايط عمومي: ١٧٨٦٩ 

  واگذاري خوابگاه به دانشجويان جديدالورود ندارد.اين دانشگاه با توجه به تكميل ظرفيت ،تعهدي در قبال 		شرايط خوابگاه :
  03434280038	تلفن :		-سازمان مركزي  -بلوار امام علي -رفسنجان 		نشاني :

www.kmu.ac.ir استان		كرمان * دانشگاه علوم پزشكي كرمان 

https://sarasari.kmu.ac.ir/fa  شرايط عمومي:نشاني 

  دانشگاه در قبال واگذاري خوابگاه هيچگونه تعهدي ندارد.		شرايط خوابگاه :
  03431325638	تلفن :		-ابتداي جاده هفت باغ علوي  -كرمان 		نشاني :

www.vru.ac.ir استان		كرمان * دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان 

  خوابگاه تعلق نمي گيرد.به دانشجويان نوبت دوم (پسر و دختر) 		شرايط خوابگاه :
  03431312188		تلفن :	-ابتداي بلوار واليت  -رفسنجان		نشاني :

www.bam.ac.ir استان		كرمان * مجتمع آموزش عالي بم 

  03444210734		تلفن :	-بزرگراه خليج فارس -بم		نشاني :
www.besat.ac.ir استان		كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي بعثت  

https://besat.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  03433243539		تلفن :	-نرسيده به سه راهي جوپار سمت راست  -بلوار عاشقان واليت  -كرمان		نشاني :
www.bahmanyar.ac.ir استان		كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي بهمنيار  

  03432122723	تلفن :		- 5نبش شمالي  - 4اميركبير  -بلوار اميركبير  -جمهوري اسالمي بلوار  -كرمان 		نشاني :
www.javid.ac.ir استان		جيرفت -كرمان * موسسه غيرانتفاعي جاويد پويا دانش  

  03443265585		تلفن :	- 4كوچه آزادي  -خيابان آزادي  -جيرفت 		نشاني :
www.resalatkerman.ir استان		كرمان -موسسه غيرانتفاعي رسالت كرمان *  

  03433210001	تلفن :		-نبش خيابان عباد  -انتهاي گلدشت  -كرمان		نشاني :
www.erfan.ac.ir استان		كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي عرفان  

https://erfankerman.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  03433243042	تلفن :		- 57نبش كوچه  -خيابان گلدشت  -كرمان 		: نشاني
www.aj.ac.ir استان		رفسنجان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري  

  09138910376	تلفن :		-جنب شهرك نفت  -جاده تهران  2كيلومتر  -رفسنجان		نشاني :
www.farhikhtegan.ac.ir استان		كرمان -فرهيختگان كرمان * موسسه غيرانتفاعي  

http://farhikhtegan.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  03432820791		تلفن :	- 41پالك -روبروي اداره مخابرات -خيابان ملك  -بلوار جمهوري اسالمي  -كرمان		نشاني :
www.kermanihe.ac.ir استان		غيرانتفاعي كيمياي كرمانكرمان * موسسه  

  معرفي دانشجويان به خوابگاههاي خودگردان مورد تاييد شوراي سياستگذاري خوابگاههاي استان		شرايط خوابگاه :
  03433243629	تلفن :		-شهرك دانشگاهي صادقيه  -نرسيده به جاده جوپار  -بعد از پل بازرگاني  -بزرگراه يادگار امام  -كرمان 		نشاني :

mafakher.ac.ir استان		رفسنجان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي مفاخر  

  03434266573		تلفن :	- 24ابوذر -خيابان ابوذر  -رفسنجان 		نشاني :
www.mehrkerman.ac.ir استان		كرمان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي مهر  

https://mehrkerman.ac.ir/announcement-p :نشاني شرايط عمومي 

  03433242652	تلفن :		-بلوار سما  -شهرك خواجو  -چهارراه جوپاري -كرمان		نشاني :
www.misagh.ac.ir استان		رفسنجان -كرمان * موسسه غيرانتفاعي ميثاق  

  03434356761	تلفن :		-مجتمع سيدالشهدا  -االنبيا ميدان خاتم -بلوار واليت  -رفسنجان 		نشاني :
p١-kermanshah.tvu.ac.ir استان		اي پسران شماره يك كرمانشاهكرمانشاه * آموزشكده فني و حرفه 

  08337240778	تلفن :		-ميدان فردوسي بلوار شهيد جعفري -كرمانشاه 		نشاني :
d-kermanshah.tvu.ac.ir استان		اي دختران كرمانشاهحرفهكرمانشاه * آموزشكده فني و  

  08334261118		تلفن :	-چهار راه رودكي  -فاز يك  -شهرك معلم  -كرمانشاه 		نشاني :
www.razi.ac.ir استان		كرمانشاه -كرمانشاه * دانشگاه رازي  

https://razi.ac.ir/fa/paziresh :نشاني شرايط عمومي 

  08334274512		تلفن :	-پرديس دانشگاه رازي -خيابان دانشگاه-طاق بستان -كرمانشاه 		نشاني :
 

www.kut.ac.ir استان		كرمانشاه * دانشگاه صنعتي كرمانشاه 
https://kut.ac.ir/page/٢٩١/%D٨٪B٤٪D٨٪B١٪D٨٪A٧٪DB%٨C%D٨٪B٧-%D٨٪B٩٪D٨٥٪٩٪D٨٨٪٩٪D٨٥٪٩٪DB%٨C-%D٩٪BE%D٨٪B٠٪DB%٨C%D٨٪B١٪D٨٪B٤-
%D٨٪AF%D٨٪A٧٪D٨٦٪٩٪D٨٪B٤٪D٨٪AC%D٨٨٪٩٪DB%٨C%D٨٪A٧٪D٨٦٪٩-%DA%A٩٪D٨٪A٧٪D٨٪B١٪D٨٪B٤٪D٨٦٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪B٣٪DB%٨C :نشاني شرايط عمومي 

  شود.دانشگاه استيجاري و خودگردان، تحت نظارت دانشگاه مي باشند كه بخشي از هزينه آن توسط دانشگاه و بخشي ديگر توسط دانشجويان تامين مي خوابگاه هاي 		شرايط خوابگاه :
  08338305004	تلفن :		- 6715685420كدپستي -بزرگراه امام خميني  -كرمانشاه 		نشاني :

 

www.kums.ac.ir استان		پزشكي كرمانشاهكرمانشاه * دانشگاه علوم   
  08338360177		تلفن :	-ساختمان شمار دو دانشگاه علوم پزشكي طبقه سوم  -بلوار شهيد بهشتي روبروي بيمارستان امام علي -كرمانشاه 		نشاني :

www.jdku.ac.ir استان		كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  

  08331031632	تلفن :		-خيابان جهاد دانشگاهي  -بهمن  22راهسه -بلوار شهيد بهشتي -كرمانشاه 		نشاني :
www.zagros.ac.ir استان		كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غيرانتفاعي زاگرس  

  08337218030	تلفن :		-طبقه فوقاني بانك مهر ايران  -روبروي بانك ملي  -راه شريعتي باالتر از سه -خيابان شريعتي -كرمانشاه 		نشاني :
www.kshr.ac.ir استان		كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي  

  08338267515	تلفن :		-شهرك دادگستري  -الهيه  -كرمانشاه 		نشاني :
www.kabirgharb.ac.ir استان		كرمانشاه -كرمانشاه * موسسه غيرانتفاعي كبير غرب  

  خوابگاه خودگردان		شرايط خوابگاه :
  08337296051	تلفن :		-جنب كتابخانه عالمه طباطبايي  -خيابان رفاه  -بلوار طاق بستان -كرمانشاه 		نشاني :

d-yasouj.tvu.ac.ir استان		اي دختران ياسوجكهگيلويه و بويراحمد * آموزشكده فني و حرفه 

  07433333375	تلفن :		-پشت اداره گذرنامه  -شرف آباد  -ياسوج 		نشاني :
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www.yums.ac.ir استان		كهگيلويه و بويراحمد * دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 

http://edu.yums.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  با توجه به كمبود فضاي فيزيكي،اين دانشگاه هيچ تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد.		شرايط خوابگاه :
  07433346070		تلفن :	-بلوار شهيد مطهري -ياسوج		نشاني :

www.yu.ac.ir استان		كهگيلويه و بويراحمد * دانشگاه ياسوج 

  07431001300		تلفن :	-خيابان دانشجو  -ميدان معلم  -ياسوج 		نشاني :
www.dana.ac.ir استان		ياسوج -كهگيلويه و بويراحمد * موسسه غيرانتفاعي دانا  

https://dana.ac.ir/danacont/uploads/٢٠٢٢/٠٦/sh.m.pdf :نشاني شرايط عمومي 

  خصوصي مورد اعتماد در سطح شهر معرفي مي شوند.موسسه هيچگونه مسئوليتي در قبال خوابگاه ندارد ولي دانشجويان در صورت تمايل به خوابگاههاي خودگردان 		شرايط خوابگاه :
  07433229448	تلفن :		-نبش تقاطع دوم  - 10فرعي  -خيابان ابن سينا  -آبان)  13پشت ترمينال قديمي ( -ياسوج 		نشاني :

www.farazuast.com استان		گچساران -كهگيلويه و بويراحمد * موسسه غيرانتفاعي فراز  

  07432321604	تلفن :		-چهارراه فرمانداري  -گچساران 		نشاني :
p-gorgan.tvu.ac.ir استان		گلستان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران گرگان 

  01732430322	تلفن :	-انتهاي خيابان شهيد رجايي جنب كانون طه  -گرگان		نشاني :
golestan.tvu.ac.ir استان		گلستان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران گرگان 

  01732126338	تلفن :		- 4شهرك امام كوچه نهضت  -گرگان		نشاني :
p-aliabadkatool.tvu.ac.ir استان		آباد كتولاي پسران عليگلستان * آموزشكده فني و حرفه 

  01734221409	تلفن :	-خيابان هنرستان  -علي آباد كتول		نشاني :
p-kordkuy.tvu.ac.ir استان		امام علي(ع) -اي پسران كردكوي حرفهگلستان * دانشكده فني و  

  01734327797		تلفن :	-باالتر از شهرك فرهنگيان  -بلوار دانشگاه  -كردكوي		نشاني :
www.goums.ac.ir استان		گرگان -گلستان * دانشگاه علوم پزشكي گلستان  

هيچگونه"فاقد هر گونه تسهيالت خوابگاهي و اسكان براي كليه دانشجويان جديدالورود در تمامي مقاطع تحصيلي روزانه و شهريه پرداز مي باشد و  1401-1402اين دانشگاه در سال تحصيلي 		شرايط خوابگاه :
  /https://farhangi.goums.ac.ir/content/58980خصوص امورخوابگاه: آدرس اينترنتي دانشگاه در  "تعهدي نسبت به تامين خوابگاه به دانشجويان بومي و غيربومي ندارد.

  01732452661	تلفن :		-مديريت آموزشي دانشگاه  -مجموعه آموزشي مرحوم فلسفي  -ابتداي جاده شصت كال  -جاده گرگان به ساري  4كيلومتر  -گرگان 		نشاني :
www.gau.ac.ir استان		منابع طبيعي گرگانگلستان * دانشگاه علوم كشاورزي و  

  اين دانشگاه داراي خوابگاه دانشجويي دولتي مجهز مي باشد و به كليه پذيرفته شدگان واجد شرايط تعلق مي گيرد.		شرايط خوابگاه :
  01732229901		تلفن :	- 4918943464كد پستي  -ميدان بسيج  -گرگان 		نشاني :

www.gu.ac.ir استان		گرگان -گلستان * دانشگاه گلستان  

https://gu.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  دانشگاه گلستان فاقد خوابگاه دولتي بوده و داراي خوابگاه خصوصي تحت نظارت دانشگاه براي خواهران و برادران مي باشد.		شرايط خوابگاه :
  01732254163	تلفن :		-خيابان شهيد بهشتي -گرگان		نشاني :

www.gonbad.ac.ir استان		گلستان * دانشگاه گنبد 

  01733268882	تلفن :		-انتهاي بلوار بصيرت  -خيابان شهيد فالحي  -گنبد كاووس		نشاني :
www.hakim_jorjani.ac.ir استان		گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني  

https://hakim-jorjani.ac.ir/category/١٤٣/GEC-Bachelor :نشاني شرايط عمومي 

  01732171095		تلفن :	-انتهاي بلوار نيايش شرقي  -ويالشهر -گرگان		نشاني :
www.shgol.ac.ir استان		گنبدكاووس -غيرانتفاعي شرق گلستان گلستان * موسسه  

  موسسه خوابگاه ندارد.		شرايط خوابگاه :
  01733383810	تلفن :		-روبروي سيلوي گندم  -بعد از پارك شادي  -خيابان امام خميني(ره) جنوبي  -گنبد كاووس 		نشاني :

www.shamsgonbad.ac.ir استان		گنبد كاووس -گلستان * موسسه غيرانتفاعي شمس  

  01733389703	تلفن :		-جنب درياچه مصنوعي  -بلوار شادي  -گنبدكاووس 		نشاني :
www.fakhrodin-ag.ac.ir استان		گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني  

  01732229110	تلفن :		-عدالت پنجم  -خيابان وليعصر (عج)  -گرگان 		نشاني :
www.golestan.ac.ir/ استان		گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي گلستان  

  01732627341	تلفن :		-روبروي پارك  -شهريار پنجم  -شهرك شهريار -بلوارشهيد كالنتري (كمربندي)  -گرگان		نشاني :
www.lameigorgani.ac.ir استان		گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني  

https://lameigorgani.ac.ir/sharayete-omomi.html :نشاني شرايط عمومي 

  داراي خوابگاه خودگردان مي باشد.		شرايط خوابگاه :
  01732627958	تلفن :		- 5المعي  -خيام دهم -كوي خيام -بلوار شهيد كالنتري  -گرگان 		نشاني :

www.loghmanhakim.ac.ir استان		آق قال گلستان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم  

  01734528612	تلفن :		-روبروي پارك شهر  -متري شهيد فهميده 20نبش -متري خرمشهر30خيابان -آق قال 		نشاني :
mirdamad.ac.ir/ استان		گرگان -گلستان * موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  

  01732471321		تلفن :	- 6هيركان  -بلوار هيركان  -گرگان 		نشاني :
www.miladgihe.ac.ir استان		مينودشت -گلستان * موسسه غيرانتفاعي ميالد گلستان  

  01735231988		تلفن :	-نبش بلوار الغدير  -جاده كمربندي (بلوار امام رضا (ع))  -مينودشت 		نشاني :
p-rasht.tvu.ac.ir استان		گيالن * آموزشكده فني و حرفه اي پسران رشت 

  01333441907	تلفن :		-جاده الكان بعد از ايران برك  4فلكه گاز كيلومتر -رشت		نشاني :
p-lahijan.tvu.ac.ir استان		گيالن * آموزشكده فني و حرفه اي پسران الهيجان 

  01342223088	تلفن :		-معلم خيابان كاشف شرقي بعد از خيابان تربيت  -الهيجان		نشاني :
d-rasht.tvu.ac.ir استان		گيالن * آموزشكده فني و حرفه اي دختران رشت 

  01333427571	تلفن :		-شهرك سيد احمد خميني  -بلوار پروفسور سميعي  -بلوار الكان  -رشت		نشاني :
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p-somesara.tvu.ac.ir استان		سرااي صومعهگيالن * دانشكده فني و حرفه 

  01344328223		تلفن :	-صومعه سرا بلوار وليعصر عج خيابان بهشت زينبيه خيابان معلم 		نشاني :
www.gums.ac.ir استان		رشت -گيالن * دانشگاه علوم پزشكي گيالن  

  01333328845	تلفن :		-معاونت آموزشي  -روبروي هتل پرديس  -بلوار امام خميني  -رشت 		نشاني :
www.guilan.ac.ir استان		رشت -گيالن * دانشگاه گيالن  

https://education.guilan.ac.ir/article/نشاني شرايط عمومي: ٣٣٩٨٩٢٩ 

وجود ندارد؛ لذا به تعدادي از متقاضيان واجد شرايط دوره روزانه و غيربومي پس از ثبت تقاضا در سامانهبه دليل محدوديت در ظرفيت خوابگاهي دانشگاه، امكان اسكان براي تمامي متقاضيان 	شرايط خوابگاه :
  واهد شد.امور خوابگاه ها و دريافت كد رهگيري و بررسي پرونده هاي مربوطه، بر اساس اولويت و امتياز كسب شده در اين سامانه، خوابگاه واگذار خ

  01333690274	تلفن :		- 4199613776كدپستي  -جاده رشت به قزوين  5كيلومتر  -خليج فارس بزرگراه  -رشت 		نشاني :
www.ahrar.ac.ir استان		رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي احرار 

http://ahrar.ac.ir/page/show/نشاني شرايط عمومي: ٢٦٧ 

اهها، مي توانند با پرداخت شــهريه ازموســســه از خوابگاههاي خودگردان تحت نظر دانشــگاه گيالن اســتفاده مي نمايد و پذيرفته شــدگان در صــورت پذيرش شــرايط قرارداد اينگونه خوابگ	: شــرايط خوابگاه
  خوابگاههاي خودگردان استفاده نمايند.

  01332439113		تلفن :	-احمد خميني شهرك سيد  -بلوار پروفسور سميعي -جاده الكان -رشت 		نشاني :
www.andishmand.ac.ir استان		الهيجان -گيالن * موسسه غيرانتفاعي انديشمند  
 نشاني شرايط عمومي: 

  01342445317	تلفن :		-خيابان نخجير شرقي  -ميدان شيخ زاهد -الهيجان 		نشاني:
www.anvar_al_olom.ac.ir استان		انزلي -انوار العلوم گيالن * موسسه غيرانتفاعي  

  01344435060	تلفن :		-يبعد از سازمان ارشاد اسالم -بلوار معلم -ماال دانيم -يبندر انزل		نشاني :
www.jdrasht.ac.ir استان		رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  

https://jdrasht.ac.ir/fa  شرايط عمومي:نشاني 

  اين موسسه هيچ گونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد.		شرايط خوابگاه :
  01333448995	تلفن :		-بلوار واليت  -فاز اول مسكن مهر  -پل طالشان  -بلوار الكان  -رشت 		نشاني :

www.deylaman.ac.ir استان		الهيجان -گيالن * موسسه غيرانتفاعي ديلمان  

  01342245500		تلفن :	-باالتر از كوچه يكم  -خيابان استخر معين  -ميدان ابريشم  -الهيجان 		نشاني :
www.rahbordshomal.ac.ir استان		رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال  

https://rahbordshomal.ac.ir/konkoor/  شرايط عمومي:نشاني 

  01333440333	تلفن :		- 4193165151كد پستي  -متر باالتر از پل طالشان 500 -بلوار پرفسور سميعي  -جاده الكان  -رشت 		نشاني :
www.tusd.ir استان		رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش  

  01332241663	تلفن :		-كوچه آفاق  -خيابان سعدي  -رشت 		نشاني :
www.shahriar.ac.ir استان		آستارا -گيالن * موسسه غيرانتفاعي شهريار  

  01344804010	تلفن :	-محل سابق مجتمع آموزشي خواجه نصيرالدين طوسي  -شهرك عباس آباد  -آستارا 		نشاني :
www.ghadir.ac.ir استان		لنگرود -گيالن * موسسه غيرانتفاعي قدير  

  01342565134	تلفن :		- 35پالك  -خيابان شهيد شيخي  - 7كوچه الله  -بلوار كشاورز  - ميدان معلم -لنگرود 		نشاني :
www.kadous.ac.ir استان		رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي كادوس  

http://kadous.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  هاي خودگردان در سطح شهراستفاده از خوابگاه 		شرايط خوابگاه :
  01333265148		تلفن :		- 48پالك  -جنب بانك تجارت  -نرسيده به سه راه معلم  -خيابان سعدي  -رشت 		نشاني :

www.kooshyar.ac.ir استان		رشت -گيالن * موسسه غيرانتفاعي كوشيار  

http://kooshyar.ac.ir/Fa/Page/kardanikarshenasi :نشاني شرايط عمومي 

  موسسه در تامين خوابگاه براي دانشجويان دختر همكاري مي نمايد .		شرايط خوابگاه :
  01332124497		تلفن :	- 86انتهاي خيابان  -گلسار -رشت 		نشاني :

www.gil.ac.ir استان		رودبار -گيالن * موسسه غيرانتفاعي گيل  

  01334675447		تلفن :	-انتهاي بلوار وليعصر(عج)  -شهر رستم آباد -رودبار		نشاني :
www.mehrastan.ac.ir استان		آستانه اشرفيه -گيالن * موسسه غيرانتفاعي مهر آستان  

https://www.mehrastan.ac.ir/?p=نشاني شرايط عمومي: ٢٤١٥٤ 

  01342166100		تلفن :	-بلوار دانشگاه  -الدين اشرف ميدان آقا سيد جالل -آستانه اشرفيه 		نشاني :
www.mehraeen.ac.ir استان		گيالن * موسسه غيرانتفاعي مهر آيين ـ بندرانزلي 

  01344400271	تلفن :		-بوستان يكم  -آباد طالب -منطقه آزاد انزلي -بندر انزلي 		نشاني :
https://khoramabad.tvu.ac.ir/ استان		لرستان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران خرم اباد 

  06633120407		تلفن :	-نرسيده به دانشگاه آزاد  -شهرك دانشگاهي كمالوند		نشاني :
https://p-borujerd.tvu.ac.ir/ استان		اي پسران بروجردلرستان * آموزشكده فني و حرفه 

  06642508830	تلفن :		-جنب هنرستان چرخكار -جاده گلدشت-بروجرد 		نشاني :
https://lorestan.tvu.ac.ir/ استان		آباداي پسران خرملرستان * آموزشكده فني و حرفه 

  06633120567	تلفن :	-شهرك دانشگاهي كمالوند  -خرم آباد 		نشاني :
www.abru.ac.ir استان		بروجرد -اله بروجردي لرستان * دانشگاه آيت  

  06642468225		تلفن :	-ابتداي جاده بروجرد به خرم آباد  -بروجرد 		نشاني :
lums.ac.ir/ استان		خرم آباد -لرستان * دانشگاه علوم پزشكي لرستان  

  06633120150	تلفن :	-جاده بروجرد  5كيلومتر  -كمالوند -خرم آباد		نشاني :
www.lu.ac.ir استان		خرم آباد -دانشگاه لرستان لرستان *  

https://www.lu.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

دانشجويان روزانه و شبانه بومي پسر و دختر تعهديگيرد و اين دانشگاه در خصوص اعطاي خوابگاه به در دانشگاه لرستان به دانشجويان روزانه غير بومي پسر و دختر خوابگاه دولتي تعلق مي -1	شرايط خوابگاه :
به كليه دانشجويان مراكز آموزش عالي -2تعلق مي گيرد .  ندارد. دانشگاه درخصوص اعطاي خوابگاه به دانشجويان غير بومي شبانه تعهدي نداشته و در صورت داشتن ظرفيت خالي براساس اولويت خوابگاه

  گيرد.: خوابگاه خودگردان تعلق ميالشتر/ پلدختر/كوهدشت/نور آباد 
  06633120088	تلفن :		-جاده خرم آباد به تهران  5كيلومتر  -خرم آباد 		نشاني :
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www.afarinesh.ac.ir استان		بروجرد -لرستان * موسسه غيرانتفاعي آفرينش علم گستر 

https://afarinesh.ac.ir/tarnama/ :نشاني شرايط عمومي 

  06642458255	تلفن :		- 759پالك  -جنب اداره محيط زيست  -بلوار امام خميني ره  -بروجرد 		نشاني :
www.juyandeganelm.ac.ir استان		كوهدشت -لرستان * موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم  

  خوابگاههاي داراي امكانات عالي جهت رفاه دانشجويان غيربوميعقد قرار داد با 		شرايط خوابگاه :
  06632640044		تلفن :	-طبقه همكف فرهنگسراي ارشاد  -خيابان ارشاد  -ميدان قدس -كوهدشت 		نشاني :

 پلدختر لرستان -لرستان * موسسه غيرانتفاعي علم آموزان افالك 		استان 217,219,209,193

  ندارد.خوابگاه 		شرايط خوابگاه :
  06632228405		تلفن :	-جنب پارك واليت  -خيابان امام  –پلدختر 		نشاني :

www.yasinihebrj.ac.ir استان		بروجرد -لرستان * موسسه غيرانتفاعي ياسين  

  ندارد.		شرايط خوابگاه :
  06642459040	تلفن :		-روبروي نساجي  -جاده كمربندي -بروجرد 		نشاني :

https://p-amol.tvu.ac.ir/ استان		عالمه حسن زاده آملي -مازندران * آموزشكده فني و حرفه اي پسران آمل  

  01143140622		تلفن :	-محمودآباد بعد از دو راهي اوجي آباد  5كيلومتر  -آمل		نشاني :
https://p-ramsar.tvu.ac.ir/ استان		مالصدرا -رامسر مازندران * آموزشكده فني و حرفه اي پسران  

  01155244514	تلفن :		-باغ ملي  -رامسر		نشاني :
https://d-amol.tvu.ac.ir/ استان		توحيد -مازندران * آموزشكده فني و حرفه اي دختران آمل  

https://d-amol.tvu.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  01143124003		تلفن :		-امام زاده عبدا.. بعد از حرم -جاده هرازهشت كيلومتري 		نشاني :
https://d-babol.tvu.ac.ir/ استان		مازندران * آموزشكده فني و حرفه اي دختران بابل 

  01132194397	تلفن :		-مقابل تكيه سيدجالل -كوچه استخر وليعصرعج-كمربندي شرقي-بابل		نشاني :
https://d-sari.tvu.ac.ir/ استان		مازندران * آموزشكده فني و حرفه اي دختران ساري 

  01133434366	تلفن :		-جاده ساري نكاء روبروي پل سمسكنده  5كيلومتر -ساري		نشاني :
https://p-babol.tvu.ac.ir/ استان		اي پسران بابلمازندران * آموزشكده فني و حرفه 

  01132348002	تلفن :		-دانشجو  خيابان-ميدان اميرپازواري-اميركال -بابل		نشاني :
https://maztc.tvu.ac.ir/ استان		امام محمدباقر(ع) -مازندران * دانشكده فني و حرفه اي پسران ساري  

  01133261981	تلفن :		-خيابان شهيد استاد مطهري  -بلوار خزر  -ساري		نشاني :
https://dfm.tvu.ac.ir/ استان		اي پسران محمودابادمازندران * دانشكده فني و حرفه  

  01144748842	تلفن :		-بلوار شهداي نفتكش  -خيابان آزادي  -محمودآباد		نشاني :
www.ausmt.ac.ir استان		مازندران * دانشگاه تخصصي فنّاوري هاي نوين آمل 

  دانشگاه فاقد خوابگاه مي باشد.		شرايط خوابگاه :
  01144153453	: تلفن		- 35اباذر  -خيابان طالقاني  -آمل 		نشاني :

 

www.nit.ac.ir استان		مازندران * دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 
https://edu.nit.ac.ir/fa/page/٥٧/%D٩٪BE%D٨٪B٠٪DB%٨C%D٨٪B١٪D٨٪B٤-%D٨٪AF%D٨٪B١-%D٨٥٪٩٪D٨٢٪٩٪D٨٪B٧٪D٨٪B٩-
%DA%A٩٪D٨٪A٧٪D٨٪B١٪D٨٪B٤٪D٨٦٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪B٣٪DB%٨C :نشاني شرايط عمومي 

شگاه از واگذاري 	شرايط خوابگاه : شجويي، دان ستانبه دليل محدودبودن ظرفيت خوابگاه هاي دان ساكن خارج از ا شجويان روزانه  ست. اولويت واگذاري خوابگاه با دان شجويان نوبت دوم معذور ا خوابگاه به دان
  مازندران مي باشد.

  01135501200	تلفن :		-خيابان شريعتي  -بابل 		نشاني :
 

www.mazust.ac.ir استان		بهشهر -مازندران * دانشگاه علم و فنّاوري مازندران   
سئوليت انعقاد قرا	خوابگاه :شرايط  شجويان دختر وجود دارد كه م شگاه خوابگاه دولتي ندارد. اما چند خوابگاه خودگردان با ظرفيت محدود، ويژه دان شگاه تنها نقشاين دان شجويان بوده و دان رداد بر عهده دان

  حمايتي و حراستي را بر عهده دارد.
  01134556000	تلفن :		-جاده دريا  3كيلومتر  -بلوار دانشگاه  -بهشهر 		نشاني :

www.mubabol.ac.ir استان		مازندران * دانشگاه علوم پزشكي بابل 

  01132190601	تلفن :		-خيابان گنج افروز  -بابل 		نشاني :
www.mazums.ac.ir استان		ساري -مازندران * دانشگاه علوم پزشكي مازندران  

  01133044307		تلفن :	-ساري ميدان امام 		نشاني :
www.aja.ir/port استان		نوشهر -مازندران * دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره )  

مخدر حسبعدم اعتياد به مواد -6سال تمام  20حداكثر سن -5ارائه عدم سوء پيشينه-4جنسيت مذكر-3مسلمان يا پيرو يكي از اديان رسمي كشور-2تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران-1		شرايط خاص :
حداقل قد داوطلبان رشته مهندسي -8موتور و نداشتن كوررنگي-براي رشته مهندسي كشتي 9/10براي رشته مهندسي دريانوردي و  10/10عدم استفاده از عينك طبي يا لنز با ديد  -7گواهي از مراجع ذيصالح

پذيرش داوطلباني -10عدم تعهد استخدامي به ساير شركت ها و ارگان ها و سازمان هاي دولتي و غير دولتي -9ي متر مي باشد سانت 165موتور حداقل -سانتي متر و براي رشته مهندسي كشتي 170دريانوردي 
داشتن سالمت جسم و روان حسب-3داشتن مدرك پيش دانشگاهي (دوره دوم متوسطه) -2پانزده  15فيزيك با حداقل معدل كتبي -ديپلم رياضي-1كه تك فرزند مي باشند، امكان پذير نيست. شرايط تخصصي:

سپردن وثيقه ملكي محضري به مبلغ پنج ميليارد ريال قبل از-5قبولي در مصاحبه حضوري و تاييد صالحيت توسط واحد گزينش شركت ملي نفتكش -4گواهي از مراكز درمان تعيين شده شركت ملي نفتكش 
و اخذ مدرك قبولي گواهينامه 14استخدام بورسيه شدگان منوط به دانش آموخته شدن در موعد مقرر با معدل حداقل  -6نفتكش ايران  سال در شركت ملي 15ورود به دانشگاه جهت تعهد خدمت حداقل 

ركت در امتحانات شايستگي دريانوردي سازمانداوطلبان پس از دانش آموختگي موظف به گذراندن دوره تطبيقي و كارورزي بر روي كشتي جهت ش -7شايستگي دريانوردي سازمان بنادر و دريانوردي مي باشد. 
  مراحل پذيرش در شهر تهران انجام مي شود. -9كند انجام مراحل مصاحبه هيچ گونه حقي براي داوطلب مبني بر پذيرش نهايي ايجاد نمي-8بنادر و دريانوردي مي باشند. 

  01152333710	تلفن :		-خيابان شهيد كريمي  -نوشهر 		نشاني :
www.sanru.ac.ir استان		مازندران * دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 

https://b٢n.ir/gنشاني شرايط عمومي: ٤٣٩١٣ 

  https://b2n.ir/g43913		شرايط خوابگاه :
  01133687714	تلفن :		- 578صندوق پستي  -جاده دريا  9كيلومتر  -ساري 		نشاني :

www.shomal.ac.ir استان		آمل -مازندران * دانشگاه غيرانتفاعي شمال  

https://shomal.ac.ir/admissionbs :نشاني شرايط عمومي 

  دانشجويي دانشگاه در اين زمينه همكاري الزم را بعمل خواهد آورد اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد ولي امور		شرايط خوابگاه :
  01144203710		تلفن :		- 731صندوق پستي  -سه راهي امامزاده عبداله  -جاده هراز  5كيلومتر -آمل 		نشاني :

www.konkur.in

forum.konkur.in
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www.mohaddes.ac.ir استان		نور -مازندران * دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري  

  01144516660	تلفن :		-ابتداي محور نور به چمستان  -خيابان شيخ فضل اله نوري  -نور		نشاني :
www.ustmb.ac.ir استان		بابل -مازندران * دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران  

  01132197584		تلفن :	- 12كوچه سرداران  -خيابان شيخ طبري  -بابل 		نشاني :
www.umz.ac.ir استان		بابلسر -دانشگاه مازندران  مازندران * 

  باشد، لذا اولويت اسكان با دانشجويان غيربومي روزانه است.دانشگاه مازندران داراي محدوديت فضاي خوابگاهي مي		شرايط خوابگاه :
  01135303200	تلفن :		-خيابان پاسداران  -بابلسر 		نشاني :

www.abanharaz.com استان		آمل -آبان هراز مازندران * موسسه غيرانتفاعي  

  01144296835	تلفن :		- 58پالك  - 13آزادگان  -خيابان آزادگان -محله هفتاد دستگاه  -خيابان طالب آملي -آمل 		نشاني :
www.amol.ac.ir استان		مازندران * موسسه غيرانتفاعي آمل 

  01144252691	تلفن :	- 16پالك  -بخش خيابان فياض -بلوار طالب آملي -آمل		نشاني :
 

www.aihe.ac.ir استان		تنكابن -مازندران * موسسه غيرانتفاعي آيندگان  

http://aihe.ac.ir/fa/page/٢٤/%D٨٪A٢٪DB%٨C%D٨٦٪٩٪D٨٪AF%DA%AF%D٨٪A٧٪D٨٦٪٩-%D٨٪AF%D٨٪B١-%DB%٨C%DA%A٩-%D٨٦٪٩٪DA%AF%D٨٪A٧٪Dنشاني شرايط عمومي: ٨٧٪٩ 

  01154288851	تلفن :		-جنب سالن ورزشي شهيدان حيدري  -كوچه شهداي دانشجو  -فردوسي غربي -تنكابن 		نشاني :
 

www.adib-mazandaran.ac.ir استان		ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران   
https://adib-mazandaran.ac.ir/sh/karshenasi :نشاني شرايط عمومي 

  01133033941	تلفن :		-اسالمي نرسيده به دانشگاه آزاد  -بلوار خزر -ساري		نشاني :
www.andishesazan.ac.ir استان		نكا -مازندران * موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان علوم پايه مازندران  

http://www.andishesazan.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  براي دانشجويان دختر غيربومي با ظرفيت محدودخوابگاه خودگردان 		شرايط خوابگاه :
  01134738280		تلفن :		-جنب بانك ملي شعبه امامت  -خيابان انقالب  -نكا 		نشاني :

www.parsa.ac.ir استان		بابلسر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي پارسا  

  01135250682	تلفن :		- 11پالك  -كوچه شهيد محمدحسين پور  -خيابان شهيد كهن  -بابلسر		نشاني :
www.heip.ac.ir استان		فريدون كنار -مازندران * موسسه غيرانتفاعي پرديسان  

https://heip.ac.ir/general-condition :نشاني شرايط عمومي 

  ندارد.موسسه هيچگونه تعهدي جهت تامين خوابگاه 		شرايط خوابگاه :
  01135667241	تلفن :		-جنب مخابرات مركزي  -خيابان امام خميني(ره)  -كنار فريدون		نشاني :

www.pd.ac.ir استان		چالوس -ويندگان دانش مازندران * موسسه غيرانتفاعي پ 

  01152217626		تلفن :	-كوچه فلسطين  -شهريور  17خيابان  -چالوس 		نشاني :
www.tajanihe.ac.ir استان		قايمشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي تجن  

  خوابگاه خودگردان براي اسكان دانشجويان دختر و پسر غيربومي		شرايط خوابگاه :
  01142049560	تلفن :		-ابتداي بلوار بهداد سليمي  -ميدان جانبازان -شهرقائم		نشاني :

www.ihetohid.ac.ir استان		گلوگاه مازندران -توحيد  مازندران * موسسه غيرانتفاعي 

  01134669911		تلفن :	-خورشيد كال  -بلوار امام رضا (ع) -گلوگاه 		نشاني :
www.khazar.ac.ir استان		محمودآباد -مازندران * موسسه غيرانتفاعي خزر  

http://www.khazar.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  01144476202		تلفن :	-انتهاي كوچه شهيد دهقان  -درياي نهم  -جاده ساحلي خيابان آزادي  -محمود آباد 		نشاني :
www.rahedanesh.ac.ir استان		بابل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي راه دانش  

https://www.rahedanesh.ac.ir/View/GeneralConditionsIn
stitutio :نشاني شرايط عمومي 

  دانشجويان غير بومي به خوابگاه هاي خودگردان معرفي مي شوند.		شرايط خوابگاه :
  01132379892	تلفن :		-خيابان تربيت معلم  -چهارراه معتمدي  -ميدان شهيد بزاز  -كمربندي شرقي -بابل 		نشاني :

www.rnsari.ac.ir استان		ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش  

  01133136801		تلفن :	-جنب هتل نويد ( شرفدار كال سفلي )  -شهر جاده قائم 5كيلومتر  -ساري 		نشاني :
www.rahman.ac.ir استان		رامسر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي رحمان  
https://rahman.ac.ir/announcements/general-conditions-
for-students/ :نشاني شرايط عمومي 

  01155230511	تلفن :		-جنب اداره گاز  -بلوار دانش آموز  -چهارراه بسيج  -رامسر		نشاني :
www.rodaki.ac.ir استان		تنكابن -مازندران * موسسه غيرانتفاعي رودكي  

  01254229984		تلفن :	-كوچه شهيد شير افكن -خيابان شهيد پور تقي -تنكابن		نشاني :
www.rouzbahan.ac.ir استان		ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي روزبهان  

https://www.rouzbahan.ac.ir/نشاني شرايط عمومي: ٢٦٢ 

  01133701700	تلفن :		-كيلومتر يك جاده دريا  -ساري		نشاني :
www.saroyeh.ac.ir استان		ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي سارويه  

  01133685221		تلفن :	- جاده دريا 10كيلومتر  -ساري		نشاني :
www.sabz.ac.ir استان		آمل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي سبز  

  01143272222	تلفن :		-آمل 		نشاني :
www.samangan.ac.ir استان		آمل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي سمنگان  

  01144251493	تلفن :		- 297پالك  -بن بست اباذر يازدهم  -اله طالقاني بلوار آيت -آمل 		نشاني :
www.sana.ac.ir استان		ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي سنا  

  را خواهد داد. مؤسسه براي دانشجويان دختر،داراي خوابگاه خودگردان مي باشد و براي دانشجويان پسر نيز مشاوره و مساعدت الزم جهت تهيه مسكن استيجاري		شرايط خوابگاه :
  01133032657		تلفن :	-روبروي دانشگاه آزاد اسالمي  -جاده دريا  7كيلومتر  -ساري		نشاني :

www.konkur.in

forum.konkur.in
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www.shafagh.ac.ir استان		تنكابن -مازندران * موسسه غيرانتفاعي شفق  

  01154266957		تلفن :	- 20كوچه مرداب  -نشتارود -تنكابن		نشاني :
www.salehan.ac.ir استان		قايمشهر - مازندران * موسسه غيرانتفاعي صالحان 

  01142265308	تلفن :		- 21تالر  -روبروي كوچه ارغوان  -خيابان بابل –شهر قائم		نشاني :
www.sgh.ac.ir استان		قايمشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي صنعتي قايم  

http://www.sgh.ac.ir/# :نشاني شرايط عمومي 

  موسسه براي دانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردان مي باشد.		خوابگاه :شرايط 
  01142045924	تلفن :		-ابتداي كوچه شهيد يونسي  -جاده كياكال  -ميدان امام خميني (ره)  -شهرقائم		نشاني :

www.mit.ac.ir استان		بابل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران  

https://mit.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  خوابگاه براي دانشجويان دختر غيربومي به صورت خودگردان و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است.		شرايط خوابگاه :
  01135100105		تلفن :	-شهر جاده بابل به قائم 5كيلومتر  -بابل 		نشاني :

www.tabari.ac.ir استان		بابل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي طبري  

  01132257322		تلفن :	-جنب مسجدالنبي  -خيابان شيخ طبري  -ميدان كشوري  -بابل 		نشاني :
www.aab.ac.ir استان		بهنمير بابلسر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي عالمه اميني  

http://www.aab.ac.ir. :نشاني شرايط عمومي 

  موسسه داراي خوابگاه خودگردان مي باشد .		شرايط خوابگاه :
  01135750810	تلفن :		- 15خيابان گلستان  -بلوار امام خميني -بهنمير		نشاني :

 

www.ahelli.ir استان		عالمه حلي چالوس مازندران * موسسه غيرانتفاعي 

http://ahelli-cha-ihe.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=١٠٢١&Itemid=نشاني شرايط عمومي: ٦٠ 

  01152282882	تلفن :		-جنب دانشگاه آزاد اسالمي  -شهريور17خيابان -چالوس 		نشاني :
 

www.atabarsihe.ac.ir استان		قايمشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي عالمه طبرسي  

https://atabarsihe.ac.ir/reshte.htm :نشاني شرايط عمومي 

  01142294538	تلفن :		-جنب فرماندهي نيروي انتظامي  -جاده بابل 2كيلومتر  -شهرقايم		نشاني :
www.aryan.ac.ir استان		اميركال بابل -مازندران * موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  

  مند شوند.خواهران دانشجو مي توانند از امكانات خوابگاه تحت نظارت موسسه بهره		شرايط خوابگاه :
  01132355000	تلفن :		-نبش خيابان دانشگاه  -كمربندي  -اميركال  -بابل 		نشاني :

www.farvardin.ac.ir استان		قايمشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي فروردين  

  خوابگاه خودگردان		شرايط خوابگاه :
  01142294274		تلفن :	-جاده نظامي  4كيلومتر  -بابل  -شهر اتوبان قائم -شهرقائم		نشاني :

www.kavosh.ac.ir استان		محمودآباد -مازندران * موسسه غيرانتفاعي كاوش  

  01144734250	تلفن :		-پور روبروي پاركينگ قزويني -خيابان امام خميني (ره)  -محمودآباد 		نشاني :
www.kasraramsar.ac.ir استان		رامسر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي كسري  

  01155220487	تلفن :		-متري بلوار طالقاني  20ابتداي  -رامسر 		نشاني :
 

www.kamalolmolk.ac.ir استان		نوشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  
https://www.kamalolmolk.ac.ir/٢٠٢٢/٠٢/٢٧/%d٨٪b٤٪d٨٪b١٪d٨٪a٧٪db%٨c%d٨٪b٧-%d٨٪b٩٪d٨٥٪٩٪d٨٨٪٩٪d٨٥٪٩٪db%٨c-%d٨٨٪٩-%d٨٪a٢٪d٨٪af%d٨٪b١٪d٨٪b٣-
%d٨٥٪٩٪d٨٪a٤٪d٨٪b٣٪d٨٪b٣٪d٨٧٪٩-%d٨٪a٢٪d٨٥٪٩٪d٨٨٪٩٪d٨٪b٢٪d٨٪b٤-%d٨٪b٩٪d٨٪a٧٪d٨٤٪٩٪db%٨c-%da%a٩٪d٨٥٪٩٪d٨٪aومي:نشاني شرايط عم /٧ 

  01152337477	تلفن :		- 60پالك -خيابان رازي  -نوشهر		نشاني :
 

www.marlik.ac.ir استان		نوشهر -مازندران * موسسه غيرانتفاعي مارليك   
  01152126518	تلفن :		-به طرف چالوس قبل از هتل كوروش  -خيابان شهيد عمادالدين كريمي -نوشهر		نشاني :

www.maziar.ac.ir استان		رويان نور -مازندران * موسسه غيرانتفاعي مازيار  

http://maziar.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  01144510031	تلفن :		-جنب شهرك شهيد بهشتي  -رويان  -نور 		نشاني :
www.nima.ac.ir استان		محمودآباد -مازندران * موسسه غيرانتفاعي نيما  

  01144789217	تلفن :		-جاده محمودآباد به آمل  2كيلومتر  -خيابان امام -محمودآباد		نشاني :
www.hadaf.ac.ir استان		ساري -مازندران * موسسه غيرانتفاعي هدف  

  01133033971	تلفن :		-خيابان فيروزكنده  -فيروزكنده عليا  -دهستان رودپي شرقي  -بخش رودپي  -جاده دريا  5كيلومتر  -ساري 		نشاني :
https://mkz.tvu.ac.ir/ استان		امير كبير -اي پسران اراك مركزي * آموزشكده فني و حرفه 

  08633441100		تلفن :		-بلوار شهداي دولت  -شهرك اميريه  -اراك		نشاني :
araktvto-kh.ir/index١.html استان		اي دختران اراكمركزي * آموزشكده فني و حرفه 

  08632723961		تلفن :	-كوچه فرهنگيان -روبروي شهرك نبيي-اراك 		نشاني :
https://khomeinums.ac.ir/ استان		مركزي * دانشكده علوم پزشكي خمين 

https://edu.khomeinums.ac.ir/khabgah :نشاني شرايط عمومي 

  08646221534		تلفن :	-آزادي خيابان  -خمين 		نشاني :
www.savehums.ac.ir استان		مركزي * دانشكده علوم پزشكي ساوه 

شجويان آقا  -1		شرايط خوابگاه : شجويان خانم  -2محدوديت در ارائه خوابگاه براي دان شاركتي( -3محدوديت در ارائه خوابگاه براي دان صورت م شجو و 60ارائه خوابگاه به  سهم دان صد هزينه  صد 40 در در
  باشد.هزينه سهم دانشكده) مي

  08642343395		تلفن :	-بلوار شهيدفهميده  -پل شهيدچمران -بلوار شهيدبهشتي -ساوه 		نشاني :
araku.ac.ir/ استان		مركزي * دانشگاه اراك 

از بسته هاي تشويقي 3منطقه 2000، ج) رتبه هاي زير 2منطقه 3000، ب) رتبه هاي زير 1منطقه 4000زيردانشجويان داراي رتبه هاي برتر(بدون اعمال سهميه) شامل الف) رتبه هاي  -1		شرايط خوابگاه :
دانشجويان وجود درمورد ساير دانشجويان پذيرش با آزمون سراسري امكان ارائه خوابگاه به همه -2دانشجويان استعدادهاي درخشان دانشگاه اراك شامل اسكان قطعي خوابگاه دولتي،برخوردار خواهند شد. 

توجه به محدوديت ها دانشگاه اراك امكان ارائه خوابگاه به همه ندارد و براساس اولويت ها و امكانات دانشگاه، خوابگاه دانشجويي تعلق خواهد گرفت. پذيرفته شدگان رشته هاي بر اساس سوابق تحصيلي، با
  امكانات دانشگاه صورت مي پذيرد. دانشجويان را ندارد و اختصاص خوابگاه بر اساس اولويت ها و

  08632777401		تلفن :	-جنب پارك اميركبير  -خيابان شهيد بهشتي  -اراك 		نشاني :
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www.tafreshu.ac.ir استان		مركزي * دانشگاه تفرش 
http://education.tafreshu.ac.ir/fa/page/١٩١٠/%D٨٪B٤٪D٨٪B١٪D٨٪A٧٪DB%٨C%D٨٪B٧-
%D٨٪B٩٪D٨٥٪٩٪D٨٨٪٩٪D٨٥٪٩٪DB%٨C-%DA%A٩٪D٨٦٪٩٪DA%A٩٪D٨٨٪٩٪D٨٪B١-
%DB%B١٪DB%B٤٪DB%B٠٪DB%B١- 

 نشاني شرايط عمومي:

  08636227430	تلفن :		-انتهاي بلوار پاسداران  -شهرك امام  -تفرش 		نشاني :
www.arakut.ac.ir استان		مركزي * دانشگاه صنعتي اراك 

http://arakut.ac.ir/fa/announces/نشاني شرايط عمومي: ١٢٠٦ 

  گرايشهاي مقطع كارشناسي داراي ظرفيت خوابگاهي نمي باشد. -دانشگاه صنعتي اراك، براي هيچ يك از رشته 		شرايط خوابگاه :
  08633400914		تلفن :	-خيابان دانشگاه  -اراك 		نشاني :

www.arakmu.ac.ir استان		مركزي * دانشگاه علوم پزشكي اراك 

https://arakmu.ac.ir/vce/fa/page/نشاني شرايط عمومي: ٨٤٨٦ 

  خوابگاه به دانشجويان دارد.دانشگاه علوم پزشكي اراك محدوديت جدي در واگذاري 		شرايط خوابگاه :
  08634173638		تلفن :	-پشت بيمارستان اميركبير  -خيابان علم الهدي  -اراك 		نشاني :

 

www.mahallat.ac.ir استان		مركزي * مركز آموزش عالي محالت 
http://mahallat.ac.ir/%D٨٪B٤٪D٨٪B١٪D٨٪A٧٪DB%٨C%D٨٪B٧?p_l_back_url=%٢Fgroup%٢Fmahalat%٢F~%٢Fcontrol_panel%٢Fmanage%٣Fp_p_id%٣Dcom_liferay_la
yout_admin_web_portlet_GroupPagesPortlet%٢٦p_p_lifecycle%٣D٢٦٪٠p_p_state%٣Dmaximized%٢٦p_p_mode%٣Dview%٢٦_com_liferay_layout_admin_web_portlet_
GroupPagesPortlet_tabs٣٪١Dpages%٢٦_com_liferay_layout_admin_web_portlet_GroupPagesPortlet_privateLayout%٣Dfalse%٢٦_com_liferay_layout_admin_web_po
rtlet_GroupPagesPortlet_displayStyle%٣Dmiller-columns%٢٦p_r_p_selPlid%٣D٢٦٪٢٠٩p_r_p_layoutSetBranchId%٣D٢٦٪٠p_p_auth%٣Dwu٧OCg٥d 

  نشاني شرايط عمومي:

  08648532490	تلفن :		-كيلومتر يك جاده خمين  -محالت		نشاني :
 

www.energy.ac.ir استان		ساوه -مركزي * موسسه غيرانتفاعي انرژي   
http://energy.ac.ir/%d٨٥٪٩٪d٨٪b٩٪d٨٪b١٪d٨١٪٩٪db%٨c-
%d٨٥٪٩٪d٨٪ac%d٨٥٪٩٪d٨٨٪٩٪d٨٪b٩٪d٨٧٪٩/%d٨٪a٧٪d٨٥٪٩٪da%a٩٪d٨٪a٧٪d٨٦٪٩٪d٨٪a٧٪d٨٪aa-
%d٨٨٪٩٪db%٨c%da%٩٨٪d٨٧٪٩/ 

 نشاني شرايط عمومي:

  08642486055	تلفن :		-خيابان سلمانيه  -نرسيده به ميدان خليج فارس  -بلوار شهيد شجاعي  -ميدان سرداران  -ساوه 		نشاني :
www.parandak.ac.ir استان		پرندك -پرندك  مركزي * موسسه غيرانتفاعي 

https://parandak.ac.ir/node/نشاني شرايط عمومي: ١٢٩١ 

  https://parandak.ac.ir/node/1292		شرايط خوابگاه :
  02122909212	تلفن :		-خيابان ولي عصر (عج)  –شهر پرندك  -آزاد راه تهران ساوه  60كيلومتر		نشاني :

www.hnkh.ac.ir استان		ساوه -مركزي * موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  

https://hnkh.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  08642478001	تلفن :		-دانشگاه آزاد اسالمي ساوه  -جنب دانشگاه خاتم االنبياء  -جاده نورعلي بيك  -ساوه 		نشاني :
www.sdi.ac.ir استان		ساوه -مركزي * موسسه غيرانتفاعي دانشستان  

https://sdi.ac.ir/?p=نشاني شرايط عمومي: ٦٠٣١ 

  08642341156	تلفن :		-خيابان مهارت  -خيابان مركز خريد  -شهر صنعتي كاوه  -ساوه 		نشاني :
www.frs.ac.ir استان		ساوه -مركزي * موسسه غيرانتفاعي فخر رازي  

  08642341044		تلفن :		-خيابان مهارت  -شهر صنعتي كاروه  -ساوه 		نشاني :
https://hormozgan.tvu.ac.ir/ استان		هرمزگان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران بندرعباس 

  07633756307	تلفن :		-خيابان سعدي  -كوي خليج فارس  -خيابان رسالت شمالي  -بندر عباس		نشاني :
https://p-minab.tvu.ac.ir/ استان		اي مينابهرمزگان * آموزشكده فني و حرفه 

  07642217309		تلفن :	-جاده سندرك  3كيلومتر -بلواردانشگاه -ميناب		نشاني :
www.hums.ac.ir استان		هرمزگان * دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس 

  اين دانشگاه هيچ تعهدي جهت واگذاري خوابگاه ندارد.		شرايط خوابگاه :
  07633341009		تلفن :		-معاونت آموزشي  -ضلع شرقي بيمارستان شهيد محمدي  -بلوار جمهوري اسالمي  -بندرعباس 		نشاني :

www.hormozgan.ac.ir استان		بندر عباس -هرمزگان * دانشگاه هرمزگان  

سي ندارد.  -1		شرايط خوابگاه : شنا سر مقطع كار شجويان پ سبت به تأمين خوابگاه براي دان شگاه هرمزگان هيچ گونه تعهدي ن سبت به تأمين خوابگاه براي -2دان مجتمع آموزش عالي ميناب هيچ گونه تعهدي ن
  دانشجويان ندارد.

  07633711000	تلفن :		- 3995صندوق پستي  -جاده ميناب  9كيلومتر  -بند عباس 		نشاني :
www.qeshm.ac.ir استان		هرمزگان * موسسه غيرانتفاعي قشم 

  07635243400	تلفن :		- cيال  -نخل زرين  -ميدان گلها  -قشم 		نشاني :
www.nedayedanesh.ac.ir استان		بندرعباس -هرمزگان * موسسه غيرانتفاعي نداي دانش  

  07633758272		تلفن :	- 1نبش كوچه نيكنام  -بلوار شهريار -فارس كوي خليج -بلوار رسالت شمالي -بندرعباس		نشاني :
https://p٢-hamedan.tvu.ac.ir/ استان		شهيد ديباج -همدان * آموزشكده فني و حرفه اي پسران شماره دو همدان  

  08134235654	تلفن :		-متري ابوذر  18-سه راه جانبازان -همدان		نشاني :
https://d-hamedan.tvu.ac.ir/ استان		زينب كبري(س) -همدان * آموزشكده فني و حرفه اي دختران همدان  

  به علت محدود بودن فضاي خوابگاه فقط به ترم اول اختصاص داده مي شود		شرايط خوابگاه :
  08138223518	تلفن :		-مخابرات كوچه جنب  -نرسيده به ميدان رسالت  -خيابان چمران  -ميدان شيرسنگي  -همدان		نشاني :

https://p١-hamedan.tvu.ac.ir/ استان		شهيد مفتح -اي پسران شماره يك همدان همدان * آموزشكده فني و حرفه 

  08132680749	تلفن :		-جاده شورين  -همدان 		نشاني :
www.asaums.ac.ir استان		همدان * دانشكده علوم پزشكي اسدآباد(استان همدان) 

  08133132015		تلفن :	-		نشاني :
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www.basu.ac.ir استان		همدان -همدان * دانشگاه بوعلي سينا  

https://basu.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  خارج از استان مي باشد.با توجه محدوديت فضاي خوابگاهي، اولويت واگذاري خوابگاه با دانشجويان غيربومي 		شرايط خوابگاه :
  08138381410	تلفن :		-بلوار شهدي احمدي روشن  -همدان 		نشاني :

www.sjau.ac.ir استان		اسد آباد همدان -همدان * دانشگاه سيدجمال الدين اسد آبادي  

  08133117405	تلفن :		-بلوار شهيد مظاهر رضاييان  -اسدآباد 		نشاني :
www.hut.ac.ir استان		دانشگاه صنعتي همدانهمدان *  

https://edu.hut.ac.ir/ngs :نشاني شرايط عمومي 

  دانشگاه صنعتي همدان خوابگاه ملكي ندارد اما دانشجويان مي توانند از خوابگاه هاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه استفاده كنند.		شرايط خوابگاه :
  08138411100	تلفن :		-متري مردم  18 -بلوار شهيد فهميده  -همدان 		نشاني :

www.umsha.ac.ir استان		همدان * دانشگاه علوم پزشكي همدان 

  08131311156	تلفن :	-همدان ميدان پژوهش خيابان شهيدفهميده روبروي بيمارستان بوعلي 		نشاني :
www.malayeru.ac.ir استان		همدان * دانشگاه مالير 

https://malayeru.ac.ir/portal/home/?record/نشاني شرايط عمومي: ٣٤٩٦٤/١٠٠٥٧٣/١٠٠٥٧٤ 

ــرايط خوابگاه : ــجويان جديدالورود غيربومي دوره روزانه 		ش ــيلي خوابگاه با  4به دانش ــال اول تحص ــجويان در دوره نوبت دوم مي توانند از خوابگاه هاينيم س ــاير دانش تعرفه دولتي تعلق مي گيرد.همچنين س
  خودگردان تحت نظارت دانشگاه با تعرفه مصوب استفاده نمايند.

  08132456517	تلفن :		- 6571995863جاده مالير به اراك كد پستي  4كيلومتر  -مالير 		نشاني :
www.alvand.ac.ir استان		همدان -همدان * موسسه غيرانتفاعي الوند  

http://alvand.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  دانشجويان مي توانند از خوابگاه هاي خودگردان مورد تأييد استفاده نمايند.		شرايط خوابگاه :
  08138292951		تلفن :		-جنب دانشكده كشاورزي  -انتهاي بلوار آزادگان  -ميدان مدرس  -همدان		نشاني :

www.omidnahavand.ir استان		نهاوند -همدان * موسسه غيرانتفاعي اميد  

http://omidnahavand.ir/?p=نشاني شرايط عمومي: ٥٥٥ 

  دانشجويان غيربومي مي توانند از خوابگاه هاي خودگردان شهرستان نهاوند استفاده نمايند.مؤسسه فاقد خوابگاه مي باشد و 		شرايط خوابگاه :
  08133224300		تلفن :	-روبروي مركز آموزش فني وحرفه اي شهرستان نهاوند  -خيابان رسالت  -بلوار شهيد بهشتي  -ميدان امام  -نهاوند 		نشاني :

www.edu.usc.ac.ir استان		همدان -غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي همدان * موسسه  

http://usc.jdhamedan.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  متقاضيان به خوابگاههاي خودگردان معرفي خواهند شد.		شرايط خوابگاه :
  08132513020		تلفن :		-كوچه جهاد دانشگاهي  -ابتداي بلوار آيت ا... كاشاني  -چهارراه خواجه رشيد -همدان 		نشاني :

www.atr.ac.ir استان		همدان -همدان * موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  

  مؤسسه هماهنگي هاي الزم را براي استفاده دانشجويان از خوابگاه هاي مورد تأييد مقامات استاني انجام مي دهد.		شرايط خوابگاه :
  08138232093	تلفن :		- 6515735617كدپستي  -كوچه كيوان  -چهارراه عارف  -جهاد ميدان  -همدان 		نشاني :

 

www.ganjnameh.ac.ir استان		همدان -همدان * موسسه غيرانتفاعي گنجنامه  
http://ganjnameh.ac.ir/%d٨٪b٤٪d٨٪b١٪d٨٪a٧٪db%٨c%d٨٪b٧-%d٨٪b٩٪d٨٥٪٩٪d٨٨٪٩٪d٨٥٪٩٪db%٨c-%d٨٨٪٩-%d٨٪b٦٪d٨٨٪٩٪d٨٪a٧٪d٨٪a٨٪d٨٪b٧-
%d٨٪ab%d٨٪a٨٪d٨٪aa-%d٨٦٪٩٪d٨٪a٧٪d٨٥٪٩-%d٨٪af%d٨٪b١-%d٨٪b١٪d٨٪b٤٪d٨٪aa%d٨٧٪٩-%d٨٧٪٩٪d٨٪a٧٪db%٨c/ 

 نشاني شرايط عمومي:

  08134422124		تلفن :	-روبروي دادگاه خانواده  -بلوار شهيد رجايي  -همدان 		نشاني :
 

https://d-meybod.tvu.ac.ir/ استان		يزد * آموزشكده فني و حرفه اي دختران ميبد  
  03532358020	تلفن :		- 77كوچه نيلوفر  -خيابان امام خميني ره -ميبد		نشاني :

https://d-yazd.tvu.ac.ir/ استان		دختران يزديزد * آموزشكده فني و حرفه اي  

  03537220002	تلفن :		-خيابان جمهوري اسالمي  -بين فلكه اول و دوم  -آزادشهر -يزد		نشاني :
https://yazd.tvu.ac.ir/ استان		شهيد صدوقي -يزد * دانشكده فني و حرفه اي پسران شماره يك يزد  

  03536242772		تلفن :	-بلواردانشجو  -يزد		نشاني :
www.ardakan.ac.ir استان		يزد * دانشگاه اردكان 

  03533901020	تلفن :		-بلوار آيت اهللا خاتمي  -اردكان 		نشاني :
www.ssu.ac.ir استان		يزد * دانشگاه علوم پزشكي يزد 

https://web.ssu.ac.ir/Index.aspx?lang=١&sub=شرايط عمومي:نشاني  ١٩ 

  دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به ارائه خوابگاه ندارد.-		شرايط خوابگاه :
  03537240171	تلفن :		-ميدان باهنر  -يزد 		نشاني :

www.sau.ac.ir استان		يزد -يزد * دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  

https://sau.ac.ir/omomi.html :نشاني شرايط عمومي 

  گونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد.اين دانشگاه هيچ		شرايط خوابگاه :
  03538264077	تلفن :		- 8916713335كدپستي  -انتهاي بلوار شهداي گمنام  -ميدان عالم  -يزد 		نشاني :

www.meybod.ac.ir استان		ميبديزد * دانشگاه  

http://meybod.ac.ir/about/university :نشاني شرايط عمومي 

  پوشش خانم ها در دانشگاه ميبد، حجاب برتر يعني چادر مي باشد.		شرايط خاص :
شعاع فاصلهدانشگاه ميبد براي دانشجويان دختر و پسر كه در 		شرايط خوابگاه : سكونت داشته باشند، خوابگاه اختصاص مي 100اي بيشتر از  شهرستانهايكيلومتري دانشگاه  ساكن  دهد، حتي دانشجوياني كه 

  توانند از اين تسهيالت استفاده كنند.كيلومتر از دانشگاه هستند مي 100استان يزد با فاصله بيش از 
  03533210000		تلفن :	-ميدان دفاع مقدس  -ميبد 		نشاني :
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www.yazd.ac.ir استان		يزد * دانشگاه يزد 

https://yazd.ac..ir/applyinfo :نشاني شرايط عمومي 

  شرايط و ضوابط :
 سپردن تعهد محضري به واحد اقتصادي مبني بر: -3 دانشگاه و واحد اقتصادي. رعايت ضوابط و مقررات-2 تعهد و التزام به نظام جمهوري اسالمي، اصل واليت فقيه و قانون اساسي. -1

  الف: عدم تغيير رشته در طول تحصيل بدون اطالع واحد اقتصادي محل خدمت.
  ب: ارائه گزارش از روند تحصيل در پايان هر نيمسال به واحد اقتصادي محل خدمت.

  ي، صنايع معادن و كشاورزي استان يزد تعيين مي نمايد.ج: پذيرش خدمت  در واحداقتصادي كه اتاق بازرگان
  ها در دوره بورس پرداخت گردد.برابر كليه هزينه 4كند.  در غير اين صورت بايد برابر مدت بورس در واحدي كه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان يزد تعيين مي 4د: خدمت به مدت 

  حد اقتصادي و انجام وظايف محوله از طرف دانشگاه و واحد اقتصادي.هـ: حضور دو روز در هفته در وا
  ي مورد نياز واحد اقتصادي اقدام گردد.و: در صورت قصد ادامه تحصيل در مدت تعهد صرفاً با هماهنگي و در رشته

  مام تعهدات.هاي دولتي، قبل از تحصيالت و اتها و ارگانز: عدم استفاده از بورس و كمك هزينه ساير وزارتخانه
 مزايا:

  كليه مزايا و حمايت هاي اين طرح برخوردار مي شوند. الف: تمامي دانشجويان پذيرفته شده در بورسيه تحصيلي، به عنوان مشموالن شيوه نامه مستعد تحصيلي (طرح شهيد وزوايي) بنياد نخبگان از 
از طرف بنياد ملي نخبگان در صورت دارا بودن شرايط شيوه نامه مذكور يا دريافت كمك هزينه از طرف واحد اقتصادي در صورت داراب: استفاده از كمك هزينه تحصيلي  طرح شهيد وزوايي در مدت تحصيل 

  نبودن شرايط نخبگي.
  ج: بيمه بودن در طول تحصيل در زمينه درمان و حوادث توسط واحد اقتصادي.

  تكميلي بنياد نخبگان در طول تحصيل بهره مند مي شود.: دانشجوي بورسيه مشمول طرح شهيد وزوايي از بيمه د
ت جمهوري، بيمه آن توسط واحد اقتصادي پرداخت شود، سوابق: در صورتي كه دانشجوي بورسيه در طول مدت زمان بورس در واحد اقتصادي فناور/خالق/ دانش بنيان مورد تاييد معاونت علمي و فناوري رياسهـ

  تصادي به عنوان فعاليت فناورانه مورد تاييد بنيادقرار گرفته و از امتياز جايگزين خدمت بهره مند مي گردد.بيمه دانشجو در آن واحد اق
  03531232222	تلفن :		-چهارراه پژوهش  -بلوار دانشگاه  -صفاييه  -يزد 		نشاني :

www.iju.ir استان		يزد -يزد * موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  

https://main.iju.ir/info :نشاني شرايط عمومي 

  تامين خوابگاه اختصاصي خواهران در داخل دانشگاه و خوابگاه برادران تحت نظارت دانشگاه براي دانشجويان طي دوران تحصيل		شرايط خوابگاه :
  03538281200		تلفن :	-خيابان جواد  -شهيدان اشرفبلوار  -ميدان اطلسي  -صفائيه -يزد		نشاني :

www.darolelmac.ir استان		يزد -يزد * موسسه غيرانتفاعي دارالعلم  

  03538209748	تلفن :		-جنب دانشكده فني امام علي(ع)  -بلوار اميركبير  -يزد 		نشاني :
 

  
  دانشگاه آزاد اسالمي: ي) مشخصات و شرايط واحدها3

  است.» كشوري« يدانشگاه آزاد اسالم هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي رشته ينش: نوع گزيادآوري
  

  مشخصات واحدهاي  دانشگاه آزاد اسالمي
www.iaut.ac.ir استان		واحد تبريز -آذربايجان شرقي * دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربايجان شرقي  

  04134799997 - 04134799169تلفن: 		-علوم پزشكي دانشكده - خاطر سليمان خيابان -منظريه ميدان -تبريز		نشاني:

www.iaushab.ac.ir استان		واحد شبستر -آذربايجان شرقي * دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربايجان شرقي  

  14-04142425311تلفن: 		-	آزادگان پارك جنب شهرداري، بلوار شبستر،		نشاني:

www.iaurmia.ac.ir استان		واحد اروميه -آذربايجان غربي * دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربايجان غربي  

  32722043044تلفن: 		-	فرودگاه جاده 2 كيلومتر اروميه		نشاني:

iauardabil.ac.ir استان		واحد اردبيل -اردبيل * دانشگاه آزاد اسالمي استان اردبيل  

  04533728024 - 04533728022 – 04533728020تلفن: 		-	بسيج ميدان - اردبيل		نشاني:

www.khuisf.ac.ir استان		واحد خوراسگان -اصفهان * دانشگاه آزاد اسالمي استان اصفهان  

  03135354001-14تلفن:	- 81595-158صندوق پستي -دانشگاه  بلوار -ارغوانيه -شرقي جي خيابان -اصفهان		نشاني:

www.iaun.ac.ir استان		آبادواحد نجف -* دانشگاه آزاد اسالمي استان اصفهان  اصفهان 

  03142292929تلفن: 		-		8514143131  :كدپستي دانشگاه بلوار آباد، نجف -اصفهان		نشاني:

www.kiau.ac.ir استان		واحد كرج -البرز * دانشگاه آزاد اسالمي استان البرز  

  02634182525 - 02634182540تلفن: 		-	دامپزشكي دانشكده -موذن بلوار -شهر رجايي -كرج		نشاني:

iautmu.ac.ir استان		واحد پزشكي تهران -تهران * دانشگاه آزاد اسالمي استان تهران  

  02122006660-7تلفن: ‐دانش  كوي )زرگنده(مقدم  عطاري خيابان دولت چهارراه از باالتر شريعتي خيابان		-تهران 		نشاني(رشته پزشكي):
  02122564570تلفن:  -پزشكي  دندان دانشكده نهم نيستان پاسداران دندانپزشكي): خياباننشاني(رشته 

  02122640051-5تلفن:  -دارويي  علوم و داروسازي يخچال دانشكده خيابان ابتداي قلهك دوراهي از باالتر شريعتي نشاني(رشته داروسازي): خيابان

veterinary.srbiau.ac.ir استان		واحد علوم و تحقيقات -دانشگاه آزاد اسالمي استان تهران تهران *  

شاني: شهداي -دانشگاه ميدان -ستاري شهيد بزرگراه انتهاي -تهران		ن   علوم تخصصي دانشكده -دوم طبقه -شرقي A بلوك -سينا ابن ساختمان -تحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه -حصارك بلوار 
  02144868559-63و  02144868607 -35تلفن: 		-امپزشكي
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  مشخصات واحدهاي  دانشگاه آزاد اسالمي
iaushk.ac.ir استان		واحد شهركرد -چهارمحال و بختياري * دانشگاه آزاد اسالمي استان چهارمحال و بختياري  

  03833361047تلفن: 		-8813733395 پستي كد -رحمتيه  –شهركرد 		نشاني:

mshdiau.ac.ir استان		واحد مشهد -خراسان رضوي خراسان رضوي * دانشگاه آزاد اسالمي استان  

  05136630962 - 05136612636 – 05136637847تلفن: ‐		قاسم سليماني شهيد دانشگاهي مجتمع يوسفي، استاد آباد، قاسم مشهد،		نشاني:

www.damghaniau.ac.ir استان		واحد دامغان -سمنان * دانشگاه آزاد اسالمي استان سمنان  

  02335225008تلفن: 		-دانشگاه  ميدان علي چشمه بلوار		نشاني:

www.iau-shahrood.ac.ir استان		واحد شاهرود -سمنان * دانشگاه آزاد اسالمي استان سمنان  

  02332390077 - 02332390360 – 02332394530تلفن: 		-دانشگاه  بلوار شاهرود،		نشاني:

www.iau-Garmsar.ac.ir استان		واحد گرمسار -سمنان سمنان * دانشگاه آزاد اسالمي استان  

  02331435تلفن: 		-دامپزشكي  دانشكده - كوشك روستاي -گرمسار		نشاني:

www.iauzah.ac.ir استان		واحد زاهدان -سيستان و بلوچستان * دانشگاه آزاد اسالمي استان سيستان وبلوچستان  

  05433443600 - 05433426899تلفن: 	-حسابي  دكتر ميدان به نرسيده دانشگاه خيابان -زاهدان		نشاني:

iaushiraz.ac.ir استان		واحد شيراز -فارس * دانشگاه آزاد اسالمي استان فارس  

  07136410041-4تلفن: 	- 71987-74731پستي:  كد - صدرا شهر 5 كيلومتر شيراز،		نشاني:

www.kau.ac.ir استان		واحد كازرون -فارس * دانشگاه آزاد اسالمي استان فارس  

  07142243930-40تلفن: 		-7319866451 كدپستي بوشهر، – كازرون جاده 5 كيلومتر		نشاني:

qom-iau.ac.ir استان		واحد قم -قم * دانشگاه آزاد اسالمي استان قم  

  02537780001تلفن: 		-خرداد  15 بلوار -قم		نشاني:

www.iausdj.ac.ir استان		واحد سنندج -كردستان كردستان * دانشگاه آزاد اسالمي استان  

  08733367112-6تلفن: 	-	618 	پستي صندوق ادب راه سه از باالتر پاسدارن خيابان سنندج		نشاني:

iauk.ac.ir استان		واحد كرمان -كرمان * دانشگاه آزاد اسالمي استان كرمان  

  03433210043-50تلفن: 		-7635131167كدپستي  – السالم عليه علي امام بزرگراه -كرمان		نشاني:

www.iaub.ac.ir استان		واحد بروجرد -لرستان * دانشگاه آزاد اسالمي استان لرستان  

  06642518000-8تلفن: 		- 6915136111 :پستي كد 518 پستي صندوق )ره( امام خميني دانشگاهي مجتمع امام، يادگار خيابان ،نواب ميدان بروجرد، 		نشاني:

www.iauamol.ac.ir استان		واحد آيت ا... آملي -مازندران * دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران  

  01143217060تلفن: 		-678 پستي صندوق – دانشگاه فرعي – بابل به آمل قديم جاده - آمل		نشاني:

www.baboliau.ac.ir استان		واحد بابل -مازندران * دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران  

  01132416000 - 01132415000تلفن: 		- 755 پستي صندوق قائمشهر به بابل 3 كيلومتر-بابل		نشاني:

www.toniau.ac.ir استان		واحد تنكابن -مازندران * دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران  

  01154274415تلفن: 		- 468416116 :پستي كد انتظامي نيروي فرماندهي جنب – تنكابن		نشاني:

www.iausari.ac.ir استان		واحد ساري -مازندران * دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران  

  01133032891-3تلفن: 		-دريا  جاده 7 كيلومتر -ساري		نشاني:

www.iauqeshm.ac.ir استان		مركز آموزش بين المللي قشم -هرمزگان * دانشگاه آزاد اسالمي استان هرمزگان  

  07635287001-10تلفن: 	- 7953163135 :كدپستي درگهان قشم، اتوبان 18 كيلومتر		نشاني:

www.iauyazd.ac.ir استان		واحد يزد -يزد * دانشگاه آزاد اسالمي استان يزد  

  03538211391-9تلفن: 		-891581313 پستي كد - گمنام شهداي بلوار -صفاييه-يزد		نشاني:
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