
 هاي مختلف تحصيلي شرايط وضوابط دوره/ها پيوست                               1396ناپيوسته سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد 

  ها پيوست  234صفحه   هاي مختلف تحصيلي دورهشرايط و ضوابط 
 

  : دولتي و غيردولتي عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه  در تحصيلي هاي مختلف  هريه دورهش) الف
ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي همچنين دانشگاه پيـام   حضوري، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه ، نيمه)شبانه(نوبت دوم ( »غيرروزانه«هاي  كليه پذيرفته شدگان دوره

بر اساس مصوبات وزارت علـوم، تحقيقـات و   . باشند ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مؤسسه محل قبولي خود مي ،ا و مؤسسات غيرانتفاعيه نور و دانشگاه
ها و مؤسسات آموزش عـالي   دانشگاه .شدتعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد  ي مربوطها ات هيأت امناي دانشگاهتصميمبر اساس  مؤسسات،فناوري ميزان شهريه در اين 

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

  .ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو مراجعه نمايند به پايگاه اينترنتي دانشگاه، هاي مجري در دانشگاه
  : عالي  آموزش  و مؤسسات اه دانشگاه نوبت دوم  هاي دوره  تحصيلي مختلف   هاي رشته دانشجو در  ضوابط پذيرش شرايط و) ب

  . تغيير يافته است» نوبت دوم« هاي تحصيلي ها و مؤسسات آموزش عالي، به دوره در كليه دانشگاه» بانهـش«هاي تحصيلي  عنوان دوره -1
  .نمايند  انتخاب را نيزنوبت دوم  تحصيلي هاي رشته توانند مي ) كارنامه 5رديف  بر اساس( رشته انتخاب  به  جازم  داوطلبان  كليه -2
  .باشد مي  روزانه دوره رشته مربوط در  ضرايب و  امتحاني مواد همانند نوبت دوم   هاي دوره تحصيلي هاي رشته از  يك هر  دروس   ضرايب و امتحاني مواد -3
در  شـرايط منـدرج  ( اختصاصـي  و  شـرايط عمـومي   واجـد   است  الزم  ،عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاهنوبت دوم   هاي دوره  تحصيلي  هاي رشته در  تحصيل  متقاضي  داوطلبان -4

  .باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه  لحاظ مقررات از و بوده ) يك  شماره راهنماي  دفترچه 5تا  1صفحات 
لـذا بـه داوطلبـان توصـيه     . باشـند  هاب و مسائل رفاهي معذور مياز ارائه خوابگاه، سرويس اياب و ذ ،نوبت دوم هاي دوره  مجري  عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه -5

  .هاي شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند گردد انتخاب خود را بومي نموده و كد رشته مي
  .است  شده  مستثنينوبت دوم   هاي دوره ايجاد طرح مهنا آيين رد  كه  مواردي در مگر، بود خواهند روزانه دوره دانشجويان  آموزشي  مقررات  تابعنوبت دوم  هاي دوره  دانشجويان -6
  .دباش مي  ممنوع  روزانه  دوره  بهنوبت دوم   هاي دوره  دانشجويان  انتقال -7
  .دشو ميء اعطا» نوبت دوم« كلمه ذكردون ب فناوري و  تحقيقات علوم، وزارت مصوبات بر اساس ، نوبت دوم هاي دوره دانشجويان التحصيلي فارغ  مدرك -8
  .شود نوبت دوم با نظر دانشگاه ذيربط تعيين مي  هاي دوره  هاي كالس  تشكيل  ساعات -9

ضـوابط   و شـرايط  هاي نوبت دوم و همچنـين از  از شرايط و ضوابط دوره ،هاي مورد نظر است قبل از اقدام به انتخاب كدرشته محلكليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم  -10
  .نمايند اطالع حاصلاين دفترچه راهنما  725الي  523ها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در صفحات  اهاختصاصي دانشگ

  :هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته) ج
 انتخـاب   بـه   بـودن  جـاز م همچنـين  و ذيربط هاي گروه  آزمونر د شركت شرط  بهو هنر   و مهندسي، كشاورزي پايه، فني  علوم  انساني،  علوم هاي گروه از يك هر  داوطلبان  كليه -1

  .نمايند  را نيز انتخابمراكز دانشگاه پيام نور  تحصيلي هاي رشته توانند مي ) كارنامه 5رديف  بر اساس( رشته
  دفترچـه  5تـا   1صـفحات   در منـدرج   شـرايط ( اختصاصـي  و  شرايط عمومي واجد  ستا  الزمهاي تحصيلي مراكز دانشگاه پيام نور  در كد رشته محل  تحصيل  متقاضي  داوطلبان -2

  .باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه  لحاظ مقررات از و بوده ) يك  شماره راهنماي
شـدگان   ها به همراه فهرسـت اسـامي پذيرفتـه    رشتهشدگان نهايي اينگونه  ها، به روش متمركز صورت خواهد گرفت و فهرست اسامي پذيرفته محل  پذيرش دانشجو در كد رشته -3

بديهي است چنانچه تعداد داوطلبان متقاضي كمتر از ظرفيت رشته محل باشد، گزينش بر اساس حـد نصـاب علمـي صـورت     . صورت متمركز اعالم خواهد شد ها به ساير رشته
  .خواهد گرفت

  :ها و مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي دانشگاه هاي مختلف تحصيلي شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو دركد رشته)  د
  .نمايند  را نيز انتخابغيردولتي و غيرانتفاعي  عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه تحصيلي هاي رشته توانند مي ) كارنامه 5رديف  بر اساس( رشته انتخاب  به جازم  داوطلبان  كليه -1
 شـرايط ( اختصاصـي  و  شـرايط عمـومي   واجد  است  الزمغيردولتي و غيرانتفاعي   عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه  تحصيلي  هاي لكد رشته مح در  تحصيل  متقاضي  داوطلبان -2

  .باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه  لحاظ مقررات از و بوده ) يك  شماره راهنماي   دفترچه 5تا  1صفحات  در مندرج 
ها به همراه فهرست اسـامي پذيرفتـه    شدگان نهايي اينگونه رشته ها، به روش متمركز صورت خواهد گرفت و فهرست اسامي پذيرفته محل  رشته پذيرش دانشجو در برخي از كد -3

  .صورت متمركز اعالم خواهد شد ها به شدگان ساير رشته
باشـد تـا چنـد برابـر ظرفيـت پـذيرش، فهرسـت اسـامي          آنان به روش نيمه متمركز ميها كه نياز به انجام مصاحبه و يا آزمون عملي بوده و پذيرش  در برخي از كد رشته محل -4

شدگان بر اساس نتيجه مصاحبه و يا آزمون عملـي و بـا توجـه بـه نمـرات علمـي و        مؤسسه آموزش عالي ذيربط از بين معرفي تاًداوطلبان واجد شرايط اعالم خواهد شد و نهاي
  .شدگان نهايي به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال خواهند نمود ن را براي گزينش و استخراج اسامي قبولظرفيت رشته مورد نظر، فهرست تأييدشدگا

، )هـا  پيوسـت  بخش(اين دفترچه راهنما  گيرد، در انتهاي متمركز صورت مي هايي كه به روش نيمه پذيرش دانشجو در كدرشته محل شرايط و ضوابط اختصاصي :تذكر مهم* 
  .درج شده است

هاي غيرانتفـاعي و همچنـين از شـرايط و ضـوابط      هاي مورد نظر، از شرايط و ضوابط دوره كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به انتخاب كدرشته محل -5
  .اصل نماينداين دفترچه راهنما اطالع ح 725الي  523ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي مندرج در صفحات  اختصاصي دانشگاه

  . داشت نخواهند  دانشجويان  به رفاهي امور ساير و  تحصيلي  وام ، خوابگاه ، مسكن  تأمين  امكان  وجه هيچ  به مجري،  عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه -6
  .است شده  مستثني   ها دوره ايجاد طرح نامه آيين رد  كه  مواردي در مگر، بود خواهند روزانه دوره دانشجويان  آموزشي  مقررات  تابع دانشجويان -7
  :ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاههاي مجازي در  دورههاي مختلف تحصيلي  كد رشته شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در ) ه

  .نمايند  ي را نيز انتخابهاي مجاز هاي تحصيلي دوره توانند رشته مي)  كارنامه 5بر اساس رديف (انتخاب رشته  به  داوطلبان مجاز  كليه  -1
و   واجد شرايط عمومي  است  ، الزمـ غيرانتفاعي   دولتي و غيردولتي عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه دوره مجازي هاي تحصيلي  در كد رشته محل تحصيل   متقاضي  داوطلبان -2

  .باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه  ه و از لحاظ مقرراتبود)  يك راهنماي شماره   دفترچه 5تا  1صفحات مندرج در  شرايط (اختصاصي 
  .توانند براي اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه مورد نظر خود مراجعه نمايند صورت الكترونيكي بوده و داوطلبان مي هاي مجازي به در دوره  آموزش -3
هـاي   هـاي دوره  ضمناً داوطلبان محـدوديتي در تعـداد انتخـاب رشـته محـل      .صاحبه بعمل نخواهد آمدداوطلبان ماز وده و ب متمركزهاي دوره مجازي به روش  پذيرش در رشته -4

  .مجازي ندارند
  .باشد مي »آموزش محور« بصورت دورهاين هاي تحصيلي  رشتهكليه ، شيوه آموزشي در هاي مجازي دورهنامه  بر اساس مفاد آيين -5
  . نخواهند داشت دانشجويان  و ساير امور رفاهي به   تحصيلي ، وام  ، خوابگاه مسكن تأمين  امكان   هيچ وجه مجري، به  عالي   آموزش ها و مؤسسات  دانشگاه -6
چنـين از شـرايط و ضـوابط    هـاي مجـازي و هم    هاي مورد نظر، از شـرايط و ضـوابط دوره   كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به انتخاب كدرشته محل -7

  .اين دفترچه راهنما اطالع حاصل نمايند 725الي  523ها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در صفحات  اختصاصي دانشگاه
اراي حداقل سـه سـال سـابقه    هاي دولتي و غيردولتي د ها و سازمان كليه كاركنان دستگاه) مجازي(با توجه به لزوم ساماندهي و يكپارچگي پذيرش دانشجو بصورت الكترونيكي  -8

هـاي   هاي تحصـيلي مربـوط بـه دوره    كار بعد از اتمام تحصيل در مقطع كارشناسي و با حداقل پنج سال سابقه فعاليت مورد تأييد مراجع ذيربط قانوني، مجاز به انتخاب كدرشته
هاي آموزشي بوده و از پذيرفته شدگان، برابر مصوبه  ويژه شاغلين همانند ساير دوره) يكيالكترون(هاي مجازي  قوانين آموزشي دوره. باشند ويژه شاغلين مي) الكترونيكي(مجازي 

احراز كليه شرايط عمومي پذيرش دانشجويان در مؤسسات آموزش عـالي برابـر بـا ضـوابط و مقـررات      : شرايط عمومي. گردد هيأت امناي دانشگاه محل تحصيل شهريه اخذ مي
. داشتن عالقه و آمادگي يادگيري در محيط الكترونيكـي  -2. برخورداري از مهارت پايه در استفاده از كامپيوتر و اينترنت -1: شرايط اختصاصي .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

زارت علـوم، تحقيقـات و   ها و مؤسسات آموزش عالي مورد تأييـد شـوراي گسـترش و    آموختگان دانشگاه همانند ساير دانش) الكترونيكي(آموختگان شيوه مجازي  كليه دانش -3
 .باشند هاي غيرالكترونيكي نيز مي فناوري مجاز به ادامه تحصيل در مقاطع باالتر در شيوه

  :ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهدر پرديس خودگردان  هاي شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دوره) و
  . تغيير يافته است» پرديس خودگردان« هاي تحصيلي سسات آموزش عالي، به دورهها و مؤ در كليه دانشگاه» الملل بين«هاي تحصيلي  عنوان دوره -1
  .نمايند  را نيز انتخاب پرديس خودگردانهاي  هاي تحصيلي دوره توانند رشته مي)  كارنامه 5بر اساس رديف (انتخاب رشته  به  داوطلبان مجاز  كليه  -2
واجد شرايط   است  الزم پرديس خودگردانهاي  پذيرنده دانشجو در دوره  عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه تحصيلي  هاي در كد رشته محل تحصيل   متقاضي  داوطلبان -3

  .باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه  بوده و از لحاظ مقررات)  يك  راهنماي شماره   دفترچه 5تا  1صفحات مندرج در  شرايط (و اختصاصي  عمومي 
ضمناً داوطلبـان محـدوديتي در تعـداد انتخـاب رشـته      . هاي دوره پرديس خودگردان به روش متمركز بوده و از داوطلبان مصاحبه بعمل نخواهد آمد هپذيرش در رشت -4

  .هاي پرديس خودگردان ندارند هاي دوره محل
  .مراجعه نمايندتوانند براي اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه مورد نظر خود  داوطلبان مي -5
هاي پـرديس خـودگردان و همچنـين از شـرايط و       هاي مورد نظر، از شرايط و ضوابط دوره كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به انتخاب كدرشته محل -6

  .هنما اطالع حاصل نماينداين دفترچه را 725الي  523ها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در صفحات  ضوابط اختصاصي دانشگاه



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1396دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  235صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  :ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و توضيحات مربوط به برخي از دانشگاه) ز
باشد و چنانچه براي يك كد محل تحصيل توضيحاتي الزم  ها و مؤسسات آموزش عالي كه نام آنان درج گرديده است مي صورت كلي براي دانشگاه هشرايط و ضوابط ذيل ب
نظـر   داوطلبان الزم است قبل از انتخاب محل تحصيل نسبت به شناسايي محل تحصيل رشته محل مـورد . ات يا ذيل جدول مربوط درج گرديده استبوده در ستون مالحظ

  .است درج گرديده) »ح«بند (ها و مؤسسات داراي شرايط خاص در قسمت بعدي  هاي بورس دهنده و همچنين دانشگاه ضمناً شرايط و ضوابط ارگان .اقدام نمايند
 

  1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
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  www.ries.ac.ir: وبگاهنشاني   شناسي پژوهشكده علوم زمين ـ سازمان زمين* 
  .باشد پژوهشكده علوم زمين فاقد هرگونه امكانات و تسهيالت خوابگاهي مي

  www.iiees.ac.ir: وبگاهنشاني   المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله پژوهشگاه بين* 
  021-22289455: نمابر  22831116-9 :تلفن  .21پالك  ،كوچه ارغوان ،ديباجي شمالي ،)فرمانيه(خيابان شهيد دكتر لواساني تهران،   :نشاني -2. اشدب هرگونه امكانات خوابگاهي ميفاقد پژوهشگاه اين  -1

  www.ippi.ac.ir: وبگاهنشاني   پليمر و پتروشيميپژوهشگاه * 
  021-48666: تلفن    .، بلوار پژوهش15بزرگراه تهران ـ كرج، خروجي  15تهران، كيلومتر  -3. گيرد ، امكانات ويژه تعلق ميداشته باشند 20به دانشجوياني كه رتبه زير  -2. داراي امكانات خوابگاهي -1

  www.ccerci.ac.ir: وبگاهنشاني   پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران* 
  .باشد امكانات خوابگاهي مي پژوهشگاه فاقد خوابگاه و هرگونهاين 
  www.ihcs.ac.ir: وبگاهنشاني   پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي* 
   .باشد پژوهشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مياين 
  www.nigeb.ac.ir: وبگاهنشاني   ت فناوريپژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيس* 

ميزان شهريه پذيرفته شدگان نوبت دوم پژوهشگاه بر اساس مصـوبات هيـات امنـا منـدرج در      -2. پژوهشگاه از امكانات آزمايشگاهي و تحصيلي بسيار خوبي برخوردار خواهند شداين پذيرفته شدگان در  -1
درصد تخفيف در  50توانند از  التحصيالن نفر اول تا سوم مقطع كارشناسي موسسات آموزش عالي در صورت انتخاب اين پژوهشگاه براي ادامه تحصيل مي فارغ -3. ه اطالع رساني پژوهشگاه خواهد بودپايگا

امكانات رفاهي ايـن پزوهشـگاه عـالوه بـر خوابگـاه       -4. ذكر است كه امكان واگذاري خوابگاه به خواهران وجود داردالزم به . و نيز امكانات خوابگاهي استفاده نمايند) در مورد دانشجويان نوبت دوم( شهريه
-6. ال اول ممنوع اسـت مرخصي تحصيلي و مهمان در نيمس -5. باشد مي) از مترو به پژوهشگاه و بالعكس( اي، باشگاه ورزشي، سرويس اياب و ذهاب خودگردان شامل سلف سرويس، كتابخانه، سايت رايانه

نامه منحصرا به پژوهشكده زيست فناوري كشـاورزي معرفـي    بيوتكنولوژي كشاورزي براي انجام پايان -ي مولكولي كدرشته كشاورزي و رشته مهندسي كشاورزيلسلو -پذيرفته شدگان رشته زيست شناسي
هاي پژوهشگاه براي انجام پايـان نامـه منحصـرا بـه      سلولي مولكولي روزانه و شبانه بر اساس اولويت -ه شدگان رشته زيست شناسيپذيرفت -7. ها وجود ندارد گردند و امكان جابجايي در ساير پژوهشكده مي

فناوري صـنعت و محـيط زيسـت     ، زيست)روزانه و شبانه( پذيرفته شدگان رشته زيست فناوري ميكروبي -8. گردند هاي زيست فناوري پزشكي و زيست فناوري صنعت و محيط زيست معرفي مي پژوهشكده
يك سوم از ظرفيت پذيرفته شدگان به دارندگان مدرك كارشناسي بيوتكنولوزي و دو سوم ديگـر بـه    -9. گردند براي انجام پايان نامه منحصرا به پزوهشكده زيست فناوري صنعت و محيط زيست معرفي مي

      .بلوار پژوهش، شهرك علم و فناوري پژوهش، كرج ـ  اتوبان تهران 15كيلومتر ، تهران :نشاني -11 .يابد ميدارندگان مدرك كارشناسي شيمي كاربردي و مهندسي شيمي اختصاص 
   021-44787399 :نمابر   44787301-10 :تلفن
  www.merc.ac.ir: وبگاهنشاني   مواد و انرژي ـ مشكين دشت كرجپژوهشگاه * 

 اينترنتي ايـن پژوهشـگاه   هاي تحقيقاتي و تسهيالت در نظر گرفته شده به هنگام انتخاب رشته به سايت توانند جهت اطالعات از پروژه داوطلبان مي -2. باشد ژوهشگاه داراي امكانات خوابگاهي مياين پ -1
      026-36201888: نمابر          36280040-9: تلفن             .  ي، روبروي شهردار)ره(محل تحصيل در كرج، مشكين دشت، بلوار امام خميني -3. مراجعه نمايند

  www.ari.ac.ir: وبگاهنشاني   هوافضاپژوهشگاه * 
    021-88366030-9: تلفن   .15بن بست  ،خيابان مهستان ،خيابان ايران زمين ،شهرك قدس ،تهران: نشاني -2. استپژوهشگاه فاقد خوابگاه اين  -1

  www.khansar-cmc.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار* 
و لذا حضور دانشـجويان  باشد  مقطع كارشناسي ارشد منحصر به روزهاي خاصي نميارائه دروس دانشجويان: قابل توجه فرهنگيان و كاركنان محترم دولت -2. باشد ميبرادران دانشكده فاقد خوابگاه اين  -1

        031-57995301-2: تلفن            .     انتهاي بلوار نماز ،خوانسار :نشاني -3. هفته الزامي است در طول
  www.hse.sbmu.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشكده سالمت، ايمني و محيط زيست ـ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي* 

  .باشد الملل شهر تهران مي هاي واحد بين كيل كالسمحل تش
  www.hmu.ac.ir :نشاني وبگاه  )ويژه خواهران(ـ قم ) ع(علوم انساني حضرت معصومهدانشكده * 

ق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم تحقيقـات و فنـاوري بـه كليـه        خوابگاه در محوطه دانشگاه واقع شده است و طبق قوانين صـندو  -2. باشد هاي استان قم الزامي مي در تمام دانشگاه) چادر(حجاب برتر  -1
  025-33209030 :تلفن      . روبروي ورزشگاه يادگار امام، انتهاي بلوار غدير ،قم: نشاني -3 .گيرد دانشجويان غير بومي خوابگاه تعلق مي

  www.gut.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشكده فني و مهندسي گلپايگان* 
  .امكان واگذاري خوابگاه، حداكثر به نيمي از متقاضيان را دارد اين دانشكده فقط

  www.coe.ac.ir: وبگاهنشاني   ـ كرج سازمان حفاظت محيط زيستـ محيط زيست  دانشكده* 
سـالن همـايش    ،كتابخانـه : امكانات آموزشـي  -2. نمازخانه ،ت تكثيرانتشارا ،پزشك و مشاور مستقر ،زمين تنيس ،زمين فوتبال چمن مصنوعي ،ورزشگاه سرپوشيده ،سلف سرويس و بوفه: امكانات رفاهي -1
ــ( ــي ت ــه ،)ترأآمف ــاه نقشــه ،RSو  GISاي  ســايت رايان ــوژي ،آزمايشــگاه شــيمي ،كشــي كارگ ــتن و خــاك ،آب و فاضــالب ،ميكروبيول ــوژي ،ب ــره  ،ليمنول ــاه شناســي، جانورشناســي و غي ــوژي، گي  .اكول
            026-32801422 :نمابر   32804213-32803027: تلفن      31746-118: صندوق پستي       .   ميدان استاندارد ،كرج :نشاني -4 .باشد ياب و ذهاب ميشكده فاقد خوابگاه و سرويس ااين دان -3

  www.abru.ac.ir :نشاني وبگاه  ـ بروجردبروجردي ... ا دانشگاه آيت* 
  .   آباد جاده بروجرد ـ خرم 3بروجرد، كيلومتر  :نشاني -2. موجود، مطلقا تعهدي در قبال ارائه خوابگاه به دانشجويان ندارد هاي به دليل تكميل ظرفيت خوابگاهدانشگاه اين  -1

                  066-42468223: نمابر    42468320: تلفن                  167: صندوق پستي        69199-69411: كدپستي
  www.haeri.ac.ir :نشاني وبگاه  ي ميبد ـ ميبدحائر ...ا دانشگاه آيت* 

       035-32357505  :تلفن         .زاده سالم و المسلمين يحييالا بلوار مرحوم حجت 2كيلومتر  ،ميدان دفاع مقدس ،ميبد :نشاني -2. باشد پوشش خواهران در اين دانشگاه چادر مي -1
  www.araku.ac.ir :نشاني وبگاه  گاه اراكدانش* 

  .باشد معذور مي) نوبت دومروزانه يا (كارشناسي ارشد از ارائه خوابگاه براي كليه دانشجويان دانشگاه اراك 
  www.ardakan.ac.ir :نشاني وبگاه  اردكاندانشگاه * 

جهت  -2. ريال 000/000/2وديعه اوليه . محدود استخوابگاه خودگردان ظرفيت رادران، و براي ب تأمين خواهد شدبراي خواهران خوابگاه خودگردان  ، وليباشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه صندوق رفاه مي -1
  .مراجعه شودوبگاه دانشگاه به نشاني فوق بيشتر به آشنايي 

  www.urmia.ac.ir :نشاني وبگاه  گاه اروميهدانش* 
ريال كمك هزينه ماهانه در طول مدت تحصيلي قانوني و يك بار هزينه خريد يك دستگاه لپ تاپ  )يك ميليون( 000/000/1گرايش داراي كمترين رتبه تك رقمي، مبلغ  -تنها به يك نفر از هر رشته  -1

  044-32752842 :نمابر    32752740-3 :تلفن   57561-51818 :كدپستي  .پرديس نازلو ،جاده سرو 11كيلومتر  ،اروميه :نشاني -2 .شود ريال پرداخت مي )پانزده ميليون( 000/000/15 حداكثر به مبلغ
  www.ui.ac.ir :نشاني وبگاه  اصفهاندانشگاه * 

حـداكثر زمـان اسـتفاده از     -2. شـوند  بنـدي اسـكان داده مـي    شوند و در صورت وجود ظرفيت ساير دانشجويان با اولويت هاي دولتي اسكان داده مي االمكان در خوابگاه كليه دانشجويان واجد شرايط حتي -1
هاي دولتي و بخـش   ، ميهمان، انتقالي، بورسيه، مجازي، پرديس، نيمه حضوري، شاغل ارگان)شبانه(به دانشجويان نوبت دوم  -3. باشد هاي مجاز تحصيلي مي با دستورالعمل مربوط صرفاً در ترم خوابگاه برابر

در اين دانشـگاه ارائـه تغذيـه بـا      -5. باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي -4. گيرد خوابگاه تعلق ميدر صورت وجود ظرفيت برابر با ضوابط ) كيلومتر تا شهر اصفهان 100فاصله زير (خصوصي و بومي 
ار درصـد بابـت شـهريه دوران تحصـيلي     الحسنه با كارمزد ساليانه چه پرداخت تسهيالت قرض -6. گردد يارانه دولتي صرفاً از روز شنبه تا چهارشنبه به استثناء ايام امتحانات، برابر با ضوابط و مقررات ارائه مي

ضـمنا در صـورت نيـاز بـه مبـالغ بيشـتر دانشـجو        . هاي تحصيلي باقيمانده دانشجو حداكثرسه سال است سقف تسهيالت يكصد و پنجاه ميليون ريال و دوره بازپرداخت آن با توجه به ترم. دانشجويان پرديس
   .خيابان هزارجريب ،اصفهان: نشاني -7 .استفاده نمايد مشروط به اينكه كل زمان پرداخت اقساط وي از زمان تحصيل دانشجو بيشتر نشودتواند پس از تسويه وام اول، مجددا از شرايط وام  مي
  www.alzahra.ac.ir :نشاني وبگاه  )ويژه خواهران(ـ تهران ) س(الزهرادانشگاه * 

مبلـغ دو   10تـا   6هـاي   مبلغ دو ميليون و پانصد هـزار تومـان، رتبـه    5تا  1و داراري رتبه ) دانشگاه دولتي در آنها پذيرش دانشجو دارند 3اقل هايي كه حد در رشته(به پذيرفته شدگان روزانه اين دانشگاه  -1
 4حداكثر زمـان مـدت مجـاز اسـتفاده از خوابگـاه       -3. گيرد ق ميخوابگاه فقط به دانشجويان روزانه تعل -2. مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان جايزه پرداخت خواهد شد 20تا  11هاي  ميليون تومان، رتبه

در خواسـت مهمـاني و انتقـالي از     -6. گيرد هاي تهران و البرز خوابگاه تعلق نمي به دانشجويان روزانه ساكن استان -5. گيرد و مهمان خوابگاه تعلق نمي) شبانه(به دانشجويان نوبت دوم  -4. باشد نيمسال مي
به درخواست انتقال و يا مهماني پذيرفته شدگان شعبه اروميه حتـي بـا شـرايط خـاص پزشـكي، ازدواج، تبعيـت از        -7. ا به دانشگاه ديگر در اولين نيمسال ورود مورد بررسي قرار نخواهد گرفتدانشگاه الزهر
  .مراجعه فرمايند فوق صوص هزينه تحصيل نوبت دوم به سايت دانشگاه به نشانيداوطلبان گرامي جهت كسب اطالعات بيشتر در خ -8. ترتيب اثر داده نخواهد شد ... همسر يا پدر و

  044-32373332: تلفن         .دفتر آموزش و پرورش استانداري آذربايجان غربياروميه،  :شعبه اروميه نشاني -10      021-88044051-9: تلفن.    خيابان ونك، ونك ميدان ،تهران :نشاني -9
  www.ilam.ac.ir :هنشاني وبگا  مگاه ايالدانش* 

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



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1396دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  236صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.ub.ac.ir :نشاني وبگاه  بجنورددانشگاه * 

   058-32410700 :نمابر 32284610-13: تلفن 1339 :پستي صندوق  9453155111 :كدپستي  .جاده اسفراين 4 كيلومتر ،دربجنو :نشاني -2. داردنخوابگاه هيچگونه تعهدي براي تامين  دانشگاهاين  -1
  www.bonabu.ac.ir :نشاني وبگاه  بنابدانشگاه * 

آذربايجان استان  :نشاني -3 .مراجعه نماييدوبگاه دانشگاه به نشاني فوق  براي اطالعات بيشتر و دقيقتر به -2. كمك هزينه ويژه مالي اعطا خواهد كرد ،دانشگاه به كليه قبولين با رتبه كل تك رقمياين  -1
   041-37721066 :نمابر      37743803-37724829 :تلفن .  انتهاي بزرگراه واليت ،ببنا، شرقي

  www.basu.ac.ir :نشاني وبگاه  همدانـ بوعلي سينا دانشگاه * 
  081-38381601-10: تلفن       6517838695: ستيكدپ       .روشن چهارباغ شهيد مصطفي احمدي همدان،:نشاني -2. باشد هاي برتر هر رشته مي اولويت در واگذاري خوابگاه با رتبه -1

  www.birjand.ac.ir :نشاني وبگاه  بيرجنددانشگاه * 
  056-32202049-51: تلفن.      جاده زاهدان 5آباد، كيلومتر  بيرجند، پرديس شوكت: نشاني

  www.ikiu.ac.ir :نشاني وبگاه  قزوين) ره(المللي امام خميني بيندانشگاه * 
  .باشد مي كارشناسي ارشد ناپيوستهستفاده از خوابگاه، با توجه به امكانات دانشگاه و بر اساس رتبه قبولي داوطلبان در آزمون اولويت ا

  www.pnu.ac.ir :نشاني وبگاه  پيام نوردانشگاه * 
هاي تحصيلي دوره مجازي دانشگاه پيام نور كه به شـيوه آمـوزش محـور     ، در كليه رشتهنامه گذراندن دروس مشخص شده از سوي گروه آموزشي به جاي پايان -1 :هاي مجازي شرايط و ضوابط رشته

  . مراجعه فرمايند فوق دانشگاه به نشانيوبگاه هاي مصوب دوره، به  داوطلبان براي كسب اطالع از ساير شرايط و ضوابط و شهريه -2. شوند، الزامي است نيز اجرا مي
  www.tabrizu.ac.ir :نشاني وبگاه  تبريزدانشگاه * 

نمايند و به آنان متناسب بـا رشـته تحصـيلي مـدرك مهندسـي       هاي نوين در خارج از مجموعه دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر و يا مهندسي مكانيك تحصيل مي دانشجويان دانشكده مهندسي فناوري -1
هاي علوم دامي دانشـكده كشـاورزي و منـابع     به اطالع متقاضيان رشته -2. هندسي برق و يا مهندسي مكانيك اعطاء خواهد شدنانوالكترونيك يا مهندسي فتونيك يا مهندسي مكاترونيك بدون قيد عنوان م

هـاي روزانـه و    محل تحصيل دوره -3. ودرساند كه اين دانشكده تعهد خوابگاه براي اسكان دانشجويان پسر ندارد و اسكان دانشجويان دختر در خوابگاه خودگردان ميسر خواهد ب طبيعي اهر دانشگاه تبريز مي
 فـوق  داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه تبريز به وبگاه دانشگاه به نشاني -5. ودعلوم و تكنولوژي پليمر، در دانشكده شيمي خواهد ب ـ  نوبت دوم رشته مهندسي پليمر

  .مراجعه نمايند
  www.kgut.ac.ir :نشاني وبگاه  تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرماندانشگاه * 

برتر هـر رشـته در آزمـون ورودي باشـند، عـالوه بـر اعتبـار        % 10به كليه پذيرفته شدگان اين دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد كه جزء  -2. كيلومتري شهرستان كرمان واقع شده است 28دانشگاه در  -1
خوابگاه براي دانشـجويان روزانـه در محـل     -3. رفتميليون ريال نيز اعتبار پژوهشي پس از تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه تعلق خواهد گ 20ميليون ريال، مبلغ  10پژوهشي عمومي دانشجويان به مبلغ 

-5 .داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعـه نماينـد   -4. باشد تخته با امكانات يخچال، آشپزخانه با كابينت و گاز براي هر سوييت مي 4هاي  دانشگاه به صورت سوييت
   034-33776617 :نمابر          33776611 :تلفن .         ت باغ علويانتهاي اتوبان هف ،كرمان: نشاني

  www.ausmt.ac.ir :نشاني وبگاه  هاي نوين آمل تخصصي فناوريدانشگاه * 
  011-44153453 ) 9داخلي : (نمابر  01144153453: تلفن                          35اباذر  ،آمل: نشاني -2. باشد فاقد خوابگاه ميدانشگاه اين  -1

  www.torbath.ac.ir :نشاني وبگاه  تربت حيدريهدانشگاه * 
مشهد، بعـد از پـل هـوايي    ـ محور تربت حيدريه   7 كيلومتر :نشاني -2 .باشد ولي براي برادران به تعداد محدود مي ،براي خواهران به تعداد كافي) با هزينه شخصي( داراي خوابگاه خودگرداناين دانشگاه  -1

          051-52299601-52299632: نمابر                     52299602-4: تلفن            . پياده عابر
  www.srttu.edu :نشاني وبگاه  تهران  ي ـيتربيت دبير شهيد رجادانشگاه * 

شـود صـرفا دانشـجويان بـومي تهـران نسـبت بـه         گيرد از اين رو توصيه مي چ شرايطي خوابگاه تعلق نمياعم از آزاد يا فرهنگي و نيز دانشجويان شبانه تحت هي) شبانه(و نوبن دوم به دانشجويان روزانه  -1
رفاً مختص كاركنان هاي روزانه ويژه فرهنگيان، ص دوره -2. جهت اسكان در تهران اقدام نمايند اقدام نمايند و در غير اين صورت پذيرفته شدگان غير بومي خود راساً ي اين دانشگاهها انتخاب كد رشته محل

هـاي   پذيرفته شـدگان دانشـگاه از امكانـات مجموعـه ورزشـي در زمـان       -3. نام الزامي است باشد و ارائه حكم كارگزيني و فرم معلم پس از قبولي، در زمان ثبت رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش مي
  .شوند مشخص شده طبق برنامه به صورت رايگان بهرمند مي

  www.modares.ac.ir :نشاني وبگاه  مدرس ـ تهرانتربيت  دانشگاه* 
به دانشـجويان رتبـه اول آزمـون سراسـري سـازمان      ) 1-1: گردد اي به شرح زير پرداخت مي جايزه) دانشگاه در آنها پذيرش دانشجو دارند 4هايي كه حداقل  در رشته(به دانشجويان رتبه برتر دوره روزانه  -1

در ) 1-4 .ميليـون تومـان   1/5: به دانشجويان رتبه سوم آزمون سراسـري سـازمان سـنجش   ) 1-3 .ميليون تومان 2: به دانشجويان رتبه دوم آزمون سراسري سازمان سنجش) 1-2 .ميليون تومان 3: سنجش
يك سوم مبلغ هديه تـا پايـان نيمسـال دوم تحصـيلي و      -تبصره. شود جوايز پرداخت مي ميليون تومان 2و  5/1هايي كه دو و سه دانشگاه در آنها پذيرش دانشجو دارند، تنها به رتبه اول به ترتيب مبلغ  رشته

دانشـگاه درآن   4كـه حـداقل   (روزانه  3تا  1هاي  دانشگاه تربيت مدرس به دانشجويان رتبه -2. شود هاي پيشرفت تحصيلي دانشجو پرداخت مي هاي بعدي و براساس شاخص الباقي به تدريج در طي نيمسال
ميليون تومان اعتبار پژوهشي براي حمايت  5/1تا مبلغ  96دانشگاه تربيت مدرس در سال  -3. اختصاص خواهد داد) گرانت(، براساس ضوابط دانشگاه اعتبار ويژه پژوهشي )ذيرش دانشجو داشته باشندرشته پ

در صورت گذراندن دروس مربـوط  (نامه استخدامي اعضاي هيات علمي  آيين 55ماده  6هاي روزانه، براساس تبصره  هبه كليه دانشجويان دور -4. هاي دانشجويان دوره روزانه در نظر گرفته است از پايان نامه
دانشـگاه در جـذب بـه    التحصيالن اين  تواند امتيازي براي فارغ اين گواهي عالوه بر اعطاي دو پايه اضافي هنگام جذب، مي. (گواهي صالحيت مدرسي اعطا خواهد شد ،)و شركت در جلسه صالحيت مدرسي
. شـود  آزمون كارشناسي ارشد دوره روزانه، طبق ضوابط امتياز بيشتري براي سكونت در خوابگاه مجردي از نيمسال دوم داده مي 5تا  1 هاي به رتبه -5 .)ها محسوب گردد عنوان هيات علمي در ساير دانشگاه

كده كشاورزي و دانشكده منابع طبيعي نور، واگذاري خوابگاه به صورت مجردي فقط به دانشـجويان روزانـه و بـه طـور تـدريجي در طـول       با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه در پرديس مركزي، دانش -6
ضـمناً بـه دانشـجويان روزانـه شـاغل و      . باشد ينيمسال م هاي اول و دوم خواهد بود و مدت سكونت حداكثر تا پايان نيمسال چهارم در مقطع كارشناسي ارشد با پرداخت نقدي اجاره بها در ابتداي هر نيمسال
، نيمه حضوري، آمـوزش مجـازي و پـرديس    )شبانه(هاي نوبت دوم  دانشگاه امكان تامين خوابگاه و امكانات رفاهي براي دوره -7. گيرد خوابگاه تعلق نمي) هاي وزارت علوم و بهداشت غير از بورسيه(بورسيه 

بـه  . گيـرد  خوبگـاه متـاهلي تعلـق نمـي     1396هـاي متـاهلي، بـه دانشـجويان ورودي      با توجه به محدود بودن تعداد خوابگاه -8. گيرد اي نيز تعلق نمي ذكور تغذيه يارانهدانشگاهي را ندارد و به دانشجويان م
تغذيه دانشجويي طبق ضـوابط صـندوق رفـاه دانشـجويان      -9. اخت خواهد شددانشجويان واجد شرايط صرفاً براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وام وديعه مسكن پرد

ميزان شهريه پرديس دانشـگاهي تربيـت مـدرس و سـاير      -10. شود فناوري صرفاً به دانشجويان روزانه در روزهاي غيرتعطيل از شنبه تا چهارشنبه در سنوات مجاز تحصيلي ارائه مي وزارت علوم، تحقيقات و
ضـمن ايـن    در. هاي مـذكور آگـاهي يابنـد    از طريق سايت حوزه معاونت آموزشي دانشگاه قابل دسترسي است و ضروري است داوطلبان پيش از انتخاب رشته، از ميزان شهريه دوره 7در بند هاي مندرج  دوره

پرداخت هرگونـه وام بـه صـورت محـدود و براسـاس اعتبـار تـاميني از سـوي صـندوق رفـاه            -11. شود نمي) خوابگاه و تغذيه(شهريه صرفاً بابت ارائه خدمات آموزشي بوده و شامل امور رفاهي دانشجويان 
با دوره روزانه ادغـام  ) نفر 5حداقل (صورت عدم رسيدن به حد نصاب  هاي پرديس خودگردان دانشگاه در محل پرديس دانشگاهي و تنها در كالس -13. باشد فناوري مي دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و

شـهريه پايـه عـودت داده    %) 30(، سي درصـد  )17به شرط معدل باالي (دانشجو در هر نيمسال تحصيلي  5هر رشته به حداقل  به دانشجويان رتبه اول پرديس دانشگاهي تربيت مدرس، در -14. اهد شدخو
هـاي   تعدادي از پذيرفته شدگان در دوره -16. باشد س براساس شرايط مندرج در سايت پرديس فراهم ميامكان استفاده از خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پرديس دانشگاهي تربيت مدر -15. خواهد شد

پـروژه  تواننـد در   زيست شناسي دريا پس از گذراندن موفق دروس سال اول تحصيلي، در صورت واجد شرايط بـودن مـي  ) 3بيوتكنولوژي كشاورزي و ) 2بيوتكنولوژي، ـ مهندسي شيمي  ) 1 :كارشناسي ارشد
تسـلط بـه زبـان    . المللي نيز دريافت نماينـد  التحصيلي خود مشاركت كرده و عالوه بر مدرك كارشناسي ارشد، گواهي بين المللي زيست كارآفريني با اروپا به عنوان پايان نامه فارغ هاي كارآفريني مشترك بين

  pardis.tmu.ac.ir: دانشگاهنشاني وبگاه پرديس  -17. تحصيلي در دانشگاه اروپايي جزء شرايط است ها با امكان گذراندن بخشي از سال دوم بيني برخي هزينه انگليسي و پيش
  www.tafreshu.ac.ir :هنشاني وبگا  تفرشدانشگاه * 

  .ابتداي جاده تهران ،تفرش :نشاني -2. گيرد لق نميخوابگاه تع) شبانه(نوبت دوم ولي به دانشجويان  نمايد، ميروزانه خوابگاه ارائه دوره دانشجويان  به كليهدانشگاه تفرش به  -1
  086-36227817: نمابر      36227430: تلفن                39518-79611 :كد پستي

  www.ut.ac.ir :هنشاني وبگا  تهراندانشگاه * 
كـد  (هاي علوم زمين  و مجموعه رشته) 1214و كد  1213و كد  1206كد (هاي زيست شناسي  و مجموعه رشته) 1203كد رشته (هاي شيمي  الزم است متقاضيان مجموعه رشته -1 :عموميشرايط ) الف

ايـن   -4. كيلومتر يك جاده ماسـوله  ،فومن ،گيالن: دانشكده فني فومن نشاني -3 .شهرك وليعصر چوكا ،رضوانشهر ،گيالن: دانشكده فني كاسپين نشاني -2 .از سالمت كامل جسمي برخوردار باشند) 1201
  .نام براي داوطلبان شيعه وجود دارد باشد و منع ثبت رشته الهيات و معارف اسالمي ـ فقه شافعي مخصوص داوطلبان اهل سنت مي -5. باشد هاي نوبت دوم فاقد امكانات خوابگاهي مي نشگاه در دورهدا
هـاي پايـان هـر نيمسـال      شـوند و آزمـون   هاي مجازي دانشگاه تهران به صورت الكترونيكي ارائه مـي  فرايندهاي آموزشي در دوره هاي درسي و كليه كالس -1 :هاي مجازي شرايط و ضوابط رشته) ب

  .مراجعه فرمايند فوق دانشگاه به نشاني وبگاهبراي كسب اطالعات بيشتر به  -2 .گردند تحصيلي به صورت حضوري برگزار مي
  www.jahrom.ac.ir :هنشاني وبگا  جهرمدانشگاه * 

        071-54372254: نمابر      54372252: تلفن   74131-88941: كدپستي  .شهيد مطهري، ميدان خليج فارسبلوار  ،جهرم :نشاني -2. باشد خوابگاه بصورت خودگردان ميفاهي از قبيل ري  واگذار -1
  www.hsu.ac.ir :هنشاني وبگا  حكيم سبزواري ـ سبزواردانشگاه * 

  .توحيد شهر ،سبزوار: نشاني -2 .مراجعه نمايندبه نشاني فوق دانشگاه حكيم سبزواري وبگاه به از شرايط و ضوابط دانشگاه  عداوطلبين گرامي جهت كسب اطال -1
   051-44012613: نمابر          44012611-44410104: تلفن
  www.pgu.ac.ir :هنشاني وبگا  خليج فارس ـ بوشهردانشگاه * 

 .بوشهر، بهمني، بلوار شـهيد مـاهيني، خيابـان دانشـجو    : نشاني -2. استباشند كه در پرتال دانشگاه قابل دسترسي  صورت قبولي ملزم به پرداخت شهريه برابر مقررات ميداوطلبان متقاضي نوبت دوم در  -1
  077-31222060: تلفن
  www.khu.ac.ir :هنشاني وبگا  خوارزمي ـ تهراندانشگاه * 

هاي دانشجويي، به دانشـجويان بـومي    به دليل محدوديت ظرفيت خوابگاه -2 .)هاي تهران كد رشته محل. (هاي برتر خواهد بود هاي دانشجويي، اولويت اسكان با رتبه به دليل محدوديت ظرفيت خوابگاه -1
      .)هاي تهران و البرز كد رشته محل. (گيرد هاي تهران و البرز خوابگاه تعلق نمي استان

  www.du.ac.ir :هانشاني وبگ  دامغاندانشگاه * 
از سـوي دانشـگاه   ) شبانه(همچنين امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم  -2. نيمسال تحصيلي خوابگاه واگذار خواهد شد 4به هر دانشجوي كارشناسي ارشد غيربومي اعم از دختر و پسر تنها  -1

             023-352202240-35220087: و نمابر تلفن            3671641167 :كدپستي       .              ميدان دانشگاه ،دامغان :نشاني -3 .وجود ندارد



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1396دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  237صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.cmu.ac.ir :هنشاني وبگا  دريانوردي و علوم دريايي چابهاردانشگاه * 

بلـوار   ،چابهـار  :نشـاني  -2 .باشـد  ري است كه خوابگاه خواهران داخل مجتمع دانشـگاهي مـي  الزم به يادآو. آورد ه خوابگاه مجردي به دانشجويان، در حد امكان مساعدت بعمل خواهدئدانشگاه در ارا اين -1
          054-35321025 :نمابر           35320020-3: تلفن      99717-56499 :كدپستي                .)شهيد ريگي(دانشگاه 

  www.razi.ac.ir :هنشاني وبگا  رازي كرمانشاهدانشگاه * 
شـدگان در   پذيرفته با توجه به محدويت امكانات خوابگاهي به -3. گيرد وجه خوابگاه تعلق نميچ و دوره پرديس، به هي) شبانه(به دانشجويان بورسيه، نوبت دوم  -2. باشد متاهلي مي گاه فاقد خوابگاهدانش -1

واجـدين شـرايط    ،اسـكان نهـايي واجـدين نهـايي     كـه پـس از   صورت وجود فضاي مازاد بر نياز بومي استان، تنها در به دانشجويان -4. گردد تحصيلي بر اساس اولويت خوابگاه واگذار مي طول سنوات مجاز
و دگردان خـو  پـرديس هـاي   شـرايط و ضـوابط رشـته   سـاير  داوطلبان براي اطالع از  -6. هاي پرديس، در دانشگاه رازي است تحصيل دوره محل -5. خواهد گرفت شود، خوابگاه تعلق غيربومي مشخص مي

  .كرمانشاه، طاق بستان، خيابان دانشگاه :نشاني -7 .دننماي هاي مصوب دوره به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني فوق مراجعه همچنين شهريه
  www.uoz.ac.ir :هنشاني وبگا  زابلدانشگاه * 

براي دانشجويان دوره روزانه خوابگاه در صورت امكان و مقـدور بـودن تعلـق     -2. كارشناسي ارشد ندارد)شبانه(بت دوم تعهدي در خصوص اسكان و ارائه خوابگاه به دانشجويان نواين دانشگاه هيچگونه -1
انصراف، جابجايي و تكميل ظرفيـت بـه   باشند در صورت انتقال،  شوند و مستلزم پرداخت هزينه مي اين دانشگاه پذيرفته مي) شبانه( هاي نوبت دوم وجوه پرداختي كليه داوطلباني كه در دوره -3. خواهد گرفت

    98613-35856: كدپستي  .پرديس جديد دانشگاه ،جاده بنجار 3كيلومتر ، زابل :نشاني -5. گردد مبلغ شهريه ثابت هر نيمسال در شروع هر ترم اخذ مي -4. هيچ وجه مسترد نخواهد شد
  054-31232330-5: تلفن

ها در يـك رشـته    در صورت نرسيدن به حد نصاب ظرفيت -2. گردد هاي مرتبط در پايان هفته تشكيل مي ها و گرايش برنامه كالسي تمامي رشته -1 :پرديس خودگردانهاي  شرايط و ضوابط رشته
  . رددگ مبلغ شهريه ثابت هر نيمسال در شروع هر ترم اخذ مي -3 .هاي روزانه و در طول هفته خواهد بود برنامه كالسي همزمان با دوره ،يا گرايش خاص

  www.znu.ac.ir :هنشاني وبگا  زنجاندانشگاه * 
 از خوابگاه دولتي رايگان استفاده خواهند نمود و 96-97 باشند در سال اول تحصيلي مي) ها در كنكور و بدون احتساب سهميه(اي كه جزء پنج درصد اول ورودي در رشته امتحاني  دانشجويان پذيرفته شده -1

بخـش  (خوابگـاه خـود گـردان    ) تـرم اول و دوم (اين دانشگاه براي دانشجويان كارشناسي ارشد پسر در نيمـه اول دوران تحصـيل    -2. ز تحصيل با تعرفه دولتي اسكان خواهند يافتدر باقيمانده سنوات مجا
براي دانشجويان كارشناسي ارشد دختر ترم اول خوابگـاه   -3. واهد نمودخدانشجويان واگذار خوابگاه دولتي با تعرفه صندوق رفاه ) ترم سوم و چهارم(با اخذ اجاره بهاء و در نيمه دوم دوران تحصيل ) خصوصي

ص اين دانشگاه هيچ تعهدي نسـبت بـه تـامين و تخصـي     -4. سوم و چهارم خوابگاه دولتي با تعرفه صندوق رفاه دانشجويان واگذار خواهد نمود ،هاي دوم با اخذ اجاره بهاء و ترم) بخش خصوصي(خودگردان 
بـا هزينـه   ) در صورت وجود ظرفيـت (هاي خو دگردان بخش خصوص  توانند در كل مدت زمان تحصيل از خوابگاه اين گروه از دانشجويان در صورت تمايل مي. ندارد) شبانه(خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم 

و در صـورت وجـود ظرفيـت در    . از ترم پنجم خوابگاه دولتي واگذار نخواهد شـد ) دختر و پسر(نشجويان كارشناسي ارشد به كليه دا -6. باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي مي -5. شخصي استفاده نمايند
  .نديمراجعه نمافوق  نشانيوبگاه دانشگاه به داو طلبان و متقاضيان خوابگاه جهت كسب اطالعات بيشتر به  -7. هاي خود گردان اسكان داده خواهد شد خوابگاه

  www.kazeroun.ac.ir :هنشاني وبگا  كازرون  سلمان فارسي ـدانشگاه * 
كـازرون، چهـارراه ارشـاد، ابتـداي خيابـان       :نشـاني  -3. براي كسب اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نماييـد  -2 .در اين دانشگاه امكان فراهم سازي خوابگاه خودگردان وجود دارد -1

      071-42229080: نمابر   42226051-2: تلفن   .طالقاني
  www.semnan.ac.ir :هنشاني وبگا  اننسمدانشگاه * 

ل تحصيلي بعـد  دانشجوياني كه رتبه اول در هر كد رشته تحصيلي را احراز نمايند، در سا -2. كند دانشگاه سمنان با توجه به امكانات، صرفا به دانشجويان روزانه در اولين سال تحصيلي خوابگاه واگذار مي -1
محل تحصيل و خوابگاه دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي و دانشكده منابع طبيعـي   -4. دانشگاه از ارائه خوابگاه به دانشجويان شبانه و پرديس خودگردان معذور است -3. كنند خوابگاه دولتي دريافت مي

كيلـومتري از   24محل تحصيل و خوابگاه آموزشكده دامپزشـكي ايـن دانشـگاه واقـع در شـهميرزاد و در فاصـله        -5. باشد ان سمنان ميكيلومتري از شهرست 20اين دانشگاه واقع در مهدي شهر و در فاصله 
         023-33654329: نمابر     33654330-33654329 :تلفن.        دانشگاه سمنان 1پرديس شماره  ،روبروي پارك سوكان ،جاده دامغان 3سمنان كيلومتر  :نشاني -6 .باشد شهرستان سمنان مي

  www.sjau.ac.ir :هنشاني وبگا  الدين اسدآبادي ـ اسدآباد همدان سيدجمالدانشگاه * 
  081-33137450 :تلفن             .)ره(ابتداي خيابان امام خمينيهمدان، اسدآباد،  :نشاني

  www.usb.ac.ir :هنشاني وبگا  سيستان و بلوچستان ـ زاهداندانشگاه * 
با توجه به محدوديت امكانات خوابگاهي به پذيرفته شدگان در طول سنوات مجاز تحصيلي براساس اولويـت،   -2. گيرد ، دوره پرديس و مجازي خوابگاه تعلق نمي)شبانه(به دانشجويان بورسيه، نوبت دوم  -1

  .فوق مراجعه نمايند اه به نشانيدانشگ گاهوببه اطالعات بيشتر داوطلبان براي كسب  -3 .گردد خوابگاه واگذار مي
  www.sku.ac.ir :هنشاني وبگا  شهركرددانشگاه * 

   .رهبـر شـهركرد، بلـوار   : نشـاني  -2 .نامه واگذاري خوابگاه دانشگاه شهركرد، خوابگاه و امكانات رفاهي اختصاص خواهد داد صرفا به تعدادي از دانشجويان واجد شرايط دوره روزانه طبق شيوهين دانشگاه ا -1
  038-32324629: نمابر    32324629: تلفن
  www.uk.ac.ir :هنشاني وبگا  شهيد باهنر كرماندانشگاه * 

واجـد شـرايط روزانـه     كليـه دانشـجويان   -2. باشـد  اي، باشگاه ورزشي، استخر شنا، سـرويس ايـاب و ذهـاب مـي     امكانات رفاهي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، شامل سلف سرويس، كتابخانه، سايت رايانه -1
حداكثر زمان استفاده از خوابگـاه برابـر    -3. شوند شوند و در صورت وجود ظرفيت خالي ساير دانشجويان بر اساس امتيازبندي اسكان داده مي هاي دولتي داخل دانشگاه اسكان داده مي االمكان در خوابگاه حتي

ريـال   دومليـون مبلغ ) برتر رتبه كشوري بدون لحاظ سهميه باشند% 5مشروط بر اينكه جزء (به افراد داراي رتبه تك رقمي كنكور  -4. باشد مي) ترم 4(هاي مجاز تحصيلي  با دستورالعمل وزارتي صرفا در ترم
كمـك هزينـه   ) برتر رتبه كشوري بدون لحـاظ سـهميه باشـند    %5مشروط بر اينكه جزء (كنكور  20به افراد داراي رتبه ا تا  -5. پرداخت خواهد شد) ترم 4(كمك هزينه ماهانه در طول مدت تحصيل قانوني 
نامـه، متناسـب بـا ماهيـت      ريال اعتبار پژوهشي پس از تصويب طرح پيشـنهادي پايـان  ده ميليون  به كليه پذيرفته شدگان تا مبلغ -6. گيرد تعلق مي پتا پخوابگاه، تغذيه و كمك هزينه خريد يك دستگاه ل

بـر اسـاس ضـوابط     -9. گيرنـد  تمام دانشجويان به صورت رايگان تحت پوشش بيمه حـوادث قـرار مـي    -8. گردد ير خدمات رفاهي بر اساس ضوابط صندوق رفاه ارائه ميسا -7. پژوهش تعلق خواهد گرفت
ميـدان  ، )ره(بزرگـراه امـام خمينـي   ، كرمان: نشاني -11 .شود رداخت ميبه دانشجويان نوبت دوم بر اساس ضوابط صندوق رفاه وام شهريه پ -10. گيرد صندوق رفاه به اكثر دانشجويان وام تحصيلي تعلق مي

   034-3132000: تلفن. پژوهش
  www.sbu.ac.ir :هنشاني وبگا  شتي ـ تهرانشهيد بهدانشگاه * 

پژوهشـي   -ادامه تحصيل دانشجويان در شيوه تحصيلي آموزشـي   -2. باشد مي اپيوستهكارشناسي ارشد ناولويت استفاده از خوابگاه، با توجه به امكانات دانشگاه و بر حسب رتبه قبولي داوطلبان در آزمون  -1
بـه دانشـجويان دوره نوبـت دوم     -3. تبـديل خواهـد شـد    پس از اتمام نيمسال دوم تحصيل، منوط به احراز شرايط دانشكده و دانشگاه است؛ در غير اينصورت، شيوه تحصيل دانشجو به شيوه آموزش محـور 

، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه، به )شبانه(هاي نوبت دوم  هاي جديد مصوب دوره داوطلبان براي اطالع از ساير شرايط و ضوابط دانشگاه و همچنين شهريه -4. شود بگاه تخصيص داده نميخوا) شبانه(
  .مراجعه نمايندفوق  پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني

  www.scu.ac.ir :هوبگا نشاني  شهيد چمران ـ اهوازدانشگاه * 
          061-33362714: تلفن.   ارزيابي دانشگاه ريزي و سازمان مركزي مديريت برنامه ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز :نشاني

  www.azaruniv.ac.ir :هنشاني وبگا  شهيد مدني آذربايجان ـ تبريزدانشگاه * 
شوند، هيچگونه امكانات رفاهي از قبيـل خوابگـاه، غـذا و سـرويس      مي به دانشجوياني كه در پرديس تبريز دانشگاه پذيرفته -2. مراغه واقع شده استـ تبريز  كيلومتري جاده  35دانشگاه در سايت اصلي -1

دانشگاه هيچ تعهـدي   شوند، پرديس اصلي پذيرفته مي) شبانه(بت دوم هاي نو دانشجوياني كه در دوره براي -3 .)محل تحصيل اين دانشجويان در پرديس تبريز خواهد بود(نخواهد گرفت  اياب و ذهاب تعلق
ه شده كه به صورت خودگردان اداره ئدانشجويان روزانه غيربومي ارا هاي مجردي صرفا به دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است و خوابگاه -4. ندارد در قبال اسكان، تغذيه و اياب و ذهاب و ساير امكانات رفاهي

            -53714 161 :صندوق پستي          5375171379 :كدپستي    .شوند مي
  www.shirazu.ac.ir :هنشاني وبگا  شيرازدانشگاه * 

 .شـود  اسـاس اولويـت واگـذار مـي     دانشجوي پسر در خوابگاه دولتـي ظرفيـت خوابگـاهي دارد، كـه بـر      200دانشجوي دختر و  200با توجه به محدوديت خوابگاهي، دانشگاه شيراز حداكثر براي پذيرش  -1
. شـود  كيلومتري در صورت وجود ظرفيت، خوابگاه واگذار مي 100به دانشجويان روزانه ساكن اطراف شيراز تا شعاع  -3. اولويت واگذاري خوابگاه با دانشجويان داراي رتبه برتر آزمون سراسري خواهد بود -2
در صـورت نيـاز بـه     -6. گونه تعهدي نسبت به ارائه امكانات خوابگاه متاهلي ندارد دانشگاه شيراز هيچ -5. ندارد) شبانه(ي اسكان كليه دانشجويان نوبت دوم گونه امكانات و تعهدي برا دانشگاه شيراز هيچ -4

ي پرديس خودگردان در ساختمان پـرديس خـودگردان دانشـگاه، واقـع در     ها هاي دوره محل تشكيل كالس -7. مراجعه فرماييد فوق كسب اطالعات بيشتر در مورد خوابگاه به سايت دانشگاه شيراز به نشاني
تمامي پذيرفته شدگان ملزم به گذراندن انگليسـي ويـژه    -8. پذيرد هاي پرديس خودگردان توسط استادان مجرب دانشگاه شيراز انجام مي هاي دوره گرايش/تدريس تمام دروس رشته -9. باشد شهر شيراز مي
در گرايش شيمي مواد غذايي، يك نفر با عنـوان پـژوهش در زمينـه علـوم آبزيـان      : رشته علوم و صنايع غذايي -9. باشند مطابق با مقررات دانشگاه شيراز مي) واحدي 4ورت معافي يا به ص( كارشناسي ارشد

  .شود ميدر گرايش فناوري مواد غذايي، يك نفر با عنوان پژوهش در زمينه فرآوري آبزيان پذيرش  -10. شود پذيرش مي
  www.put.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعت نفتدانشگاه * 

هـا و   تـأمين بخشـي از هزينـه كتـاب     -2. هـاي دولتـي   ، تغذيه در حـد دانشـگاه  )به صورت بالعوض(برخورداري از كمك هزينه تحصيلي مطابق مصوبات هيأت مديره وزارت نفت و هيأت امناء دانشگاه  -1
امكان آشنايي دانشجويان با صنايع نفت، گـاز، پتروشـيمي و پـااليش در     -3. در طول دوره تحصيل و در حدود امكانات دانشگاه(هاي مجردي  مات درماني و امكانات خوابگاهالتحرير، تسهيالت بيمه خد لوازم

 .امكانات مناسب آموزشي براي تسلط يـافتن بـه زبـان انگليسـي در دوران تحصـيل     ها و  وجود زمينه -4 .نامه كارشناسي ارشد در مورد مشكالت و معضالت اين صنايع طول مدت تحصيل و امكان اخذ پايان
دانشـگاه صـنعت نفـت و وزارت نفـت،      -6. التحصيالن ممتاز دانشگاه از تسهيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، جهت ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي باالتر، مطابق ضوابط مربوطه برخورداري فارغ -5

    061-53267127: كستلف               . التحصيالن ندارند ي جهت استخدام فارغهيچگونه تعهد
  www.arakut.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي اراكدانشگاه * 

   086-33670020 :نمابر          33670021-3: تلفن            41167-38181 :كدپستي.        اراك، خيابان دانشگاه :نشاني -2. گردد براي دانشجويان پسر به صورت خودگردان ارائه مي خوابگاه -1
  www.uut.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي اروميهدانشگاه * 

  .دهد قاضي قرار مييابد، در اختيار دانشجويان مت كه ساالنه با نرخ تورم افزايش مي) ريال 000/000/6حداقل قيمت (دانشگاه صنعتي اروميه در صورت امكان خوابگاه خودگران با نرخ آزاد  -1
    044-31980285 -33728180-81: تلفن             57155419: صندوق پستي                 5716617165: كدپستي   .اول جاده بند اروميه، :نشاني -2

  www.iut.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي اصفهاندانشگاه * 
  .باشد دوم مياين دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان دوره نوبت 



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1396دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  238صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.aut.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي اميركبيردانشگاه * 

. مند خواهند شد درصد تخفيف شهريه بهره 50نامه تشويقي دانشگاه، پذيرفته شدگان در پرديس خودگردان در بدو ورود، براساس معدل مقطع كارشناسي، طي نيمسال اول تحصيلي از حداكثر  مطابق آيين -1
. منـد خواهنـد شـد    درصد تخفيف شهريه بهره 50ارشد، از حداكثر  هاي بعدي، براساس معدل كسب شده در مقطع كارشناسي نامه تشويقي دانشگاه، دانشجويان پرديس خودگردان طي نيمسال ينمطابق آي -2
بـه  ) بنـدرعباس، گرمسـار و ماهشـهر   (هاي اقماري  انتقال يا مهمان شدن پذيرفته شدگان پرديس -4 .گيرد با توجه به عدم وجود امكانات خوابگاهي، به پذيرفته شدگان پرديس گرمسار خوابگاه تعلق نمي -3

  021-6413969: نمابر     64540-1: تلفن       15875-4413 :صندوق پستي 424شماره  ،روبروي خيابان سميه ،خيابان حافظ ،تهران: نشاني -5 .باشد دانشگاه اميركبير تهران امكان پذير نمي
  www.birjandut.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي بيرجنددانشگاه * 

باشد و دانشگاه تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه دولتي در تمـام   ارائه خوابگاه دولتي به دانشجويان روزانه محدود مي -2. دانشگاه تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه دولتي به دانشجويان نوبت دوم ندارد -1
امكان تامين خوابگاه متاهلي براي هيچ يك از دانشجويان متاهل وجود  -4. باشد هاي غيردولتي براي كليه دانشجويان روزانه و نوبت دوم پسر و دختر، فراهم مي امكان استفاده از خوابگاه -3. اردسنوات را ند

               056-2252001-4و  32391000 :تلفن       .باالتر از صنعت و معدن ،ميدان ابن حسام ،بيرجند :نشاني -5 .ندارد
  www.jsu.ac.ir :هنشاني وبگا  دزفولـ  صنعتي جندي شاپوردانشگاه * 

                061-42426666: رنماب        42428000:تلفن   64615-334: پستي صندوق         .شود واگذاري خوابگاه براي دانشجويان پسر بر حسب اولويت و در حد امكانات دانشگاه انجام مي
  www.bkatu.ac.ir :هنشاني وبگا  االنبياء ـ بهبهان خاتمصنعتي دانشگاه * 

   061-52729969: نمابر      52721230 - 52721191 :تلفن        63615151: صندوق پستي       6361611111: كدپستي   .خوزستان، شهرستان بهبهان، ابتداي جاده ديلم :نشاني
  www.knut.ac.ir :هنشاني وبگا  ـ تهران خواجه نصيرالدين طوسينعتي صدانشگاه * 
در ايـن  . وابگاه انجـام خواهـد شـد   با توجه به امكانات خوابگاهي، دانشگاه تعهدي مبني بر تامين خوابگاه براي همه دانشجويان دوره روزانه ندارد و بر حسب اولويت تخصيص خ :شرايط دوره روزانه) الف

بـه دانشـجويان    ):شـبانه (شرايط دوره نوبت دوم ) ب .هاي خودگردان استفاده خواهد شدهاي ورودي بوده و براي ساير متقاضيان، تا حد امكان از خوابگاهاختصاص خوابگاه بر اساس رتبهراستا، اولويت 
شود، در صورتي كه اعتبار الزم براي اين وام جويان نوبت دوم از طريق صندوق رفاه دانشجويان تامين ميبا توجه به اينكه وام شهريه دانش. به هيچ عنوان خوابگاه تعلق نخواهد گرفت) شبانه(دوره نوبت دوم 

، بـه  )ازيمجـ (به دانشـجويان دوره الكترونيكـي    ):مجازي(شريط دوره الكترونيكي ) ج. از طريق صندوق رفاه دانشجويان تامين نگردد، دانشگاه در خصوص پرداخت وام شهريه هيچگونه تعهدي ندارد
سال سـابقه كـار    3متقاضيان بايد داراي حداقل  -1 :هاي با همكاري سازمان مديريت صنعتيشرايط پذيرش دانشجو در دوره) د .هيچ عنوان خوابگاه و وام شهريه دانشجويي تعلق نخواهد گرفت

محل اصلي تحصيل پذيرفته شدگان  -3. گيردشود و قبولي نهائي بر مبناي انجام مصاحبه صورت ميظرفيت انجام مياعالم قبولي اوليه به صورت سه برابر  -2. هاي مرتبط با رشته مورد نظر باشند در حوزه
بـا  «اه و بـا قيـد   آموختگـان منحصـراً توسـط دانشـگ     مدرك تحصيلي دانش -4. برخي از دروس نيز در محل سازمان مديريت صنعتي برگزار خواهد شد .باشددر دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي

 برابـر ظرفيـت انجـام    3پذيرش اوليه . پذيرش دانشجويان به صورت نيمه متمركز و از طريق مصاحبه انجام خواهد گرفت -1 :شرايط دوره مشترك)  ه .گرددصادر مي» همكاري سازمان مديريت صنعتي
دانشـجويان   -3 .شود هاي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و بخشي ديگر در دانشگاه خارجي همكار برگزار مي شكدهنيمسال تحصيلي خواهد بود كه بخشي از آن در دان 4ها  مدت دوره -2 .شودمي

ره در ايـران غالبـاً بـه زبـان     ها در طول دو كالس -4 .وددر مدت تحصيل در ايران تابع مقررات آموزشي جمهوري اسالمي ايران و در مدت تحصيل در كشور خارجي تابع مقررات آموزشي آن كشور خواهند ب
هزينـه تحصـيل در دانشـگاه صـنعتي خواجـه       -5 .لذا آشنايي كافي با زبان انگليسي ضروري است و دانش زبان داوطلبين سنجيده خواهد شـد . انگليسي و در كشور ميزبان كامًال به زبان انگليسي خواهد بود

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تعهدي از نظر اعطاي . ه خارجي برحسب ارز تعيين شده و مطابق قوانين و مقررات دريافت خواهد شدو هزينه تحصيل در دانشگا به صورت ريالي الدين طوسينصير
از اتمام دوره، دانشنامه كارشناسـي ارشـد را بـه طـور     دانشجويان پس  -6 .وام شهريه تحصيلي و تامين خوابگاه در طول تحصيل در ايران ندارد و ليكن دانشگاه خارجي در تهيه خوابگاه همكاري خواهد نمود

توضيحات مربـوط بـه    -8 .دانشجويان ذكور در طول دوره از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود و از نظر نظام وظيفه نبايد هيچگونه منعي داشته باشند -7 .جداگانه از هر دو دانشگاه دريافت خواهند نمود
ها بـه  ضروري است داوطلبان براي آگاهي از ساير شرايط و ضوابط خاص اين دوره * .قابل دسترس است lms.intl.kntu.ac.irو يا نشاني فوق مشروح در سايت دانشگاه به  هر رشته به طور جداگانه و

   .مراجعه نمايندنشاني فوق بخش اختصاص يافته در تارنماي دانشگاه به 
  www.sut.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي سهند ـ تبريزدانشگاه * 
) شـبانه (با توجه به محدوديت خوابگاه، به دانشجويان نوبـت دوم   -2. دانشگاه هيچگونه تعهدي براي اياب و ذهاب خارج از مسير دانشگاه صنعتي سهند تا شهر جديد سهند ندارد -1 :شرايط عمومي) الف

شـرايط و ضـوابط اختصاصـي    ) ب .هاي برتر هر رشته تعلق خواهد گرفـت  زانه، خوابگاه به صورت محدود و با اولويت حائزين رتبهبه هيچ عنوان خوابگاه تعلق نخواهد گرفت و براي دانشجويان دوره رو
آمـوزش   -3 .در ابتـداي هـر نيمسـال   توانايي پرداخت شهريه تحصيلي مطابق مصوبه هيأت امنـا   -2 .آشنايي كامل با كاربري رايانه و اينترنت و امكان دسترسي به اينترنت پرسرعت -1 :هاي مجازي دوره

 :امكانـات رفـاهي شـامل    -5. نام به هيچ وجه قابل استرداد نخواهـد بـود   وجوه پرداختي پس از ثبت -4. گردد ارائه مي) LMS( اي سامانه مديريت آموزشي الكترونيكي بصورت اينترنتي در محيط چند رسانه
منحصرا ويژه شاغلين و كاركنان دولتي و غيردولتي با حداقل سه سال سابقه كار بعـد از اتمـام مقطـع     »مجازي ويژه شاغلين«دوره  -6. گيرد ي تعلق نميبه دانشجويان دوره مجاز...  خوابگاه، وام تحصيلي و

تواننـد بـه سـايت اينترنتـي      داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر و آگاهي از قـوانين و مقـررات آموزشـي مـي     -7. باشد مي) تأييد مراجع ذيربط قانوني مورد(يت تحصيلي قبلي يا حداقل پنج سال سابقه فعال
   .شـهر جديـد سـهند    ،تبريـز  :نشـاني *    .اس حاصـل نماينـد  تمـ  041-34249611مراجعه و يا با شماره تلفـن    www.vu-sahand.ir :هاي الكترونيكي دانشگاه صنعتي سهند به نشاني دانشكده آموزش

           041-33443849: نمابر      33443801-9: تلفن
  www.sirjantech.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي سيرجاندانشگاه * 

  .اين دانشگاه امكان ارائه خوابگاه به دانشجويان را ندارد
  www.shahroodut.ac.ir :هوبگانشاني   صنعتي شاهروددانشگاه * 

 ،شاهرود :نشاني -3 .دننماي گاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعهوببه هاي مختلف تحصيلي  دورهميزان شهريه و نحوه پرداخت در داوطلبان براي اطالع از  -2 .دگير مياه تعلق خوابگشدگان  پذيرفتهبه كليه  -1
  023-32392204-9: تلفن             3619995161 :كدپستي          316 :پستي صندوق      .بلوار دانشگاه، ميدان هفت تير

  www.sharif.ir :هنشاني وبگا  صنعتي شريف ـ تهراندانشگاه * 
اشد، در غير اين صورت، شيوه تحصيل دانشـجو بـه شـيوه    ب ادامه تحصيل دانشجويان در شيوه تحصيلي آموزشي پژوهشي پس از اتمام نيمسال دوم تحصيل، منوط به احراز شرايط دانشكده و دانشگاه مي -1

ها  هاي توابع استان تهران و استان البرز، با توجه به اولويت تامين خوابگاه براي دانشجويان روزانه غيربومي به استثناي دانشجويان پرديس خودگردان و ساكنين شهرستان -2. آموزش محور تبديل خواهد شد
متقاضـيان حـائز شـرايط اسـتفاده از      -4. وجود ندارد) شبانه(متاسفانه به هيچ وجه امكان تامين خوابگاه و ساير امور رفاهي براي دانشجويان نوبت دوم  -3. پذير است انشگاه امكانهاي د و در قالب محدوديت

با توجه بـه نظـر    -5 .شروع ترم به صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايندها بايستي در بدو ورود نسبت به پرداخت وديعه اقدام نمايند و اجاره بهاي هر ترم را قبل از  خوابگاه
) 2(وس تخصصـي  شود داوطلباني كه از مجموعه دروس اختياري، مجموعه در هاي مديريت كسب و كار اين دانشگاه، توصيه مي هاي الزم در رياضي در كدرشته محل دانشگاه مبني بر لزوم داشتن توانمندي

  .ها نمايند اند، اقدام به انتخاب اين كدرشته محل را پاسخ داده) دوره فني و مهندسي 2و  1رياضيات عمومي (
دانشـگاه صـنعتي شـريف    الملـل و   ادامه تحصيل در شيوه آموزشي پژوهشي پس از اتمام نيمسال دوم تحصيل منوط به احراز شـرايط پـرديس بـين    -1 :هاي پرديس خودگردان شرايط و ضوابط رشته

الملل دانشگاه صنعتي شريف  آموختگان پرديس خودگردان كيش اين دانشگاه، دانشنامه رسمي پرديس بين به دانش -2. در غير اين صورت شيوه تحصيلي دانشجو به آموزش محور تبديل خواهد شد. باشد مي
بـراي پذيرفتـه    -4. تحفيف در شهريه متغير مصوب هيات امناي دانشگاه صنعتي شريف در نظر گرفته خواهد شـد % 25، رشد ناپيوستهكارشناسي ابراي پذيرفته شدگان از طريق آزمون  -3. اعطاء خواهد شد

صوب هيات امناي دانشـگاه صـنعتي   م كلتحفيف در شهريه % 20، باشند  التحصيل شده كه در مقطع كارشناسي از پرديس كيش دانشگاه صنعتي شريف فارغ كارشناسي ارشد ناپيوستهشدگان از طريق آزمون 
هـاي   هاي دولتي و يـا دانشـگاه   هاي اول تا سوم در مقطع كارشناسي خود از دانشگاه كه موفق به كسب رتبهكارشناسي ارشد ناپيوسته به سه نفر از پذيرفته شدگان آزمون  -5. شريف در نظر گرفته خواهد شد

اطالعـات مربـوط بـه مبـالغ شـهريه بـراي        -6. گيرد ريه تحصيلي مصوب هيأت امناي دانشگاه صنعتي شريف به تشخيص شوراي پذيرش پرديس تعلق ميها باشند، معافيت از پرداخت شه آزاد مراكز استان
هـاي مسـكن، ايـاب و     يه شامل هزينهمبلغ شهر -7. باشد در دسترس عالقمندان مي www.kish.ac.irيا  www.kish.sharif.edu: در پايگاه اينترنتي 96-97هاي مختلف در سال تحصيلي  رشته

حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشد و در واحدهاي . پرداخت شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي الزامي است. شود هاي دانشجويي و در صورت نياز آموزش زبان نمي ذهاب، تغذيه، كتاب، ساير هزينه
انتقـال يـا مهمـان     -9. خراج دانشجو از دوره در هر يك از مراحل تحصيل و به هر دليل وجه دريافتي از دانشجو بابت شهريه، به وي مسترد نخواهد شددر صورت انصراف يا ا -8. نام كرده باشد جبراني ثبت

  021-66165042: تلفن      .پذير نيست امكانالملل كيش تحت هر شرايطي به دانشگاه صنعتي شريف در تهران  شدن پذيرفته شدگان در پرديس بين
  www.shhut.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي شهداي هويزه ـ سوسنگرددانشگاه * 

اس ميزان شهريه دريـافتي از دانشـجويان نوبـت دوم بـر اسـ      -2. باشد باشد، اين دانشگاه قادر به تامين خوابگاه براي دانشجويان نمي با توجه به اينكه خوابگاه دانشگاه در مرحله تامين اعتبار و ساخت مي -1
  061-36751021-25: تلفن         78986-64418: كدپستي        .دشت آزادگان، شهرستان خوزستاناستان : نشاني دانشگاه -3. پذيرد مصوبات هيات امناء صورت مي

  www.stuech.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي شيرازدانشگاه * 
هاي پرديس خـودگردان بـراي    داوطلبان دوره -2 .نمايد به پذيرفته شدگان دوره روزانه خوابگاه واگذار مي كارشناسي ارشد ناپيوستهقبولي آزمون  اين دانشگاه با توجه به امكانات و ضوابط و بر حسب رتبه -1

  .مراجعه فرمايندبه نشاني فوق  دانشگاهاينترنتي كسب اطالع از ميزان شهريه و ساير شرايط و ضوابط به سايت 
  www.qut.ac.ir :هوبگا نشاني  صنعتي قمدانشگاه * 

  .داردخوابگاه ن نسبت به واگذاريدانشگاه هيچ تعهدي  -2. براي بانوان الزامي است) چادر(استفاده از حجاب برتر  -1
  www.kut.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي كرمانشاهدانشگاه * 

  083-38305006: نمابر      38304144 :تلفن              .)ره(زرگراه امام خمينيب ،كرمانشاه :نشاني -2. وجود دارد هاي استيجاري تحت نظر دانشگاه خوابگاه -1
  www.nit.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي نوشيرواني بابلدانشگاه * 

اين دانشگاه تعهدي براي دادن خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم و يـا پـرديس    -3. باشد اولويت در دادن خوابگاه، با دانشجويان روزانه خارج از استان مي -2. باشد دانشگاه داراي خوابگاه متاهلين نمياين  -1
   011-32312269: نمابر      32332071-4: تلفن  484: صندوق پستي  . بابل، خيابان شريعتي :نشاني -5 .دنماييمراجعه وبگاه دانشگاه به نشاني فوق ا دانشگاه به يشتر ببراي آشنايي ب -4 .خودگردان ندارد

  www.hut.ac.ir :هنشاني وبگا  صنعتي همداندانشگاه * 
         081-38411411: تلفن       .باشد و هيچ تعهدي در خصوص خوابگاه ندارد دانشگاه صنعتي همدان فاقد خوابگاه ملكي مي

  www.atu.ac.ir :هنشاني وبگا  عالمه طباطبائي ـ تهراندانشگاه * 
ميليون تومان هديه پرداخـت   5/1و  2، 3به ترتيب مبلغ ) دانشگاه پذيرش دانشجو دارند 4هايي كه حداقل در  در رشته(ي روزانه مقطع كارشناسي ارشد  ي اول تا سوم دوره هاين دانشگاه به دانشجويان رتب -1

  .شد صيلي دانشجو در طول تحصيل پرداخت خواهدهاي بعد و براساس پيشرفت تح يك سوم مبلغ هديه در نيمسال اول تحصيلي و الباقي در نيمسال: تبصره. نمود خواهد
 ددر صـورت وجـو  ) با اولويت دانشجويان دختـر (ساير دانشجويان روزانه  -2. از اولويت واگذاري خوابگاه برخوردار خواهند شد 20دانشجويان روزانه كارشناسي ارشد با رتبه زير  -1 :ضوابط واگذاري خوابگاه

باشـد و در صـورت    مـي ) شـبانه ( دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشـجويان نوبـت دوم   -3. شوند هاي خودگردان زير نظر دانشگاه، اسكان داده مي غير اينصورت، در خوابگاه ظرفيت اسكان داده خواهند شد و در
دانشـگاه عالمـه فاقـد خوابگـاه      -5. مه حضوري و پرديس تحصيالت تكميلي استدانشگاه فاقد هرگونه خدمات خوابگاهي براي دانشجويان ني -4. هاي خودگردان اسكان داده خواهند شد امكان در خوابگاه

  .باشد هاي تهران و البرز معذور مي هاي تابعه استان دانشگاه از ارائه خوابگاه به دانشجويان ساكن در شهرستان -6. متأهلي است
 گـاه بـه وب از شـرايط و ضـوابط دانشـگاه،    اطالعـات بيشـتر   و همچنين  كارشناسي ارشد ناپيوستههاي  رديس خودگردان دورهپشبانه و  هاي اطالع از شهريه دورهكسب داوطلبان براي  -1 :اطالعات تكميلي

   021-44737510-19: تلفن         1489684511 :كدپستي   .تقاطع بزرگراه شهيد همت ،بلوار دهكده المپيك ،سازمان مركزي ،تهران :نشاني سازمان مركزي -2 .مراجعه نمايند فوق به نشانيدانشگاه 
  021-88770012-19 :تلفن            .نبش هفت پيكر ،خيابان نظامي گنجوي ،خيابان توانير ،)عج(عصر خيابان ولي ،تهران: نشاني پرديس تحصيالت تكميلي -3



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1396دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  239صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.iust.ac.ir :هنشاني وبگا  ـ تهران علم و صنعت ايراندانشگاه * 
دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي براي  همچنين اين -2. نمايد خوابگاه واگذار مي دانشجويان دختر دوره روزانه به تعداد محدود در صورت وجود امكانات خوابگاهي، نشگاه براياين دا -1 :شرايط عمومي) الف

شـرايط و  ) ب. باشـد  مـي   pga.iust.ac.irاين دانشگاه تحصيالت تكميلي نشاني وبگاه -3. باشد مي) شبانه(خوابگاه براي كليه دانشجويان دوره نوبت دوم  دانشجويان دوره روزانه بوده و فاقد هرگونه
  .مراجعه شود  vust.iust.ac.ir:نشانيبه اين دانشگاه ) ازيمج(هاي آموزش الكترونيكي  دورهشهريه و تسهيالت ميزان براي اطالع از  :هاي مجازي ضوابط دوره

   .مراجعه شود campus2.iust.ac.ir :نشانيبه اين دانشگاه خودگردان  شهريه و تسهيالت پرديسميزان براي اطالع از : هاي پرديس خودگردان شرايط و ضوابط دوره) ج
  www.muzust.ac.ir :هنشاني وبگا  رشههبـ  علم و فناوري مازندراندانشگاه * 

  011-34552008: نمابر          34552007 :تلفن            .جاده دريا 3كيلومتر  ،خيابان دانشگاه ،بهشهر ،مازندران :نشاني -2 .باشد دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه مي اين -1
  www.uswr.ac.ir :هنشاني وبگا  علوم بهزيستي و توانبخشي ـ تهراندانشگاه * 

  .بوده و از ارائه تسهيالت خوابگاه به دانشجويان معذور است يخوابگاهفاقد هرگونه امكانات  اين دانشگاه -2. سالمت كامل باشندو روحي در جسمي لحاظ كليه پذيرفته شدگان بايستي از  -1
  www.ramin.ac.ir :هنشاني وبگا  علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني اهوازگاه دانش* 

ـ  -3. دانشگاه داراي سالن غذاخوري مجهز و نوساز است -2. گيرد به كليه دانشجويان دختر و پسر دوره روزانه خوابگاه مجهز به تجهيزات كامل رفاهي تعلق مي -1 ه رايانـه  خوابگاه دانشجويان ارشد مجهز ب
اي اهـدا خواهـد    هاي خوب كه اين دانشگاه را انتخاب نمايند، جوايز ارزنـده  به دانشجويان رتبه -5. باشد سرويس اياب و ذهاب مجهز به كولر در فواصل زماني مشخص به مقصد شهر اهواز داير مي -4. است
          061-23222428: تلفن    .      اهواز، مالثاني: نشاني -6 .شد
  www.sanru.ac.ir :هنشاني وبگا  ساريعلوم كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه * 

  011-33687574:تلفن      578 :صندوق پستي          .جاده دريا 9 كيلومتر، ساري: نشاني-2 .باشد مي ها ها و دوره ي براي كليه رشتهاين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاه -1
  www.gau.ac.ir :هنشاني وبگا  گرگانمنابع طبيعي  علوم كشاورزي ودانشگاه * 

به نفرات برتر آزمون كه اين دانشگاه را بـراي ادامـه تحصـيل     -2. گيرد باشد و به كليه پذيرفته شدگان تعلق مي ذهاب مي دانشگاه داراي خوابگاه و ساير امكانات رفاهي نظير تغذيه و سرويس اياب واين  -1
  .گرگان، ميدان بسيج: نشاني -4 .مراجعه نماييد فوق جهت كسب اطالعات بيشتر به وبسايت دانشگاه به نشاني -3 .يسه اعطا خواهد شدئهايي مطابق مصوبات هيات ر مشوقجوايز و  ،كنند انتخاب مي

  017-32251703: نمابر                32251701-4: تلفن
  www.kmsu.ac.ir :هنشاني وبگا  علوم و فنون دريايي خرمشهردانشگاه * 

        061-53534403: كستلف         .)ع(ابن ابيطالب بلوار علي، خرمشهر :نشاني -2. باشد امكانات خوابگاهي در اين دانشگاه محدود مي -1
  www.um.ac.ir :هنشاني وبگا  فردوسي مشهددانشگاه * 

دانشجويان كارشناسي ارشد حق شركت در خوشه بندي دانشجويان استعداد برتر دانشگاه را دارند و در صـورتي كـه در    -2. ستطبق مقررات آموزشي كشور، حضور تمام وقت دانشجو در دانشگاه الزامي ا -1
انجام شد نيز بار ديگر در  1395ر سال هاي دولتي كه د بندي دانشگاه دانشگاه فردوسي مشهد در آخرين سطح -3. هاي باال قرار بگيرند مورد حمايت مالي تا سقف پنج ميليون تومان قرار خواهند گرفت خوشه
ويـژه دانشـجويان     طور مستقيم و يا غيرمستقيم براي تحصيل و پس از فراغت از تحصيل همه دانشجويان، بـه   قرار گرفت كه اين امر به) دانشگاه تراز اول ايران 7هاي رتبه برتر از  يكي از دانشگاه( 1سطح 

هـاي گسـترده فرهنگـي و ورزشـي، و دانشـگاه نخسـت كشـور در جـذب          فضاي عمومي دانشگاه شامل روابط استادان با دانشجويان، برنامه -4. مراه خواهد داشتتحصيالت تكميلي، آثار مثبت زيادي به ه
دانشگاه برتر كشور است و امكانات سـخت افـزاري    3بومتريك يكي از  بندي و دانشگاه فردوسي مشهد در رتبه -5. تر ساخته است  نشاط كشور جهان، محيط يادگيري را پربار و با 17المللي از  دانشجويان بين

امكـان اسـتفاده از ناهـار در     -7. گيرد بر اساس ضوابط صندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايط وام تحصيلي تعلق مي -6. كند و سرعت اينترنت براي دسترسي دانشجويان از استانداردهاي جهاني تابعيت مي
تمـام دانشـجويان    -9. گـردد  ساير خدمات رفاهي بر اساس ضوابط صـندوق رفـاه ارائـه مـي     -8. گاه براي كليه دانشجويان و صبحانه، نهار و شام براي دانشجويان خوابگاهي فراهم استهاي دانش غذاخوري

هاي دولتي است كه در  ها و امكانات ورزشي، فرهنگي و رفاهي در مجموعه دانشگاه ساختترين زير دانشگاه فردوسي مشهد داراي قوي -10. گيرند صورت رايگان تحت پوشش بيمه عمر و حوادث قرار مي به
يس داوطلبـان دوره نوبـت دوم و پـرد    -12. گردد درصد از دانشجويان روزانه واجد شرايط در مجموعه پرديس دانشگاه خوابگاه واگذار مي 100درصد و تا سقف  80 حداقل به -11. اختيار دانشجويان قرار دارد

پـرديس   هاي علوم گياهي و فنـاوري زيسـتي واقـع در    پژوهشكده -13. الملل دانشگاه فردوسي مشهد مراجعه نمايند الملل براي آگاهي از ميزان شهريه تحصيلي به سايت مديريت آموزشي و پرديس بين بين
  .مراجعه كنند دانشگاه به نشاني فوق سايتوبتري از دانشگاه فردوسي مشهد به  افت تصوير دقيقكنيم براي دري به كليه داوطلبان گرامي توصيه مي -14. باشد دانشگاه فردوسي مشهد مي

  www.cfu.ac.ir :هنشاني وبگا  فرهنگياندانشگاه * 
تاريخ صدور حكم استخدام رسمي و يا پيمـاني داوطلبـان   : 1تبصره . )مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش(نام در آزمون  دارا بودن حكم كارگزيني مبني بر استخدام رسمي يا پيماني در زمان ثبت -1

معلمـان  : 2تبصـره  . گردد مي "لغو"و قبولي، قبولي آنان  هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورت انتخاب نام در آزمون باشد در غير اينصورت مجاز به انتخاب رشته بايد قبل از پايان مهلت قانوني ثبت
 -2. باشند و در صورت انتخاب، قبولي آنان لغو خواهد شـد  كه فاقد حكم كارگزيني رسمي و يا پيماني باشند، مجاز به انتخاب رشته نمي... و آموزشياران نهضت سوادآموزي و نيروهاي قرادادي و  التدريس حق

اساس شرايط مندرج در فرم موافقت با ادامه تحصيل كاركنان و رعايت مفـاد دسـتورالعمل    ورش محل خدمت خود براز اداره آموزش و پر) رسمي يا پيماني(» موافقت با ادامه تحصيل كاركنان«دارا بودن فرم 
: 1تبصـره  ). نمايند داوطلبان بايد براي دريافت اين فرم به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه(معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش  17/06/1394مورخ  11/710شماره 

 170061و بخشـنامه شـماره   ) 26/12/1393مـورخ   172556/206شماره ابالغـي  (شوراي عالي اداري كشور  2/12/1393مورخ  171مصوبه جلسه  13با رعايت بند » موافقت با ادامه تحصيل كاركنان«فرم 
تواند از مزاياي اداري و استخدامي يك مقطع باالتر از مقطـع تحصـيلي زمـان اسـتخدام      د دولت در طول خدمت خود، صرفًا ميريزي كشور مبني بر اينكه كارمن سازمان مديريت و برنامه 24/12/1393مورخ 

ذا در صورتي كه داوطلب بدون داشـتن  ل. نام در آزمون است توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت» موافقت با ادامه تحصيل كاركنان«عدم ارائه فرم : 2تبصره . شوند، صادر خواهد شد برخوردار مي
بـراي  » موافقـت بـا ادامـه تحصـيل كاركنـان     «فـرم  : 3تبصـره  . تلقي خواهد شد» كان لم يكن«انتخاب رشته نموده و پذيرفته شود قبولي وي ) »فرم موافقت با ادامه تحصيل كاركنان«(موافقت نامه كتبي 

باشند در صورتي صادر خواهد شد مدرك تحصيلي مقطـع كارشناسـي راهنمـايي و     تقاضي تحصيل در رشته امتحاني آموزش راهنمايي و مشاوره ميداراي مدرك كارشناسي كه م) رسمي ـ پيماني (فرهنگيان 
پذير خواهد كه بـا   وسط محل خدمت به شرطي امكانت» موافقت با ادامه تحصيل كاركنان«صدور فرم : 4تبصره . اند با ابالغ مشاور در آموزش و پرورش فعاليت داشته 95-96مشاوره بوده و در سال تحصيلي 

از اداره آموزش و پـرورش محـل   ) رسمي يا پيماني(» موافقت با ادامه تحصيل كاركنان«اخذ فرم  -3. رعايت شرايط و ضوابط مربوط براساس طرح طبقه بندي مشاغل، اعمال مدرك منع قانوني نداشته باشد
 26/8/1394مورخ  771و  23/01/1390مورخ  221 طبق مفاد مندرج در مصوبات جلسه -4. نمايند الزامي است سات آموزش عالي كشور پذيرفته شده و تحصيل ميها و موس خدمت خود كه در ساير دانشگاه

قبـولي ادامـه تحصـيل     صيلي باالتر شركت نموده و در صورتتوانند در آزمون مقاطع تح فرهنگيان داراي مدرك معادل مي) 15/9/1394دش مورخ /14444/94شماره ابالغي (شوراي عالي انقالب فرهنگي 
هـا و   و بـاالتر را از دانشـگاه  ) پيوسته يـا ناپيوسـته  (فرهنگياني كه به هر نحوي قبالً مدرك كارشناسي ارشد  -6. ها و موسسات آموزش عالي دولتي يا غيردولتي عدم اشتغال به تحصيل در دانشگاه -5. نمايند

 -7. باشـند  هاي تحصيلي ويژه فرهنگيـان نمـي   و در حكم كارگزيني آنان اعمال شده باشد، مجاز به انتخاب رشته  لتي و غيردولتي يا آزاد به صورت معادل يا غيرمعادل دريافت نمودهموسسات آموزش عالي دو
توانند با رعايـت سـاير ضـوابط و مقـررات تحصـيل       آموزشي در وزارت آموزش وپرورش، ميسال سابقه خدمت اداري يا  3در صورت داشتن حداقل » دانشگاه فرهنگيان«هاي تحصيلي  پذيرفته شدگان رشته

ه تحصيل، قابـل  التحصيالن دانشگاه فرهنگيان و دانشجويان متعهد خدمت دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، جزء سابقه خدمت اداري و آموزشي آنان براي ادام طول مدت سنوات تحصيل فارغ: تبصره. نمايند
با توجه به قـانون مـديريت   : تبصره. پذير خواهد بود قانون مديريت خدمات كشوري امكان 70و  61، 60ادامه تحصيل فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش با رعايت مفاده ماده  -8. باشد تساب نمياح

قانون مديريت خـدمات كشـوري،    61توانند ادامه تحصيل دهند و به استناد تبصره ذيل ماده  ي موظف خود ميخدمات كشوري و ممنوعيت اعطاي مأموريت آموزشي، فرهنگيان محترم در خارج از ساعت ادار
ضـوابط كلـي    عالوه بر شرايط و ضوابط اختصاصي ياد شده، رعايت شـرايط عمـومي و سـاير    -9. باشد اعطاي مأموريت آموزشي صرفاً در چارچوب ضوابط مربوط، فقط براي ايثارگران واجد شرايط مقدور مي

چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست، پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص شـود   -10. و اين دفترچه كه داوطلبان ملزم به رعايت آن هستند، براي فرهنگيان نيز الزامي است) 1(مندرج در دفترچه شماره 
مسؤوليت ناشي از عـدم رعايـت ضـوابط     -11. هاي ناشي از آن خواهد بود گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت ولي وي لغو مينام يا تحصيل، قب كه شرايط الزم را نداشته است در هر مرحله از ثبت

شـماره  (ي انقـالب فرهنگـي   شوراي عـال  26/8/1394مورخ  771و  23/01/1390مورخ  221طبق مصوبات جلسه  -12. كند عمومي و اختصاصي به عهده داوطلب بوده و هيچگونه حقي براي وي ايجاد نمي
توانند در آزمون مقاطع تحصيلي باالتر شـركت نمـوده و در صـورت قبـولي بـا رعايـت        و قبل از آن مي 1391فرهنگيان داراي مدرك معادل ضمن خدمت سال ) 15/9/1394د ش مورخ /14444/94ابالغي 

، ادامـه  )28/5/1392مـورخ   77633/2شـماره ابالغـي   (شوراي گسترش آموزش عـالي  15/4/1392مورخ  845التر مصوبه جلسه هاي مقاطع با نامه شركت دارندگان مدرك معادل و غيررسمي در آزمون آيين
انون متعهـدين خـدمت مصـوب    افرادي كه قبالً به استناد ق: 1تبصره . باشد مي 31/6/1396سال تمام تا تاريخ  27) رسمي ـ پيماني (حداكثر سابقه خدمتي جهت ادامه تحصيل فرهنگيان  -13. تحصيل نمايند

قانون مزبور، ملزم به سـپردن تعهـد    4اند، چنانچه در زمان شروع به تحصيل، تعهد اوليه آنان به اتمام نرسيده باشد، به استناد ماده  مجلس شوراي اسالمي به آموزش و پرورش تعهد خدمت سپرده 8/3/1369
گونـه   افرادي كه هـيچ : 2تبصره . تلقي خواهد شد» كان لم يكن«در غير اين صورت قبولي فرد . بايد قبل از شروع به تحصيل، تعيين تكليف شوند ليكن ساير تعهدات مي. باشند مجدد جهت ادامه تحصيل مي

دانشـجويان   -14. يل خود تعهد آموزش رايگان خواهند سـپرد اينگونه افراد صرفاً براساس قانون مزبور به دانشگاه محل تحص. تعهد خدمتي به آموزش و پرورش ندارند، تابع قانون آموزش رايگان خواهند بود
 31/6/1396باشند؛ ليكن افراداي كه به هر دليل تا تـاريخ   پيماني مي -هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان رسمي  شوند، مجاز به انتخاب رشته التحصيل مي فارغ 31/6/1396سال آخر مقطع كارشناسي كه تا تاريخ 

باشد، لذا سـاير   هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان، مخصوص شاغالن رسمي و يا پيماني واجد شرايط آموزش و پرورش مي كليه رشته -15. تلقي خواهد شد »كان لم يكن«، قبولي آنان التحصيل نشده باشند فارغ
، مجاز بـه انتخـاب ايـن    ...هاي مدارس غيرانتفاعي، داوطلبان آزاد و  التدريسي دآموزي، حقالتدريس، آموزشياران نهضت سوا داوطلبان اعم از قراردادي، قرارداد تطبيقي نهضت سوادآموزي، شركتي، معلمان حق

ن در حـد  لكـ . باشـد  امكان استفاده از خوابگاه براي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت شهيد رجايي ميسور نمـي  -16. نبوده و در صورت انتخاب و قبول شدن، قبولي آنان لغو خواهد شد ها رشته
  .با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، خوابگاه فراهم خواهد شد) در صورت وجود خوابگاه(امكانات موجود 

  www.fasau.ac.ir :هنشاني وبگا  فسادانشگاه * 
  .اين دانشگاه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه به پذيرفته شدگان ندارد

  www.qom.ac.ir :هنشاني وبگا  قمدانشگاه * 
هـاي برتـر    هـاي برتـر كنكـور، معـدل     با رعايت اولويت رتبـه ) كيلومتر تا شهر مقدس قم 80به استثناي فاصله كمتر از (نيمسال  2باشد و حداكثر به مدت  ن دانشگاه داراي محدوديت خوابگاه دولتي مياي -1

امكـان اسـتفاده از خوابگـاه غيردولتـي بـا مـديريت بخـش        ) شبانه(ساير دانشجويان اعم از روزانه و نوبت دوم  -2. نمايد يهاي نيازمند، خوابگاه واگذار م هاي ايثارگران و نيازسنجي از خانواده نيمسال، خانواده
 -3. مين هزينـه خوابگـاه نـدارد   ريال بوده است و دانشگاه تعهدي نسبت بـه تـأ   000/400/8به ازاي هر نيمسال تحصيلي مبلغ  95-96هزينه خوابگاه غيردولتي در سال تحصيلي . (باشند خصوصي را دارا مي

همچنـين  . شـود  برابر با ضوابط و مقررات ارائـه مـي  ) از شنبه تا چهارشنبه(مطابق با تقويم آموزشي دانشگاه فقط در روزهاي غيرتعطيل ) با نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم(غذاي دانشجويي 
داشتن حجـاب اسـالمي برتـر     -5. باشد محيط آموزشي، اداري و فرهنگي خواهران و برادران كامالً مجزا مي -4. رستوران آزاد دانشجويي استفاده نمايندتوانند در ايام سال تحصيلي از خدمات  دانشجويان مي

                                37116-46611: كدپستي    .د از شهرك قدسقم، بلوار امين، بلوار الغدير، بع :نشاني -6 .در تمام محيط دانشگاه و اماكن وابسته براي دانشجويان دختر الزامي است) پوشش چادر(
  025-32103000: تلفن



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1396دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  240صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.kashanu.ac.ir  كاشاندانشگاه * 

كيلـومتري   10و در فاصـله حـدود   ) يابـان طالقـاني  انتهـاي خ (در واحد خواهران واقع در بلوار مالصدرا ) بصورت خودگردان(باشد، محل تحصيل و خوابگاه  هايي كه پذيرش در آن فقط زن مي براي رشته -1
بـراي دانشـجويان روزانـه،     -3. باشـد  كيلومتري دانشگاه كاشـان مـي   40محل تحصيل و خوابگاه دانشجويان پذيرفته شده در پژوهشكده اسانس، واقع در قمصر در فاصله حدود  -2. باشد دانشگاه كاشان مي

خوابگاه دختران بصـورت خـودگردان داخـل دانشـگاه و      -4. توانند از خوابگاه استفاده نمايند يان واجد شرايط با پرداخت اجاره بهاي تعيين شده توسط دانشگاه، ميخوابگاه بصورت محدود وجود دارد و دانشجو
گيرد؛ در صورت امكان و وجود ظرفيت خـالي   خوابگاه تعلق نمي) شبانه(ت دوم به دانشجويان نوب -5. باشد خوابگاه پسران بصورت خودگردان داخل دانشگاه يا استيجاري خارج دانشگاه تحت نظر دانشگاه مي

 .شـود  ئـه مـي  تغذيه با نرخ صندوق رفاه دانشجويان، صرفا براي دانشجويان روزانه در روزهاي غيرتعطيل از شنبه تا چهارشنبه برابـر ضـوابط و مقـررات ارا    -6. با نرخ مصوب دانشگاه خوابگاه ارائه خواهد شد
تواننـد از   دانشجويان اتباع روزانه نيز همانند دانشـجويان شـبانه مـي    -8. توانند از تغذيه استفاده نمايند مي) يارانه% 40با لحاظ حدود (هزينه تمام شده % 60با پرداخت حدود ) شبانه(انشجويان نوبت دوم د -7

  .دانشگاه به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند پرديس خودگردان هاي ه و متغير دورهاي ثابت  داوطلبان براي كسب اطالع از شهريه -9 .تسهيالت استفاده نمايند
  www.uok.ac.ir :هنشاني وبگا  كردستان ـ سنندجدانشگاه * 

             087-33664600: تلفن         66177-15175: كدپستي   416: پستي صندوق. سنندج، بلوار پاسداران :نشاني
  www.kub.ac.ir :هنشاني وبگا  )ويژه خواهران(كوثر ـ بجنورد ه دانشگا* 

داراي سـلف سـرويس و بوفـه،     -3 .هاي ضروري، موارد خـاص و وام بنيـاد علـوي    هاي مسكن، ازدواج، تغذيه، حج، وام اعطاي وام -2 .تحت نظارت دانشگاه) نيمه خصوصي -نيمه دولتي(داراي خوابگاه  -1
 17شـهريور، خيابـان    17استان خراسان شمالي، بجنورد، چهاراه : نشاني -5. اي داراي كتابخانه، سالن مطالعه، تجهيزات و امكانات كارگاهي، آزمايشگاهي و رايانه -4 .، مشاور مستقرانتشارات تكثير، نمازخانه

  058-32427408 :نمابر             32262862و  32262861 :تلفن           .شهريور شمالي، كوچه شهيد نوريان
  www.gu.ac.ir :هنشاني وبگا  گلستان ـ گرگاندانشگاه * 

  0171-2322806: تلفن  49138-15759: كدپستي  155: صندوق پستي. گرگان، خيابان شهيد بهشتي :نشاني -2. باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي مي -1
  www.gonbad.ac.ir :هنشاني وبگا  نبدگدانشگاه * 

  017-33268882: نمابر        33268883: تلفن     .انتهاي بلوار بصيرت ،خيابان شهيد فالحي ،گنبد كاووس ،استان گلستان: نشاني -2 .گيرد انشجويان خوابگاه تعلق ميبه تمام د -1
  www.guilan.ac.ir :هنشاني وبگا  رشتن ـ يالگدانشگاه * 

داوطلبان جهت اطالع از كليه شرايط و ضـوابط   -2. كند قبول شدگان غيربومي دوره روزانه، امكان اسكان را با توجه به اولويت بندي فراهم مي ، فقط براي1396-97دانشگاه گيالن براي سال تحصيلي  -1
  .مراجعه نمايندنشاني فوق دانشگاه گيالن به وبگاه هاي تماس به  ها و تلفن دانشكده نشانيها،  دانشگاه، شهريه دوره

  www.lu.ac.ir :هنشاني وبگا  آباد خرم ان ـلرستدانشگاه * 
خدمات سـلف سـرويس بـراي دانشـجويان روزانـه و شـبانه براسـاس قـوانين صـندوق رفـاه            -2. نمايد نيمسال خوابگاه واگذار مي 4اين دانشگاه جهت دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد روزانه به مدت  -1

 5كيلـومتر   ،آبـاد  خـرم : نشـاني  :نشاني -4 .باشد قابل ارائه مي) بدون يارانه دانشجويي(ن كارشناسي ارشد پرديس خودگردان خدمات سلف بصورت آزاد براي دانشجويا -3. گردد دانشجويان كل كشور ارائه مي
  1241داخلي  066-33120097: شماره تماس پرديس دانشگاه             066-33120104: نمابر           33120097-33120106: تلفن      .  تهران ـآباد  جاده خرم

  www.umz.ac.ir :هنشاني وبگا  مازندران ـ بابلسردانشگاه * 
و راجعه م فوق توانند جهت اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه مازندران به نشاني دانشجويان گرامي مي -2. باشد ي غيربومي مي ي روزانه دانشگاه مازندران داراي خوابگاه دانشجويي براي دانشجويان دوره -1

  .تماس حاصل نمايند 011-35302820 يا با شماره تلفن
  www.uma.ac.ir :هنشاني وبگا  محقق اردبيلي ـ اردبيلدانشگاه * 

دانشـكده   -2. ولتي برابر مقررات واگذار خواهد شـد شوند، به مدت چهار نيمسال خوابگاه د پذيرفته مي) واقع در شهر اردبيل(هاي روزانه كه در سايت اصلي دانشگاه محقق اردبيلي  به پذيرفته شدگان دوره -1
 .فته شدگان خوابگـاه خـودگردان واگـذار خواهـد نمـود     رهاي روزانه، خوابگاه دولتي و به ساير پذي آباد قرار دارد و به خواهران پذيرفته شده در دوره كيلومتري شهر پارس 20كشاورزي و منابع طبيعي مغان، در 

  045-33512081-90 :تلفن        . خيابان دانشگاه انتهاي ،اردبيل :نشاني -3
  www.maragheh.ac.ir :هنشاني وبگا  مراغهدانشگاه * 

  .باشد صورت خودگردان مي هاي اين دانشگاه به خوابگاه
  www.malayeru.ac.ir :هنشاني وبگا  ماليردانشگاه * 

اطالعـات الزم را كسـب   فـوق   توانند به نشاني مي...  خوابگاه، وام تحصيلي، تغذيه و :مندي از امكانات رفاهي شامل حترم در خصوص بهرهداوطلبين م -2. گيرد به دانشجويان غيربومي خوابگاه تعلق مي -1
     081-33339981-32355390-32355424-33339841: تلفن              65719-95863 :كدپستي            . مالير ـ جاده اراك 4كيلومتر ، مالير: نشاني -3 .كنند
  www.qiet.ac.ir :هنشاني وبگا  هاي نوين قوچان مهندسي فناوريدانشگاه * 

  051-47343001: نمابر    470172612-6: تلفن    67335-94771: كدپستي   .ـ مشهد جاده قوچان 5قوچان، كيلومتر : نشاني -2 .باشد دانشگاه بصورت خودگردان مياين هاي  خوابگاه -1
  www.neyshabur.ac.ir :هنشاني وبگا  يشابورندانشگاه * 

       051-42629001: نمابر    43305000: تلفن       93197-74400: كدپستي.   بلوار جانبازان، انتهاي بلوار اديبشهرك قدس، انتهاي نيشابور،  :نشاني
  www.vru.ac.ir :هنشاني وبگا  ـ رفسنجان) عج(ولي عصردانشگاه * 

     034-34356700 :نمابر        31312188و  31312189 :تلفن       . بهمن، سازمان مركزي دانشگاه 22ميدان  ،رفسنجان: نشاني
  www.velayat.ac.ir :هنشاني وبگا  ايرانشهرـ  واليتدانشگاه * 

  054-37211279 :نمابر        37212289: تلفن      .   بزرگراه شهيد مرادي 4كيلومتر  ،شهرستان ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان: نشاني
  www.hormozgan.ac.ir :هنشاني وبگا  هرمزگاندانشگاه * 

  .دانشگاه هرمزگان فاقد خوابگاه دانشجويي بوده و تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجويي به دانشجويان ندارد
  www.art.ac.ir :هنشاني وبگا  تهرانـ هنر دانشگاه * 

دانشگاه تالش خود را براي معرفي دانشجويان بـه   -4. دانشگاه فاقد خوابگاه مجردي است -3. دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است -2. ن ارائه سرويس رفت و آمد به كرج و بالعكس را ندارددانشگاه امكا -1
دانشجويان دوره روزانه، شـبانه   -6. باشند ئونات اسالمي و پوشش مناسب مطابق با ضوابط تعيين شده ميدانشجويان موظف به رعايت ش -5. هاي خودگردان مورد تاييد وزارت علوم انجام خواهد داد خوابگاه

ـ . شوند فارغ از نوع رشته مدرك كارشناسي، موظفند هزينه اين دروس را پرداخت نمايند و پرديس خودگردان كه به تشخيص گروه اموزشي موظف به اخذ دروس جبراني كمبود و پيش نياز مي ر ايـن اسـاس   ب
تواننـد   به دانشجويان روزانه و شبانه كه واجد شرايط براي دريافت وام باشند در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان، مي -7. احتمال دارد شروع به تحصيل اين نفرات از بهمن آغاز گردد

  .فوق مراجعه نمايند به نشاني دانشگاهوبگاه اطالعات بيشتر در داوطلبان براي كسب  -8. )دهد اعتبار وام تخصيص نمي ،صندوق رفاه به دانشجويان پرديس. (از اين تسهيالت استفاده نمايند
  www.tabrizau.ac.ir :هنشاني وبگا  هنر اسالمي ـ تبريزدانشگاه * 

            041- 35419975:تلفن     51335/4567: صندوق پستي    5164736931: كدپستي .دان حكيم نظاميمي ،خيابان آزادي ،تبريز :نشاني -2 .باشد مي يخوابگاهفاقد هرگونه امكانات  اين دانشگاه -1
  www.aui.ac.ir :هنشاني وبگا  صفهانهنر ادانشگاه * 

باشـد و   براي ترم اول مي) هزار تومان هشتصد( ريال 000/000/8 كه هزينه هر نيمسال حداقلهاي خودگردان استفاده كنند  باشد و دانشجويان بايد از خوابگاه دانشگاه هنر اصفهان فاقد خوابگاه دولتي مي -1
   031-36249841: نمابر 36249840-36248089 :تلفن 1744 :صندوق پستي.     نبش خيابان كليسا، چهارراه خاقاني، خيابان حكيم نظامي ،اصفهان: نشاني -2 .نرخ تورم ساالنه نيز به آن اضافه خواهد شد

  www.yu.ac.ir :هنشاني وبگا  ياسوجدانشگاه * 
به براي اطالع از شرايط اعطاي بورس به وبگاه دانشگاه  .كند بورس تحصيلي اعطا مي ،دانشگاه ياسوج به داوطلبين ممتاز -2 .دهد دانشگاه ياسوج به كليه دانشجويان ورودي جديد، خوابگاه اختصاص مي -1

  074-31001111-31001005: تلفن           .جنب سازمان بهزيستي ،خيابان پاسداران ،ياسوج: ساختمان مركزي نشاني -4 .خيابان دانشجو ،ميدان معلم ،ياسوج :نشاني -3. مراجعه نماييدنشاني فوق 
  www.yazd.ac.ir :هنشاني وبگا  يزددانشگاه * 

گروه، حلقه، ابرساختارها، جبـر  (هاي گرايش جبر و تركيبات  زمينه )الف: هاي پژوهشي موجود در دانشكده رياضي زمينه -2 .پرديس موجود استها اعم از روزانه، شبانه و  ها و دوره خوابگاه براي تمام رشته -1
هندسه منيفلد، هندسه (زمينه گرايش هندسه و توپولوژي  )ج .)ناخآناليز تابعي، آناليز هارمونيك، نظريه تقريب، نظريه عملگرها، هندسه فضاهاي با(هاي گرايش آناليز  زمينه )ب .)جامع، نظريه گراف و تركيبات

   03531233627: تلفن     8915818411: كدپستي      89195-741 :صندوق پستي         .صفاييه، بلوار دانشگاه ،يزد: نشاني -3. )هاي ديناميكي، توپولوژي هاي ديجيتالي، سيستم كامپيوتري و سيستم
  www.bam.ac.ir :هنشاني وبگا  بم مجتمع آموزش عالي* 

بينـي شـده و تحويـل داده     اما براي كليه دانشجويان خوابگاه خودگردان با قيمت مناسـب پـيش  . ن آن ندارديفاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي دولتي بوده و هيچگونه تعهدي براي تام يمجتمع آموزشاين  -1
               034-44215868: تلفن          .بزرگراه خليج فارس ،بم :نشاني -2. خواهد شد

  www.saravan.ac.ir :هنشاني وبگا  سراوانمجتمع آموزش عالي * 
     054-37630098 :كستلف             9951634145 :كدپستي    .بلوار پاسداران، شهرستان سراوان ،استان سيستان و بلوچستان :نشاني

  www.shahreza.ac.ir :هنشاني وبگا  شهرضامجتمع آموزش عالي * 
جهـت   -2 .و الويت استفاده از آنها با دانشجويان دوره روزانه و جديدالورود خواهد بود شوند اداره مي مجتمعباشد كه به صورت مستقيم زير نظر  هاي خودگردان مي آموزش عالي داراي خوابگاه مجتمعاين  -1

  031-53245010 :رنماب  53238380 :تلفن         .71نبش فرعي  ،)ره(بلوار امام خميني ،شهرضا: نشاني -3. مراجعه فرماييد ي فوقمجتمع به نشانكسب اطالعات بيشتر به پايگاه اينترنتي 
  www.bzte.ac.ir :هنشاني وبگا  زهرا آموزش عالي فني و مهندسي بويينمركز * 

امكان ارائه سرويس اياب و ذهاب از تهران، كرج و قزوين به دانشگاه و بالعكس بصورت روزانه بـا قيمـت    -2. شود حدود ارائه ميهاي دانشجويي بصورت خودگردان و با ظرفيت م در اين دانشگاه خوابگاه -1
  028-33894121: نمابر      33894: تلفن      34517-45346: كدپستي).    ره(زهرا، انتهاي بلوار امام خميني بويين: نشاني -3. مصوب وجود دارد

  www.iasbs.ac.ir :هنشاني وبگا  زنجانـ حصيالت تكميلي در علوم پايه مركز ت* 
در آزمون سراسري تا سقف دو ميليـون و  ) 100هاي مورد پذيرش اين مقطع رتبه زير  و مابقي رشته 50رشته علوم كامپيوتر رتبه زير (دانشجويان كارشناسي ارشد در صورت كسب رتبه دو رقمي كشوري  -1

هاي يك رقمي پوشش كامل يـك سـفر علمـي مـورد تاييـد       كنند و از تسهيالت ويژه رفاهي دانشجويي برخوردار خواهند بود، ضمناً براي رتبه دريافت مي) به عنوان دستيار پژوهشي(ماهانه  پانصد هزار ريال
در رشته علوم زمين گـرايش رسـوب شناسـي و سـنگ شناسـي       -2. باشد پابرجا خواهد بود 5/17ي كه معدل كل دوره باال اين امتيازها مادامي. شود دانشگاه در هر سال عالوه بر تسهيالت فوق حمايت مي

هاي مورد پذيرش مركـز تحصـيالت    جهت تشويق به كليه پذيرفته شدگان نهايي كارشناسي ارشد رشته -3. ولوژي و تكنونيك را خواهند داشتئاي با هيدروژ هاي بين رشته رسوبي دانشجويان امكان فعاليت
جهت كسب اطالعات بيشـتر در خصـوص پـذيرش در رشـته رياضـي محـض و        -4 .تاپ جايزه داده خواهد شد اند، يك عدد لپ قبول نهايي شده 20كميلي در علوم پايه زنجان كه با رتبه كل كشوري زير ت

   024-33155142: دورنگار 33151: تلفن 45137-66731 :كدپستي 45195-1159 :صندوق پستي 444انتهاي بلوار استاد يوسف ثبوتي، پالك  ،زنجان: نشاني -5 .كاربردي به سايت دانشكده مراجعه شود



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1396دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  241صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.riaam.ac.ir :هنشاني وبگا  مركز تحقيقات نجوم و اخترفيزيك مراغه* 

امكـان اسـتفاده پذيرفتـه     -2. هاي فني و مهندسي باشند اضي و يا يكي از رشتهكارشناسي فيزيك، ريگرايش فيزيك نجومي اين مركز را انتخاب كنند كه داراي مدرك/رشته يمتقاضيانگردد توصيه مي -1
    041-37412224: نمابر      37412222: تلفن         .خيابان شمس تبريزي شمالي ،)عج(شهرك ولي عصر ،مراغه: نشاني -3. وجود دارد) نيمسال 4حداكثر تا (بدون پرداخت هزينه  شدگان از خوابگاه

  www.ricest.ac.ir :هنشاني وبگا  رساني علوم و فناوري شيراز اي اطالع نطقهمركز م* 
  .باشد فاقد خوابگاه ميدر ترم اول تحصيلي اين مركز آموزشي 

  www.iki.ac.ir :هنشاني وبگا  ـ قم) ره(آموزشي و پژوهشي امام خمينيمؤسسه * 
هـاي آموزشـي نيـز     از كتب، جـزوات و بسـته  ) كالس آنالين و آفالين(مندي از امكانات آموزش مجازي  كترونيكي است كه دانشجو ضمن بهرههاي ال هاي آموزش مجازي، بر پايه استفاده از آموزش دوره -1

در ضـمن بـراي دانشـجو    . سـير آموزشـي اسـت   هاي قبل و نرم افزار خط  تدريس ترم CDهاي آموزشي شامل  هاي آموزش نيمه حضوري، بر پايه استفاده از كتب، جزوات و بسته دوره -2. گردد برخوردار مي
هاي وزارت علوم در صورت به حد نصاب رسيدن نفرات بـراي هـر    ها و دستورالعمل نامه موسسه با توجه به آيين -3. نيز فراهم است) كالس آنالين و آفالين(مندي از امكانات آموزش الكترونيكي  امكان بهره

 13در قـم و تهـران و   ) مجازي و نيمه حضوري(هاي پايان نيمسال  در حال حاضر آزمون -4. كند به صورت متمركز، در شهر قم و با دريافت هزينه اقدام مي هاي رفع اشكال درس، نسبت به برگزاري كالس
شود و امكانات خوابگـاهي   ان نيمسال به صورت حضوري برگزار ميهاي پاي آزمون -5. شود شود و در ديگر شهرهاي كشور در صورت رسيدن به حد نصاب، برگزار مي مركز آزموني در سراسر كشور برگزار مي

براي بانوان و شئونات اسالمي و پوشش مناسـب بـراي آقايـان در    ) چادر(رعايت كامل حجاب برتر  -6. ها توسط دانشجو، فقط در شهر مقدس قم فراهم است در صورت درخواست و پرداخت بخشي از هزينه
شـده بـا     دانشـجويان پسـر پذيرفتـه    -8. باشند شدگان ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي وزارت علوم و موسسه مي پذيرفته -7. ي موسسه الزامي استهاي آموزشي و ادار كليه محيط

مجازي و نيمه حضوري به ميزان كمتر از حـداقل مقـدار شـهريه مراكـز مشـابه اخـذ       هاي  شهريه ثابت و متغير بر اساس ضوابط دوره -9. شوند مند مي رعايت مقررات وظيفه عمومي از معافيت تحصيلي بهره
  .شود و حداكثر نرخ افزايش ساالنه، متناسب با افزايش شهريه مراكز آموزش عالي مشابه خواهد بود يسه موسسه تعيين ميئر  تأشهريه ثابت و متغير به صورت ساالنه و با تصويب هي -10. ميگردد

  www.irphe.ac.ir :هنشاني وبگا  ريزي آموزش عالي ش و برنامهمؤسسه پژوه* 
  .باشد خوابگاه ندارد و تهيه خوابگاه براي دانشجويان غيربومي، بر عهده خود دانشجويان ميسسهؤماين 
  www.icrc.ac.ir :هنشاني وبگا  مؤسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش ـ تهران* 

 تهـران،  :نشـاني  -2 .دانشجويان غيربومي نخواهـد داشـت   تعهدي در قبال تامين امكانات خوابگاهي و يا پرداخت كمك هزينه براي اسكانكانات خوابگاهي بوده و هيچگونهفاقد هرگونه ام سسهؤماين  -1
  021-22956126: تلفن      16688-14811: كدپستي    55آباد، خيابان وفامنش، نبش كوچه شمس، پالك  ميدان حسينبزرگراه صياد شيرازي شمالي، خروجي لويزان، 

  www.imps.ac.ir :هنشاني وبگا  ريزي مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه* 
   021-2290062-3 :تلفن    6شماره  ،)آباد جمال( خيابان شهيد مختار عسگري ،نياوران، تهران: نشاني -3. موسسه داراي امكانات خوابگاهي است -2 .هاي دولتي ساير دانشگاهآموزش رايگان مانند -1

  www.hu.jz.ac.ir :هنشاني وبگا  )ويژه خواهران( قم ـ) الزهرا جامعه(الهيات و معارف اسالمي هدي دانشكده غيرانتفاعي  *
اولويت پـذيرش بـا خـواهران طلبـه      -2 .باشد الزامي مي) س(الزهرا  ي و سياسي جامعه، قوانين و مقررات تربيتي، فرهنگ)حوزه علميه خواهران(، )س(الزهرا با توجه به وابسته بودن دانشكده هدي به جامعه -1

  .، خيابان بوعلي)ساالريه( امين، ميدان دفاع مقدس قم، بلوار :نشاني -3. باشد مي
  www.imamreza.ac.ir :هنشاني وبگا  ـ مشهد) ع(دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا *

اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به واليـت فقيـه و قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي        -1 :باشند ستان قدس رضوي بوده و دانشجويان ملزم به رعايت موارد زير ميوابسته به آ) ع(دانشگاه امام رضا
رعايـت   -3 .هاي مرتبط با دانشگاه براي دختـران و پسـران   اصول عفاف در محيطو رعايت كامل ) ترجيحا چادر براي خواهران(رعايت كامل شئونات و هنجارهاي اسالمي به ويژه حجاب اسالمي  -2 .ايران

دانشـجويان دختـر و غيربـومي واجـد شـرايط مقـررات        -4. نام تعهد مكتوب در خصوص رعايت مفاد فوق اخذ خواهد گرديـد  براي كليه دانشجويان الزامي است و هنگام ثبت 2مفاد مندرج در دفترچه شماره 
 ،خيابان دانشگاه ،مشهد: نشاني -5. آموختگان اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش -5 .توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي استفاده نمايند بگاه دانشگاه مياستفاده از خوا

  .ميدان فلسطين، مشهد: )خواهران( پرديس رضوان نشاني -6               051-38041 :تلفن        .اسرار خيابان
  www.eyc.ac.ir :نشاني وبگاه  كي ايواندانشگاه غيرانتفاعي  *
كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حـوادث قـرار خواهنـد     -2. دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد -1

بـه   -5. گيـرد  درصد تخفيف شهريه تعلق مي 15به تمامي افراد شاغل در نيروهاي مسلح و فرزندان ايشان تا سقف  -4. گردند دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار مي -3. گرفت
دانشجويان با نسبت فـاميلي   -6. گيرد درصد تخفيف شهريه تعلق مي 15شوند تا سقف  نشگاه مشغول به تحصيل ميهاي تربيت بدني اين دا افراد شاغل در وزارت ورزش و جوانان و فرزندان آنان كه در رشته

دانشجوياني كـه   -7. درصد تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت 25مادامي كه به طور همزمان در اين دانشگاه به تحصيل مشغول باشند، به هر كدام تا سقف ) برادري، خواهري، همسري، فرزندي( درجه يك
بـا   -9. گردنـد  منـد مـي   در سالن غذاخوري مجهـز بهـره  ) ناهار( دانشجويان هر روز از وعده غذايي گرم -8. گردند درصد تخفيف شهريه برخوردار مي 10در دو مقطع متوالي در اين دانشگاه تحصيل نمايند از 

هـاي   دانشجويان از كتابخانه ديجيتال، كـارت سـالمت، سـايت    -10. باشد اب از عمده ميادين اصلي تهران و شهرهاي مسير برقرار ميكي صورت گرفته، سرويس اياب و ذه هماهنگي كه با پايانه شهر ايوان
 :نشـاني  -12 .گردنـد  مند مي علمي معتبر دنيا بهرههاي اطالعات  دانشجويان از اينترنت رايگان و دسترسي به منابع و پايگاه -11. گردند مند مي اي و سيستم اطالعات آموزشي مبتني بر وب، بهره مجهز رايانه

             023-34521562: نمابر         34521563 :تلفن               35918-99888:كدپستي                .خيابان دانشگاه اهللا طالقاني، بلوارآيت كي، ايوانشهرستان سمنان،  استان
  www.iuc.ac.ir :اهنشاني وبگ  چابهاردانشگاه غيرانتفاعي  *

             054-35314310: تلفكس        31292205: تلفن         9971773711: دپستيك . صنعتي، تراس بهشت ـ چابهار، منطقه آزاد تجاري :نشاني
  www.khatam.ac.ir :نشاني وبگاه  انتهرـ  خاتمغيرانتفاعي  دانشگاه *
در بـدو ورود از پرداخـت    100تا  51هاي  رتبه -2. اخت كل شهريه ثابت و متغير معاف و مشمول دريافت كمك هزينه تحصيلي مصوب شوراي موسسه خواهند گرديددر بدو ورود از پرد 50تا  1هاي  رتبه -1

هـاي فـوق    حائزين رتبـه  -4. شهريه ثابت و متغير خواهند بودمعاف از  200تا  101هاي  رتبه -3. كمك هزينه تحصيلي مصوب شوراي موسسه خواهند گرديد %50كل شهريه ثابت و متغير معاف و مشمول 
هاي دانشجويي بر اساس ضـوابط وزارت علـوم    دانشجويان از وام -5. مند خواهند بود چنانچه در طول تحصيل به عنوان دانشجوي رتبه اول تا سوم در هر نيمسال معرفي گردند كماكان از امتيازات فوق بهره

در مجالت معتبر علمي و پژوهشي و ) نامه در ارتباط با پايان(دانشجويان كارشناسي ارشد در صورت انتشار مقاله متناسب با رشته تحصيلي  -7. باشد دانشگاه فاقد امكانات خوابگاه مي -6. مند خواهند بود بهره
 مركز رايانه، البراتـوار زبـان، آزمايشـگاه ربـاتيكز، بـرق، شـبكه و كتابخانـه تخصصـي         ؛شاملامكانات آموزشي  -8. نامه آموزشي برخوردار خواهند بود المللي از مزاياي مالي آيين هاي علمي و بين يا كنفرانس

  021-89174500: مابرن       89174004: تلفن.                     30پالك  ،حكيم اعظم يابانخ ،شيراز شمالي يابانخ ،خيابان مالصدرا ،تهران: نشاني -9. باشد مي
  www.khayyam.ac.ir :نشاني وبگاه  خيام ـ مشهدغيرانتفاعي  دانشگاه *
به دانشجويان در يك  -3. شد كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند -2 .نفر 500ظرفيت  هاي متعلق به موسسه با خوابگاه در )هزينه اخذ با( تامين خوابگاه براي كليه دانشجويان دختر -1

 ،مشـهد : نشـاني  -5 .گـردد  بصورت غيرحضوري انجام مـي  ودانشگاه به نشاني فوق نام پذيرفته شدگان از طريق مراجعه به وبگاه  ثبت -4. شود خ دانشجويي در سلف سرويس دانشگاه داده مينوبت غذا با نر
  051-35156-35252777-35134777: تلفن .ميدان مطهري ،بلوار شهيد رفيعي ،)ع(بزرگراه امام علي

  www.alborzq.ac.ir :نشاني وبگاه  قزوينـ  البرزدانش غيرانتفاعي  گاهدانش *
     028-32574045: نمابر   32577190-9 :تلفن         .   قزوينـ شهر محمديه، جنب اتوبان كرج  ،قزوين :نشاني -2. باشد دانشگاه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر مي اين -1

  www.soore.ac.ir :نشاني وبگاه  ـ تهران سورهدانشگاه غيرانتفاعي  *
دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبـال تـامين خوابگـاه     -2. نياز خواهند بود پذيرفته شدگان به تناسب رشته تحصيلي دوره كارشناسي و به تشخيص گروه آموزشي مربوطه موظف به گذراندن واحدهاي پيش -1

پذيرفته شدگان در راستاي اعتالي هنر ديني ملـزم بـه پـژوهش در عرصـه هنـر       -4. باشد هاي تحصيلي به عهده دانشجو مي و اردوهاي علمي و پايان نامه هاي مواد مصرفي كارگاهي كليه هزينه -3. ندارد
هـاي ابالغـي وزارت    نامـه  مصوبات هيات امناء دانشگاه و ضوابط و آيـين ها برابر  از دانشجويان در صورت انصراف يا انتقال به ساير دانشگاه -5. متعهد و منطبق با اهداف سازمان تبليغات اسالمي خواهند بود

هـا و شـئونات    با توجه به اينكه اين دانشگاه به منظور تامين اهداف خاص سازمان تبليغات اسالمي تاسيس شده است در صورت عـدم رعايـت ارزش   -6. علوم، تحقيقات و فناوري شهريه دريافت خواهد شد
  .252پالك  ،خيابان آزادي، بين خوش و آذربايجان، نبش كوچه كاميارانتهران، : نشاني -7. تحصيل نسبت به اعمال مقررات انضباطي حسب مورد اقدام خواهد شداسالمي در طول دوره 

             021-66354245-6: تلفن
  www.shomal.ac.ir :نشاني وبگاه  مال ـ آملشدانشگاه غيرانتفاعي  *
اين دانشگاه هيچگونه تعهـدي بـراي تـأمين خوابگـاه      -2. كليه مقاطع تحصيلي در هر سال تحصيلي بر اساس دستورالعمل مربوط از پرداخت درصدي از شهريه ثابت معاف خواهند شددانشجويان ممتاز  -1

در اولـين نيمسـال    -4. الحسنه تعلق خواهـد گرفـت   تسهيالت بانكي قرض ،شجويان متقاضيبه دان -3. ندارد ولي دفتر تهيه مسكن دانشجو واقع در دانشگاه در اين زمينه همكاري الزم را بعمل خواهد آورد
 ،)نتهراـ   آمل(جاده هراز  5كيلومتر  ،آمل: نشاني -6. مراجعه نمايند فوق توانند براي كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني داوطلبان مي -5. تحصيلي مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد

  011-44203755: نمابر                 44203710-13 :تلفن                       731:صندوق پستي .)ع(سه راهي امامزاده عبداهللا
  www.ashrafi.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني ـ اصفهان *
رعايت حجاب كامل اسالمي توسط دانشجويان دختر، در محـيط دانشـگاه و خـارج از دانشـگاه كـامال       -2. ت براي تمام دانشجويان الزامي استرعايت كامل شئونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيال -1

خوابگـاه بـراي تمـام دانشـجويان دختـر       -4. ند شـد مند خواه هاي اختصاص داده شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مطابق ضوابط در صورت تامين اعتبار بهره دانشجويان از وام -3. الزامي است
اين دانشگاه داراي كليـه   -6. ها براي نيمسال اول و دوم الزامي است اسكان دانشجويان دختر غيربومي جديدالورود در خوابگاه -5. غيربومي به طور خودگردان و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است

، اصـفهان  :نشـاني  -8. الحسـنه بانـك مهـر و سـاير تسـهيالت      ارائه تسهيالت مالي از جمله تقسـيط شـهريه نيمسـال، اعطـاي وام قـرض      -7. باشد و پژوهشي مي امكانات رفاهي، فرهنگي، ورزشي، علمي
            031-36502825 :نمابر      36502820-4 :تلفن       .بلوار قائم جنوبي ،شهر سپاهان

  www.shbu.ac.ir :نشاني وبگاه  اصفهان  شيخ بهايي ـدانشگاه غيرانتفاعي  *
هاي مصـوب وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و      نامه دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين -2. رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است -1

 در( توانند از وام دانشجويي صـندوق رفـاه وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري      دانشجويان براي پرداخت شهريه مي -3.مه دانشجويي برخوردار خواهند بوددانشجويان از مزاياي بي -3. دانشگاه را رعايت نمايد
پانسـيون   -5. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايددرصورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط  -4.استفاده نمايند) صورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه

همچنين براي ساير دانشجويان، ستاد اسكان دانشگاه همكاري الزم را براي تأمين مسكن در سـطح  . پذير است محدود و با پرداخت هزينه مربوطه امكان بصورتخودگردان براي دانشجويان دختر شهرستاني 
اصفهان، شهر بهارسـتان، بلـوار    :نشاني -7 .اي مربوطه ميسر است با پرداخت هزينه يارانه) براي ناهار( استفاده از امكانات رفاهي خودگردان از قبيل استفاده از سلف سرويس -6 .دهد شهر بهارستان انجام مي

    031-36816767 :نمابر  36816761-6: تلفن    81431-53784: كدپستي    . بهشت، نبش خيابان فرشته
  www.sadjad.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهد ـ  صنعتي سجادانشگاه غيرانتفاعي د *
دانشجويان ايـن   -3. همچنين ستاد اسكان دانشگاه در امر اسكان دانشجويان پسر همكاري خواهد نمود -2. باشد نفر ويژه خواهران با اخذ هزينه مي 200اين دانشگاه داراي خوابگاه اختصاصي با ظرفيت  -1

       91881-48848 :كدپستي        .64جالل آل احمد  ،بلوار جالل آل احمد ،مشهد: نشاني -4. توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده نمايند مي دانشگاه
     051-36029110: مابرن          36029000: تلفن



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1396دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  242صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.mohaddes.ac.ir :نشاني وبگاه  وردانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري ـ ن *

    011-44510490: نمابر        44511860-5: تلفن                 .  پنج كيلومتري جاده نور به چمستان، نوري... خيابان شيخ فضل ا  ،نورشهرستان  :نشاني
  www.usc.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ ـ تهران *
وام (الحسـنه دانشـجويان ايـران    تحقيقات و فناوري و نيـز از تسـهيالت صـندوق قـرض     ،دانشجويان اين دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم -1 :رايط و ضوابط عموميش) الف

هاي خصوصي معتبـر   اما تالش خود را جهت اسكان دانشجويان در خوابگاه ،ي در قبال تأمين خوابگاه ندارداين دانشگاه هيچگونه تعهد -2. برخوردار خواهند شد) هاي عادي، ضروري و اضطراريازدواج، وام
خذ تسهيالت شهريه بـا  ها جهت ا با تعدادي از بانك -2. باشد امكان تقسيط شهريه دانشجويان برابر مصوبات هيات امنا و هيات رييسه فراهم مي -1 :شرايط و ضوابط اختصاصي) ب .و مورد تاييد خواهد داشت

شناسي و حائزين رتبه اول در رشته زيست 3تا  1هاي  حائزين رتبه كارشناسي ارشد ناپيوستهداوطلبان ممتاز آزمون  -4. باشد مندي از وام شهريه براي دانشجويان فراهم مي شرايط خاص مذاكره و امكان بهره
 .منـد خواهنـد شـد   آشـتياني بهـره  دانشگاه علم و فرهنگ انتخاب نمايند از مزيت تحصيل رايگان يادمان دانشمند جهادگر دكتـر سـعيد كـاظمي    هاي تحصيلي دانشگاه كه محل تحصيل خود را در ساير رشته

. منـد خواهنـد شـد   پژوهشي دانشگاه بهره هايامه تشويق فعاليتنمالي آيين دانشجويان كارشناسي ارشد به ازاء انتشار يا ارائه هر مقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، از مزاياي -5
هاي  هاي جهاددانشگاهي برابر مقررات و ضوابط مربوط جهت همكاري در طرح هاي الزم و نياز واحدها، موسسات و پژوهشكده آموختگان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه، مشروط به احراز صالحيت دانش -6

دانشجويان امكان اجـراي پايـان نامـه     -8. شود هاي مرتبط، برگزار مي ها و پژوهشكده هاي آموزشي دانشگاه علم و فرهنگ با همكاري پژوهشگاه كليه دوره -7. في خواهند شدعلمي پژوهشي و آموزشي معر
بلـوار اشـرفي    ،فلكـه دوم صـادقيه   ،تهـران : نشـاني  -9. در گروه هـاي مربـوط دارنـد   هاي علمي معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي پس از تاييد و تصويب  هاي تحقيقاتي شبكه برنامه خود را در راستاي طرح

  021-44214750: نمابر   44238171-5: تلفن .كوچه بهار ،خيابان شهيد غموشي ،نرسيده به پل همت ،اصفهاني
  021-23562180: تلفن پژوهشگاه       www.royaninstitute.org :رساني پژوهشگاه رويان نشاني پايگاه اطالع

  www.sau.ac.ir :نشاني وبگاه  يزدـ  هنردانشگاه غيرانتفاعي علم و  *
دانشـجويان   -3. و فناوري را رعايت نمايـد هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات  دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه -2 .رعايت كامل ضوابط پوشش و شئونات اسالمي براي برادران و خواهران -1

بلـوار   يـزد،  :نشـاني  -5. باشـد  براي كليه متقضيان خوابگاه دانشجويي با پرداخـت هزينـه مهيـا مـي     -4. نمايند توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم استفاده  اين دانشگاه براي پرداخت شهريه مي
  035-38264080-89: تلفن             .دانشجو

  www.ustmb.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران ـ بابل *
  011-2191205-9: تلفن           12سرداران  ،خيابان شيخ طبرسي ،بابل ،مازندران :نشاني

  www.qhu.ac.ir :نشاني وبگاه  قرآن و حديث ـ قمدانشگاه غيرانتفاعي  *
هـاي داراي شـرايط    در كدرشته محـل (شركت و موفقيت در مصاحبة عمومي و علمي دانشگاه  -1 :و مجازي )مشهد و اصفهان هايمركز قم، شعبة تهران، واحد(هاي حضوري  اختصاصي دوره شرايط عمومي و) الف

نيـاز   موظـف بـه گذرانـدن دروس پـيش     ،مدرك روان شناسي در مقطع كارشناسي باشندپذيرفته شدگان نهايي در رشتة روان شناسي اسالمي گرايش روان شناسي مثبت گرا، در صورتي كه فاقد  -2 .)خاص
مطابق با تعرفة ...)  اعم از رفاهي، فرهنگي و(هاي جانبي آن  پرداخت شهرية دوره و هزينه -4 .هاي داخلي دانشگاه رعايت كامل ضوابط و دستورالعمل -3. مشخص شده توسط گروه روان شناسي خواهند بود

: 2تبصـره  . گـردد  هاي حضـوري توزيـع مـي    در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان، اعتبار تخصيص داده شده بين دانشجويان واجد شرايط دوره: 1يأت أمناي دانشگاه؛ تبصره مصوب ه
دانشجويان برتر و ممتاز : 3تبصره . معاف خواهند بود) نيمسال 4(، از پرداخت شهريه در طول دوره )زمونرتبة كل داوطلب بدون سهميه در كارنامة اولية آ( كارشناسي ارشد ناپيوستهام آزمون  نفرات اول و سي

بـراي دريافـت   : 4ه تبصـر . نامة مالي دانشگاه از تخفيف در شـهريه برخـوردار خواهنـد شـد     ، طبق آيين... ، پژوهشگران، فعاالن فرهنگي، طالب، حافظان قرآن، ايثارگران و)در طول سنوات مجاز(در هرسال 
كليـة دروس بـه    -6. هاي مجازي كامالً غيرحضوري و از طريق اينترنـت خواهـد بـود    تحصيل در دوره -5. مراجعه نماييدوبگاه دانشگاه به نشاني فوق گرفته شده، به  هاي در نظر اطالعات بيشتر از تخفيف

هـاي مجـازيِ آناليـن،     اي، كالس در كنار دروس الكترونيكيِ چندرسانه -7. گيرد در اختيار دانشجويان قرار مي http://vu.qhu.ac.ir :اي توليد شده و از طريق سايت دانشگاه به نشاني صورت چندرسانه
ساير خدمات آموزشي در طول نيمسال تحصـيلي  هاي دانشجويان به صورت آنالين و آفالين، امكان استفادة دانشجويان از ابزارهاي مختلف آموزش الكترونيكي مانند تاالرهاي گفتگو و  پاسخگويي به پرسش
هاي دانشگاه در سراسر ايران و خـارج از كشـور    هاي مجازي، به صورت حضوري در قم، شعبة تهران و واحد مشهد يا يكي از نمايندگي هاي پاياني هر نيمسال در دوره آزمون -8. گردد به دانشجويان ارائه مي

  .اين دانشگاه مدرك رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء خواهد شد آموختگان به دانش -9. گردد برگزار مي
گيري از استادان مجرب دانشگاهي و حوزوي، كتابخانة تخصصي علـوم حـديث و علـوم     برخورداري از فضاي مناسب آموزشي، امكانات كمك آموزشي مركز رايانه و آزمايشگاه زبان، بهره :امكانات و مزايا) ب

بـه صـورت   (، خوابگـاه خـودگردان   )رصدخانه و آسمان نما در شعبة تهران(رساني و اينترنت، مركز نجوم و ستاره شناسي  قرآني و تاريخ اسالم، تاالرهاي مطالعة جداگانه براي خواهران و برادران، مركز اطالع
   ...). استخر، سونا؛ سالن بدنسازي و(سالن اجتماعات و غذاخوري، مجموعة ورزشي ، )محدود ويژة خواهران، طبق ضوابط و ظرفيت دانشگاه در مركز قم و شعبة تهران

بلوار پانزده خرداد، چهارراه نوبهار، خيابان شهيد نظري ثابت، بعد از شهرك جهاد، موسسة علمي فرهنگـي دارالحـديث،    :مشخصات نشاني ساختمان مركزي دانشگاه در قم :نشاني دانشگاه و واحدهاي تابعه) ج
سـناباد، حدفاصـل   : نشاني واحـد مشـهد  *  .)ع(شهرري، ضلع جنوب حرم حضرت عبدالعظيم : نشاني شعبة دانشگاه در تهران*  021-37785045: نمابر   37176561: ساختمان دانشگاه قرآن و حديث تلفن

  .اعالم خواهد شداز طريق سايت دانشگاه  متعاقباً: نشاني واحد اصفهان* . چهارراه پل خاكي و ميدان تختي، جنب تاالر كسري، مجتمع كوثر
  www.mofidu.ac.ir :نشاني وبگاه  مفيد ـ قمدانشگاه غيرانتفاعي  *
ها و مراكز وابسـته   بخشهاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان و همچنين رعايت حجاب كامل اسالمي و پوشش چادر توسط خواهران در تمام  نامه ون اخالقي و اسالمي و مقررات و آيينئرعايت ش -1

شـهريه   -3. را دارد) با دريافت هزينـه تمـام شـده از دانشـجو    (با توجه به ظرفيت موجود، امكان واگذاري خوابگاه ) اعم از برادران و خواهران(دانشگاه براي پذيرفته شدگان  -2. به دانشگاه مفيد الزامي است
البالغه و سـاير   حافظان قرآن كريم و نهج هاي علمي،  هاي پژوهشي، برگزيدگان جشنواره فعاليت: دانشجوياني كه شرايطي از قبيل -4. وري خواهد بودتحقيقات و فنا ،ها طبق ضوابط مصوب وزارت علوم دوره

باالتر دروس حوزوي با توجـه بـه كارنامـه حـوزوي، تحصـيل       در طول دوره تحصيلي، اتمام پايه هفتم و رتبه دانشجو مسابقات فرهنگي و ورزشي، بر اساس رتبه دانشجو در آزمون ورودي سازمان سنجش و
هاي خدمات جانبي بـر اسـاس تصـويب     برابر مصوبه هيأت امنا هزينه -5. شوند ، از تخفيف در شهريه برخوردار مي)مصوب دانشگاه(نامه تخفيفات  طبق آيين. .. همزمان بيش از يك دانشجو از يك خانواده و

طالب شركت كننـده   -7. از طريق آزمون ورودي سازمان سنجش )ب .ضوابط و مقررات دانشگاه )الف :گيرد پذيرش دانشجويان غيرايراني از دو طريق انجام مي -6ذ خواهد شدشوراي دانشگاه از دانشجو اخ
 فـوق  داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه بـه نشـاني   -8. توانند از بورسيه دانشگاه بهرمند شوند در آزمون دكتري در صورت كسب حدنصاب علمي و شرايط و ضوابط دانشگاه مي

   32925765: نمابر 32130348: تلفن. ميدان مفيد ،متري صدوق 45انتهاي  ،قم: نشاني -9 .مراجعه نمايند
  www.haraz.ac.ir :هنشاني وبگا  آملـ  هرازآبان مؤسسه غيرانتفاعي  *
  . سمت چپ ،كوچه تختي ،29انتهاي دريا  ،آمل، خيابان طالب آملي :نشاني -2 .ت خودگردان تحت نظر دانشگاه وجود داردخوابگاه دانشجويي به صور -1

           011-44296834 :نمابر            44265743-44298308-44298626-44296835: تلفن
  www.apadana.ac.ir :نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي آپادانا ـ شيراز *
معلم، خيابان همت جنـوبي، نـبش   ميدان ، شيراز :نشاني -3. مراجعه نماييدفوق  به نشاني مؤسسه گاهجهت كسب اطالعات بيشتر به وب -2. باشد خودگردان ويژه خواهران مي خوابگاه يكمؤسسه داراي  -1

  071-36318494: نمابر    36300853 :تلفن           71859-86666: كدپستي           23كوچه 
  www.uca.ac.ir :نشاني وبگاه  مؤسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان ـ اروميه

به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صـندوق   -2 .درصد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 20و  30، 50دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم هر ترم آموزشي اين موسسه بترتيب از تخفيف  -1
هاي خود گردان اسكان دهد و هزينه آن به عهده خـود دانشـجو خواهـد     اين موسسه تالش خواهد كرد همه دانشجويان را در خوابگاه -3. شجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفترفاه دان

بـه كليـه    -6. دانشجويان از مزايـاي بيمـه حـوادث برخـوردار خواهنـد شـد       -5. باشد و كتابخانه مياين موسسه داراي سالن ورزشي، سالن استخر و همچنين داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي  -4. بود
  57155-1991: كدپستي              201شماره  ،مجتمع فرهنگي شمس روبروي ،بلوار شهيد باهنر ،اروميه :نشاني -7 .قهرمانان اول ورزشي تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت

          044-33839350: نمابر              33828351-33827771-33829974: تلفن
  www.afagh.ac.ir :نشاني وبگاه  فاق ـ اروميهمؤسسه غيرانتفاعي آ *
تخفيف ويـژه بـراي قهرمانـان     -3. اهد گرفتبه دانشجويان واجد شرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي وام تعلق خو -2 .هاي خودگردان و مهانسراها معرفي خواهند شد دانشجويان به خوابگاه -1

بر اساس  -5 .شود آموختگان اين موسسه كه در مقطع كارشناسي ارشد مجددا آفاق را انتخاب نمايند تخفيف ويژه داده مي به دانش -4. درصد شهريه تحصيلي 100تا  50ورزش، علمي و فرهنگي و هنري از 
دانشجويان واجد شرايط از وام بالعوض صندوق خيريه  -6. گردد الحسنه شهريه با معرفي از طرف موسسه و با شرايط عالي بدون سپرده گذاري پرداخت مي قرض هاي عامل در هر ترم وام نامه با بانك توافق

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

  www.afarinesh.ac.ir :نشاني وبگاه  ـ بروجرد رينش علم گسترفمؤسسه غيرانتفاعي آ *
دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از  -3. باشند مي پذيرفته شدگان المپيادها و جشنواره خوارزمي از تخفيف ويژه شهريه برخوردار -2. باشد اين موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران مي -1

بروجـرد، جـاده    :نشـاني  -6. گيـرد  يط الزم وام تعلق ميبه دانشجويان با شرا -5. باشند هاي معظم شهدا و ايثارگران از تخفيف ويژه شهريه برخوردار مي خانواده -4. تخفيف ويژه شهريه برخوردار خواهند شد
  066-42468380 :نمابر      42468397-42468255: تلفن        593: صندوق پستي).        عج(وليعصر كوي، آباد شمالي اسالم، كمربندي

  www.aletaha.ac.ir :نشاني وبگاه  )ويژه خواهران(ـ تهران ل طه مؤسسه غيرانتفاعي آ *
باشد كـه   هاي پذيرش اين موسسه مي ولويتهاي واالي انقالب اسالمي و رعايت اخالق و احكام دين مبين اسالم و كليه مقررات و ضوابط دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از ا عتقاد به ارزشا -1

 -3. گردنـد  از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان مربـوط بـه وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري برخـوردار مـي        دانشجويان اين موسسه -2. رعايت آن در طول دوره تحصيل براي پذيرفته شدگان الزامي است
اي خصوصـي  هـ  موسسه در خصوص معرفي دانشجويان به خوابگـاه  -4. از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند بود 17هاي برتر در هر نيمسال تحصيلي به شرط اخذ معدل باالي  دانشجويان داراي رتبه

فـوق  توانند براي كسب اطالعات بيشتر از شرايط كلي و اختصاصي موسسه به سايت موسسه بـه نشـاني    داوطلبان مي -5. نمايد داراي مجوز، مشاوره الزم را انجام داده و بر مديريت سالم خوابگاه نظارت مي
  44320647021-47-50 :تلفن.    بان مدرسهشهران، بلوار كوهسار، خيا تهران، نيايش غرب، :نشاني -6. مراجعه نمايند

  www.amol.ac.ir :نشاني وبگاه  لممؤسسه غيرانتفاعي آ *
هـاي   مقام كسب دانشجوياني كه در طول مدت تحصيل حائز -2. نيمسال تخفيف شهريه ارائه خواهد شد موسسه در هر يت امناأبر اساس ضوابط و مصوبات هي) اول هر رشته  رتبه( به دانشجويان ممتاز -1

 :نشـاني  -4. اسـت در نظر گرفته شـده  ) شب در هفته2( براي دانشجويان كارشناسي ارشد خوابگاه رايگان -3. برخوردار خواهند شد سسهؤعلمي و ورزشي در سطح ملي شوند از تخفيف شهريه طبق قوانين م
         011-44229764 :نمابر    44152691-4 :تلفن                          .  20پالك  ،بخش خيابان فياض ،طالب آملي بلوار ،آمل
 www.aihe.ac.ir:نشاني وبگاه  آيندگان ـ تنكابنمؤسسه غيرانتفاعي  *
رفي دانشجويان متقاضـي خوابگـاه بـه    مع -6. امكان كار دانشجويي -5 .بيمه حوادث دانشجويي -4 .پرداخت وام دانشجويي -3 .تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز -2 .تقسيط شهريه در طول تحصيل -1

اي  هاي زبان انگليسي و فني و حرفـه  برگزاري دوره -9 .هاي آموزشي و تحقيقاتي پيشرفته ها و كارگاه مجهز بودن به آزمايشگاه -8 .ارائه خدمات رايگان پزشكي و مشاوره -7 .هاي وابسته به دانشگاه خوابگاه
هـاي بيـرون از دانشـگاه ميسـر      ضمناْ اين موسسه با عقد قرارداد همكاري با مراكز علمي و صنعتي زمينه را بـراي فعاليـت  . جانبازان و ايثارگران ،هاي شهدا خانواده اعطاي تسهيالت ويژه به -10 .در دانشگاه

  011-54288851-4 :تلفن     .جنب سالن ورزشي ،كوچه شهيدان حيدري ،خيابان فردوسي غربي ،تنكابن :نشاني -11 .نمايد مي



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1396دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  243صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.kamal.ac.ir :هنشاني وبگا  آئين كمال ـ اروميهمؤسسه غيرانتفاعي  *

  044-33477058: نمابر    33476462-33441872: تلفن    571551998 :صندوق پستي   5715938911 :كدپستي  .18پالك  ،جنب بانك صادرات اروميه، خيابان دانشكده، :نشاني
 www.abrar.ac.ir:نشاني وبگاه  )ويژه خواهران( تهرانـ  غيرانتفاعي ابرار مؤسسه *

   021-77165921-77162544: تلفن             466، پالك بين سي متري نارمك و چهارراه خاقاني، خيابان دماوندتهران، : نشاني
 www.ebne-yamin.ac.ir:نشاني وبگاه  ـ سبزواربن يمين امؤسسه غيرانتفاعي  *

  .ابط عمومي و اختصاصي مؤسسه به وبگاه مؤسسه به نشاني فوق مراجعه نماييدبراي اطالع از شرايط و ضو
  www.atrak.ac.ir :نشاني وبگاه  ـ قوچان اتركمؤسسه غيرانتفاعي  *

  051-47231737-39 :تلفن .            3 نبش طالقاني ،بلوار طالقاني، قوچان: نشاني
  www.ijtihad.ac.ir :نشاني وبگاه  ـ قم اجتهادمؤسسه غيرانتفاعي  *
 همسـر و (طالب و خانواده محترم آنان  -3. باشند مند مي دانشجويان ممتاز، از تخفيف در شهريه بهره -2. باشند مند مي حافظان و قاريان قرآن، با ارائه گواهي معتبر، از تخفيف در شهريه نيمسال اول بهره -1

در صـورت احـراز شـرايط،     -5. باشـند  منـد مـي   از تخفيـف بهـره  ) همسر و فرزنـدان (خانواده معزز شهدا، ايثارگران و جانبازان گرانقدر و خانواده آنان  -4 .باشند مند مي در هر نيمسال از تخفيف بهره) فرزندان
 -8. رعايت مـوازين اسـالمي بـراي دانشـجويان الزامـي اسـت       -7 .در خصوص تسهيالت و تخفيفات و شرايط آنها به سايت موسسه مراجعه فرماييد -6. توانند از تقسيط شهريه استفاده كنند دانشجويان مي

هاي موسسه، به داوطلبان  در خصوص انتخاب رشته -10. ي آموزش عالي اجتهاد موجود است اطالعات تفصيلي رشته در سايت موسسه -9. براي دانشجويان خواهر الزامي است) چادر(استفاده از حجاب برتر 
   3715696973: كدپستي .14، پالك )شهيد پروان( 2، جنب فضاي سبز، كوچه 10خيابان معلم غربي، معلم  ،قم): نام محل ثبت(ساختمان آموزشي  نشاني -11 .گردد ارائه مي محترم، مشاوره تحصيلي تلفني

   37135-1173: صندوق پستي    3715785954: كدپستي       .35، پالك))ره(كوي بيت امام خميني ( 11 خيابان معلم غربي، معلم ،قم: آموزشي ـساختمان اداري نشاني  -12
  025-37749201: نمابر     37749200: تلفن

  www.ahrar.ac.ir :نشاني وبگاه  احرار ـ رشتمؤسسه غيرانتفاعي  *
بلـوار الكـان، بلـوار     ،فلكـه گـاز   ،رشت :نشاني -3. هاي خودگردان استفاده نمايند بگاهتوانند از خوا خوابگاه ميدانشجويان متقاضي استفاده از -2. خواهند شد ممتاز از تخفيف شهريه برخورداردانشجويان -1

              013-33424256 :نمابر       33424372: تلفن).    ره(خميني ابتداي شهرك سيد احمد ،بعد از كارخانه ايران برك ،پروفسور سميعي
  www.adib-mazandaran.ac.ir :گاهنشاني وب  اديب مازندران ـ ساريمؤسسه غيرانتفاعي  *
بـه دانشـجويان غـذاي     -3. گيـرد  به دانشجويان با شرايط الزم وام تعلق مي -2. شود در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كسب كنند درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده مي -1

 -6. دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد -5. پذيرد د و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران انجام ميهمكاري با بنياد شهي -4. شود اي داده مي يارانه
امكان تردد دانشجويان بـا اسـتفاده از    -7. شود ز شهريه ثابت تخفيف داده ميهاي برتر كشوري يا استاني را كسب نمايند درصدي ا رتبه...  هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، علمي و به دانشجوياني كه در رشته

   011-33033941-43 :تلفن             .نرسيده به دانشگاه آزاد اسالمي ،آباد بلوار فرح ،ساري: نشاني -8. سرويس اياب و ذهاب موسسه وجود دارد
  www.adiban.ac.ir :نشاني وبگاه  سارگرماديبان ـ مؤسسه غيرانتفاعي  *
هاي مهارتي  برگزاري دوره -4 .التحصيالن ريزي جهت اشتغال فارغ برنامه -3 .امكان استفاده از تسهيالت بانكي بدون بهره براي پرداخت شهريه -2 .باشد ارائه خوابگاه دانشجويي بدون پرداخت اجاره مي -1

اي براي كليه دانشجويان فراهم  باشد و امكان استفاده از غذاي يارانه سلف سرويس و بوفه دانشجويي داير مي -6 .ان تقسيط در پرداخت شهريهامك -5 .با هزينه دانشگاه جهت اماده سازي افراد براي اشتغال
تـرم بعـد از تخفيـف شـهريه      باشـد در  17نيمسال آنـان بـاالي    دانشجوياني كه معدل -8. اي دانشگاه با امكان اتصال نامحدود به اينترنت براي كليه دانشجويان قابل استفاده است سايت رايانه -7. باشد مي

تواننـد از تخفيـف شـهريه     موسسه مشغول بـه تحصـيل باشـند مـي    اين مادامي كه دو دانشجو از يك خانواده در  -10. امكان استفاده از كتابخانه ديجيتال در كنار كتابخانه فيزيكي وجود دارد -9. برخوردارند
هـاي موسسـه در دو روز    كـالس  -12. خواهنـد بـود   آموختگان موسسه در مقاطع باالتر اين موسسه پذيرفته شوند از تخفيف شهريه در كل طول تحصـيل برخـوردار   صورتي كه دانش در -11. استفاده نمايند
  .بين پل هوايي و شهرك صنعتي ،تهران ـشمالي جاده مشهد ضلع  ،گرمسار: نشاني -13. ريزي گردد گردد براي افراد شاغل حتما دو روز آخر هفته برنامه شود و تالش مي تشكيل مي

  023-34557261-66 :تلفن
  www.ershad.pafcoerp.com :نشاني وبگاه  دماوندـ  ارشادمؤسسه غيرانتفاعي  *

  021-66483608: نمابر     66483602-7: تلفن     14168-34311: كدپستي     21پالك   تهران، خيابان انقالب اسالمي، ابتداي خيابان وصال شيرازي، كوچه شهيد رضا نايبي،: نشاني واحد خواهران
  021-76332410: نمابر    76332404-9: تلفن     39719-11113: كدپستي.   دماوند، گيالوند، روبروي پليس راه ابتداي شهرگ كار، جنب گاز، خيابان شهيد تندگويان: نشاني واحد برادران

  www.urumi.ac.ir :نشاني وبگاه  اروميهـ  ميروامؤسسه غيرانتفاعي  *
و پذيرفته شدگان بومي با رتبه بهتـر   1500پذيرفته شدگان با رتبه بهتر از  -2. باشند شهريه معاف مي% 100از پرداخت  1500و پذيرفته شدگان بومي با رتبه بهتر از  1000پذيرفته شدگان با رتبه بهتر از  -1

% 100تواننـد از تخفيـف    و رتبه آنـان در ميـان دانشـجويان آن دوره، مـي    ) 18حداقل (شدگان بومي، با توجه به معدل ترم قبل  در طول تحصيل پذيرفته -3. باشند ه معاف ميشهري% 50از پرداخت  2500از 
و رتبـه آنـان در ميـان دانشـجويان آن     ) 17(گان بومي، با توجه به معدل ترم قبل حـداقل  شد در طول تحصيل پذيرفته -4). دانشجويان دوره% 25حداكثر (نامه، استفاده نمايند  شهريه، به غير از شهريه پايان

جتمـع  زمينـه طراحـي مـدارهاي م   ـ   هاي ميكروالكترونيـك  عالقمندان به انتخاب رشته -5). دانشجويان دوره% 25حداكثر (نامه، استفاده نمايند  شهريه، به غير از شهريه پايان% 50توانند از نخفيف  دوره، مي
هاي دولتـي   التحصيل دوره كارشناسي پيوسته يكي از دانشگاه اولويت اول و اينكه فارغ 20ها جزء  زمينه طراحي مدارهاي مجتمع ديجيتال اين موسسه، در صورت انتخاب اين رشته-آنالوگ و ميكروالكترونيك

داوطلبـان بـراي كسـب     -6. توانند از تحصيل رايگان برخوردار شوند در دروس تخصصي مي 15و  14ها باشند، با معدل كل  استانهاي سراسري تهران و يا ساير مراكز  اروميه، صنعتي اروميه، تبريز، دانشگاه
  .دنتماس حاصل فرماي 044-33489603-4: هاي مراجعه و يا تلفن فوق اطالعات بيشتر به وبگاه موسسه به نشاني

  www.arvandan.ac.ir :هنشاني وبگا  خرمشهرـ  روندانامؤسسه غيرانتفاعي  *
  .جنب دبستان شهيد رجايي ،كوي نيرو ،)ع(اتوبان علي ابن ابيطالب ،خرمشهر: نشاني -2 .گيرد شهريه ثابت تخفيف شهريه در نظر مي درصد 10و  20، 30هاي اول تا سوم به ترتيب  موسسه براي رتبه -1

   061-53536422: تلفكس
  www.asrar.ac.ir :اني وبگاهنش  مشهدـ  اسرارمؤسسه غيرانتفاعي  *
دانشجويان رتبه اول تا سوم در هـر تـرم از تخفيـف شـهريه برخـوردار       -2. هاي خودگردان انجام خواهد داد مطابق سنوات گذشته موسسه براي اسكان دانشجويان غيربومي، هماهنگي الزم را با خوابگاه -1

التحصـيل   دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي با رتبه اول فـارغ  -4. كشوري و دانشگاهي حائز رتبه شوند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد دانشجوياني كه در مسابقات ورزشي و علمي -3. خواهند شد
 .69معلـم   ،بلـوار معلـم   ،مشـهد  ):1سـاختمان شـماره   (ي نشاني سازمان مركز -5. كسب كرده باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد 500شده باشند يا در آزمون ورودي كارشناسي ارشد رتبه كمتر از 

   051-38661770-5: تلفكس              9189899363: كدپستي
  www.osve.ac.ir :نشاني وبگاه  تبريزـ  اسوهمؤسسه غيرانتفاعي  *
به دانشجويان رتبـه   -2 .مند خواهند شد بهره.. . استفاده از استخر و سوناي ويژه دانشجويان و ،و علمي اردوهاي تفريحي، راهيان نور اعزام به سفر، سالن ورزشي، دانشجويان از امكانات رفاهي شامل غذا -1

به طرف  ،ان شهيد فهميدهميد، اتوبان پاسداران، تبريز :نشاني -4. هاي مختلف ورزشي و فرهنگي جوايز ويژه اعطا خواهد شد به دانشجويان داراي مقام در رشته -3 .اول و دوم تخفيف شهريه داده خواهد شد
            041-36665603: نتلف             .  خيابان سبالن ،كوي الهيه، باغميشه

  www.eshragh.ac.ir :نشاني وبگاه  بجنوردـ  اشراقمؤسسه غيرانتفاعي  *
هـاي تربيـت    سالن ورزشي جهـت كـالس  ، خوابگاه در قالب بخش خصوصي، سالن غذاخوري و بوفه، يداراي تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاه: باشد امكانات رفاهي و خدمات اين موسسه شامل موارد زير مي

  .شركت اتوبوسراني از سطح شهر به محل دانشگاه ،سرويس اياب و ذهاب، تخفيف شهريه جهت دانشجويان رتبه ممتاز در هر ترم، تخصيص وام صندوق رفاه، بدني و فوق برنامه
          058-32285709 :نمابر       32285701-7 :تلفن .       المللي بعد از نمايشگاه بين، اركان ـ جاده اسفراين 5كيلومتر ، بجنورد :نشاني

  www.eqbal.ac.ir :نشاني وبگاه  اقبال الهوري ـ مشهدمؤسسه غيرانتفاعي  *
درصد شهريه ثابت جهت نيمسال بعـد برخـوردار خواهنـد     50د درسي را در سنوات مجاز اخذ نموده باشند از تخفيف واح 8در هر نيمسال تحصيلي به دانشجويان رتبه اول در هر گروه آموزشي كه حداقل  -1
    051-38210073: نمابر       38210075-7 :تلفن      .9سرافرازان  ن،بلوار سرافرازا ،بلوار پيروزي ،مشهد :نشاني -3 .ضمنا براي دانشجويان سرويس اياب و ذهاب رايگان در نظر گرفته شده است -2 .شد 

  www.ekbatan.ac.ir :نشاني وبگاه  قزوينـ كباتان امؤسسه غيرانتفاعي  *
  028-32579096 :تلفن              .خيابان فرهنگ ،بلوار دانشگاه ،شهر محمديه ،استان قزوين: نشاني

  www.alghadir.ac.ir :نشاني وبگاه  الغدير ـ تبريزمؤسسه غيرانتفاعي  *
ارائه خوابگـاه خـودگردان بـه دانشـجويان دختـر و معرفـي        -3 .درصدي به دانشجويان شاهد و ايثارگر100ارائه تخفيف  -2. گردد بر اساس مقررات داخلي موسسه تمهيداتي ارائه مي به دانشجويان ممتاز -1

امكـان اسـتفاده از    -6 .نامه وزارتـي  اي برابر آيين ارائه غذاي گرم يارانه -5 .ان طبق مقررات صندوق رفاه دانشجويانتسهيالت پرداخت وام شهريه به دانشجوي -4 .هاي خودگردان دانشجويان پسر به خوابگاه
هـاي درس   برگزاري كـالس  -7 .نبصورت رايگان براي دانشجويا) سيويليكا( هاي ايران ها و همايش استفاده از بانك اطالعاتي جامع مقاالت كنفرانس -6. مجالت و كتب بصورت نسخه چاپي و الكترونيكي

  041-33822204 :نمابر        33822203-8 :تلفن         .جنب مجتمع آموزشي علوي  ،انتهاي خيابان گلها ويالشهر، تبريز، :نشاني -8. )پنجشنبه و جمعه( در دو روز آخر هفته
  www.unialmahdi.ir :نشاني وبگاه  )ويژه خواهران(ـ اصفهان لمهدي مهر امؤسسه غيرانتفاعي  *
به دانشجويان واجد شرايط بر اسـاس ضـوابط صـندوق رفـاه      -2. شهريه ثابت برخوردارخواهد شد درصد 50، 60، 70دانشجويان رتبه اول، دوم و سوم هر سال تحصيلي اين موسسه به ترتيب از تخفيف  -1

. گـردد  الحسنه پرداخت مـي  نك عامل، شهريه دوره تحصيلي دانشجوي متقاضي با معرفي نامه از طرف موسسه به صورت وام قرضنامه همكاري با با بر اساس تفاهم -3 .گيرد دانشجويي وام شهريه تعلق مي
اي، بيمـه   ن، يك نوبـت غـذاي يارانـه   خوابگاه خودگران ويژه خواهرا: دانشجويان از امكانات رفاهي شامل-5 .امور ايثارگران، كميته امداد و بهزيستي در خصوص پرداخت شهريه همكاري با بنياد شهيد و -4

  .اصفهان، سپاهان شهر، انتهاي بلوار غدير، بلوار پاسداران شمالي: نشاني -5 .بهره مند خواهند شد...  حوادث، مشاوره، پزشك، اردوهاي علمي، تفريحي و
        031-36518161: نمابر       36516821-36508280: تلفن

  www.alvand.ac.ir :نشاني وبگاه  مدانهـ  لوندامؤسسه غيرانتفاعي  *
تواننـد از وام دانشـجويي    دانشـجويان مـي   -3 .بينـي شـده اسـت    از سوي موسسه غذاي گرم با يارانه براي دانشجويان پيش -2 .هاي خودگردان مورد تاييد استفاده نمايند توانند از خوابگاه دانشجويان مي -1

 -6. باشـد  هـاي مـورد نيـاز مـي     موسسه مجهز به كارگاه -5 .هاي علمي از سوي موسسه فراهم شده است امكان دسترسي دانشجويان به منابع الكترونيك و پايگاه -4. صندوق رفاه دانشجويي استفاده نمايند
   .جنب مركز آموزش مخابرات ،ار زينبيهبلو ،ميدان امامزاده عبداهللا ،همدان: نشاني -7. مراجعه نماييد فوق توانيد به سايت موسسه به نشاني جهت كسب اطالعات بيشتر مي

  081-34246748: نمابر   34246747: تلفن



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1396دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  244صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.iju.ir :نشاني وبگاه  ـ يزد) ع(امام جوادمؤسسه غيرانتفاعي  *
دانشـجويان از مزايـاي وام شـهريه در     -2. تامين خواهد شد )موقت م يائخوابگاه خودگردان دا(دانشگاه در موقعيت مكاني ممتاز شهري قرار گرفته است و براي كليه متقاضيان خوابگاه با نظارت دانشگاه  -1

، فرهنگي و ورزشي هـر رشـته،   )رتبه اول تا سوم( علمي دانشجويان ممتاز -3. و مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردارند) در صورت مساعدت صندوق رفاه دانشجويان(ريال  000/000/10 هر ترم تا سقف
پرداخـت   -5. شـود  ريال در هر ترم پرداخت مـي  000/000/10 به پذيرفته شدگان با رتبه تك رقمي به مدت سه نيمسال مبلغ -4. شوند برخوردار مي% 50تا سقف  )ثابت و متغير( يت شهريهدر هرترم از معاف

رنت وايرلس، كتابخانه مركزي و ديجيتال، باشگاه كارآفريني، مركز رشد كسب و كار، مركز مشـاوره  هاي كامپيوتري، اينت امكان استفاده رايگان از سايت -6. شهريه هر ترم به صورت اقساط امكان پذير است
       0351-8281200-4: تلفن.    بلوار جواد، بلوار شهيدان اشرف، ميدان اطلسي، يزد :نشاني -7 .باشد مهيا مي )با نرخ دانشجويي( و سلف سرويس غذاخوري

  www.andishmand.ac.ir :نشاني وبگاه  ـ الهيجان انديشمندمؤسسه غيرانتفاعي  *
  013-42420294 :نمابر       42420291-3 :تلفن             4415173795: كدپستي     .نخجير شرقي ،خيابان نخجير كاليه، ميدان شيخ زاهد ،الهيجان :نشاني

  www.energy.ac.ir :نشاني وبگاه  ساوهـ  رژيانمؤسسه غيرانتفاعي  *
 .رعايـت كليـه مقـررات وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري الزامـي اسـت         -2 .هسـتند  از تخفيـف شـهريه برخـوردار    ،رشته بنابر تعداد پذيرفته شـدگان در آن رشـته   سوم هر هاي اول تا انشجويان رتبهد -1
 .آمد، غذاي گرم روزانه و امكانات محدود خوابگـاه خـودگردان فـراهم اسـت     امكانات رفت و -4. اهند شدخو دانشجويان از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان و مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار -3
دان ميـ ، سـاوه : نشـاني  -6. هاي خصوصي با اساتيد راهنما، مشاوره اجتماعي، روانپزشك، پزشك به صـورت رايگـان دسترسـي خواهنـد داشـت      كليه دانشجويان در طول ترم به جلسات عمومي و مشاوره -5

        086-42228096 :نمابر            42228093-95 :تلفن        39177-97147: كدپستي           .12ساوجي  ،ميدان عاشورا ،)عج(بلوار وليعصر ،شهرداري
  www.bakhtar.ac.ir :نشاني وبگاه  ايالمـ  باخترمؤسسه غيرانتفاعي  *
در پايان هر دوره تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتيب  -2. الحسنه بانك مهر و صندوق رفاه دانشجويان از طريق اعطاي وام قرضشهريه دانشجو % 100فراهم شدن امكان تامين  -1

رنـدگان المپيادهـاي علمـي، ورزشـي، فرهنگـي، حضـور دو       تخفيفات ديگري براي نويسندگان مقاالت دانشـجويي، ب  -3. درصد شهريه ثابت يك ترم بعنوان تخفيف شهريه منظور خواهد شد 50و  75، 100
نامه تشويق و تخفيف شهريه دانشجويان اعمـال خواهـد    بناي آييندانشجو از يك خانواده، برندگان مسابقات قرآني و مذهبي، دانشجوياني كه براي مقاطع باالتر در همين مركز دانشگاهي پذيرفته شوند، بر م

تواننـد از خـدمات سـلف     دانشـجويان در طـول تحصـيل مـي     -5. گيرد انشجويان دختر و پسر غيربومي ورودي هر سال تحصيلي در حد امكان و بصورت خودگردان صورت ميتامين خوابگاه براي د -4. شد
  .ايالم، رزمندگان، ميدان دانش، انتهاي خيابان مهديه: نشاني -6. سرويس، بوفه دانشجويي، مركز مشاور، مركز جوار دانشگاهي، كتابخانه و سايت رايانه دانشگاه و اينترنت واي فاي استفاده نمايد

   084-32201400: رنماب       32201401-4: نفتل
  www.barayand.ac.ir :نشاني وبگاه  شاهرودـ  برايندمؤسسه غيرانتفاعي  *

  023-32397825-7 :تلفن   3614898547 :كدپستي  . ابتداي خيابان نيايش ،شاهرود، شهرك دانشگاه، خيابان پژوهش :نشاني
  www.basir-abyek.ac.ir :نشاني وبگاه  آبيكـ  بصيرمؤسسه غيرانتفاعي  *
سـرويس ايـاب و    -3 .پـذيرد  نام به صورت اينترنتي انجام مي ثبت -2. كيلومتري تهران واقع شده است 70در فاصله ) غذاي گرم و امكانات آزمايشگاهي(موسسه با امكانات آموزشي و رفاهي مناسب اين  -1

هاي حسـابداري، بازرگـاني،    هاي آموزشي به صورت رايگان در حوزه كارگاه -5. امكان تقسيط شهريه و اعطاي وام دانشجويي ميسر است -4. باشد ذهاب دانشجويان خودگردان و با نظارت موسسه برقرار مي
، جنـب اتوبـان  ، آبيك :نشاني -7. ها و دو دانشجو از يك خانواده ير و تشويق براي دانشجويان ممتاز ورودي، دانشجويان ممتاز طي دورهتخفيف، تقد -6. گردد مهندسي برگزار مي ـرفتاري، روانشناسي و فني  

               028-32896340: نمابر            32894858-9 :تلفن                .نيايش بلوارميدان مادر، 
  www.besat.ac.ir :شاني وبگاهن  كرمانـ  بعثتمؤسسه غيرانتفاعي  *

  034-33243536-33243528-33243525: تلفن        .سمت راست ،جوپارنرسيده به سه راه  ،بزرگراه عاشقان واليت ،كرمان :نشاني
  www.bonyan.ac.ir :نشاني وبگاه  شهر شاهينـ بنيان مؤسسه غيرانتفاعي  *
پرسرعت در تمامي نقاط، كتابخانه به همراه سالن مطالعه، سلف،  wirelessواينترنت  ITشجويان دختر وپسر به صورت خودگردان، مجهز به سيستم كامل هاي مجهز براي دان اين موسسه داراي خوابگاه -1

دانشجويان ممتاز در حوزه آمـوزش و فعـال در    اين مؤسسه از در -2. همچنين از امور فرهنگي، مشاوره و پژوهشكده و سلف سرويس برخوردار است. باشد هاي كمك آموزشي مانند ويديو پرژكتور مي دستگاه
 خيابـان مخـابرات   ،شاهين شـهر : نشاني -3. شود و به كليه دانشجويان ممتاز فضاي مطالعه مجزا داده مي آيد نيز دانشجويان پژوهشگر فعال در پايان هر نيمسال تحصيلي قدرداني بعمل مي حوزه فرهنگي و

   031-45224255 :نمابر       45220511-45223236 :تلفن                   8316663191:صندوق پستي             234الك پ ،شرقي 6فرعي  ،)دهخدا(
  www.baharihe.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهدـ  بهارمؤسسه غيرانتفاعي  *
تخفيـف   -2. كننـد  انتخاب مي ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي به عنوان اولويت اول بين دانشگاهسه را درموساين ثابت در ترم اول براي داوطلباني كه در انتخاب رشته،  درصد شهريه 50تخفيف  -1

  .منعقد نموده استهاي خودگردان رسمي جهت دانشجويان غيربومي قرارداد  اين موسسه با خوابگاه -3. )00/17(هفده شهريه ثابت براي دانشجويان رتبه اول تا سوم به شرط دارا بودن حداقل معدل 
   051-38817019: نمابر  38840455 -38837199 -38817114: تلفن  91895-1761: صندوق پستي ).روبروي ايستگاه مترو كوثر( 32، پالك 2آباد، بلوار كوثر، كوثر شمالي  وكيل مشهد، بلوار: نشاني -4

  www.baharan.ac.ir :نشاني وبگاه  گرگانـ  بهارانمؤسسه غيرانتفاعي  *
همكـاري بـا بنيـاد شـهيد و امـور ايثـارگران در خصـوص         -4 .برخورداري دانشجويان از بيمه حوادث -3 .اي به دانشجويان تحويل غذاي گرم يارانه -2 .وام تحصيلي به دانشجويان واجد شرايط ياعطا -1

هاي فرهنگـي   آور در فعاليت تخفيف بخشي از شهريه ثابت به دانشجويان مقام -6 .رتبه اول تا سوم هر ترم تحصيليتخفيف بخشي از شهريه ثابت به دانشجويان  -5 .پرداخت شهريه فرزندان شاهد و ايثارگر
ورزي جهـت انجـام   هـاي كشـا   هاي مجهز به ويديو پروژكتور، كتابخانه، سلف سرويس، سالن كنفرانس، سـالن كـامپيوتر و زمـين    برخورداري از امكانات و فضاي آموزشي مناسب شامل كالس -7 .و ورزشي
هـاي   معرفي دانشجويان غيربـومي بـه خوابگـاه    -9 .جهت ادامه تحصيل در مقاطع باالتر) دانشجويان شاگرد اول و ممتازين( آموختگان واجد شرايط معرفي دانش -8 .هاي مختلف هاي مرتبط با رشته عمليات

  .5بلوار جرجان، انتهاي جرجان  ،گرگان: نشاني -12. تقسيط شهريه در طول يك نيمسال تحصيلي -10 .ق موسسهخودگردان داراي مجوز رسمي از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از طري
  017-32173670: نمابر     32174540-32171034-32173671: تلفن    49148-98939: كدپستي

  www.bahmanyar.ac.ir :نشاني وبگاه  كرمانـ  بهمنيارمؤسسه غيرانتفاعي  *
 درصـد  20قـرار گيـرد از    19در طول تحصيل دانشجوياني كه معدل نيمسـال آنهـا بـاالي     -2. كند شود را پرداخت مي ها براي دانشجوياني كه مقاالت آنها پذيرفته مي در كنفرانس نام هزينه ثبتموسسه  -1

   .5 نبش شمالي، 4 اميركبير، بلوار جمهوري اسالمي بلوار اميركبير، كرمان: نشاني -4 .مايدن هماهنگ مي موسسه براي دانشجويان دختر خوابگاه دانشجويي -3. شوند تخفيف شهريه برخوردار مي
   034-32110522 :نمابر      32110151 :تلفن

  www.binaloud.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهدـ  بينالودمؤسسه غيرانتفاعي  *
منـد   هاي مطالعه و سالن غـذاخوري بهـره   منظوره ورزشي، سالن به وسايل مدرن كمك آموزشي بوده و موسسه از سالن بسيار بزرگ و چندها مجهز  ها، سالن اجتماعات و كارگاه ها، آزمايشگاه كليه كالس -1

رالعمل مربـوط از تخفيـف شـهريه    دانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي در هر سال تحصـيلي بـر اسـاس دسـتو     -3. به دانشجويان متقاضي، وام كمك شهريه در هر نيمسال تعلق خواهد گرفت -2. است
 .دانشجويان از مزايـاي بيمـه حـوادث دانشـجويي برخـوردار خواهنـد بـود        -5. هاي دولتي در خصوص پرداخت شهريه همكاري خواهد شد ارگانسوي با دانشجويان معرفي شده از  -4. برخوردار خواهند بود

هـاي آموزشـي، فرهنگـي، پژوهشـي و      از دانشجويان برتر در حـوزه  -8. باشند مند مي كليه دانشجويان از خدمات مشاوره و سالمت بهره -7. دشون اردوهاي زيارتي، سياحتي و علمي در هر سال برگزار مي -6
هاي علمي دانشـجويي   گي، اجتماعي و انجمنهاي فرهن هاي فعال در حوزه موسسه داراي كانون -10. هاي ملي موسسه به صورت رايگان خواهد بود شركت در همايش -9. شود ورزشي در هر سال تقدير مي

  .4نبش معلم  ،بلوار طرقبه ،مشهد :نشاني -12 .هاي گذشته تمهيداتي فراهم خواهد نمود اين موسسه تعهدي براي خوابگاه ندارد، ولي همانند سال -11. باشد مي
    051-34230563: نمابر    34230562-5: تلفن

  www.beyhagh.ac.ir :نشاني وبگاه  سبزوارـ  بيهقمؤسسه غيرانتفاعي  *
  051-44668870-2 :تلفن                   .نبش چهار راه امداد ،سبزوار: نشاني

  www.parsrazavi.ac.ir :نشاني وبگاه  گنابادـ  پارس رضويمؤسسه غيرانتفاعي  *
  0533-7229115 و 7229117: تلفن  .گناباد، خيابان ناصرخسرو، روبروي سالن شهيد كفايي :نشاني

  www.parsa.ac.ir :نشاني وبگاه  بابلسرـ  ارساپمؤسسه غيرانتفاعي  *
   011-35339301: نمابر         35250682-6: تلفن.              11پور، پالك  بابلسر، بلوار شهيد شريفي، خيابان شهيد كهن، كوچه شهيد محمد حسين: نشاني

  www.parsian.ac.ir :نشاني وبگاه  ن قزوينبيدستاـ  ارسيانپمؤسسه غيرانتفاعي  *
شـدگان   پذيرفتـه  -3 .رعايت شئون دانشجويي براي كليه دانشجويان الزامي است -2 .مطلقه فقيهمبين اسالم و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به ويژه واليتاعتقاد و باور به دين -1

   028-33292450-1: تلفن          .تهران، بعد از پل پلي ويناـ جاده قديم قزوين  5قزوين، كليومتر : نشاني -4. باشند شهريه معاف مي كشوري از پرداخت 10تا  1داراي رتبه 
  www.pasargad-ihe.ac.ir :نشاني وبگاه  شيرازـ  سارگادپامؤسسه غيرانتفاعي  *

     0711-8420008 :نمابر    8420003-7 :تلفن    718796-2 :صندوق پستي        .يغرب ابتداي فجر، شهرك والفجر، اميركبير بلوار، شيراز :نشاني
  www.heip.ac.ir :نشاني وبگاه  پرديسان ـ فريدونكنارمؤسسه غيرانتفاعي  *
تهيه خوابگاه و تامين مسكن در حد مقـدورات بـراي معرفـي     -2. ر خواهند شددرصد برخوردا 30،40،50نامه از تخفيف شهريه ثابت به ترتيب  طبق آيين دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي -1

نام  جهت ثبت فوق داوطلبان پذيرفته شده در اين موسسه بايستي در زمان تعيين شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور از طريق وب سايت موسسه به نشاني -3. به خوابگاه خود گردان امكان پذير است
  011-35667240: نمابر    35667241: تلفن         .جنب مخابرات ،)ره(فريدونكنار، خيابان امام خميني استان مازندران، شهرستان: نشاني -4 .يشتر مراجعه فرمايندو كسب اطالعات ب

  www.parandak.ac.ir :نشاني وبگاه  پرندكـ  كدنپرمؤسسه غيرانتفاعي  *
موسسـه نزديكتـرين   اين  -3. باشد اين موسسه فاقد امكانات خوابگاهي مي -2 .ت در نيمسال بعد از پرداخت درصدي از شهريه ثابت و متغير معاف خواهند بوددانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبا -1

در صورت انصـراف، دانشـجو    -5. ي بيمه حوادث برخوردار خواهند بوددانشجويان اين موسسه از مزايا -4. باشد شهر به تهران است، بنابراين سرويس اياب و ذهاب با پرداخت هزينه توسط دانشجو ميسر مي
ايـن موسسـه برنامـه انتقـالي بـه سـاير        -7. شـود  تمام شهريه ترم اول به صورت نقد دريافت مي -6. موظف است، خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد

هـاي مقطـع ارشـد ايـن موسسـه       كليه كـالس  -9. مراجعه نمايند فوق نشانيوبگاه مؤسسه به نام به  پذيرفته شدگان براي اطالع از زمان و مدارك الزم جهت ثبت -8. گر را نداردموسسات آموزش عالي دي
  086-45284331-45284333و  021-44815480-88051341 :تلفن.11) عج(خيابان وليعصر ساوه، شهر پرندك، انتهاي ـ ازاد راه تهران 60كيلومتر : نشاني -10. گردد روز در هفته برگزار مي 2حداكثر در 

  www.pooya.ac.ir :نشاني وبگاه  ياسوجـ  پويامؤسسه غيرانتفاعي  *
 ،ياسـوج : نشـاني  -2 .گيـرد  تحقيقات و فناوري وام شهريه تعلق مـي بيني شده از بودجه اختصاص يافته توسط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،  هاي پيش ي وام بر اساس اولويتضبه دانشجويان متقا -1

  074-33321594: نمابر     33321565: تلفن      .   آباد جنب مسجد فاطمه الزهرا نجف ،بلوار شهيد هرمزپور



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1396دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  245صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.pooyesh.ac.ir :نشاني وبگاه  قمـ  پويشمؤسسه غيرانتفاعي  *
بـراي   -3. در شـهريه ثابـت تخفيـف تعلـق خواهـد گرفـت      % 100و يا بيشتر باشد تا سـقف   17ها  براي داوطلباني كه معدل مقطع قبلي آن -2. ابگاه براي برادرانخوابگاه براي خواهران و معرفي به خو -1

بـر اسـاس مصـوبه هيـات امنـا موسسـه، بـه         -4. شـود  ر گرفتـه مـي  شوند بر اساس مصوبه هيات امنا موسسه تخفيف در شهريه ثابت در نظ داوطلبان اعم از بومي و غيربومي كه در اين موسسه پذيرفته مي
دانشجويان اين موسسه از مزاياي وام شـهريه صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري در         -5. شهريه ثابت تخفيف تعلق خواهد گرفت% 100دانشجويان ممتاز در هر سال تحصيلي تا 
    11كوچه ، بعد از پمپ بنزين ،بلوار غدير ،قم: نشاني -7 .آموختگان اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش -6. د شدصورت تخصيص اعتبار برخوردار خواهن

      025-32858114-32855016 :نمابر            32855011-15: تلفن            37195-1383: صندوق پستي
  www.pd.ac.ir :نشاني وبگاه  چالوسـ انش ندگان دپويمؤسسه غيرانتفاعي  *

        011-22177855 :نمابر      52217626 :تلفن   46619-53966 :كدپستي            .كوچه فلسطين خيابان هفده شهريور، چالوس، :نشاني
  www.payamgolp.ac.ir :نشاني وبگاه  گلپايگانـ  پياممؤسسه غيرانتفاعي  *
 -3. هاي اول تا سوم در هر نيمسال از پرداخت درصدي از شهريه معـاف خواهنـد بـود    دانشجويان رتبه -2. اه براي دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پسر استموسسه داراي خوابگ -1

گلپايگان، ميدان معلم،  :نشاني -5 .موسسه داراي امكانات رفاهي، فرهنگي و ورزشي است -4. مند خواهند شد هاي اختصاص داده شده از سوي صندوق رفاه دانشجويان مطابق ضوابط بهره دانشجويان از وام
          031-57243249-50 :نمابر      57243244-7: تلفن      8771667596:صندوق پستي  87717179: كدپستي.    جاده خمين 2كيلومتر 

  www.fer-pihe.ac.ir :نشاني وبگاه  فردوسـ  پيروزانمؤسسه غيرانتفاعي  *
كـل شـهريه تحصـيلي و     -3. باشـد  هاي خودگردان فراهم مـي  شرايط جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه -2. گردد نامه، تخفيف شهريه اعطا مي به دانشجويان ممتاز موسسه در هر نيمسال مطابق آيين -1

  .استان خراسان جنوبي، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر: نشاني -4. وابسته به موسسه پرداخت خواهد شد شهريه خوابگاه دانشجويان در طول دوران تحصيل توسط صندوق رفاه فرهيختگان
  056-32731804 :نمابر                     32731801-3 :تلفن

  www.pishtazan.ac.ir :نشاني وبگاه  شيرازـ  پيشتازانمؤسسه غيرانتفاعي  *
از شهريه ثابت نيمسال بعدي تخفيف  درصد 30و  50، 100 هاي اول تا سوم هر رشته به ترتيب مقادير به دانشجويان ممتاز رتبه -2. خوابگاه خودگردان استفاده نمايند زتوانند ا مي دانشجويان دختر و پسر -1

   74كوچه  ،خيابان قصردشت ،شيراز :نشاني ساختمان مركزي -5. باشد كانيزه ميموسسه داراي سلف سرويس م -4. شهيد و امورايثارگران قرارداد همكاري دارد اين موسسه با بنياد -3. داده خواهد شد
  071 -36289204و  36289203: تلفن

  www.tabaran.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهدـ  تابرانمؤسسه غيرانتفاعي  *
دانشـجويان ممتـاز علمـي،    ) ب. خانواده معظـم شـهدا، جانبـازان و ايثـارگران    ) الف: گيرد ي تعلق ميموسسه، به افراد ذيل در هر نيمسال تحصيل يضوابط و مصوبات هيات امنا تخفيفات شهريه براساس -1

. خيريـه  نهادهـاي  ، سازمان بهزيستي و سـاير )ره(دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني) د. يك خانواده در موسسه آموزش عالي تابران تحصيل همزمان دو فرد يا بيشتر از) ج. ورزشي فرهنگي و
دانشـجويان غيربـومي جهـت سـكونت در      -3. هزينه پرداخـت شـهريه تعلـق خواهـد گرفـت      دانشجويان متقاضي، وام كمك بوع به كليهتدر صورت تخصيص اعتبار از صندوق رفاه دانشجويان وزارت م -2

.   11، شـماره  2/60شـريعتي  خيابـان   آبـاد، بلـوار شـريعتي،    مشـهد، قاسـم   :نشـاني  -4. معرفي خواهنـد گرديـد  خودگردان داراي مجوز از سوي دانشگاه منتخب استان،  هاي هاي دانشجويي به خوابگاه خوابگاه
     051-35227223 :نمابر      35227215-7: تلفن            91895-397: صندوق پستي        91897-13113 :پستي كد
  www.tabnak.ac.ir :نشاني وبگاه  المردـ تابناك مؤسسه غيرانتفاعي  *
توزيع يك وعده غذاي گـرم   -3 .گيرد دانشجويان به متقاضيان وام دانشجويي تعلق ميصورت همكاري صندوق رفاه در -2 .آورد جهت تامين خوابگاه براي متقاضيان بعمل مي موسسه تمامي سعي خود -1
 :نشـاني  -5. باشـند  صورت همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران از پرداخـت شـهريه معـاف مـي     درصد در 25 نباز بااليفرزندان و همسر شهيد و جا -4 .صورت همكاري صندوق رفاه دانشجويان در روز، در

  071-52730219 :نمابر        52730218-52730217 :تلفن             .)عج(بيمارستان ولي عصرشرق  ،بلوار معلم ،المرد
  www.takestan.ac.ir :نشاني وبگاه  تاكستان ـ تاكستان قزوينمؤسسه غيرانتفاعي  *
سرويس رفت و برگشت از تهران و كرج و هشـتگرد بـه    -2. هاي جاري بدون پرداخت اجاره و فقط در قبال پرداخت هزينه) به برادران در صورت امكان(ارائه خوابگاه دانشجويي به خواهران پذيرفته شده  -1

كمـك بـه    حمايـت و  -4. ريـزي گـردد   گردد براي افراد شاغل حتما دو روز آخر هفتـه برنامـه   شود و تالش مي هاي موسسه در دو روز تشكيل مي كالس -3 .گردد دانشگاه و بالعكس با اخذ هزينه فراهم مي
وزارت علـوم، تحقيقـات فنـاوري وام شـهريه مصـوب آن       به دانشجويان متقاضي طبق ضوابط صندوق رفاه دانشـجويان  -6. امكان تقسيط در پرداخت شهريه -5. دانشجويان براي ورود به بازار كار مربوطه

آموختگان موسسه در مقاطع باالتر اين موسسه پذيرفتـه شـوند از تخفيـف شـهريه      در صورتي كه دانش -8. امكان استفاده از تسهيالت وام دانشجويي از منابع داخلي موسسه -7. صندوق پرداخت خواهد شد
درصد تخفيف شـهريه ثابـت    30، 40، 50در هر رشته تحصيلي در هر نيمسال به ترتيب ) هاي اول تا سوم رتبه(به دانشجويان ممتاز  -9. تحصيل برخوردار خواهند بوددر كل طول ) براساس آيين نامه داخلي(

هـاي   در رشـته  باتوجـه بـه راه انـدازي دوره كارشناسـي ارشـد      -11. جـع ذيصـالح  با ارائه مدارك معتبـر از مرا ) همسر و فرزندان آنها(اعطاي تخفيف به خانواده معظم شهدا و جانبازان  -10. داده خواهد شد
نامـه   ها بر اسـاس آيـين   موسسه تسهيالت الزم را براي ورود برگزيدگان علمي در اين رشته...  )المللي تجارت الكترونيك، بازاريابي، بازاريابي بين( حسابداري، حسابرسي، حسابداري مديريت، مديريت بازرگاني

توانند بصورت رايگان از اينترنت اسـتفاده   دانشجويان مي -13. اي براي كليه دانشجويان فراهم است باشد و امكان استفاده از غذاي يارانه سلف سرويس و بوفه دانشجويي داير مي -12. كند بوطه فراهم ميمر
                  028-35246104-35223125 :تلفن  34813-67784 :كدپستي       . د لشگري، جنب دانشگاه پيام نورروبروي ميدان شهي، )ره(تاكستان، خيابان امام خمينيقزوين،  :نشاني -14نمايند 

  www.tajan.ac.ir :نشاني وبگاه  تجن ـ قائمشهرمؤسسه غيرانتفاعي  *
همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصـوص پرداخـت    -4. ي دانشجويان از بيمه حوادثربرخوردا -3. اي به دانشجويان ارائه غذاي گرم يارانه -2. اعطاي وام تحصيلي به دانشجويان واجد شرايط -1

 .كـامپيوتر  برخورداري از امكانات و فضاي آموزشي مناسب و سـلف سـرويس و سـالن    -6. تخفيف بخشي از شهريه ثابت به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم تحصيلي -5. شهريه فرزندان شاهد و ايثارگر
  .جنب كوچه شكوه ،ابتداي جاده بابل ،ميدان امام ،مشهرئقا :نشاني -8 .معرفي دانشجويان غيربومي به خوابگاه خودگردان داراي مجوز رسمي از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از طريق موسسه -7

  011-42261594: نمابر               42261624-42261589: تلفن                47617-96486: كدپستي
  www.tamishan.ac.ir :نشاني وبگاه  ـ بهشهر تميشانمؤسسه غيرانتفاعي  *
 crmسـخگويي  امـور فرهنگـي و تربيـت بـدني، ســامانه پا      موسسه داراي يك ساختمان آموزشي و اداري، دو كارگاه و سايت رايانه، بوفه، كتابخانه تخصصي و كتابخانه مجازي، نمازخانه، پايگاه بسيج، -1

  .آهن بهشـهر، انتهـاي خيابان امام، زير ريل راه: نشـاني -3. باشـد موسسه فاقد خوابگـاه مـي -2. هاي علمي، تخفيف براي دانشجويان برتر، دانشجويان كسب كننده مقام علمي و ورزشي انجمن
  011-34546380-34546378-34546377- 34546482 :تلفن

  www.ihetohid.ac.ir :نشاني وبگاه  )مازندران(ـ گلوگاه  توحيدمؤسسه غيرانتفاعي  *
  .جاده گلوگاه به بهشهر 3كيلومتر  ،گلوگاه: نشاني -2. خوابگاه خودگردان، سيم رايگان اينترنت بي ،مجموعه ورزشي ،تخفيف شهريه رتبه اول تا سوم ،سلف سرويس، بوفه، انتشارات: موسسه امكانات -1

  011-34661060-2 :تلفن
  www.toos.ac.ir :نشاني وبگاه  ـ مشهدتوس مؤسسه غيرانتفاعي  *

  051-36090327 :نمابر            36063044-55-77 :تلفن      91979-13116: كدپستي .)حاشيه ميدان استقالل( 6، پالك 2فرامرز عباسي، انتهاي فرامرز عباسي  اربلوبلوار كالنتري،  ،مشهد :نشاني
  www.jami.ac.ir :نشاني وبگاه  آباد جامي ـ نجفمؤسسه غيرانتفاعي  *

           031-52636319-20 :تلفن    .، جنب بانك تجارت2Aمحله ، اله طالقاني يتآخيابان ، فوالدشهر :نشاني
  www.javid.ac.ir :نشاني وبگاه  يرفتـ ج ويدجامؤسسه غيرانتفاعي  *

      034-43263449 :نمابر  43265585-7 :تلفن       7861845117 :كدپستي        . 4كوچه آزادي  ه جهاد قديم، خيابان آزادي،پذير و چهاررا جيرفت، مابين چهارراه مهمان :نشاني
  www.juyandeganelm.ac.ir :نشاني وبگاه  ويندگان علم ـ كوهدشتجمؤسسه غيرانتفاعي  *
: نشـاني  -3 .شـوند  همچنين دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه برخوردار مـي  -2 .باشد كه داراي امكانات رفاهي مناسبي هستند مي ميهاي خودگردان براي دانشجويان غيربو داراي خوابگاه وسسهاين م -1

   066-32640044: تلفكس 32640033: تلفن .طبقه همكف فرهنگسراي ارشاد ،خيابان ارشاد ،ميدان قدس ،كوهدشت ،لرستاناستان 
  www.jdeihe.ac.ir :نشاني وبگاه  گاهي اصفهانجهاد دانشمؤسسه غيرانتفاعي  *
هاي مصـوب وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و      نامه دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين -2. رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است -1

در صـورت تـأمين   (توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  تعدادي از دانشجويان مي -4. اياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بوددانشجويان از مز -3. دانشگاه را رعايت نمايد
انتهـاي بلـوار    اصفهان، :نشاني -6. هاي كاربردي و مورد نياز جامعه باشد ژوهششود پروژه دانشجويان در حوزه پ با توجه به رسالت جهاد دانشگاهي تالش مي -5. استفاده نمايند) بودجه از طرف صندوق رفاه

       031-33667266: نمابر      33667262-5: تلفن     .بلوار پرديسه، شهرك منظري ،شهر خميني ،دانشگاه صنعتي
  www.mjdkh.ac.ir :نشاني وبگاه  خوزستانجهاد دانشگاهي مؤسسه غيرانتفاعي  *

            061-33345826 :نمابر             33345372 :تلفن       61355-136: صندوق پستي     .نور خوزستان جنب دانشگاه پيام ،1انتهاي بلوار پرديس ، وازاه :نشاني
 www.jdgu.ac.ir:نشاني وبگاه  رشتجهاد دانشگاهي مؤسسه غيرانتفاعي  *
دانشـگاه داري سيسـتم كامـل اتوماسـيون      -3. ط شهريه براي كليه دانشجويان وجود دارديامكان تقس -2. شود شهريه ثابت تخفيف داده مي% 50م هر ورودي هاي اول تا سو در پايان هر نيمسال به رتبه -1

اي به دانشجويان با استفاده از  خدمات كلينيكي و مشاوره -4. باشد آموزشي، كارت هوشمند دانشجويي، كارت سالمت، و كتابخانه ديجيتال و امكان دسترسي به منابع و پايگاه اطالعات علمي و معتبر دنيا مي
. شـود  تخفيف در شهريه داده مـي ، هاي اول تا سوم كسب نمايند ها و موسسات آموزش عالي مقام به دانشجوياني كه در مسابقات علمي، فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه -5. شود كارت هوشمند سالمت داده مي

امكـان جـذب و همكـاري     -8. تواننـد اسـتفاده نماينـد    دانشجويان از امكانات و مركز خدمات تخصصي و معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي مي-7. ونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه نداردگ دانشگاه هيچ -6
محـيط زيسـت بـا مشـاركت      ـ  دوره مهندسي عمران -9. ران جهاد دانشگاهي وجود داردهاي پژوهشكده و مركز خدمات تخصصي عم دانشجويان ممتاز با رعايت ضوابط استخدامي جهاد دانشگاهي در پروژه

   013-33465557: نمابر  33465562: تلفن   41969-11383: كدپستي.  جنوبي ذوالفقار، ميدان واليت ،مسكن مهر  ،بلوار الكان، رشت: نشاني -10 .شود پژوهشكده محيط زيست جهاددانشگاهي برگزار مي
 www.jdk.ac.ir:نشاني وبگاه  كاشمرجهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه *
هاي خود را با معرفـي در  نامهتوانند تز و پايان دانشجويان مي -3. يابند هاي موسسه اسكان ميدانشجويا ن غير بومي در خوابگاه -2. شونددانشجويان ممتاز علمي از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار مي -1

ريـزي درسـي هفتگـي     حـد امكـان در برنامـه    براي دانشجويان شاغل تا -5. پذير است امكان استفاده دانشجويان ازيك وعده غذاي گرم درمحل موسسه امكان -4. هاي جهاد دانشگاهي بگذرانندپژوهشكده
هـاي   جهت دانشجويان رشته صـنايع غـذايي عـالوه بـر آزمايشـگاه      -7 .تاه مدت جهاد دانشگاهيهاي تخصصي و كوتخفيف ويژه براي دانشجويان به منظور استفاده از آموزش -6. شود تسهيالتي ايجاد مي

  . كاشمر، بلوار سيدمرتضـي، روبـروي پمـپ بنـزين     :نشاني -8. هاي پيشرفته و مجهز در جهاددانشگاهي خراسان رضوي واقع در مشهد مقدس نيز در نظر گرفته شده است موجود، امكان استفاده از آزمايشگاه
  051-55250800-5: تلفن                 9671697714: صندوق پستي



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1396دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  246صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.jdku.ac.ir :نشاني وبگاه  كرمانشاهجهاد دانشگاهي مؤسسه غيرانتفاعي  *
ايـن موسسـه از طريـق خوابگـاه خـودگردان اسـكان دانشـجويان         -2. شـد درصد در شهريه ثابت برخوردار خواهند  40تا  20دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي طبق آيين نامه از تخفيف  -1

هاي كوتاه مدت مرتبط با رشـته تحصـيلي    مندي از آموزش هاي تخصصي و فوق تخصصي جهاد دانشگاهي كرمانشاه به منظور بهره معرفي دانشجويان موسسه به مركز آموزش -3. كند غيربومي را تامين مي
فناوري جهاد دانشگاهي كرمانشاه بـه منظـور ايجـاد كسـب و كارهـاي       هاي آموزشي پارك علم و ها و دوره مندي از امكانات، تسهيالت، مشاوره بهره -4. حاظ تخفيف مناسبدر مدت تحصيل در موسسه با ل
  083-31031: تلفن   . خيابان جهاد دانشگاهي ،بهمن 22سه راه  ،كرمانشاه :ينشان -5. هاي دانشجويان به محصوالت و خدمات قابل ارائه به بازار و توسعه كارآفريني كوچك دانش بنيان و تبديل ايده

  www.jdham.ac.ir :نشاني وبگاه  همدانجهاد دانشگاهي مؤسسه غيرانتفاعي  *
ورودي در هـر تـرم، از تخفيـف شـهريه ثابـت       تبه اول تا سوم هر رشـته بر اساس ضوابط موسسه، دانشجويان ر -2 .تأمين خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران با نظارت و كنترل امور دانشجويي -1

براساس ضوابط و مقررات موسسـه، همكـاري الزم بـا     -4 .گيرد به دانشجويان متقاضي وام شهريه، بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان كشور و تخصيص بودجه وام تعلق مي -3. برخوردار خواهند شد
هاي علمي، ورزشي و فرهنگي، طبق ضـوابط موسسـه   دانشجويان حائز رتبه -5 .گيردصورت مي) و سازمان بهزيستي) ره(مانند كميته امداد حضرت امام (رگران و ساير نهادهاي حمايتي بنياد شهيد و امور ايثا

  .50پالك  ،كوچه جهاددانشگاهي ،اهللا كاشانيتداي بلوار آيتاب ،چهارراه خواجه رشيد، همدان: نشاني -6 .در طول دوره تحصيل از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد
  081-32529753-32528677: نمابر          )129الي  122: داخلي( 32513020-32512347: تلفن           65165 -3198: صندوق پستي            6517618398: كدپستي

  www.chnaihe.ac.ir :ني وبگاهنشا  چرخ نيلوفري آذربايجان ـ تبريزمؤسسه غيرانتفاعي  *
آموزشـي خوابگـاه دانشـجويي     هاي معتبر قاره آسيا و منطقه قفقاز داراي امكانـات كامـل فرهنگـي و    المللي دانشگاه موسسه آموزش عالي برگزيده استاني و كشوري و نخستين موسسه عضو اتحاديه بين -1

 پـالك  آبـان،  13 كـوي  و بزرگمهر كوي مابين جديد، پاستور آبرسان، تبريز، چهارراه :نشاني -2. هاي علمي برتر ان مجرب منطقه و كشور با رتبهخودگردان در جوار موسسه آموزش عالي بهره مندي از استاد
            041-33368864: تلفن         .22
  www.chehelsotoon.ac.ir :وبگاهنشاني   اصفهانـ  هل ستونچمؤسسه غيرانتفاعي  *
 -2. درصد برخوردار خواهند بـود  10و  20، 30و باالتر به ترتيب از تخفيف شهريه ثابت به ميزان  17ها با داشتن معدل  ها و رشته هاي اول تا سوم اين موسسه در هر يك از ورودي ممتاز رتبه دانشجويان -1

 در(توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري    دانشجويان مي -3. ستفاده نمايندهاي خودگردان رسمي نزديك و تحت نظارت موسسه ا توانند از خوابگاه دانشجويان شهرستاني مي
درصـد   5ل نماينـد از  دانشجوياني كه دو مقطع متوالي را در اين موسسه تحصـي  -5. موقعيت جغرافيايي مناسب در داخل شهر با دسترسي آسان -4. استفاده نمايند) صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه

خيابـان  ، اصـفهان : نشـاني  -6 .شـوند  منـد مـي   درصد تخفيف شهريه ثابت در مقطـع كارشناسـي ارشـد بهـره     10تخفيف شهريه ثابت و دانشجوياني كه سه مقطع متوالي را در اين موسسه تحصيل نمايند از 
    9داخلي : نمابر          031-34416240-1: تلفن    8138983751: دپستيك          . 68پالك ، انصاري و دادگستري فاصل پل جابر حد، جابرانصاري

  www.hafez.ac.ir :نشاني وبگاه  حافظ ـ شيرازمؤسسه غيرانتفاعي  *
    071-32349419 :نمابر   32349420-23  :تلفن    7133963783: كدپستي . 17 شهيد حجري، پالك شيراز، چهارراه پانزده خرداد، كوچه :نشاني -3. باشد خوابگاه خودگردان مهيا مي براي دانشجويان -1

  www.hekmat-qom.ac.ir :نشاني وبگاه  حكمت ـ قممؤسسه غيرانتفاعي  *
  025-32855190 :نمابر         32855130-31 :تلفن             316-37185: صندوق پستي               55كوچه  ،روبروي بوستان علوي ،بلوار غدير ،قم: نشاني

  www.hakim-jorjani.ac.ir :نشاني وبگاه  حكيم جرجاني ـ گرگانمؤسسه غيرانتفاعي  *
   017-32171095-7 :تلفن  . نيايش شرقيبلوار ،18و  16بين ويالي ، شهرك ويالشهر ،گرگان :نشاني

  www.hakimtoos.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهد ـ طوسمؤسسه غيرانتفاعي حكيم  *
يكي از بهترين مناطق شهري با دسترسي  اين موسسه در -2. پذير خواهد بود هاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه فردوسي مشهد، امكان طريق خوابگاه خوابگاه براي دانشجويان دختر غيربومي از تامين -1

درصـد تخفيـف    20، 30، 50بـه ترتيـب   ) 18 به شرط كسب معـدل بـاالي  (رشته در هر نيمسال تحصيلي  هربه دانشجويان رتبه اول تا سوم  -3. بسيار آسان به مترو و وسايل حمل و نقل عمومي قرار دارد
ت علـوم  اين وام مجزا از وام صـندوق رفـاه دانشـجويان وزار   . گردد الحسنه كمك هزينه پرداخت شهريه اعطاء مي به دانشجويان ورودي جديد برابر ضوابط موسسه، وام قرض -4. گردد شهريه ثابت اعطاء مي

مشـهد، بلـوار   : نشـاني  -6 .در ترم اول، اعطـاء خواهـد شـد   % 50به دانشجوياني كه اين موسسه را در بين موسسات غيردولتي بعنوان انتخاب اول، برگزيده باشند، تخفيف شهريه ثابت به ميزان  -5. باشد مي
      051-38407983: نمابر    38402726-38402799: تلفن                14، پالك 5احمدآباد، خيابان پرستار، پرستار 

  www.hnq.ac.ir :نشاني وبگاه  انقوچـ  نظاميحكيم مؤسسه غيرانتفاعي  *
كاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران هم -3. گيرد به دانشجويان با شرايط الزم وام دانشجويي تعلق مي -2. شود در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه داده مي -1

كيلومتر  ،قوچان :نشاني -6. گيرد نمايند تخفيف شهريه تعلق مي به دو دانشجو از يك خانواده كه در موسسه تحصيل مي -5 .امكان تقسيط شهريه -4. گيرد در خصوص پرداخت شهريه دانشجويان انجام مي
    051-47211774-5: تلفن                 .انتهاي اراضي سيمرغ ،جاده قوچان مشهد 2

  www.hakiman.ac.ir :نشاني وبگاه  بجنوردـ  انحكيممؤسسه غيرانتفاعي  *
 از خوابگـاه دانشـجويي رايگـان    اين موسسـه  -2. تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد و به نحو مقتضي از آنان تقدير به عمل خواهد آمد% 20در هر رشته از ) رتبه اول تا سوم( دانشجويان ممتاز -1
در صورت تخصيص اعتبـار وام   -4. گردد ريال توزيع مي 000/15اي با قيمت  در صورت تأمين اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانه -3. برخوردار است) براي خواهران(

كليـه   -6 .بـه دانشـجويان متقاضـي   % 4ريالي بـا كـارمزد    000/000/20اعطاي وام شهريه  -5. شاغل به تحصيل، وام شهريه پرداخت خواهد شد دانشجويي از سوي صندوق رفاه دانشجويان به دانشجويان
پرداخـت شـهريه    -8 .فرزنـدان شـهيد و ايثـارگران   همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغيـر   -7. دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد

براساس ضـوابط و بنـابر ميـزان    ...  هاي كم درآمد و بي سرپرست و تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و خانواده -10 .جهت پرداخت شهريه) ره(همكاري با كميته امداد امام خميني  -9 .بصورت اقساطي
كتابخانـه مجهـز بـه كتـب تخصصـي،       -12. تقدير از دانشجوياني كه در المپياد ورزشي استاني و كشوري مقام اول تا سوم را كسب كرده انـد  -11. واهند شدپيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خ

هاي درسـي   هت مساعدت به دانشجويان غيربومي و شاغل، كالسج -14. سيم استفاده نمايند توانند به صورت رايگان از اينترنت بي دانشجويان ارشد مي -13. هاي علمي و پژوهشي عمومي و اشتراك مجله
بعـد از نمايشـگاه    ،جـاده اركـان   ،جاده اسـفراين  5 كيلومتر ،بجنورد :نشاني -16 .برخورداري از سالن اجتماعات مجهز -15. شوند ريزي مي در صورت امكان در روزهاي پاياني هفته و حداكثر در دو روز برنامه

  058-32289484 :نمابر             32289480: تلفن  .        المللي بين
  www.khi.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهدـ  خاورانمؤسسه غيرانتفاعي  *
هاي ذيربط بطور مطلـوب   لي با همكاري ارگانالمل اي معتبر بين هاي حرفه نامه هاي تخصصي و صدور گواهي ارائه كارگاه -2. هاي داخل و خارج از كشور ارائه دروس توسط استادان مبرز ايراني از دانشگاه -1

پرداخت كمك هزينه به دانشجوياني كه با انجام پروژه تحقيقاتي در طول تحصيل، مقاالتي را در مجالت معتبر بـه   -4 .امكان بازديد از موسسه و مشاوره با اساتيد، قبل از انتخاب رشته -3 .در طول تحصيل
 -7. باشـد  17ها بـاالتر از   معافيت از پرداخت درصدي از شهريه ثابت اولين نيمسال تحصيلي براي دانشجوياني كه معدل كل دوره كارشناسي آن -6 .التحصيل ممتاز فارغ هاي تقدير از رتبه -5. چاپ برسانند

 .اي توزيع يك نوبت غذاي گرم در سلف سرويس موسسه با قيمت يارانـه  -9. هوجود تنوع غذايي در بوفه موسس -8. كمك به تأمين خوابگاه دانشجويي جهت خواهران با هزينه شخصي دانشجو در حد توان
معافيت از پرداخت شهريه ثابت دومين نيمسال براي داوطلباني كه اين موسسه را اولين انتخاب خـود در بـين موسسـات و     -11. المللي موسسه هاي بين هاي ويژه براي شركت در سمپوزيوم ارائه تخفيف -10

   051-35230690: تلفن          91841-68619: كدپستي.    4خيابان فالحي  ،فالحيبلوار شهيد  ،)ع(علي بزرگراه امام ،آباد مشهد، قاسم :نشاني -12 .غيرانتفاعي قراردهند هاي دانشگاه
  www.khorasan.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهدـ  اسانرخمؤسسه غيرانتفاعي  *
التحصـيالن مقطـع    فـارغ  )الـف : شـود  مصوب هيات محترم امناء موسسه، به دانشجوياني كه مشمول يكي از بندهاي زير باشند بخشي از شهريه ثابت تخفيـف داده مـي   نامه تخفيف شهريه بر اساس آيين -1

دانشجويان شاغل  )ج. شجويان ممتاز هر رشته در طي هر سال تحصيليدان )ب. باشند 18و كارشناسي ناپيوسته كه ميانگين معدل كل كارداني و كارشناسي باالي  17كارشناسي پيوسته كه معدل كل باالي 
كليـه بسـيجيان فعـال     ) ه...).  قرآني، علمي، ورزشي، فرهنگـي و (شوند  هاي استاني و سراسري موفق به كسب رتبه مي دانشجوياني كه در جشنواره )د). دو نفر و بيشتر(به تحصيل از يك خانواده در موسسه 

موسسـه، خـواهران و بـرادران متقاضـي      -2. و سازمان بهزيستي كشور) ره(ي امداد امام خميني  دانشجويان محترم تحت پوشش كميته )و. رفي مناطق مقاومت بسيج در طي دوران تحصيلسرار كشور با مع
بلـوار   ،مشـهد : نشـاني  -3 .ندوق رفاه دانشجويان، در اختيار دانشجويان عزيز خواهد گـذارد هاي خودگردان طرف قرارداد معرفي و غذاي گرم دانشجويي نيز در صورت تداوم همكاري ص خوابگاه را به خوابگاه

  051-35028605: نمابر     35028601-4: تلفن          . 82آباد، بلوار دندانپزشكان، خيابان آموزگار  وكيل
  www.kherad.ac.ir :نشاني وبگاه  بوشهرـ  ردخمؤسسه غيرانتفاعي  *
به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر ورودي تخفيف در شهريه ثابت تـرم   -2. باشد جويان دختر و پسر غيربومي خوابگاه خودگردان هماهنگ خواهد شد كه هزينه برعهده دانشجو ميبراي دانش -1

همكاري با بنياد شهيد و  -4. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در صورت تخصيص بودجه استفاده نمايند توانند از وام تحصيلي دانشجويي مطابق آيين نامه دانشجويان اين موسسه مي -3. بعد داده خواهد شد
 ،بوشـهر  :1 مارهنشـاني سـاختمان شـ    -6. براي سهولت در پرداخت شهريه دانشجويان كم بضـاعت ) ره(همكاري با كميته امداد امام خميني -5. امور ايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهداء و جانبازان

  .، بوشهر، خيابان طالقاني، روبروي پژوهشكده ميگوي كشور، جنب اداره كل شيالت استان بوشهر2 ساختمان شمارهنشاني  -7     077-33558091 :رنماب      33544717: تلفن      .شهرك نيايش
            077 -33335471 :نمابر 33335470 :تلفن

  www.motahar.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهدـ  ايان مطهرردگرخمؤسسه غيرانتفاعي  *
به دانشجويان دختر متقاضـي   -2. تخفيف شهريه ثابت در ترم اول برخوردار خواهند شد% 50دانشجوياني كه از بين موسسات غيرانتفاعي، اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از  -1

هـاي علمـي معتبـر و     هاي علمي و المپيادهاي كشوري و ساير فعاليـت  هاي علمي و كسب عنوان در رقابت به دانشجويان داراي اختراع و فعال در زمينه -3. گاه تعلق خواهد گرفتخوابگاه با اخذ هزينه، خواب
هـا و موسسـات آمـوزش عـالي      طرف موسسه در مسابقات علمي، فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه به دانشجوياني كه به نمايندگي از -4. شود مورد تاييد وزارت علوم، برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه ارائه مي

   051-38842226: تلفن      .  45نبش كوثر شمالي  ،بلوار كوثر ،مشهد: نشاني -5. تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت ،شركت و مقام اول تا سوم را كسب نمايند
  www.khazar.ac.ir :اني وبگاهنش  محمودآبادـ  زرخمؤسسه غيرانتفاعي  *
منـد   درصـد بهـره  25و  35، 45ريه ثابت ترم اول به ميـزان  دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شه -1

دانشجويان اين موسسه از مزاياي وام شهريه طبـق   -3. درصد تخفيف شهريه ثابت ترم اول برخوردار خواهند شد 40و  30، 20به ترتيب از  19و  18 ،17كليه دانشجويان با معدل كارشناسي  -2خواهند شد 
هـاي   لمي از قبيل اعضاي تيم روبوكاپ، كسب عنوان در رقابـت هاي ع زمينه به دانشجويان داراي اختراع و فعال در -4. ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد

بـه كليـه دانشـجويان متقاضـي خوابگـاه تعلـق        -5. گردد هاي علمي معتبر و مورد تاييد وزارت علوم برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه ارائه مي المللي و ساير فعاليت كشوري و بين يعلمي كشور و المپيادها
درصد شهريه ثابـت نيمسـال بعـد     35و  50، 75دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت  -6 .د از يك وعده غذاي دانشجويي استفاده نمايندتوانن خواهد گرفت و مي
همكـاري بـا بنيـاد     -8ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، از تخفيف در شهريه برخوردار خواهنـد شـد    ه هر مقاله، متناسب با سطح علمي وئدانشجويان كارشناسي ارشد به ازاء انتشار يا ارا -7. معاف خواهند بود

و موسسـات   هـا  به دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشـگاه  -9 .شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران
هاي كم درآمد و بـي سرپرسـت،    حافظان كل قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي فرزندان شاهد و آزادگان، خانواده -10. هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت آموزش عالي مقام

در موسسـه بصـورت   ) اينترنـت بـي سـيم   (دارا بودن سيستم وايرلس  -11. فت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بودبر اساس ضوابط و بنابر ميزان پيشر...  تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و
  011-44732360 و 44733989: تلفن .مازندران، محمودآباد، خيابان آزادي، خيابان درياي نوزدهم: نشاني -12. رايگان



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1396دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  247صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.darolfonoon.ac.ir :گاهنشاني وب  دارالفنون ـ قزوينمؤسسه غيرانتفاعي  *
موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب دانشجويي روزانه از تهران، كـرج و هشـتگرد بـه محـل      -2. گردند هاي خودگردان و خصوصي مورد تاييد در شهر قزوين معرفي مي دانشجويان غيربومي به خوابگاه -1

در هر نيمسال تحصيلي، تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز حائز شرايط در هر رشـته و مقطـع تحصـيلي و بـراي هـر سـال ورود تعلـق         -3. باشد هاي مسافربري مي بالعكس با نرخ مصوب پايانه موسسه و
هـاي ورزشـي، علمـي و فرهنگـي در      رصـه موسسه براي دانشجويان فعال و داراي مقام در ع -5. گردد هاي معظم شاهد و ايثارگر تخفيف شهريه قايل مي موسسه براي تحصيل فرزندان خانواده -4. گيرد مي

بر اساس طرح مصوب داخلي موسسه كمك هزينه تحصيل رايگان براي دانشجويان نخبه علمي، فرهنگي و ورزشي، در صورت بررسي سوابق و تاييـد   -6. گردد ل ميئسطح ملي و استاني، تخفيف شهريه قا
نام پذيرفته شدگان موسسه در سال تحصيلي جديد پس از اعالم نتايج و اسامي، فقط از طريق وب سايت رسمي موسسـه   ي زمان و نحوه ثبتها اطالعيه -7 .شرايط از سوي هيات رييسه، تعلق خواهد گرفت

محـل سـابق   (مپ گاز، نـبش خيابـان مـديريت،    پور، پشت مجتمع ادارات، بلوار شهيد باهنر، جنب پ قزوين، ميدان شهيد حسن: نشاني -8 .نام صرفا بر همان اساس صورت خواهد پذيرفت منشر گرديده و ثبت
  )112داخلي ( 33373815: نمابر 33375676و  33373815: تلفن            3419915439: كدپستي          ). پرديس دانشگاه فرهنگيان

  www.daneshpajoohan.ac.ir :نشاني وبگاه  پژوهان پيشرو ـ اصفهان دانشمؤسسه غيرانتفاعي  *
ارائه تسهيالت مناسب جهت پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه  -2 .نامه دانشجويان ممتاز موسسه بر اساس آيين )نفرات اول، دوم و سوم هر ترم و مقطع تحصيلي(دانشجويان ممتاز تخفيف ويژه  -1

هاي علمـي،   دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت -4 .هاي كارآموزي جهت دوره) IASTE( از كشورمعرفي دانشجويان ممتاز به كميته تبادل دانشجويان داخل و خارج  -3 .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
. گيـرد  تعلق مينام اولين نيمسال  هاي برتر ورودي موسسه تخفيف ويژه در ثبت به رتبه -5. ه برخوردار خواهند شدژفرهنگي، هنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حائز رتبه اول تا سوم گردند از تخفيف وي

موسسـه   -9. شـود  كليه خدمات آموزشي موسسه به صورت اينترنتـي انجـام مـي    -8. اين موسسه برنامه انتقالي به ساير موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد -7 .همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران -6
  816551475 :صندوق پستي         .46نبش بن بست  ،بلوار كشاورز شرقي ،سه راه سيمين ،اصفهان :ينشان -10 .باشد داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان شهرستاني مي

  031-37757560 :نمابر       37753114 :تلفن
  www.daneshpajoohan.ac.ir :نشاني وبگاه  ساوهـ ستان دانشمؤسسه غيرانتفاعي  *

  086-42341154و  42341156 :تلفن         .ركز خريدخيابان م ،خيابان مهارت ،صنعتي كاوه شهر ،ساوه :نشاني
  www.daneshvaran.ac.ir :نشاني وبگاه  تبريزـ وران دانشمؤسسه غيرانتفاعي  *

  041-34481552-4: تلفن         51788-69341: كدپستي             .314/3، پالك )جنب مدرسه استقالل(تبريز، خيابان آزادي، خيابان رسالت، بعد از ميدان رسالت، روبروي پمپ گاز  :نشاني
  www.deylaman.ac.ir :نشاني وبگاه  انالهيجـ  يلماندمؤسسه غيرانتفاعي  *

              013-42224783 :نمابر     42245500: تلفن   .، باالتر از كوچه يكمخيابان استخر معين ،ميدان ابريشم ،الهيجان :نشاني
  www.raghebisf.ac.ir :نشاني وبگاه  هاني ـ اصفهانراغب اصفمؤسسه غيرانتفاعي  *
هاي مورد تاييد معرفـي   قايان متقاضي به ديگر خوابگاهآ -2. باشد خوابگاه براي خواهران در محل موسسه با امكانات رفاهي مناسب از جمله سالن تلويزيون، آمفي تاتر، نمازخانه و سالن مطالعه، فراهم مي -1

  )109داخلي ( 031-33687701-6 :نمابر       33687701-6 :تلفن         8436186543:صندوق پستي       . 2 ، خيابان بسيج، كيلومتر)ره(اصفهان، خيابان امام خميني: نشاني -3 .خواهند شد
 www.rahbordshomal.ac.ir :نشاني وبگاه  ؤسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال ـ رشتم *
ارائه تسـهيالت بـه متقاضـيان وام صـندوق      -4 .تقسيط شهريه در طول ترم -3 .هاي خودگران همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه -2 .ل تا سومهاي او تخفيف شهريه براي رتبه -1

داراي سـلف سـرويس و برخـورداري     -7 .داشتن فضاي بسيار مناسب -6%. 25 فرزندان شهيد و آزاده و جانباز باالي) درصدي 100تخفيف (طرف قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران  -5 .رفاه دانشجويان
اي بـه دانشـجويان در مركـز     ارائه خـدمات مشـاوره   -10 .سايت مجهز به رايانه -9 .هاي علمي و پژوهشي كتابخانه مجهز به كتب تخصصي، عمومي و اشتراك مجله-8 .دانشجويان از يك وعده غذاي گرم

   013-33424843: نمابر     33440333-33425515-33440555: تلفن   41931-65151: كدپستي. متر باالتر از پل طالشان 500رشت، جاده الكان، بلوار پروفسور سميعي، : نينشا -11 .مشاوره موسسه
  www.rahedanesh.ac.ir :نشاني وبگاه  راه دانش ـ بابلمؤسسه غيرانتفاعي  *

  011-32379892 :نمابر      32379913-6 :تلفن        47157-47441: كدپستي    .خيابان تربيت معلم، چهارراه معتمدي، هيد بزازميدان ش، كمربندي شرقي، بابل :نشاني
 www.rnsari.ac.ir:نشاني وبگاه  ساريـ يان نوين دانش راهمؤسسه غيرانتفاعي  *
تقسـيط شـهريه در طـول تـرم      -3 .هـاي خـودگردان   همكاري الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگـاه  -2 .صد در هر ترمدر 10 و 15، 20هاي اول تا سوم به ترتيب  تخفيف شهريه ثابت رتبه -1

سـرويس ايـاب و    -6 ).درصـد  25ي فرزندان شهيد و آزاده و جانباز بـاال  درصدي 100تخفيف (طرف قرارداد با بنياد شهيد و ايثارگران  -5 .ارائه تسهيالت وام صندوق رفاه دانشجويان متقاضي -4 .تحصيلي
  011-33136800: نمابر    4849154553: كدپستي 1411-48175: صندوق پستي   . جنب هتل نويد شرفدار كالي سفلي ،مشهرئجاده ساري به قا 5كيلومتر  ،ساري: نشاني -7. ذهاب به صورت رايگان

  www.raberashidi.ac.ir :نشاني وبگاه  ربع رشيدي ـ تبريزمؤسسه غيرانتفاعي  *
  .جنب مخابرات شهيد قندي، خيابان مصلي، شريعتي جنوبي، تبريز :نشاني -3. تخفيف شهريه براي دانشجويان رتبه اول تا سوم -2. باشد خواهران ميخوابگاه داراي موسسه اين  -1

  041-35573621 :نمابر        35575956-7 :تلفن     5137873715 :كدپستي
  www.raja.ac.ir :نشاني وبگاه  قزوينـ  رجاعي مؤسسه غيرانتفا *
. شـود  اي در نظر گرفتـه مـي   براي ورزشكاران حائز رتبه در مسابقات دانشجويي و كشوري تخفيف ويژه -2. شود اي داده مي به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات مركز هر نيمسال تخفيف ويژه -1
تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شـرايط از تـرم دوم تحصـيلي از سـوي صـندوق رفـاه        -4. باشد ج به محل موسسه و برگشت همه روزه فراهم ميسرويس اياب و ذهاب از تهران و كر -3

سـايت  : امكانات آموزشي و رفـاهي  -6. تحت پوشش همكاري دارد در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان...  ، بهزيستي و)ره(موسسه با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام -5. باشد پذير مي امكان
، برگـزاري  ...) هاي جودو، واليبال و بسـكتبال و  شامل زمين فوتبال و تنيس، سالن(هاي ورزشي  سيم، كتابخانه الكترونيكي، سلف سرويس، سالن هاي تخصصي با تجهيزات كامل، اينترنت بي رايانه، آزمايشگاه

: نشـاني  -7 .گـردد  ي پزشكي و مشاوره روانشناختي ويژه دانشجويان و همچنين يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارائـه مـي   فريحي، ارائه خدمات رايگان مشاورهاردوهاي زيارتي و ت
       028-33677105 : نمابر     33677101-10: تلفن      341451177: يپست صندوق             . الملل ، خيابان نوروزيان، جنب خوابگاه دانشگاه بين)ره(خميني قزوين، بلوار امام

  www.rahman.ac.ir :نشاني وبگاه  رامسرـ رحمان مؤسسه غيرانتفاعي  *
دانشـجويان متقاضـي وام    -3. خـواهران موسسـه اسـتفاده نماينـد    توانند از خوابگـاه   دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه مي -2. باشند نفرات اول تا سوم هر رشته در هرترم از تخفيف شهريه برخوردار مي -1

كليه دانشـجويان   -5. بهزيستي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد و دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد، كميته امداد -4. توانند از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم استفاده نمايند دانشجويي مي
المللـي بـا    هاي تخصصي و صدور گواهينامـه معتبـر بـين    ارائه كارگاه -7. براي دانشجويان وجود دارد) نهار( امكان استفاده از يك وعده غذاي گرم -6. ث دانشجويي برخوردار خواهند شداز مزاياي بيمه حواد

 -11 .توسـط مشـاوران موسسـه   ...  ه خدمات مشـاوره تحصـيلي، خـانواده و   ئارا -10 .رت اقساطيپرداخت شهريه بصو -9. براي دانشجويان wifiاستفاده از خدمات اينترنت  -8. هاي ذيربط همكاري ارگان
  011-55230515 :نمابر            55230511-13 :تلفن .جنب اداره گاز، راه بسيجرچها ،رامسر: نشاني -12. استفاده از فضاي سايت كامپيوتر و كتابخانه بصورت رايگان

  www.resalatkerman.ir :نشاني وبگاه  كرمانـ  رسالتمؤسسه غيرانتفاعي  *
 خوابگـاه : ملتخفيف ويژه براي دانشجويان ممتاز سال تحصيلي، اعطاي وام دانشجويي، تقسيط در پرداخت شهريه، بيمه حوادث دانشـجويي و امكانـات رفـاهي شـا     :اين موسسه داراي تسهيالتي از قبيل -1
  76176-43551: كدپستي.      كرمان، انتهاي خيابان گلدشت، نبش خيابان عباد: نشاني -2. باشد لف سرويس ميو س) بصورت خودگردان و تحت نظارت موسسه(

        034-33227767: نمابر              33232881-33210007: تلفن
  www.rasam.ac.ir :نشاني وبگاه  )ويژه خواهران(كرج ـ  رساممؤسسه غيرانتفاعي  *
ارائه وام دانشجويي طبق ضوابط وزارت علوم و تقسيط شـهريه كليـه    -2 .ارائه تخفيف به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال و لي به كليه دانشجويان در نيمسال اول تحصيليتخفيف شهريه تحصي -1

هـا و مراكـز    نامه با سـازمان  اين موسسه با انعقاد تفاهم -5 .انشجويي با امكانات مطلوبسلف سرويس و بوفه د -4 .هاي جاري تخصيص خوابگاه بدون پرداخت وديعه در قبال پرداخت هزينه -3 .دانشجويان
تـي  در خصـوص شـهريه پرداخ  ...  ، بهزيسـتي و )ره(اين موسسه با ادارات بنياد شهيد، كميته امداد حضـرت امـام   -6. آورد هاي علمي و پژوهشي را براي دانشجويان فراهم مي علمي و تحقيقاتي زمينه فعاليت

   02634582116 :نمابر      34524701-3 :تلفن        .)ع(، به سمت باغستان، قبل از ميدان امام حسين)ميانجاده( كرج، خيابان شهيد بهشتي :نشاني -7. دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد
 www.roshdiyeh.ac.ir:نشاني وبگاه  تبريزـ  رشديهمؤسسه غيرانتفاعي  *
. شـود  درصد از شهريه ثابت ترم بعد تخفيـف داده مـي  10 و 20، 30به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم به ترتيب  -2. دانشجويان وجود داردبراساس ضوابط صندوق رفاه شهريهاز وام امكان استفاده -1
براساس ضوابط موسسـه از تخفيـف شـهريه برخـوردار      ،حائز رتبه اول تا سوم گردند المللي ر و بينفرهنگي و ورزشي در سطح استان يا كشو ،هاي علمي از موسسه در رقابت دانشجوياني كه به نمايندگي -3

   5155956681 :كدپستي   .خيابان سبالن ،كوي الهيه ،جنب شهرك رشديه، تبريز: نشاني -5. امكان تامين خوابگاه خودگردان براي دانشجويان وجود دارد -4. شد خواهند
   041-36678582 :نمابر      3-36660661 :تلفن

  www.razaviehsaveh.ac.ir :نشاني وبگاه  ساوهـ  رضويهمؤسسه غيرانتفاعي  *
هـا حـداكثر در دو روز    ترجيحا كالس -2. باشد سمت تهران مهيا ميها از درب موسسه به  به سمت ساوه و پس از اتمام كالس )مناطق و ميادين( نقطه شهر تهران 30سرويس اياب و ذهاب همه روزه از  -1

دانشجوياني كه اين موسسه را به  -4. نظر گرفته شده است اعطاي تخفيف شهريه به خانواده معظم شهدا، ايثارگران، دانشجويان ممتاز رتبه اول تا سوم در هر ترم تحصيلي در -3. گردد پايان هفته برگزار مي
هـاي علمـي و ورزشـي حـائز رتبـه اول تـا سـوم         دانشجوياني كه در مسابقات يـا رقابـت   -5. ت اول انتخاب نمايند، از تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول شروع به تحصيل برخوردار خواهند شدعنوان اولوي

باشد و در مقطع كارشناسي ارشد همين موسسه پذيرفته شوند از تخفيـف شـهريه    19شناسي آنها باالي دانشجوياني كه معدل دوره كار -6. مند خواهند شد اند از تخفيف شهريه ثابت نيمسال اول بهره گرديده
  086-42427628: تلفكس    42427620-7: تلفن).       ع(آبادي، بعد از ايران خودرو، خيابان امام رضا الدين اسد ساوه، بلوار سيدجمال :نشاني -7 .نيمسال اول برخوردار خواهند شد

  www.rodaki.ac.ir :نشاني وبگاه  رودكي ـ تنكابنؤسسه غيرانتفاعي م *
  0192-4229984 :نمابر      4235561-3: تلفن      46817-38859: كدپستي      318پالك ،كوچه شهيد شيرافكن ،خيابان شهيد ناصر پورتقي ،تنكابن :نشاني

  www.roozbeh.ac.ir :نشاني وبگاه  نزنجاـ  زبهرواعي مؤسسه غيرانتف *
     024-33038003-7: تلفن     .  كوروش مارستانيب يروبرو ،شهرك پونك ي،انتظام يروين يروبرو ،بهمن 22بزرگراه ، جيبس دانيم، زنجان :نشاني

 www.rouzbahan.ac.ir:اني وبگاهنش  ساريـ  روزبهانمؤسسه غيرانتفاعي  *
  011-33218373: تلفكس     33219353: تلفن       1755: صندوق پستي             48179-39945: كدپستي.       جاده دريا) 1(ساري، كيلومتر يك : نشاني

 www.zagros.ac.ir:نشاني وبگاه  زاگرس ـ كرمانشاهمؤسسه غيرانتفاعي  *
  083-37236489: نمابر    37218063 – 37218030 :تلفن    .روبروي بانك ملي، باالتر از سه راه شريعتي ،خيابان شريعتي ،كرمانشاه :نشاني



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1396دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  248صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.zand-ihe.ac.ir :نشاني وبگاه  شيرازـ  زند دانش گسترمؤسسه غيرانتفاعي  *
 -3. از تخفيف در شـهريه ثابـت برخـوردار خواهنـد شـد      100داوطلبان ممتاز آزمون سراسري با رتبه كشوري كمتر از  -2. باشد ويژه براي كليه دانشجويان دختر فراهم ميخوابگاه با امكانات و تجهيزات  -1

نه شهريه با معرفي از طـرف موسسـه و بـا شـرايط عـالي و بـدون سـپرده گـذاري از         الحس توانند در هر ترم وام قرض مندي از وام صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي دانشجويان عالوه بر بهره
امـه تحصـيل آنـان دارد، كليـه     با توجه به مصوبات موسسه و امكانات موجود به منظور توانمندسازي و مهارت افزايي دانشجويان كه تاثير به سزايي در اشتغال آتي و يـا اد  -4. هاي عامل دريافت نمايند بانك
هـاي برتـر،    بـه دانشـجويان رتبـه    -5. هاي مهارت افزايي و توانمندسازي همراه با دريافت مدرك معتبر شركت نمايند توانند در دوره جويان عالوه بر گذراندن واحدهاي مصوب رشته در صورت تمايل ميدانش

هاي كسب و كار و فعاليـت در   وجود مركز كارآفريني و ارتباط با صنعت با تمركز بر ايجاد مهارت -6. گيرد ق مينامه داخلي تعل قهرمانان ورزشي، علمي، فرهنگي و هنري در هر ترم تخفيف شهريه طبق آيين
بـه  ...)  ت روان وتحصـيلي، خـانوادگي، سـالم   ( اي ارائه خدمات مشـاوره  -8 .هاي ويژه كارمندان دولت و بخش خصوصي در خارج از ساعات اداري و روزهاي تعطيل امكان تشكيل كالس -7. مراكز صنعتي

 -11 .التحصيالن برتر به مراجع متقاضـي كارپـذيران   معرفي فارغ -10 .در محيط موسسه و خوابگاه به صورت رايگان براي كليه دانشجويان) سيم بي(امكان استفاده از اينترنت وايرلس  -9 .تمامي دانشجويان
   7188773489: كدپستي     .12شيراز، ميدان معلم، بلوار همت جنوبي، ابتداي كوچه : نشاني -12 .ج از كشورمعرفي دانشجويان ممتاز به كميته تبادل دانشجويان داخل و خار

  071-36321044: نمابر     36321041-3و    336106 :تلفن
  www.saroyeh.ac.ir :نشاني وبگاه  ساريـ  سارويهمؤسسه غيرانتفاعي  *
تامين خوابگاه  -3. مند خواهند بود هاي دانشجويي بر اساس ضوابط وزارت علوم بهره دانشجويان از وام -2. از پرداخت شهريه ثابت و متغير معاف خواهند بود 200تا  1در بدو ورود دانشجويان داراي رتبه  -1

هـاي علمـي و    ي ارشد در صورت انتشار مقاله متناسب با رشته تحصيلي در مجالت معتبر علمي و پژوهشـي و يـا كنفـرانس   دانشجويان كارشناس -4. باشد پذير مي دانشجويي با هزينه شخصي دانشجو امكان
يك نوبت غذاي گـرم در   -6 .و كتابخانهاستفاده از اساتيد مجرب و برخورداري از فضاي مناسب آموزشي، مركز رايانه، كارگاه، آزمايشگاه  :امكانات آموزشي -5. المللي از مزاياي مالي برخوردار خواهند شد بين

بـه ترتيـب    19و  18، 17كليه دانشجويان با معدل كارشناسـي   -8. شود در هر ترم تخفيف ويژه داده مي) نفرات اول تا سوم(به دانشجويان ممتاز  -7. گردد اي توزيع مي سلف سرويس موسسه با قيمت يارانه
دانشـجوياني   -11. باشـد  موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب رايگان مي -10. دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد -9. اول برخوردار خواهند شددرصد تخفيف شهريه ثابت در ترم  40و  30، 20

   .جاده دريا 10كيلومتر ، ميدان خزر، ساري :نشاني -12 .باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد) ره(كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني 
  011-33685025 :نمابر            33685221-33685768 :تلفن        48175-914: صندوق پستي     48181-63993: كدپستي

  www.saee.ac.ir :نشاني وبگاه  گرگانـ  ساعيمؤسسه غيرانتفاعي  *
گرگـان،  : نشـاني  -3. ها در اواخر هفته برگزار خواهد شد اكثر كالس -2. موسسه يا واحدهاي طرف قرارداد از نيمسال دوم تا پايان دوره تحصيل در موسسه وجود داردامكان اشتغال پاره وقت دانشجويان  -1

   09034139778-32333248-32233344 :تلفن              27 عدالت، )شاليكوبي(خيابان وليعصر
  www.sobhan.ac.ir :نشاني وبگاه  نيشابورـ  سبحانمؤسسه غيرانتفاعي  *

  051-43348021 :نمابر       43348050-55 :تلفن        747:صندوق پستي        . كوچه قوامي ،17 )ره(خيابان امام خميني ،نيشابور :نشاني
  www.sabz.ac.ir :نشاني وبگاه  آملـ  سبزمؤسسه غيرانتفاعي  *

     011-43272961 :نمابر     4327222-43273801-8 :تلفن        647: صندوق پستي          .    23، بلوار شهيد منفردنياكي، كوچه امير يميدان عالمه ميرحيدر آمل ،آمل: نشاني
  www.sepehr.ac.ir :هنشاني وبگا  اصفهانـ  سپهرمؤسسه غيرانتفاعي  *

  031-95019437: نمابر        95019430: تلفن  .            بلوار دانشگاه ،خورزوق اميركبير، ورودي شهرجنب پل  ،كيلومتر پنج بزرگراه معلم ،خيابان كاوه ،اصفهان: نشاني
  www.seraj.ac.ir :بگاهنشاني و  تبريزـ  سراجمؤسسه غيرانتفاعي  *

  .مراجعه نماييد فوق موسسه به نشاني گاهوباز شرايط عمومي و اختصاصي مؤسسه به  براي كسب اطالع
  www.sardarjangal.ir :نشاني وبگاه  سردار جنگل ـ رشتمؤسسه غيرانتفاعي  *

    4193163714 :كدپستي.    جنب كارخانجات ايران برك ،)پل طالشان(دانشگاه آزاد  ،)ره(امام خمينيبعد از مجتمع دانشگاهي ،بلوار پروفسور مجيد سميعي ،رشت :نشاني
       013-33430416-33424854-33430415: تلفن

 www.safirdanesh.ac.ir:نشاني وبگاه  ايالمـ  سفير دانشمؤسسه غيرانتفاعي  *
                0841-2243792و  2243791: تلفن.              مقابل جهاد دانشگاهي، نرسيده به چهارراه پيام نور، دانشجو بلوار ،ايالم:نشاني

  www.salman.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهدـ  لمانسمؤسسه غيرانتفاعي  *
  5داخلي : نمابر          051-38650370-71: تلفن         91976-73499 : كدپستي .          2منش   نبش خضرائي ،2الدن  ،ابتداي بلوار الدن ،آباد بلوار وكيل ،مشهد :نشاني

  www.samangan.ac.ir :نشاني وبگاه  آملـ  اننگمسمؤسسه غيرانتفاعي  *
  011-44251493و  95:  تلفن         4615677995 :كدپستي           . 11اباذر  ،خيابان طالقاني ،آمل :نشاني

  www.sana.ac.ir :نشاني وبگاه  ساريـ  انسنتفاعي مؤسسه غيرا *
           0151-2133990 و 2133131: تلفن             .روبروي دانشگاه آزاد، جاده دريا 7 كيلومتر، ساري :نشاني

  www.sanabad.ac.ir :نشاني وبگاه  گلبهارـ  ابادنسمؤسسه غيرانتفاعي  *
تخفيـف شـهريه بـه قهرمانـان ورزشـي در سـطح جهـاني،         -2. درصد شهريه ثابت در نيمسال اول تخفيف داده خواهد شد 50عنوان اولويت اول خود انتخاب نمايند به دانشجوياني كه اين موسسه را به  -1

رم شهدا، جانبازان و ايثارگران با ارائه گواهي معتبر از بنياد شهيد بـر  خانواده محت -4 .امكان استفاده از وام شهريه بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان -3 .آسيايي و ملي مطابق بخشنامه داخلي موسسه
   .استان خراسان رضوي، شهر گلبهار، ابتداي بلوار استقالل، جنب بخشداري: نشاني -5. هاي اجرايي از تسهيالت شهريه برخوردار خواهند شد نامه اساس آيين

           051-38326399: نمابر 38326401-02-15-16: تلفن
  www.soh-ins.ac.ir :نشاني وبگاه  سهروردي ـ قزوينمؤسسه غيرانتفاعي  *

         028-33697120-3: تلفن         .72حكمت  ،المللي دانشگاه بين يابانخ ،قزوين :نشاني
  www.sina.ac.ir :نشاني وبگاه  نكاشاـ  ناسيمؤسسه غيرانتفاعي  *
موسسه با بنياد  -3 .گردد به دانشجويان متقاضي واجد شرايط، وام شهريه از سوي صندوق رفاه دانشجويان اعطاء مي -2. گاه براي پذيرفته شدگان به عمل خواهد آمدهماهنگي الزم به منظور تأمين خواب -1

توانند براي كسـب اطالعـات بيشـتر بـه وب      داوطلبان مي -4 .وشش همكاري دارددر خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پ...  ، سازمان بهزيستي و)ره(شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد امام خميني
  031-55228155و  55228144: تلفكس           .الدين جمشيد، كوچه نجوم يكم ابتداي خيابان غياثميدان درب عطاء، كاشان،  :نشاني -5 .سايت موسسه به نشاني فوق مراجعه نمايند

  www.shandiz.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهد شانديز ـمؤسسه غيرانتفاعي  *
 -2. درصد تخفيف شهريه ثابت در چهار نيمسال تحصيلي برخوردار خواهنـد بـود   20دانشجوياني كه در ميان موسسات غيرانتفاعي مشهد، اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند، از  -1

دانشـجويان در طـول دوره تحصـيلي مطـابق      -4. پرداخت وام صندوق رفاه به دانشجويان واجـد شـرايط   -3. توماني پرداخت نمايند هزار 200ي اقساط ماهيانه توانند شهريه تحصيل خودرا ط دانشجويان مي
بـا مراجعـه    -6 .آباد تا محل موسسه ايگان از انتهاي بلوار وكيلسرويس اياب و ذهاب ر -5. ضوابط از تسهيالت خوابگاه خودگردان و تخفيف شهريه جهت نمرات اول تا سوم هر ورودي برخوردار خواهند بود

آباد، ابتداي محور شانديز، روبروي مجموعه آبـي   وار وكيللمشهد، انتهاي ب :نشاني -7 .از فضاي استاندارد علمي و آموزشي، امكانات رفاهي و مفرح ممتاز موسسه مطلع گرديد به نشاني فوق به سايت موسسه
    )خط30( 051-31509 :تلفن         .10 ، بلوار دانشگاه، دانشگاه5، مدرس هاي خروشان موج

 www.nbshahrood.ac.ir:نشاني وبگاه  شاهرودمؤسسه غيرانتفاعي  *
بـه دانشـجويان واجـد شـرايط براسـاس ضـوابط صـندوق رفـاه          -2. تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال اول با تصويب هيأت امناء براي دانشجوياني كه اين موسسه را در اولويت اول، انتخـاب نماينـد   -1

، 20، 30باشند به ترتيب معـادل   17در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم، به شرطي كه داراي حداقل معدل  -3. دانشجويي و ميزان بودجه تخصيص يافته، وام شهريه تعلق خواهد گرفت
هـاي   اي، مركز رشد فنـاوري  سازي، انتشارات، كتابخانه مركزي، سايت رايانه سالن بدن: ساير امكانات كمك آموزشي و رفاهي موسسه عبارتند از -4. رم بعد داده خواهد شددرصد تخفيف در شهريه ثابت ت 10

  ).ع(ابوالفضل ميدان حضرت ،نژاد خيابان شهيد هاشمي ،يتميدان وال ،شاهرود: نشاني -5. نويد با مجوز پارك علم و فناوري، مشاور و روانشناس، سلف سرويس و بوفه دانشجويي
   023-32373650: نمابر    32373651-3: تلفن

  www.shgol.ac.ir :نشاني وبگاه  گنبدكاووسـ شرق گلستان مؤسسه غيرانتفاعي  *
صورت تخصيص اعتبارات، وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري   در -4 .سرويس اياب و ذهاب -3 .تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز -2 .پرداخت شهريه به صورت اقساط -1

 .)غيرحضـوري (نـام آناليـن    سـامانه ثبـت   -7 .رساني آنالين در نرم افزارهاي اجتماعي سامانه اطالع -6 .پذيرد هاي استيجاري سطح شهر انجام مي هماهنگي جهت اسكان در خوابگاه -5 .تعلق خواهد گرفت
كارگـاه كـامپيوتر    -11 .كافي نـت و انتشـارات مجهـز    -10 .هاي مختلف سالن مطالعه و كتابخانه مجهز و غني از كتابهاي مورد نياز دانشجويان در رشته -9 .سلف سرويس، بوفه و غذا با نرخ دانشجويي -8

تمـاس  (مجهز به سامانه پاسخگويي به انتقادات، سواالت دانشجويان از طريق وب سايت دانشـگاه   -14 .انشجويانهاي مختلف الكترونيكي جهت رفاه د مجهز به سامانه -13 .اينترنت پرسرعت -12 .مجهز
ـ گنبدكاووس، خيابان امام خميني جنوبي، : نشاني -17 .فضاي فيزيكي مناسب به همراه تجهيزات كمك آموزشي -16 .برخورداري از اساتيد مجرب و با سابقه -15 .)با ما بعـد از بـازار   ارك شـادي،  باالتر از پ
  017-33383818: نمابر           33383810-20 :لفنت            .ي گندمها، روبروي سيلو روس

  www.shafagh.ac.ir :نشاني وبگاه  نتنكابـ  شفقمؤسسه غيرانتفاعي  *
                   011-54266910-54266958: تلفن                   .20كوچه مرداب ، شهريور 17خيابان  ،نشتارود، تنكابن :نشاني

  www.shamsgonbad.ac.ir :نشاني وبگاه  شمس ـ گنبد كاووسمؤسسه غيرانتفاعي  *
خصوصـي نسـبت بـه تـامين خوابگـاه       هماهنگي الزم بـا بخـش   -2. تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال اول با تصويب هيات امناء، براي دانشجوياني كه اين موسسه را در اولويت اول، انتخاب نمايند -1

به دانشجويان واجد شرايط بر اساس ضوابط صـندوق رفـاه دانشـجويي، وام     -4 .سرويس اياب و ذهاب براي تمام دانشجويان از داخل شهر به موسسه و بالعكس به صورت رايگان -3 .)خصوصي( خودگردان
درصد تخفيف در شهريه ثابت تـرم بعـد داده خواهـد شـد، بـه شـرطي كـه داراي         10و  20، 30هاي اول تا سوم به ترتيب معادل  جويان رتبهدر پايان هر ترم تحصيلي به دانش -5. شهريه تعلق خواهد گرفت

عات، تاالر پـذيرايي، كتابخانـه مركـزي، سـايت     سالن ورزشي سرپوشيده، سالن همايش، انتشارات تكثير، تاالر اجتما: ساير امكانات كمك آموزشي و رفاهي اين موسسه عبارتند از -6. باشند 17حداقل معدل 
: نشـاني  -7 .هاي نوين با مجوز پارك علم و فنـاوري، مشـاور و روانشـناس، سـلف سـرويس و بوفـه دانشـجويي        ها، مركز رشد فناوري ها و كارگاه ، ساختمان مستقل آزمايشگاهGISاي  اي، سايت رايانه رايانه

    09114172005و  09114172004: روابط عمومي           017-33389730: نمابر      33389711الي  16: تلفن       4971817615: كدپستي         . وعيس، بلوار شادي، جنب درياچه مصنوگنبدكاو
  www.shahabdanesh.ac.ir :نشاني وبگاه  قمـ  شهاب دانشمؤسسه غيرانتفاعي  *

      025-32317448: نمابر      32317171: تلفن       37496-58479: كدپستي.          تري شهروندم 50تقاطع بلوار امامت، قم، شهر پرديسان،  :نشاني



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1396دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  249صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.shahriar.ac.ir :نشاني وبگاه  شهريار ـ آستارامؤسسه غيرانتفاعي  *
خيابـان خواجـه نصـيرالدين     ،آبـاد  شـهرك عبـاس   ،آستارا: نشاني -5. فيف به نفرات برتر آموزشيارائه تخ -4. ارائه اينترنت پرسرعت رايگان به دانشجويان -3 .وام دانشجويي -2 .تقسيط شهريه دانشجو -1

       013-44804040: نمابر      44804010: تلفن .      طوسي
  www.saeb.ac.ir :نشاني وبگاه  ابهرـ  صائبمؤسسه غيرانتفاعي  *

  021-89783144 :نمابر     0242-5492328و  5492325 :تلفن     45619-36973 :كدپستي     .ضلع شمالي اتوبان قزوين، -كيلومتر يك اتوبان ابهر :نشاني
  www.saba.ac.ir :نشاني وبگاه  اروميهـ  صبامؤسسه غيرانتفاعي  *
 .وابگاه خودگردان براي خواهران و برادران بـا اخـذ هزينـه تـامين خواهـد شـد      خ -2. شود درصد داده مي 50 و 75، 100در پايان هر ترم به دانشجويان رتبه اول تا سوم تخفيف در شهريه ثابت به ترتيب  -1
موسسه داراي امكانـات رفـاهي از قبيـل رسـتوران، بوفـه، سـايت        -4. به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت -3

  .12 پالك ،)اول جاده بند(بلوار جام جم  ،خيابان شهيد بهشتي ،اروميه: نشاني -6. دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود -5. باشد انه مياينترنتي و كتابخ
  044-33471105: نمابر          33489067 و 33477176 :تلفن

  www.sosa.ac.ir :نشاني وبگاه  صبح صادق ـ اصفهانمؤسسه غيرانتفاعي  *
   031-32365515 :تلفكس   32351994-7 :تلفن             8184775315 :كدپستي            10بن بست شماره ، آباد بعد از چهارراه عباس ،خيابان شهيد بهشتي، اصفهان: نشاني

  www.sadra.ac.ir :نشاني وبگاه  )ويژه برادران(صدرالمتألهين ـ تهران مؤسسه غيرانتفاعي  *
   14875-314: صندوق پستي .كوچه طبيعت ،خيابان كوهسار ،فلكه اول شهران ،تهران :نشاني -2. مراجعه نمائيدنشاني فوق مؤسسه به وبگاه به از شرايط و ضوابط مؤسسه  براي اطالعداوطلبان  -1

  02144366140: نمابر        44351864-44351865: تلفن
  www.safahan.ac.ir :شاني وبگاهن  اناصفهـ  فاهانصمؤسسه غيرانتفاعي  *

              031-37759104 :نمابر            37769630-37777110 :تلفن     . سه راه سيمين، ابتداي خيابان جانبازاناصفهان، : نشاني
  www.fit.ac.ir :نشاني وبگاه  صنعتي فوالد ـ فوالدشهر اصفهانمؤسسه غيرانتفاعي  *
موسسه براي برادران در حد مقدورات  -3. شود در هر نيمسال تخفيف ويژه داده مي به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط موسسه -2. باشد كيلومتري غرب اصفهان مي 18در  هرحل موسسه در فوالدشم -1
       031-52636678: نمابر   52636677: تلفن           .بلوار شهدا اصفهان، فوالدشهر،: نشاني -4. نمايد براي كليه خواهران متقاضي امكانات خوابگاه ارائه مي و

  www.sgh.ac.ir :نشاني وبگاه  صنعتي قائم ـ قائمشهرمؤسسه غيرانتفاعي  *
 :نشـاني  -4. وق رفـاه برخـوردار خواهنـد بـود    دانشـجويان از وام صـند   -3. دبـو برخوردار خواهند  حوادثدانشجويان از مزاياي بيمه  -2. باشد موسسه براي دانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردان مي -1

                 011-42045934 و 42045923-4 :تلفن       .مشهر به ساريئاتوبان قا 3كيلومتر قائمشهر، 
  www.mit.ac.ir :نشاني وبگاه  بابلـ  مازندرانصنعتي مؤسسه غيرانتفاعي  *
تواننـد   دانشجويان در طول تحصيل مي -2. برخوردار خواهند شد) درصد شهريه ثابت 15و  20، 25به ترتيب (لي از تخفيف ويژه شهريه دانشجويي نفرات اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال تحصي -1

هاي علمي، فرهنگـي، هنـري و ورزشـي شـوند از      مقام دانشجوياني كه در طول مدت تحصيل حائز كسب -3. از خدمات سلف سرويس، بوفه دانشجويي، مركز مشاوره، كتابخانه و سايت رايانه استفاده نمايند
مابين موسسه با دانشگاه علوم پزشكي بابـل و دانشـگاه    نامه في با توجه به تفاهم -5. آموختگان اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش -4. دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند شد

به دانشجويان در يك نوبت، غذا با نـرخ دانشـجويي در سـلف سـرويس داده      -6. توانند از امكانات آموزشي، پژوهشي و آزمايشگاهي موجود استفاده نمايند ويان اين موسسه ميصنعتي نوشيرواني بابل دانشج
براي دانشجويان دختر غيربومي بـه صـورت خـودگردان و از طريـق بخـش خصوصـي       خوابگاه  -8. كليه دانشجويان در هر سال تحصيلي از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد -7. شود مي

همكاري با بنياد شـهيد و امـور ايثـارگران در خصـوص      -10. توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده نمايند دانشجويان براي پرداخت شهريه مي -9. تامين گرديده است
 .                 موسسه پرديس، جاده بابل به قائمشهر 5كيلومتر ، بابل: نشاني -12 .شود كليه خدمات آموزشي به صورت اينترنتي انجام مي -11. پذيرد يه فرزندان شهيد و ايثارگران انجام ميپرداخت شهر

  011-32163214: نمابر          35100100: تلفن
  www.tabarestan.ac.ir :نشاني وبگاه  طبرستان ـ چالوسمؤسسه غيرانتفاعي  *
 -2. شـوند  درصد در طول دوره تحصيل بهره مند مي 10 و 20، 30بر اساس ضوابط و مصوبات هيات امنا ي موسسه در هر نيمسال به ترتيب از تخفيف ) هاي اول تا سوم هر رشته رتبه(دانشجويان ممتاز  -1

فرهنگـي، هنـري و ورزشـي    ـ دانشجويان برتر در مسابقات علمي   -3. شجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري، وام شهريه به دانشجو پرداخت خواهد شددر صورت اختصاص اعتبار از جانب صندوق رفاه دان
جانبازان وآزادگان با ارائه تاييديه از بنياد شهيد مطابق با فرزندان شاهد،  -4. اي و كشوري شوند مشمول تخفيف شهريه خواهند شد هاي برتر در سطح استاني، منطقه كه در زمان تحصيل موفق به كسب رتبه

  .خيابان هفده شهريور، چالوس، مازندران: نشاني -6. فوق اطالعات بيشتر در سايت موسسه به نشاني -5. مند خواهند شد نامه مربوطه از تحصيل رايگان بهره آيين
  011-52227800: نمابر              52225996-52240120: تلفن

  www.tabari.ac.ir :نشاني وبگاه  بابلـ  طبريمؤسسه غيرانتفاعي  *
     011-32253483: نمابر    32257321: تلفن         47135-863: صندوق پستي   47139-75689: كدپستي        .طبريمسجد  جنببابل، ميدان كشوري،  :نشاني

 www.tolouemehr.ac.ir:نشاني وبگاه  قمـ  طلوع مهرمؤسسه غيرانتفاعي  *
توانند واحدهاي خـود را طـي دو    االمكان ارائه واحدهاي درسي به ترتيبي است كه دانشجويان مي حتي -2. شود در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه داده مي -1

نامـه   ريزي پيشنهادي و مندرج در سايت موسسه به صورت سه نيمسال تحصيلي ارائه دروس و يـك نيمسـال ارائـه پايـان     تحصيل طبق برنامه طول دوره -3. روز حضور در موسسه در پايان هفته اخذ نمايند
دانشجويان ايـن موسسـه    -6. گردد ويان انجام ميهمكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه دانشج -5. نمايد هاي خودگردان معرفي مي موسسه متقاضيان را به خوابگاه -4. باشد مي

اسـتفاده از اسـاتيد    -7. صورت تامين اعتبار برخوردار خواهند شـد از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت موسسات مالي طرف قرارداد با دانشگاه در 
قم، پرديسان، بلـوار دانشـگاه، بلـوار    : نشاني -9 .مراجعه نمايندبه نشاني فوق توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت موسسه  مندان مي عالقه -8. باشد رز اين موسسه ميهاي با برجسته و نخبه از ويژگي

  021-89789139: نمابر            025-32810008: تلفن      37185-3814: صندوق پستي        3749113362: كدپستي           .  شهروند شمالي
  www.sufi.ac.ir :نشاني وبگاه  عبدالرحمن صوفي رازي ـ زنجانمؤسسه غيرانتفاعي  *

           024-33442239 :نمابر       33442239-33466568: تلفن               1547-45195: صندوق پستي    .  5عارف  يابانخ ،علوم پايه ،زنجان :نشاني
  www.erfan.ac.ir :نشاني وبگاه  عرفان ـ كرمانغيرانتفاعي مؤسسه  *
استفاده از اينترنت وايرلس در محيط موسسه بـه صـورت رايگـان بـراي كليـه       -3. دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند شد -2. استفاده از اساتيد مجرب و بنام كشوري و استاني -1

پرداخت وام دانشجويي طبق بخشـنامه صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم،       -5. ارائه خدمات مشاوره تحصيلي و اجتماعي به كليه دانشجويان -4. رهاي تحقيقاتي و پژوهشيدانشجويان جهت انجام كا
سلف سرويس و بوفه دانشجويي با امكان توزيع غذاي گـرم بـا نـرخ     -7. اهد و ايثارگرهاي ش همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير خانواده -6. تحقيقات و فناوري

داراي فضاي مناسب، امكانات آموزشـي   -10. در حال احداث بزرگترين مجموعه آموزشي تربيت بدني جنوب شرق كشور -9. امكان استفاده از فضاهاي ورزشي متعلق به موسسه -8. اي به دانشجويان يارانه
خيابان  ،كرمان: نشاني -11 .مراجعه فرماييدفوق نام به پايگاه اينترنتي موسسه به نشاني  جهت اطالع از آخرين اخبار و اطالعيه هاي مربوط به ثبت -10. هاي مورد نياز در محدوده شهري كرمان اختو زيرس
   034-33243047: نمابر            33243042-46: تلفن            .57نبش كوچه شماره  ،گلدشت

  www.attar.ac.ir :نشاني وبگاه  عطار ـ مشهدمؤسسه غيرانتفاعي  *
  .مراجعه نمائيدنشاني فوق مؤسسه به وبگاه به از شرايط و ضوابط مؤسسه  براي اطالعداوطلبان 

  www.aghigh.ac.ir :نشاني وبگاه  عقيق ـ شاهين شهر اصفهانمؤسسه غيرانتفاعي  *
  031-45227792: نمابر    45224790و  45232006: تلفن                  33 الكپ ،غربي 11فرعي ، شهيد دكتر بهشتي نياباخ ،شاهين شهر: نشاني

  www.asihe.ac.ir :نشاني وبگاه  عالءالدوله سمناني ـ گرمسارمؤسسه غيرانتفاعي  *
هـاي   هـاي اختصاصـي مربـوط بـه رشـته      موسسه از آزمايشگاه و كارگاه -3. شود دانشجويان ممتاز تخفيف شهريه داده مي به -2. بيني شده است لعكس پيشاوسيله اياب و ذهاب از تهران به گرمسار و ب -1

ت اسكان دانشجويان خواهر و موسسه جه -6. دانشجويان از وام شهريه از سوي صندوق رفاه برخوردار خواهند بود -5. شود اي داده مي به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم يارانه -4. تحصيلي برخوردار است
           023-34533924-7 :تلفن      .آباد يحاج، گرمسار :نشاني -8 .باشد سيم در كليه فضاهاي آموزشي مي موسسه داراي اينترنت بي -7. باشد برادر از خوابگاه دانشجويي برخوردار مي

  www.aab.ac.ir :نشاني وبگاه  اميني ـ بهنمير بابلسرعالمه مؤسسه غيرانتفاعي  *
دولتـي جهـت    هـاي برتـر   دعوت و استفاده از اساتيد تمـام وقـت در دانشگاه -2 .ده درصد از ظرفيت پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد به دانشجويان ممتاز موسسه بدون شركت در كنكور اختصاص دارد -1

 .باشـد  التحصـيلي مـي   ماه بعد از فارغ 9پرداخت وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط كه بازپرداخت آن  -5. باشد ي هفته ميها در روزهاي پايان ريزي كالس برنامه -3 .نامه تدريس و راهنمايي پايان
ارائه تسهيالت به مخترعان، پژوهشـگران   -7. دبرخوردار خواهند ش) درصد شهريه ثابت 15و  20، 25به ترتيب (نفرات اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسـال تحصـيلي از تخفيـف ويـژه دانشجويي  -6

موسسه داراي خوابگاه خودگردان بوده كـه    -9 .ها ، علمي و پژوهشي و كنفرانسISIرائه و چاپ مقاالت در نشريات  حمايـت مـالي ازا -8 .المللي براساس ضوابط موسسـه و ورزشكاران حائز رتبه ملي و بين
    .15، گلستان )ره(بابلسر، بهنمير، بلوار امام :نشاني -11 .دانشجويان از يك وعده غذاي گرم با يارانه دانشجويي برخوردار خواهند بود -10 .هزينه آن توسط دانشجويان تامين خواهد شد

  011-35750083: نمابر          35750810-15: تلفن
  www.aj.ac.ir :نشاني وبگاه  جعفري ـ رفسنجانعالمه مؤسسه غيرانتفاعي  *
تخفيـف شـهريه    يـب از به ترت سوم راكسب كنند ترم رتبه اول، دوم و هر دانشجوياني كه در -2. شوند مي تخفيف شهريه ثابت برخوردار درصد 30از  باشد 17از  دانشجوياني كه معدل ليسانس آنان باالتر -1

   134:صـندوق پسـتي      . يزد، جنب شهرك نفـت ـ جاده رفسنجان   2رفسنجان، كيلومتر  :نشاني -4. خوابگاه خودگردان استفاده نمايند از توانند دانشجويان مي -3. شوند مي برخوردار درصد15 و 25، 35ثابت 
   034-34355646 :رنماب             34355642-9 :تلفن

  www.ahelli.ac.ir :نشاني وبگاه  چالوسـ  حليعالمه مؤسسه غيرانتفاعي  *
براي داوطلباني كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول انتخاب نمايند تخفيف شهريه درنظر  -2 .دانشجويان داراي رتبه برتر در هر ترم از تخفيفات ويژه شهريه طبق مقررات داخلي برخوردار خواهند شد -1

استفاده از اينترنت وايرلس در محيط موسسه به صورت رايگان براي كليه دانشجويان جهت  -4 .برخورداري از بيمه حوادث براي كليه دانشجويان و بيمه تكميلي براي دانشجويان متقاضي -3. شود ميگرفته 
با % 25فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان باالي  -7 .رائه تهسيالت وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان متقاضيا -6 .اي براي كليه دانشجويان ارائه خدمات مشاوره -5 .انجام امورات تحقيقاتي و پژوهشي

  .مند شوند ز تخفيفات مربوطه بهرهتوانند ا دانشجويان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي نيز مي -8. شد تخفيف شهريه برخوردار خواهند% 100ارائه تاييديه از بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان از 
  011-52257573 :نمابر      52254757 :تلفن        .تر از سينما تخت جمشيد پايين ،شهريور 17 چالوس، خيابان: نشاني -9



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1396دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  250صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.adi.ac.ir :نشاني وبگاه  دهخدا ـ قزوينعالمه مؤسسه غيرانتفاعي  *
هاي مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري و همچنـين ضـوابط داخلـي موسسـه را رعايـت       نامه دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين -2. زامي استرعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان ال -1

امـا برحسـب نيـاز دانشـجويان از طريـق       ،گـاه اسـت  موسسه فاقد امكانـات خواب  -4. رشته تخفيف ويژه ارائه خواهد شد بر اساس ضوابط داخلي مصوب شوراي موسسه به دانشجويان ممتاز در هر -3. نمايد
موسسـه از طريـق    -6. در صورت تخصيص وام از طرف وزارت متبوع به دانشجويان حائز شرايط وام تحصيلي تعلق خواهد گرفـت  -5. هاي خودگردان مشكل سكونت دانشجويان را حل نموده است خوابگاه

هزينـه  و سرويس اياب و ذهاب ويژه دانشجويان همه روزه از تهران و كرج بـه موسسـه و بـالعكس مهيـا      -7. االتر را براي دانشجويان مهيا نموده استهاي آمادگي امكان تحصيل در مقاطع ب برگزاري دوره
 -9. شـوند  رتبه اول شوند، از تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حائز دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت -8. باشد مربوطه بعهده دانشجويان مي

             028-33651390-1 :تلفن             34145-1138: صندوق پستي         .وبيم جنئقا يابانخ، بلوار اميركبير، پونك ،قزوين: نشاني
  www.tabarsi.ac.ir :نشاني وبگاه  قائمشهرـ  طبرسيعالمه مؤسسه غيرانتفاعي  *

             011-42292563-42294538: تلفن        47781-13167: پستيدك.    جاده بابل، جنب ستاد فرماندهي نيروي انتظامي 2قائمشهر، كيلومتر  :نشاني
  www.feiz.ac.ir :نشاني وبگاه  فيض كاشاني ـ كاشانعالمه مؤسسه غيرانتفاعي  *

  031-55431075 :نمابر    54310705: تلفن.                       مراجعه نمايندوبگاه مؤسسه به نشاني فوق به ي و اختصاصي مؤسسه از شرايط عموم اطالعكسب داوطلبان براي 
  www.aqi.ac.ir :نشاني وبگاه  قزوينـ  قزوينيعالمه مؤسسه غيرانتفاعي  *
 -3 .مند شـوند  هاي موسسه بهره مساعدت توانند براي پرداخت تقسيطي شهريه از دانشجويان مي -2 .گردند ريزي مي برنامه هاي درس در روزهاي پاياني هفته جهت مساعدت به دانشجويان شاغل كالس -1

استفاده از وام دانشجويي صـندوق   -5 .باشد مي رسرويس اياب و ذهاب به تهران و كرج همه روزه با اخذ هزينه مناسب روزانه از دانشجو داي -4 .اي استفاده نمايند توانند از ناهار با قيمت يارانه دانشجويان مي
در هر نيمسال دانشجويان ممتـاز   7هاي خودگردان با هزينه مناسب استفاده كنند  توانند با معرفي موسسه از خوابگاه دانشجويان مي -6. باشد پذير مي التحصيلي دانشجويان امكان رفاه با باز پرداخت بعد از فارغ

  .جنب اداره صنعت و معدن ،تقاطع خيابان شهيد مسلم سلماني و بلوار ماليات ،خيابان نواب، مجتمع ادارات نواب ،قزوين :نشاني -7. گردند مند مي هتخفيف در شهريه بهر از
  028-33372024 :نمابر          33374937-33372127-33372126-33372023 :تلفن

 www.allamehmajlesi.ac.ir:ني وبگاهنشا  قزوين ـ اقباليهمؤسسه غيرانتفاعي عالمه مجلسي  *
ارائـه تسـهيالت    -3. شـوند  مند مـي  دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف شهريه بهره -2. باشد اين مؤسسه داراي سرويس اياب و ذهاب به تهران از ميادين رسالت، ونك، صنعت، آزادي و كرج مي -1

روبـروي  ، اي خامنـه  الـه  بلوار آيت، )عج(چهارراه وليعصر، قزوين :نشاني -5...).  وام، تغذيه و(استفاده دانشجويان از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان كشور  امكان -4. ويژه جهت دانشجويان شاهد و ايثارگر
   028-33571445 :نمابر      33566693-5 :تلفن .               ورزشگاه شهيد رجايي

  www.naeini.ac.ir :نشاني وبگاه  نائين ـ نائينيعالمه مؤسسه غيرانتفاعي  *
             031-46266930  :نمابر   46266931-3: تلفن         83915-131 :صندوق پستي     .اي اله خامنه بلوار آيت، ميدان مدرس، نايين :نشاني

  www.shamsist.ac.ir :نشاني وبگاه  تبريز ـعلم و فنّاوري شمس مؤسسه غيرانتفاعي  *
هـاي ملـي، كشـوري و يـا      هاي ورزشـي داراي مقـام   دانشجوياني كه در رشته -2. هاي خودگردان معمول خواهد داشت هاي الزم را براي استفاده از خوابگاه وسسه جهت رفاه حال دانشجويان، راهنماييم -1

همكاري با بنيـاد شـهيد و امـور ايثـارگران بـراي پرداخـت شـهريه         -4 .ابق ضوابط صندوق رفاه دانشجوياناعطاي وام دانشجويي مط -3 .استاني هستند از تخفيف شهريه ثابت و متغير برخوردار خواهند شد
آسـان و سـريع   به لحاظ موقعيت مكاني موسسه، دسترسي به وسـايل نقليـه عمـومي     -6. باشد سيم رايگان جهت استفاده دانشجويان مي موسسه مجهز به اينترنت بي -5 .خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران

           041-33863474: تلفكس        5169659779: كدپستي                 .دهئمتري ما 18 ،خيابان نور ،ياغچيان ،تبريز :نشاني -7. باشد مي
  www.efc.ac.ir :نشاني وبگاه  اروميه ـ علم و فنمؤسسه غيرانتفاعي  *
نيمسـال در   2براي دانشجويان اول تـا سـوم هـر رشـته در هـر دوره در       -2. نظر موسسه و با هزينه خود دانشجو، براي دانشجويان دختر و پسر وجود داردهاي خودگردان تحت  امكان استفاده از خوابگاه -1

علم و فن اروميه شركت نموده و مقام اخذ نمايند از تخفيف  دانشجوياني كه در مسابقات علمي، پژوهشي و ورزشي از طرف موسسه -3. گيرد درصد تخفيف تعلق مي 30و  50، 40شهريه ثابت آنها به ترتيب 
هاي پيشرفته و شـبيه سـازي، كتابخانـه     هاي مجهز به سيستم سيم رايگان، آزمايشگاه امكانات سرويس رفت و آمد رايگان، سرويس اينترنت بي -4 .گردند اي در شهريه ثابت نيمسال مربوط برخوردار مي ويژه

  .جاده چي چست 4كيلومتر  ،اروميه: نشاني -6. گيرد انجام مي فوق نام دانشجويان ورودي جديد از طريق وب سايت اين موسسه به نشاني ثبت -5. قرار خواهد گرفت مجهز در اختيار دانشجو
  044-32554066: نمابر         32554090 الي 92 :تلفن                  57351-33746 :كدپستي

  www.iricss.ac.ir :هنشاني وبگا  شناختي ـ تهران غيرانتفاعي علوم مؤسسه *
از پذيرفته شدگان بر اساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مطـابق بـا مصـوبات هيـأت امنـاي مؤسسـه شـهريه دريافـت          -2. باشد راي دانشجويان ميخوابگاهي بتسهيالت فاقد  اين مؤسسه -1

   021-76291140: نمابر     76291130: تلفن.   ، بلوار علوم شناختي، بلوار چمران4شهر جديد پرديس، فاز  :ها نشاني و محل تشكيل كالس -3. گردد مي
  www.otaria.ac.ir :نشاني وبگاه  كي ايوانتوسعه پايدار آريا ـ و علوم مؤسسه غيرانتفاعي  *
  .و شئون اخالقي و اسالمي در محيط موسسه) مناسب براي برادران اي خواهران و پوشش و ظاهرحجاب كامل اسالمي بر(ملزم به رعايت كامل ضوابط پوشش  -1 :شرايط عمومي) الف
. باشند و واحدهاي جبراني با توجه به رشته تحصيلي مي )هاي نرم افزاري ، دورهACIدوره تخصصي (هاي ويژه  طي دوران تحصيل موظف به گذراندن دوره دانشجويان ارشد در -1 :شرايط اختصاصي) ب
شـركت   -5 .برگـزاري كـالس در روزهـاي آخرهفتـه     -4 .استفاده از وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري  -3 .نيمسال هر تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز از رتبه اول تا سوم در -2

هاي رايگان كانال ارتباط صـنعت   دانشجويان در كالس حضور -6. باشد مي و مركز تحقيقات بتن برخوردار ACIالمللي بتن  از مزاياي مسابقات دانشجويي موسسه بين ACIكنندگان در مسابقات دانشجويي 
مايشگاه مجهز بـه  استفاده از آز -9 .بورسيه تحصيلي رايگان از طرف شركت وند شيمي ساختمان براي استعدادهاي درخشان -7 .و دانشگاه و معرفي براي همكاري و اشتغال با مراكز صنعتي و عمراني كشور

. هاي آريزونا، فالند، هلند و اسـترليا همكـاري نزديـك دارد    ، دانشگاه)ACI( المللي بتن امريكا اين موسسه با موسسه بين -11 .مزاياي اعزام به خارج از كشور -10 .هاي فني تخصصي تجهيزات روز و كارگاه
  .هاي كاربردي جهت ورود به اشتغال تعليم مهارت ،هاي مشاور و پيمانكار ركتريزي براي مصاحبه كاري جهت اشتغال و معرفي به ش برنامه -12
  021-88799345: تلفن دفتر مركزي           023-34520201: لفنت             .كي كي، جنب شهر جديد ايوان استان سمنان، ايوان :نشاني) ج
  www.aryan.ac.ir :ي وبگاهنشان  اميركال بابلـ  نآريا فناوريعلوم و مؤسسه غيرانتفاعي  *
تواننـد از   خواهران دانشجو مي -2. استفاده نمايند) صورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه در( توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شهريه مي دانشجويان براي پرداخت -1

            011-32354000 :نمابر)   خط 8( 32355000: تلفن  . ، نبش خيابان دانشگاه)بابلسر ـبابل (مازندران، بابل، اميركال، كمربندي  :نشاني -3 .مند شوند امكانات خوابگاه تحت نظارت موسسه بهره
  www.sepahan.ac.ir :نشاني وبگاه  اصفهانـ  سپاهان فناوريعلوم و مؤسسه غيرانتفاعي  *
 هـاي  اين مؤسسه برحسب نياز دانشجويان جهت تامين خوابگاه، از طريق خوابگاه -2. شود تخفيف شهريه داده مي هاي اول تا سوم در هر ترم، دانشجويان رتبهاين مؤسسه به  براساس ضوابط مصوب در -1

                  031-36530245 :نمابر      36530080و  36530241-2 :لفنت   .بلوار پاسداران جنوبي، بلوار غدير انتهاي، شهر سپاهان، اصفهان :نشاني -3. نمايد خودگردان و تحت نظارت مؤسسه اقدام مي
  www.kharazmiqst.ac.ir :نشاني وبگاه   علوم و فنون خوارزمي ـ قشممؤسسه غيرانتفاعي  *

  076-35258233-4: تلفن.            خيابان بسيج ،ميدان فرمانداري ،شهرك نريمان ،قشم :نشاني
  www.atr.ac.ir :نشاني وبگاه  عمران و توسعه ـ همداني مؤسسه غيرانتفاع *
. هاي مورد تاييد مقامات اسـتاني اسـتفاده نماينـد    توانند از خوابگاه دانشجويان مي -2. براساس ضوابط و مقررات هيات امناء تخفيف شهريه منظور خواهد شد )هاي اول تا سوم رتبه( براي دانشجويان ممتاز -1
امكـان دسترسـي دانشـجويان بـه منـابع       -5. توانند از وام صندوق رفاه دانشجويي اسـتفاده نماينـد   دانشجويان مي -4. بيني شده است وعده غذاي گرم با يارانه براي دانشجويان پيش از سوي موسسه دو -3

. باشـد  هاي آموزشي و تحقيقاتي مي موسسه مجهز به آزمايشگاه -7. زشي موسسه استفاده نمايندتوانند از امكانات سالن ور دانشجويان مي -6. هاي علمي از سوي موسسه فراهم شده است الكترونيك و پايگاه
  081-38232091:تلفن      .همدان، ميدان جهاد، چهارراه عارف، كوچه كيوان: نشاني -9. مراجعه نمايند فوق توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي موسسه به نشاني داوطلبان مي -8

  www.ghazali.ac.ir :نشاني وبگاه  غزالي ـ قزوينمؤسسه غيرانتفاعي  *
  028-33690130 :نمابر     33690128-9 :تلفن     34146-74337: كدپستي    .61پالك ، خيابان نوروزيان، بلوار پرستار، خيابان پورمطبوع ،قزوين :نشاني

  www.ghiaseddin.ac.ir :نشاني وبگاه  الدين جمشيد كاشاني ـ آبيك غياثمؤسسه غيرانتفاعي  *
هاي الزم  مشوق ايجاد -3. هاي علمي و تخصصي دانشجويان كامپيوتر براي فعاليت دانشجويي عمران، برق وـ هاي علمي   انجمن ايجاد -2.هاي برتر اعطاي امتيازات ويژه براي دانشجويان با كسب رتبه -1

اي گـرم   فراهم كردن غذاي يارانـه  -5. كرج ذهاب به نقاط مختلف تهران و امكان استفاده از سرويس اياب و -4. ك موسسه براي شركت در مسابقات كشوريرباتي و ACM اي هاي تيم رايانه براي فعاليت
 انـدازي كسـب و   كمك بـه راه  هاي نوآورانه دانشجويان و يت از ايدهجهت حما تاسيس مركز رشد واحدهاي فناور در -8. استفاده از منابع آن بصورت آنالين وجود كتابخانه الكترونيكي و -6. براي دانشجويان

        028-32881200: تلفن                . بلوار نيايش، ميدان مادر، آبيك :نشاني -9 .الدين جمله استارت آپ غياث كارهايشان برگزاري رويدادهاي كارآفريني از
  www.fakhrodin-ag.ac.ir :نشاني وبگاه  انفخرالدين اسعد گرگاني ـ گرگمؤسسه غيرانتفاعي  *

    017-32235030: تلفن  49175-389: صندوق پستي  49176-17546: كدپستي  .آذر، آذر سوم 5خيابان  ،)عج(وليعصر ميدان گرگان، :نشاني
  www.ferdowsmashhad.ac.ir :نشاني وبگاه  مشهدـ  دوسفرمؤسسه غيرانتفاعي  *
داشتن در مركز شهر و دسترسي آسان به تمام امكانات شهري كه شرايط رفت و آمد  قرار -2. باشد هاي هنري از مقطع كارداني تا كارشناسي ارشد مي شرق كشور كه داراي رشته تنها مركز آموزش عالي -1

 -4. هـاي هنـري كسـب رتبـه نماينـد      علمي، مسابقات فرهنگي، ورزشي و جشـنواره  المپيادهاي تخفيف شهريه جهت دانشجوياني كه در حين تحصيل در موسسه، در -3. كند را براي دانشجويان تسهيل مي
پرداخـت وام   -5. تحقيقات و فنـاوري بـه چـاپ برسـانند    تخفيف شهريه جهت دانشجوياني كه مقاالت علمي پژوهشي و علمي ترويجي با نام و نشان موسسه در مجالت معتبر علمي مورد تاييد وزارت علوم 

به فرزندان شهدا و ايثارگران تخفيـف شـهريه اعطـا     -7. هاي خودگردان داراي مجوز معرفي خواهند شد دانشجويان در صورت نياز به خوابگاه، به خوابگاه -6. به دانشجويان واجد شرايط شهريه صندوق رفاه
             051-37264134 :مابرن   37291114 :تلفن             .30 شهيد كالهدوز ،بلوار شهيد كالهدوز ،مشهد :نشاني -8. گردد مي
  www.farzanegan.ac.ir :نشاني وبگاه  اصفهانـ  فرزانگانمؤسسه غيرانتفاعي  *
  031-36550518-9 :تلفن    .طبقه سوم ،سيتي سنتر ،اصفهان: نشاني -2 .در خدمت دانشجويان عزيز است) فوت كورت(هاي سيتي سنتر  مجموعه امكانات فرهنگي، رفاهي و غذاخوري -1

  www.farvardin.ac.ir :نشاني وبگاه  فروردين ـ قائمشهرمؤسسه غيرانتفاعي  *
هزينه توسط % 50ارائه خوابگاه با پرداخت  -4 .درصد 2الحسنه با بهره  ارائه وام تحصيلي قرض -3 .ارائه وام تحصيلي صندوق رفاه دانشجويان -2 .سال تحصيلي گذشته 3عدم افزايش شهريه نسبت به  -1

                 011-42294272: مابرن    42294273 الي 76 :تلفن .  جاده نظامي 4كيلومتر  ،مشهرئقا: نشاني -5 .دانشجو
  www.farahmandlarijan.ac.ir :نشاني وبگاه  الريجانـ  همندفرمؤسسه غيرانتفاعي  *
    011-43358004: تلفن .             وانا ،الريجان ،جاده آمل به تهران 70كيلومتر : نشاني -3 .تهران و بالعكس داشتن سرويس از دانشگاه به -2 .شود دانشجو برتر تخفيف داده مي 3به  -1



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1396دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  251صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.farhikhtegan.ac.ir :نشاني وبگاه  كرمانـ  هيختگانفرمؤسسه غيرانتفاعي  *

  034-32820792: نمابر     32820793  :تلفن. ضلع غربي، ع بلوار رضوان و بعثتتقاط، رضوانبلوار، بعد از سالن ورزشي فجر، بلوار جمهوري اسالمي، كرمان: نشاني
  www.fazilat.ac.ir :نشاني وبگاه  سمنان ـفضيلت مؤسسه غيرانتفاعي  *
استفاده  از سرويس اياب و ذهاب دانشگاه براي رفت و آمد به داخل شهرتوانند  دانشجويان مي -2 .درصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 30و  40، 50تا سوم هر دوره از  دانشجويان ممتاز اول -1

. گردد استفاده نمايند مي ترفاه پرداخ توانند از وام دانشجويي كه توسط صندوق دانشجويان اين موسسه مي -4. خواهد نمود براي دانشجويان فراهم )ترجيحا نهار(اين موسسه يك وعده غذاي گرم  -3. كنند
            023-33304931 :نمابر     33304930 -4 :تلفن .             پارك سيمرغ ،ميدان قومس، سمنان: نشاني -5

  www.fandanesh.ac.ir :هنشاني وبگا  وهسا ـن و دانش فمؤسسه غيرانتفاعي  *
       086-42426540: نمابر     42426530،  42426520 ، 42426510 :تلفن             .   10، كوچه كشاورزي ميدان سرداران، پشت مسجد كوثر ،ساوه: نشاني

  www.fei.ac.ir :هنشاني وبگا  خميني شهر اصفهان ـاسالم  يضفمؤسسه غيرانتفاعي  *
     031-33605605 :تلفن .خيابان ساعي ،ميدان معلم ،خميني شهر ،اصفهان: نشاني

  www.ghadr.ac.ir :هنشاني وبگا  قدر ـ كوچصفهان رشتمؤسسه غيرانتفاعي  *
            013-34555012: نمابر         34556862و  34552247: تلفن.       )ع(كوچصفهان، ضلع شمالي كمربندي آستانه اشرفيه، بين ميدان گاز و ميدان امام رضا ،رشت: نشاني

  www.ghadir.ac.ir :هنشاني وبگا  قدير ـ لنگرودمؤسسه غيرانتفاعي  *
كليه دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حـوادث قـرار خواهنـد     -2. هر ترم از مزاياي وام شهريه در چارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد دانشجويان در -1

دانشـگاه داراي   -5. مند خواهند شـد  با يارانه در سالن غذاخوري بهره) ناهار(وعده غذاي گرم دانشجويان هر روز از  -4. گردند دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته از تخفيف شهريه برخوردار مي -3. گرفت
يف شهريه ويـژه  از تخف) از قبيل برادر، خواهر و همسر(دانشجويان داراي نسبت فاميلي  -6. باشد امكاناتي از قبيل سالن ورزشي سرپوشيده مجهز، استخر، سونا، جكوزي، كتابخانه و سه سايت كامپيوتر نيز مي

ليالكوه، بلوار كشـاورز، خيابـان شـهيد     گيالن، لنگرود، جاده : نشاني -8. شوند دانشجوياني كه دو مقطع تحصيلي را در اين موسسه تحصيل نمايند از تخفيف شهريه نيز برخوردار مي -7. برخوردار خواهند شد
  013-42565133-34: تلفن    .        شيخي

  www.qeshm.ac.ir :هنشاني وبگا  قشم مؤسسه غيرانتفاعي *
         076-35243401: نمابر        35243400 :تلفن.   سايت نخل زرينميدان گلها،  ،قشم :نشاني

  www.kadous.ac.ir :هنشاني وبگا  كادوس ـ رشتمؤسسه غيرانتفاعي  *
داوطلباني كه در بين  -3 .هاي خودگردان سطح شهر امكان استفاده دانشجويان از خوابگاه -2 .ريال 000/000/3 مسال تا مبلغامكان بهره مندي دانشجويان از وام تحصيلي صندوق رفاه دانشجويي هر ني -1

ول تا سوم هر رشته در ايـام تحصـيل   هاي ا دانشجويان رتبه -4. شوند تخفيف شهريه ثابت در سنوات مجاز بهره مند مي% 10موسسات آموزش عالي استان، موسسه آموزش عالي كادوس را انتخاب نمايند از 
   4134713599: كدپستي      .48پالك  ،جنب بانك تجارت ،نرسيده به سه راه معلم ،خيابان سعدي ،رشت: نشاني -5 .شوند بهره مند مي% 35در موسسه از تخفيف شهريه ثابت تا 

   01333250240: نمابر       33232278و  33265148 :تلفن آموزش
  www.kar.ac.ir :هنشاني وبگا  كاررانتفاعي مؤسسه غي *
  .بلوار سهروردي، صنعتي البرز شهر ،قزوين: نشاني -2. باشد صورت خودگردان از تهران مي همؤسسه داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان ب -1 :واحد قزوين *

   028-32243441 :نمابر            2232182 و 2225882 :تلفن
. باشـد  همچنين داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان از تهـران مـي  و مؤسسه در واحد خرمدره داراي خوابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر و پسر  -1 :رمدرهواحد خ *
    024-35527990 :نمابر    35536560 و 35536550 :تلفن.  جنب كمربندي، الدين اسدآبادي انتهاي خيابان سيد جمال، خرمدره: نشاني -2

صـورت خـودگردان از نقـاط اصـلي شـهر       ههمچنين داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان ب ومؤسسه در واحد رفسنجان داراي خوابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر  -1 :واحد رفسنجان *
     034-34355627: نمابر        34355625 :تلفن       . كرمان ـ جاده كمربندي يزد4كيلومتر  ،رفسنجان: نشاني -2. باشد مي
  www.karoon.ac.ir :هنشاني وبگا  كارون ـ اهوازمؤسسه غيرانتفاعي  *
  061-34468665 :تلفن  6164888518 :كدپستي .كمربندي 4و  3بين خيابان ، 3فاز  ،خيابان اقبال، )كوروش(اهواز، كوي ملت  :نشاني -2 .اين موسسه تعهدي در قبال خوابگاه دانشجويي و تغذيه ندارد -1

 www.caspian.ac.ir:نشاني وبگاه  كاسپين ـ البرز قزوينمؤسسه غيرانتفاعي  *
  .مراجعه نمائيدنشاني فوق مؤسسه به وبگاه به از شرايط و ضوابط مؤسسه  براي اطالعداوطلبان 

  www.kavosh.ac.ir :هنشاني وبگا  كاوش ـ محمودآبادمؤسسه غيرانتفاعي  *
           011-44734253 :نمابر 4-44734250 : تلفن                67/1كوچه نسيم  ،خيابان امام، محمودآباد: نشاني

  www.kavian.ac.ir :هنشاني وبگا  دشهـ ميان كاومؤسسه غيرانتفاعي  *
             0511-38827895 :نمابر    38831585-38816816: تلفن    96پالك ، 13 ، بلوار كوثر، نبش كوثردآبا بلوار وكيلد،مشه :نشاني

 www.kabirgharb.ir:نشاني وبگاه  كبير غرب ـ كرمانشاهمؤسسه غيرانتفاعي  *
   083-37296051-2: تلفن     . 2 ناحيه جنب اداره آموزش و پرورش، خيابان دانشجو، كرمانشاه: نشاني

  www.kermanihe.ac.ir :هني وبگانشا  انرمكمؤسسه غيرانتفاعي  *
سـاختمان   -4. هاي مورد تاييد شوراي سياسـتگذاري  معرفي دانشجويان به خوابگاه -4. )ناهار( سلف سرويس -3. اعطاي وام صندوق رفاه -2. اعطاي وام دانشجويي از بانك تجارت و رسالت بدون سود -1

سـمت   ،نرسـيده بـه جـاده جوپـار     ،بعد از پل بازرگـاني  ،بزرگراه امام ،كرمان: نشاني -7 .تخفيف به دانشجويان ممتاز -6. دانشگاه شهيد باهنر كرمانالتحصيلي، ممهور به مهر  مدارك فارغ -5. مدرن و مجهز
   034-33243631 :اداره آموزش             33243628-33243624: تلفن           . شهرك دانشگاهي صادقيه ،راست

  www.kasraramsar.ac.ir :هنشاني وبگا  ري ـ رامسرسكمؤسسه غيرانتفاعي  *
گردد تـا در صـورت اختصـاص     ترم به صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم معرفي مي 3دانشجويان غيرشاغل حداكثر تا  -2. گردند هاي خودگردان معرفي مي ها و سوييت دانشجويان غيربومي به خوابگاه -1

قابل مشاهده  به نشاني فوق جزييات بيشتر در سايت موسسه -5. گردد ها سرو مي هر روز يك وعده غذايي ناهار گرم در سلف -4. گردد ها برگزار مي ها پنجشنبه كالس -3. اعتبار از وام شهريه استفاده نمايند
   .)بيسـت متـري  ( ابتداي بلوار طالقاني، رامسر): ها تشكيل كالس محل(مان آموزشي نشاني ساخت -7      011-55221281 :تلفن .رامسر، خيابان شهيد مطهري، كوچه ارشاد :ساختمان اداري نشاني -6. است
  011-55229648-55225784 :تلفن

  www.kamalolmolk.ac.ir :هنشاني وبگا  ـ نوشهر الملك كمالمؤسسه غيرانتفاعي  *
نوشـهر، خيابـان رازي،    :نشـاني  -3. باشد ن همراه با تمامي امكانات الزم به صورت خودگردان و زير نظر مؤسسه داير ميخوابگاه ويژه خواهرا -2. به دانشجويان برتر هر ترم تخفيف ويژه داده خواهد شد -1

         011-52337477و  52332197: تلفن          4651736817: كدپستي.           60پالك 
  www.kowsar.ac.ir :هنشاني وبگا  كوثر ـ قزوينمؤسسه غيرانتفاعي  *
   028-33575476 :تلفكس        33574030:تلفن       34168-86837 :كدپستي .97پالك  ،جنب بانك مسكن ،مهئروبروي مسجد جواداال ،آهن خيابان راه ،قزوين: شانين

  www.kooshyar.ac.ir :هنشاني وبگا  كوشيار ـ رشتمؤسسه غيرانتفاعي  *
تامين خوابگاه براي كليه دانشـجويان دختـر    -2. آوران علمي و ورزشي در سطح ملي و جهاني تخفيف در شهريه داده خواهد شد ورودي و همچنين به مدالبه دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته و هر  -1

كليه  -5. توانند از وام شهريه برخوردار شوند دانشجويان مي -4. گردد به دانشجويان يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه ارائه مي -3. پذيرد هاي متعلق به موسسه صورت مي در خوابگاه
درصـد شـهريه و بـه فرزنـدان      100درصد طبق قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران تخفيف  25باالي  به دانشجويان فرزند شهيد، آزاده و جانباز -6. دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد

      4163914389 :كدپستي          .86انتهاي خيابان ، گلسار، رشت: نشاني -7. شود يسه موسسه اعطاي تخفيف شهريه در نظرگرفته ميئدرصد طبق مصوبه داخلي هيات ر 25از جانباز كمتر 
        www.kooshyarresearches.co: پژوهشي لي ونشاني اينترنتي تحصيالت تكمي         013-33124501 :نمابر               33124053-33124498-33124497: تلفن

  www.kumesh.ac.ir :هنشاني وبگا  كومش ـ سمنانمؤسسه غيرانتفاعي  *
اهران ندارد ولي در زمينه تهيه پانسيون گونه تعهدي در مورد تامين خوابگاه براي برادران و خو موسسه هيچ -2. ف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شديدرصد تخف 20به دانشجويان رتبه اول هر دوره  -1

سمنان، ميدان اسـتاندارد،  : نشاني -4. گيرد طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانشجويان متقاضي وام تعلق مي -3. هاي الزم را بعمل خواهد آورد هاي مناسب در سطح شهر همكاري و خوابگاه
  023-33480792: نمابر      33480790و  33480791-3: تلفن           35149-18999: كدپستي         . روشن د احمديبلوار دفاع مقدس، شرق مصلي، خيابان شهي

  www.golestan.ac.ir :هنشاني وبگا  گلستان ـ گرگانمؤسسه غيرانتفاعي  *
 پرداخت شهريه دانشجويان شـاهد از جانـب بنيـاد    -3 .پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه دانشجويان -2. براي دانشجويان ممتاز هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي تخفيف منظور خواهد شد -1

ر گـرم بصـورت   اين موسسه داراي سايت رايانه، كتابخانه الكترونيكي، سلف سرويس، اردوهاي زيارتي و تفريحـي، ناهـا   -6 .تقسيط پرداخت شهريه در طول ترم -5 .بيمه حوادث كليه دانشجويان -4 .شهيد
شهرك شهريار، روبروي  ،)كمربندي( كالنتري گرگان، بلوار شهيد :نشاني -8. باشد موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر مي -7. باشد اي و ارائه خدمات مشاوره رايگان دانشجويي مي يارانه
   017-32627322: نمابر 32627340: تلفن            .پارك

  www.named.gil.ac.ir :هنشاني وبگا  گيل ـ رودباره غيرانتفاعي مؤسس *
    4464153789 :كدپستي       .)ع(انتهاي بلوار وليعصر ،آباد شهر رستم ،شهرستان رودبار ،گيالناستان : نشاني -2 .باشد نفر مي 400به ظرفيت رايگان ه داراي خوابگاه مؤسس -1

      013-34675448: ابرنم                   34675447: تلفن
  www.lameigorgani.ac.ir :هنشاني وبگا  المعي گرگاني ـ گرگانمؤسسه غيرانتفاعي  *
شهريه صـندوق رفـاه    وام) الف: تسهيالت پرداخت شهريه شامل -2 .هاي پژوهشي نامه و مشاركت در انجام طرح هاي مرتبط براي اخذ پايان حمايت موسسه جهت معرفي دانشجويان به ادارات و سازمان -1

تخفيـف  ( وام صندوق تعاون و امداد دانشجويي وابسته به موسسه) ب. شود ماه پس از فراغت از تحصيل شروع مي 9امور دانشجويان در هر نيمسال با توجه به مصوبه وزارت علوم كه بازپرداخت اقساطي آن 
تخفيـف شـهريه    -5 .پژوهشـي ـ    حمايت مالي از مقاالت همايشي و علمـي  -4 .المللي براساس ضوابط موسسه اران حائز رتبه ملي و بينارائه تسهيالت به مخترعان، پژوهشگران و ورزشك -3 ....) شهريه و

 .هـاي تخصصـي   ها و آزمايشگاه تري، كارگاههاي كامپيو ها، سايت ها، آتليه كالس: مترمربع شامل 6000داراي فضاي مناسب آموزشي و پژوهشي با مساحتي حدود  -6 .درصد 25براي دانشجويان رتبه برتر تا 
  .5المعي  ،خيام دهم ،كوي خيام ،بلوار شهيد كالنتري، گرگان :نشاني -9. )استيجاري( داراي فضاي فرهنگي و ورزشي -8 .داراي خوابگاه خودگردان -7
   017-32627958: نمابر           32627951-3و  32627958-9: لفنت



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1396دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  252صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.loghmanhakim.ac.ir :هنشاني وبگا  )استان گلستان(قال  ان حكيم ـ آقلقممؤسسه غيرانتفاعي  *
. باشـد  موسسه داراي خوابگاه خـودگردان مـي   -3. گيرد طبق سهميه صندوق رفاه يك وعده غذا به دانشجويان تعلق مي -2. گيرد قرار مي نوام دانشجويي در اختيار دانشجويا ،طبق اعتبارات صندوق رفاه -1
                          017-34522409 :نمابر                  34528612-13 :تلفن    .روبروي پارك ،متري شهيد فهميده بيست ،متري خرمشهرسي  ،قال آق :نشاني -4

  www.ielian.ac.ir :هنشاني وبگا  بوشهرـ  ليانمؤسسه غيرانتفاعي  *
  077-33336010: نمابر          33336014: تلفن          . ليان هشت، طبقه دومبوشهر، خيابان ليان، روبري فرش مشهد، كوچه : نشاني

  www.maziar.ac.ir :هنشاني وبگا  مازيار ـ نورمؤسسه غيرانتفاعي  *
  011-44510030:  تلفن.           استان مازندران، شهرستان نور، بعد از پليس راه ـ رويان: نشاني

  www.iranian.ac.ir :هنشاني وبگا  يرانيان ـ تهرانجازي اممؤسسه غيرانتفاعي  *
تهـران، خيابـان توحيـد،    : دفتر مركزينشاني  -2 .مراجعه نمايند فوق نشانيوبگاه مؤسسه به به  از ساير شرايط و ضوابط و امكانات آموزشي مؤسسه موسسه جهت كسب اطالعاين متقاضيان تحصيل در  -1

     021-66124000: تلفن   .    7پالك  ،توحيد، كوچه فرهاديه يرونرسيده به خيابان آزادي، روبروي مت
  www.ovuniversity.ir :هنشاني وبگا  جازي برخط ـ اهوازممؤسسه غيرانتفاعي  *
دانشـگاه بـه    وبگـاه بـه   ،هاي مصـوب  وابط مؤسسه و همچنين شهريهشرايط و ضساير داوطلبان براي اطالع از  -2. در هر رشته تحصيلي يك نفر بدون دريافت شهريه از خانواده ايتام پذيرفته خواهد شد -1

    061-33917883-4: تلفن         61558-78367: كدپستي     .1 يك غربي، پالك شرقي، مارون 13اهواز، كيانپارس، خيابان : نشاني -2 .دننماي نشاني فوق مراجعه
  www.rayanee.ac.ir :هنشاني وبگا  اي ـ تهران جازي رايانهممؤسسه غيرانتفاعي  *

           021-44168537: تلفن      14858-85181: كدپستي.             2، پالك 27تهران، ميدان المپيك، ضلع جنوب غربي ميدان، كوچه  :نشاني
  www.faran.ac.ir :هنشاني وبگا  جازي فاران مهردانش ـ تهرانممؤسسه غيرانتفاعي  *

    021-88661654: نمابر    88786115: تلفن.       2، بعد از پارك ساعي، نرسيده به توانير، روبروي بيمارستان مهرگان، جنب كوچه همسايگان، پالك )عج(عصر تهران، خيابان ولي :نشاني
  www.mehralborz.ac.ir :هنشاني وبگا  جازي مهر البرز ـ تهرانممؤسسه غيرانتفاعي  *

  .مراجعه نمايند فوق نشانيوبگاه مؤسسه به توانند به  مي ب اطالع بيشترموسسه جهت كساين متقاضيان تحصيل در 
  www.nooretouba.ac.ir :هنشاني وبگا  جازي نور طوبي ـ تهرانممؤسسه غيرانتفاعي  *

        021-66958428 :نمابر    61017101: تلفن    1417964591 :كدپستي        3پالك  ،كوچه مهر ،نرسيده به خيابان نصرت ،شمالي خيابان كارگر ،ميدان انقالب تهران،:نشاني
  www.meraj.ac.ir :هنشاني وبگا  ـ سلماس عراجممؤسسه غيرانتفاعي  *

       0443-5236131 :نمابر   5239290-5225949:  تلفن  58817-53893 :كدپستي                 .روبروي پارك مولوي ،سلماس، خيابان چمران شمالي :نشاني
  www.parsuniversity.ir :هنشاني وبگا  معماري و هنر پارس ـ تهرانمؤسسه غيرانتفاعي  *
ي موسسـه  الملل ها و توانايي علمي اساتيد، روابط بين داوطلبان براي آشنايي بيشتر با سطح علمي موسسه، ويژگي -2. هماهنگي الزم براي تامين خوابگاه خودگردان براي پذيرفته شدگان بعمل خواهد آمد -1

هاي  هاي علمي و تحقيقاتي دانشجويان كارشناسي ارشد در پروژه براي آگاهي با فعاليت -3. مراجعه نمايند فوق هاي علمي و پژوهشي موسسه به سايت موسسه به نشاني هاي جهان و ساير فعاليت با دانشگاه
    021-88330904 الي 906: تلفن      .18تهران، كارگر شمالي، خيابان دوم، انتصاريه، شماره : نشاني -4. عه نمايندهاي موسسه با صنعت به سايت موسسه مراج پژوهشي و كاربردي و ارتباط رشته

  www.molana.ac.ir :هنشاني وبگا  موالنا ـ آبيك قزوينمؤسسه غيرانتفاعي  *
  028-32895220 )خط 15( :تلفن.   ك قدسشهر ي، ابتدا)عج(عصريول داني، ميطالقان ...ا تي، بلوار آنيقزو كيآب :نشاني: نشاني

  www.molavi.ac.ir :هنشاني وبگا  كي ايوانـ لوي مومؤسسه غيرانتفاعي  *
            023-34521937 و 34521935: نمابر  58497503 و 34521936: تلفن    35916-15862: كدپستي.  بهشتيبلوار شهيد ،ميدان معلم، كي ايوانستان شهراستان سمنان،  :نشاني

  www.mahdeelm.ac.ir :هنشاني وبگا  كاشان پويايمهد علم مؤسسه غيرانتفاعي  *
 در اين موسسه جهت اخـذ شـهريه همكـاري    -2. موسسه باشد، با ارائه مدرك مستند در شهريه ثابت نيمسال اول تخفيف مناسب داده خواهد شداين به دانشجوياني كه اولويت اول آنها در انتخاب رشته  -1

بـه دانشـجويان ممتـاز برابـر      -4. ها بوده است هاي اخير كمتر از ساير دانشگاه درصد افزايش شهريه در سال -3. يردگ الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايثارگر، كميته امداد، بهزيستي صورت مي
خوابگـاه   -6. توانند از وام دانشـجويي صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري اسـتفاده نماينـد          مي دانشجويان براي پرداخت شهريه -5. شود مصوبه هيات امنا تخفيف شهريه داده مي

   1357/87135: صندوق پستي     8715993361 :كدپستي   . بعد از پل شهيد بهشتي، بلوار قطب راوندي 4كيلومتر كاشان،  :نشاني -7. گيرد خودگردان در صورت درخواست در اختيار دانشجويان قرار مي
    031-55577449 :رنماب         55577556-55577459 :تلفن

  www.mehrkerman.ac.ir :هنشاني وبگا  انرمـ ك رمهمؤسسه غيرانتفاعي  *
ايثارگران، بهزيستي، كميته امداد حضرت امـام و سـاير مراكـز حمـايتي بـر اسـاس        همكاري الزم با بنياد شهيد و امور -2. امكان استفاده از خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر غيربومي وجود دارد -1

             034-33242650-57: تلفن             .شهرك خواجو ،چهارراه جوپاري ،)ره(بزرگراه امام خميني ،كرمان :نشاني -3. گردد ضوابط و مقررات انجام مي
  www.mehrastan.ac.ir :هنشاني وبگا  رفيهآستانه اشـ آستان  رمهمؤسسه غيرانتفاعي  *
  .هيآستانه اشرف ،النياستان گ :نشاني -2...  سايت رايانه، آزمايشگاه، كتابخانه، سالن ورزش، رستوران، بوفه و هيأت علمي برجسته و مجرب،  :امكانات آموزشي و آكادميك -1

  013-42166106 :نمابر      42166100-4: تلفن
  www.mehraeen.ac.ir :هنشاني وبگا  بندر انزليـ آيين  رمهعي مؤسسه غيرانتفا *

  013-44444129 :نمابر       44444128و  44444127 :تلفن             .بوستان يك ،آباد طالب ،بندرانزلي ،گيالن: نشاني
  www.mirdamad.ac.ir :هنشاني وبگا  ميرداماد ـ گرگانمؤسسه غيرانتفاعي  *
 -5 .وجـود كتابخانـه تخصصـي    -4 .برخـورداري از سـايت كـامپيوتري پيشـرفته     -3 .ت امناĤنامه تخفيفات مصوب هي وجود آيين -2 .بدون نياز به ضامن درصد 4وام بانكي با بهره ، يژهتسهيالت مالي و -1

           017-2249472-3 :تلفكس      49166-53989 :كدپستي        .  4الت عد جنب، )عج(خيابان وليعصر ،گرگان :نشاني -6. حد نياز امكانات كارگاهي و آزمايشگاهي و آتليه معماري در
  www.mizan.ac.ir :هنشاني وبگا  تبريزـ زان ميمؤسسه غيرانتفاعي  *
تخفيـف بـراي حافظـان     ،خوابگاه خودگردان در جـوار دانشـگاه   -8 ،كارگاه، آزمايشگاه، سالن كنفرانس ،سالن ورزشي .سلف سرويس .خانه قرائت، كتابخانه، سرويس اياب و ذهاب: امكانات رفاهي ـ علمي  -1

 ،و سـازمان بهزيسـتي   امورايثـارگران بنيـاد شـهيد و   و ) ره(همكاري با كميته امـداد امـام  ، هاي برتر هر رشته در هر ترم تحصيلي تخفيف براي رتبه، هاي كشوري تخفيف براي ورزشكاران با كسب رتبه، قرآن
  .6 اي، روبروي ساختمان شهرداري منطقه آهن، بطرف سازمان فني و حرفه تبريز، ميدان راه: نشاني -2. م صندوق رفاهوا ،شده در مجالت خارجيهمكاري با مقاالت چاپ 

  041-33826806-8و   32890007:  تلفن
 www.miaad.ac.ir:نشاني وبگاه  مهابادـ  عادميمؤسسه غيرانتفاعي  *

  044-42350670-3 :تلفن       . ساختمان ميعاد ،يخيابان محمد قاض ،مهاباد :نشاني
  www.ucna.ac.ir :هنشاني وبگا  تبريزـ ) ص(نبي اكرممؤسسه غيرانتفاعي  *
كمك شهريه كوتاه مـدت و امكـان تقسـيط    وام  -2. شونددر شهريه ثابت آن نيمسال برخودار مي% 15دانشجويان رتبه اول با معدل الف در هر دوره آموزشي دانشگاه در هر نيمسال تحصيلي از تخفيف  -1

كليـه   -4. يابـد  در صورت تخصيص اعتبار از سوي صـندوق رفـاه دانشـجويي، وام كمـك شـهريه بـراي دانشـجو اختصـاص مـي          -3. يابد شهريه از طرف موسسه به كليه دانشجويان متقاضي اختصاص مي
به دانشجوياني كه با انجام پروژه تحقيقاتي در طول تحصيل مقاالتي را در مجالت معتبر علمـي بـه چـاپ     -5. شوند مند ميسازي بهرههاي جامع توانمنددانشجويان در طول تحصيل بصورت رايگان از دوره

   041-34421999: تلفن             . 1283پالك  ،تقاطع خطيب ،آهن خيابان راه ،تبريز: نشاني -6. برسانند پاداش پرداخت خواهد شد
  www.ncst.ir :هنشاني وبگا  آباد نجفي مؤسسه غيرانتفاع *
بـاز و ايثـارگران و   نهـاي جا  خـانواده -3. دانشجويان رتبه اول و دوم و سوم هر رشته از بخشودگي قسمتي از شهريه ثابت برخـوردار خواهنـد شـد    -2 .گردد شنبه و جمعه تشكيل ميجهاي درس پن كالس -1

 ،آبـاد  نجـف شهرسـتان   ،اصـفهان استان : نشاني -5. باشد ذهاب جهت رفاه حال داشجويان برقرار مي سرويس اياب و -4 .شوند و امور ايثارگران برخوردار ميخانواده شهدا از پرداخت شهريه توسط بنياد شهيد 
   031-42455447-42443771-3: تلفن          .نرسيده به كارخانه ريسندگي و بافندگي ،)ره(خيابان امام خميني

  www.naghshejahan.ac.ir :هنشاني وبگا  نقش جهان ـ اصفهانمؤسسه غيرانتفاعي  *
اي مورد نياز  تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي، كارگاهي و رايانه -3. باشد موجود مي) ناهارخوري(سلف  -2. هاي خودگردان را انجام خواهد داد موسسه هماهنگي الزم براي معرفي دانشجويان به خوابگاه -1

براي كليه ) وام شهريه دانشجويي(موسسه پيگيري الزم جهت دريافت كمك هزينه تحصيلي  -5. جوايز نقدي براي بروندادهاي پژوهشي در نظر گرفته شده است -4. در موسسه داير استسيم  و اينترنت بي
       1001 پـالك  شهيد جعفر مراديان،خيابان ، خيابان فروردين غربي ،)عج(خيابان وليعصر، بهارستان، اصفهان :نشاني -6 .دانشجويان واجد شرايط از طريق صندوق رفاه دانشجويان را به عمل خواهد آورد

         031-36817000 :نمابر     36826055-8 :تلفن                  8144167984: كدپستي
  www.noavaran.ac.ir :هنشاني وبگا  )استان لرستان(نوآورن ـ كوهدشت مؤسسه غيرانتفاعي  *
  0663-6229890 و 6223256 :تلفن      .آباد جاده خرم 5كيلومتر  ،كوهدشت :ينشان
  www.nourdanesh.ac.ir :هنشاني وبگا  ميمهـ  دانش نورمؤسسه غيرانتفاعي  *

           031-45427600: نمابر     45427601-5: تلفن         .ميدان اصفهان، بلوار دانشاستان اصفهان، شهرستان ميمه،  :نشاني
  www.noorhedayat.ac.ir :هنشاني وبگا  هدايت ـ شهركرد نورمؤسسه غيرانتفاعي  *
  03832241323: مابرن     03832244085: تلفن          8815674969: كدپستي.        جنب امور صنفي، كوچه خبرنگار، خيابان سعادت، بلوار طالقاني، شهركرد :نشاني -2. معرفي خوابگاه -1
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  ها پيوست  253صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.nima.ac.ir :هنشاني وبگا  محمودآبادـ  يمانمؤسسه غيرانتفاعي  *
 -2. وردار خواهنـد شـد  از تخفيف شهريه ثابت ترم اول مصـوب هيـأت امنـا برخـ     ،دانشجوياني كه از بين موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند -1

. از درصدي تخفيف شهريه ثابت ترم اول مصوب هيات امنا برخوردار خواهند شد 18كليه دانشجويان با معدل كارشناسي باالتر از  -3. شوند دانشجويان دختر به خوابگاه خودگردان زير نظر موسسه معرفي مي
اين موسسه با بنيـاد شـهيد و امـور ايثـارگران در خصـوص پرداخـت        -6. باشد بصورت رايگان مي) سيم اينترنت بي(اراي سيستم وايرلس موسسه د -5. يك وعده غذاي گرم در موسسه توزيع خواهد شد -4

دانشـجويان متقاضـي بـه     -8. وردار خواهند شددانشجويان كارشناسي ارشد به ازاي انتشار مقاله در نشريات علمي و پژوهشي معتبر از تخفيف در شهريه ثابت برخ -7. نمايد شهريه ثابت و متغير همكاري مي
كليه دانشـجوياني كـه    -10. دانشجويان اين موسسه از تسهيالت وام مربوط به صندوق رفاه وزارت علوم برخوردار خواهند بود -9. صندوق طرف قرارداد موسسه جهت دريافت وام شهريه معرفي خواهند شد

 ،اسـتان مازنـدران  : نشـاني  -11. گيـرد  طح كشوري در مسابقات علمي و فرهنگي و ورزشي كسب نمايند تخفيف شهريه مصوب هيأت امناي موسسه تعلـق مـي  به نمايندگي از موسسه مقام اول تا سوم در س
  011-44789301: نمابر       44789784و  44789217و  44789302: تلفن           4631155111: كدپستي           .جاده محمودآباد به آمل 2كيلومتر  ،شهرستان محمودآباد

  www.vahdat.ac.ir :هنشاني وبگا  وحدت ـ تربت جاممؤسسه غيرانتفاعي  *
 -3. شـهيد و ايثـارگر  همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزنـدان   -2. دانشجويان داراي رتبه اول تا سوم در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد -1

 -7 .امكانات ورزشي رايگـان  -6 .سرويس اياب و ذهاب -5. ارائه تسهيالت وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان متقاضي -4. باشد اين موسسه نيز داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان غيربومي مي
برخورداري از تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال بعد براي دانشجوياني كه در سطح استان و باالتر موفق به كسب رتبـه اول   -8. باشد يبا نرخ مصوب مناسب براي دانشجويان مهيا م )ناهار(غذا يك وعده 

. ثابت در هر نيمسال تحصيلي برخوردار خواهنـد شـد   شهريه% 10داوطلباني كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف  -9. تا سوم در مسابقات قرآني و ورزشي شوند
  051-52533866 :نمابر      52547001-2و    52529257 :تلفن             .مشهد ـكيلومتر يك جاده تربت جام  :نشاني -10
  www.hatef.ac.ir :هنشاني وبگا  زاهدانـ  هاتفمؤسسه غيرانتفاعي  *
     054-33294453: نمابر      33294456-7: تلفن             .انتهاي بلوار بزرگمهر ،زاهدان: نشاني -2. باشد موجود ميخوابگاه خودگردان نزديك به مؤسسه  -1

  www.hadaf.ac.ir :هنشاني وبگا  ساريـ  هدفمؤسسه غيرانتفاعي  *
       011-33033979: نمابر        33033971-5 :تلفن         48161-13919: كدپستي    .  جاده دريا 5ساري، بلوار فرح آباد، كيلومتر : نشاني

  www.bir-hormozan.ac.ir :نشاني وبگاه  هرمزان ـ بيرجندمؤسسه غيرانتفاعي  *
  056-32425151: تلفكس  32425252: لفنت      9718843117: كدپستي.     نرسيده به ميدان تمناي باران ،بلوار سجاد ،بيرجند: نشاني -2 .تخفيف شهريه جهت دانشجويان رتبه اول تا سوم -1

 www.hashtbehesht.ac.ir:نشاني وبگاه  اصفهان ـمؤسسه غيرانتفاعي هشت بهشت  *
               031-36540830 :تلفكس          36540168 :تلفن    8169179989 :كدپستي         .روبروي شهرك آزمايشبعد از سيتي سنتر،  جاده اصفهان ـ شيراز، 6كيلومتر  ،دروازه شيراز ،اصفهان: نشاني

  
  
 
 

 
 

  :شرايط خاص  عالي داراي  آموزش  سساتؤمها و  دانشگاهو   دهنده بورس  هاي ارگان  شرايط و ضوابط اختصاصي) ح
    شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  سساتؤمها و  دانشگاهو   دهنده بورس  يها ارگان  تحصيلي  هاي كد رشته  ضوابط انتخاب )ح-1

  دفترچـه  در  منـدرج   تحصـيلي   هـاي  كـد رشـته  از   يك ، در هر شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  مؤسساتها و  دانشگاهيا  و ها ارگان ها يا ها يا سازمان وزارتخانه  بورسيه  متقاضيان -1
  آزمـون  2  و شـماره  1  شـماره   راهنمـاي   هاي در دفترچه  مندرج  و اختصاصي  شرايط عمومي  دارا بودنبر   عالوه ، آزموناين ) 2دفترچه شماره (هاي تحصيلي  رشته  انتخاب  راهنماي

  داراي  عـالي   آمـوزش   مؤسسـات   و همچنـين   دهنـده   بـورس   و يا ارگان  يا سازمان  وزارتخانه  اختصاصي و  شرايط و ضوابط عمومي ، بايد واجد1396 سال  ارشد ناپيوسته  كارشناسي
  . نيز باشند  رايط خاصش

ذيـربط    هـاي  محـل   كد رشـته از   يك در هر  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  مؤسسات  و همچنين  دهنده  بورس  هاي ها و ارگان ها، سازمان وزارتخانه  ضوابط اختصاصي و شرايط -2
شـرايط و    دقيق  مطالعه از  پس  شود كه مي  ها توصيه رشته  اينگونه  انتخاب  مند به عالقه  امتحاني  هاي كد رشتهاز   يك هر  داوطلبان  و به  است  شده  اعالم ذيالً  داوطلبان  اطالع  براي

  دانشـجوي   رشپـذي   و وجود ظرفيـت   بودن مند عالقه  ذيربط، در صورت  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  يا مؤسسات و  دهنده  بورس  ، سازمان، ارگان وزارتخانه  ضوابط اختصاصي
  كـد رشـته  نماينـد و    اقـدام   امتحاني  رشته  مربوط به  هاي محل  كد رشته  ، از بين محل كد رشته 2حداكثر   انتخاب  به  مربوط، نسبت  امتحاني  در رشته  شرايط خاص  و داراي  بورسيه
اينترنتـي    رشـته   انتخـاب   در فـرم   عالقه  تقدم  ترتيب  به  امتحاني  از رشته  انتخابي  هاي كد رشتهساير   ههمرا  را به) مجاز  محل  كد رشته 2حداكثر (  انتخابي  هاي محل  يا رشته  محل

 .درج نمايند
 :ممه  خيلي  تذكرات -3

تغييـر و يـا     قابـل   عنـوان   هـيچ   بهپايان مهلت مقرر ز ا  پس  تحصيلي  هاي رشته  انتخاب  در فرم  پس از درج  انتخابي  هاي محل  كدرشته  باشد كه  داشته  توجه بايد  داوطلب هر -1-3
  . نيست  تعويض

 مـورد لـزوم    گـزينش   و ديگر مراحل  ، معاينه در مصاحبه  منظور شركت  به  محل  كد رشتهدو   حداكثر براي  واجد شرايط بودن  صورت در  باشد كه  داشته  بايد توجه  داوطلب هر -2-3
 .خواهد شد  معرفينمره الزم  حد نصاببه شرط كسب   بورسيه يا و  شرايط خاص  داراي  هاي حلم  يا رشته  محل  كد رشته 

كـد  دو  هـر  در  ، چنانچه دريافتياوليه   كارنامه  به  اند و با توجه نموده  شركت  امتحاني  رشته كددر دو  1  شماره  راهنماي  دفترچه  مندرجات  به  با توجه  كه  از داوطلباني  دسته  آن -3-3
  محـل   كـد رشـته   2حـداكثر    انتخـاب   مجاز به اً، منحصر فوق 2در بند   شرايط و ضوابط مندرج  مطابق  باشند، همانند ساير داوطلبان  رشته  انتخاب  نيز مجاز به  امتحاني  رشته
  . باشند مي  بورسيه و يا  شرايط خاص  داراي

  .باشد دانشگاه شاهد از شرط محدوديت انتخاب دو كدمحل بورسيه و يا داراي شرايط خاص مستثني مي و )ع(امام صادق هاي هاي تحصيلي دانشگاه انتخاب كدمحل: تبصره
   شرايط خاص  و داراي  بورسيه  هاي محل  از كد رشته  يك دانشجو در هر  گزينش  نحوه) ح-2
  متقاضـي   داوطلبـان   ، از بـين  شـرايط خـاص    داراي  عـالي   آمـوزش   مؤسسات و  مختلف  هاي ارگان  بورسيه  دانشجوي  پذيرش  ظرفيت  بر اساس  امتحاني  هاي كدرشتهاز   يك در هر -1

در   شـدگان  معرفي  اسامي  فهرستدر رابطه با زمان اعالم اطالعيه سازمان ، )مجاز  محل  كد رشته 2حداكثر (  انتخابي  هاي از كد رشته  يك در هر  امتحاني  نمرات  به  مربوط، با توجه
ايـن   پايگاه اطـالع رسـاني  از طريق  29/3/1396مورخ  دوشنبه روز و در  استخراج  گزينش  مراحلو ديگر   ، معاينه در مصاحبه  منظور شركت  به  ها تا چند برابر ظرفيت رشته  اينگونه

  . خواهد شد  اعالمسازمان 
  مختلـف   مراحـل   انجـام   شـود بـراي   منتشر مـي   آنان  فهرست  همراه  به  كه  زماني  برنامه  بر اساس  است  الزم  شرايط خاص  داراي و  بورسيه  هاي كد رشتهاز   يك هر  شدگان معرفي -2

توسـط    شـده   گـزارش   نتيجـه   بـر اسـاس    اسـت   بديهي. نمايند  مراجعه ذيربط  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  و يا مؤسسه  دهنده  بورس  يا ارگان  يا سازمان  وزارتخانه  به  گزينش
  .خواهد شد  انجام  نهايي  ضوابط ديگر، گزينش و ساير  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  و يا مؤسسه  دهنده بورس  ارگان يا  سازمان يا  وزارتخانه

  شرايط خاص  داراي  ليعا  آموزش  يا مؤسسات و  دهنده بورس  هاي ارگان و ها ها، سازمان وزارتخانه  ضوابط اختصاصي و  شرايط
  www.ri-khomeini.ac.ir :هنشاني وبگا  و انقالب اسالمي)  س( خميني  امام  پژوهشكده - 1 

قـم، قبـل از    ـ  اتوبان تهـران  :نشاني -2. دنماينمراجعه پژوهشكده به نشاني فوق  گاهپژوهشكده به وبرساند جهت اطالع از شرايط عمومي پذيرش دانشجو توسط اين كليه داوطلبان گرامي ميبه اطالع -1
  021-51085000 :تلفن   ). ره(خميني عوارضي، حرم مطهر امام

  www.persianacademy.ir :هنشاني وبگا  مطالعات واژه گزيني ـ تهران  پژوهشكده  -2
فرهنگستان  ،ها ي فرهنگستان دوراهي كتابخانه ملي و مجموعه ،بعد از ايستگاه مترو ،گراه حقانيضلع شرقي بزر ،ميدان ونك، تهران :نشاني -3. موفقيت در مصاحبه -2. باشد مي فاقد خوابگاهپژوهشكده  -1

       021-88642458: تلفن           15875-6394: صندوق پستي       15386-33211 :پستيكد.     زبان و ادب فارسي
  www.sir.ac.ir :هنشاني وبگا  الملل وزارت امور خارجه دانشكده روابط بين -3
و يـا موفقيـت در آزمـون ورودي زبـان انگليسـي       5معتبر با حداقل نمـره  IELTS مدركداشتن  -3. ها و نهادهاي دولتي عدم اشتغال در سازمان -2. باشد سال مي 30حداكثر سن مجاز براي داوطلبان  -1

  .موفقيت در مصاحبه -3 .دانشكده
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  ها پيوست  254صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  شرايط خاص  داراي  ليعا  آموزش  يا مؤسسات و  دهنده بورس  هاي ارگان و ها ها، سازمان وزارتخانه  ضوابط اختصاصي و  شرايط
  www.qomirib.ac.ir :هنشاني وبگا  قــمواحد ن ـ دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايرا -4

تابعيـت   -3. اعتقاد و التزام عملي به اصل واليت فقيه، نظام جمهوري اسـالمي ايـران و قـانون اساسـي     -2. اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام به احكام -1 ):هاي روزانه و شبانه دوره(شرايط عمومي ) الف
تخصصـي و صـالحيت   (موفقيت در مصـاحبه حضـوري    -6. ها و ضوابط دانشگاه نامه پايبندي و رعايت كامل مقررات، آيين -5. صالح اشتن سوءپيشينه به تشخيص مراجع ذيند -4. جمهوري اسالمي ايران

پـذيرش  : 2 تـذكر  *. گيرد و دانشگاه در رد يا قبول داوطلبان مخيـر اسـت   پذيرش نهايي از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و پس از احراز شرايط الزم به ترتيب اولويت صورت مي: 1 تذكر *). عمومي
دانشجويان عالوه بر دروس مصـوب، ملـزم بـه گذرانـدن      -7. گردد باشد كه تحت نظر سازمان سنجش برگزار مي نهايي داوطلبان رشته ادبيات نمايشي منوط به شركت و قبولي در آزمون پروژه تشريحي مي

  .نام داشتن شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت -8. ارائه شده از سوي دانشگاه خواهند بود ها و دروس خاص دوره
 2داشـتن مـدرك علمـي سـطح      -2 .انجـام خواهـد شـد    هاي علميه و كارمندان رسمي و پيماني سازمان صدا و سيما پذيرش دانشجو صرفاً از بين طالب حوزه -1 ):هاي روزانه دوره(شرايط اختصاصي ) ب

رسمي، پيمـاني و  (هاي دولتي و غيردولتي به هر نحوي  ها و ارگان عدم استخدام و تعهد خدمت به هيچيك از سازمان *. ضروري است 9ارائه گواهي اتمام كتبي و شفاهي پايه : تذكر *) ويژه طالب(حوزوي 
تواننـد در   سـال سـنوات خـدمت، مـي     10كاركنان رسمي سازمان صدا و سيما در صورت باقي ماندن حـداقل  : تذكر *). وران خدمت نظام وظيفهبا احتساب د(سال سن  30داشتن حداكثر  -3...).  قراردادي و

ه سند تعهد محضري در شروع به تحصيل كليـه  ارائ -5 .ارائه مجوز كتبي موافقت با ادامه تحصيل كارمندان رسمي يا پيماني سازمان صدا و سيما در زمان پذيرش مصاحبه حضوري -4. آزمون شركت نمايند
در هر يـك از مراكـزي كـه    ) مطابق ضوابط دانشگاه و سازمان(التحصيلي، در صورت معرفي دانشگاه و نياز سازمان صدا و سيما و پس از احراز شرايط استخدامي  دانشجويان طلبه مبني بر اين كه پس از فارغ

التحصيالن مشـمول خـدمت وظيفـه برابـر      در صورت موافقت سازمان صدا و سيما با انجام تعهد خدمت از فارغ: تذكر *. ر مدت تحصيل مشغول به انجام خدمت شوندكند، به ميزان دو براب سازمان تعيين مي
، يا هنگام فراغت از تحصيل، حائز )انتقالي، انصراف و اخراج(ا باز بمانند دانشجوياني كه در طول تحصيل به هر دليلي از ادامه تحصيل در دانشگاه صدا و سيم -6. ضوابط به صورت امريه استفاده خواهند كرد

التحصيالن متعهد به خـدمت در سـازمان در    ادامه تحصيل فارغ -7. باشند هاي تحصيلي و خسارت مالي ناشي از آن مي شرايط استخدامي در سازمان صدا و سيما را احراز ننمايند، ملزم به پرداخت كليه هزينه
در طـول تحصـيل،   ) بصورت وام(مندي از كمك هزينه تحصيلي  هاي روزانه، ضمن بهره دانشجويان دوره -8. هاي تحصيلي مصوب بالمانع خواهد بود ع باالتر وفق مقررات سازمان صدا و سيما در رشتهمقاط

بـه كاركنـان رسـمي و پيمـاني     : 2 تـذكر  *. باشـد  اين دانشكده فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مـي : 1 تذكر *. يندتوانند استفاده نما نيز مي) نامه وزارت علوم مطابق آيين(از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان 
تـذكر  * . گيـرد  ويژه تعلق مـي باشند، كمك هزينه  هاي روزانه كه داراي رتبه دو رقمي مي شدگان نهايي دوره به پذيرفته -9. گيرد سازمان صدا و سيما، كمك هزينه تحصيلي و ساير امكانات رفاهي تعلق نمي

ضمن داشتن شرايط عمومي، برابر شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو مربوط به دوره نوبـت دوم  ) شبانه(الذكر صرفاً مربوط به دوره روزانه بوده و داوطلبان دوره نوبت دوم  شرايط و ضوابط اختصاصي فوق: مهم
   .بلـوار امـين   ،قـم : نشاني*        .مندرج در همين دفترچه راهنما پذيرش خواهند شد...)  پرداخت شهريه، عدم ارائه امكانات رفاهي و(آموزش عالي  ها و موسسات هاي مختلف تحصيلي دانشگاه رشته) شبانه(

  025-32902299 :تلفن
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نام و ادامه تحصيل آنان در هر مرحلـه از تحصـيل ممانعـت بـه      حجاب برتر و رعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان خواهر الزامي بوده و در غير اينصورت از ثبت استفاده از -1 :شرايط عمومي) الف
 .از لحــاظ خـدمت ســربازي و نظــام وظيفــه ) بـراي داوطلبــين مــرد (نداشــتن منــع قــانوني  -3. شــرايط شـغلي دانشــجويان نبايــد مــانع از انجـام فعاليــت تحصــيلي دانشــجو شـود    -2. عمـل خواهــد آمــد 

  .توانند از وام شهريه صندوق رفاه استفاده نمايند دانشجويان مي -5. ارائه نامه بالمانع از ادامه تحصيل براي شاغلين رسمي -4
يـا  ) 5/19(دانشجوياني كه معدل ترم اول به بعـد   -3. هاي وزارت علوم اخذ خواهد شد هريه طبق تعرفهش -2. دانشجو موظف است كليه مقررات و ضوابط دانشكده را رعايت نمايد -1 :شرايط اختصاصي) ب

تـامين خوابگـاه و    -5. چنانچه دانشجو به هر دليل از ادامه تحصيل در اين دانشكده انصراف دهد شهريه طبق مقررات وزارت علوم اخذ خواهد شد -4. باشند كل شهريه ترم بعد معاف مي% 20باالتر باشد از 
الدين شعبه قم هيچگونه تعهدي نسبت به تـامين خوابگـاه بـراي     دانشكده اصول )ب. الدين شعبه تهران هيچگونه تعهدي نسبت به تامين خوابگاه براي دانشجويان ندارد دانشكده اصول )الف: امكانات رفاهي

  . شوند مند مي خوابگاه و امكانات رفاهي بهره الدين شعبه دزفول از تمامي دانشجويان دانشكده اصول )ج. دآقايان ندارد و تنها امكان واگذاري خوابگاه براي خواهران را دار
   021-88934036-37: تلفن.                             21پالك  ،خيابان شهيد حميد فخاري ،)عج(باالتر از ميدان وليعصر ،)عج(خيابان وليعصر  :نشاني تهران

   0253-7773525-6: تلفن           . الدين بعد از مجتمع مسكوني مديران دانشكده اصول ،خيابان شهيد قدوسي ،ه جهاد، بزرگراه عمار ياسرفلك: نشاني قم
     061-42321663: تلفن    .                                 جنب ورزشگاه شهيد ناحي ،روبروي مصالي دزفول ،جنوبي) ره(خيابان امام خميني: نشاني دزفول
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اسـت در مراحـل    مالز معرفي شدگان چند برابر ظرفيـت،  -3. از چادر براي پذيرفته شدگان الزامي است رعايت پوشش اسالمي و التزام عملي به استفاده -2. پذيرش در اين دانشكده ويژه خواهران است -1

داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص شرايط و ضوابط دانشـكده بـه وبگـاه دانشـكده بـه نشـاني فـوق         -5. باشد مي فاقد امكانات خوابگاهي دانشكده -4. مصاحبه علمي و عمومي شركت نمايند
        021-33521776: تلفن .ابتداي خيابان مردم، ميضلع شرقي مجلس شوراي اسال ،ميدان بهارستان ،تهران: نشاني -6. مراجعه نمايند
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  . ايندنمرا مطالعه همين دفترچه راهنما  235دانشگاه توضيحات مندرج در صفحه داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط عمومي  :شرايط عمومي) الف
كارشناسـي ارشـد علـوم و فنـون قرائـات، مبتنـي بـر مطالعـات نظـري و           -2. پـذيرد  پذيرش دانشجو در اين رشته با انجام مصاحبه صورت مـي  -1 :ون قرائاتشرايط اختصاصي رشته علوم و فن) ب

بايست به طور مؤكد، قاري يا حافظ باشند تا بتوانند در  طلبان مياز اين رو داو. هاي تخصصي عملي تالوت قرآن در زمينه صوت و لحن، تجويد و وقف و ابتدا و اختالف قرائات هفتگانه سر و كار دارند مهارت
اگـر  ) الـف : توانند دو آسيب را به آمـوزش وارد كنـد   ورود داوطلباني كه آشنايي خوبي با قرائت و حفظ قرآن ندارند، مي -3. هاي قبلي را با دانش مورد نظر مطابقت و ارتقاء دهند دوره كارشناسي ارشد، مهارت

فقدان مهارت در تالوت و حفظ قـرآن  ) ب. نخواهند بود» مباني وقف و ابتدا«و » اصول قرائات«، »تجويد عالي«هاي تالوت و حفظ آشنا نباشند، قادر به گذراندن دروس تخصصي مانند  ن با مهارتدانشجويا
در صورت ورود تعدادي از داوطلبان با پيشينه قبلي قرائـت و حفـظ   ) ج. مصوب را به اندازه كافي تدريس نمايدتواند سرفصل  كند، كه استاد نمي در دانشجويان، روند كار تدريس در كالس را به قدري كند مي

   .قرآن و تعدادي بدون اين پيشينه، سطح كالس ناهمگن شده و نتيجه مطلوب حاصل نخواهد داشت
  www.vaja.ir :هنشاني وبگا  )وابسته به وزارت اطالعات( و امنيت ملي اطالعاتگاه نشدا -8
احراز صالحيت استخدامي برابر ضـوابط گـزينش    -3. و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران تابعيت جمهوري اسالمي ايران، داشتن اعتقادات و التزام عملي به واليت فقيه  -2. تدين به دين مبين اسالم -1

حـداكثر سـن داوطلبـان     -6. اي باشند داوطلبان نبايد در استخدام و متعهد به سازمان يا وزارتخانه -5. كي وزارت اطالعاتبرخورداري از سالمت رواني و جسمي به تشخيص مراجع پزش -4. وزارت اطالعات
سـربازي را در وزارت اطالعـات طـي    توانند با سپردن تعهـد، خـدمت دوران    پذيرفته شدگان دانشگاه اطالعات در صورتي كه غيبت سربازي نداشته باشند، مي -7. باشد مي 31/6/1396سال تمام تا مورخ  27
ه اطالعـات بـراي دانشـجويان مجـرد واجـد شـرايط،       گادانش -9. دانشجويان در طول دوره تحصيل از كمك هزينه تحصيلي برخوردار و پس از تحصيل، به استخدام وزارت اطالعات درخواهند آمد -8. كنند

شدگان از تحصيل انصـراف دهنـد    كه پذيرفته در صورتي  -11. گيري از امكانات بسيار مناسب خواهد بود وقت، به صورت شبانه روزي و با بهره تمام  اطالعات  در دانشگاه   تحصيل -10. نمايد خوابگاه تهيه مي
. گـردد  علوم، تحقيقات و فناوري اعطـاء مـي   لي مورد تأييد وزارت التحصي به دانشجويان پس از اتمام تحصيالت و انجام تعهدات، گواهينامه فارغ -12. بايد خسارت مالي ناشي از گزينش و تحصيل را بپردازند

در  -14. هاي تحصيلي اين دانشكده بنمايند، تماس گرفته خواهد شـد  به نحو مقتضي از طريق اين دانشگاه با كليه داوطلباني كه با احراز كليه شرايط و ضوابط مربوطه، مبادرت به انتخاب كدرشته محل -13
بـا دو  ) Forensic Science( رشته علوم قانوني اطالعاتي :توضيح*  .هاي مجزا برگزار خواهد شد نرسيدن تعداد پذيرفته شدگان شاغل در نهادهاي عضو جامعه اطالعاتي كشور، دورهصورت به حدنصاب 

داوطلبـان جهـت كسـب اطالعـات بيشـتر در      . * زه با بيوتروريسم، طراحي و ايجاد گرديده استگرايش شيمي اطالعاتي و زيستي اطالعاتي، براي مقابله با تهديدات و تهاجمات ميكروبي و بيولوژيكي و مبار
  .خصوص دانشگاه اطالعات و امنيت ملي، به سايت وزارت اطالعات به نشاني فوق مراجعه نمايند
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/ معارف اسـالمي و حقـوق   -2مديريت آموزشي،  -1: هاي در رشته )1396-97(ر اساس اهداف متعالي دانشگاه و با امتياز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي سال ب) عليه السالم(دانشگاه امام صادق  )الف

  :پذيرد بر اساس شرايط ذيل دانشجو مي) در مقطع كارشناسي ارشد(گرايش حقوق خانواده 
پرديس خواهران، در سال تحصيلي جاري الزم است عالوه بـر كسـب شـرايط عمـومي آزمـون      ) عليه السالم(كت كننده در آزمون معارف اسالمي دانشگاه امام صادق كليه داوطلبان شر :شرايط داوطلبان) ب

داشتن شرايط جسـماني متناسـب بـا دوره     -3 .ي ايران و واليت فقيهالتزام به نظام جمهوري اسالم -2 .تدين به دين مبين اسالم -1 :سراسري كارشناسي ارشد ناپيوسته، داراي شرايط اختصاصي ذيل باشند
از بين پذيرفته شـدگان در آزمـون   ) عليه السالم(هاي دانشگاه امام صادق  با توجه به اينكه داوطلبان رشته: توضيح. * 1396نام و پذيرش در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال تحصيلي  ثبت -4 .تحصيلي

عليـه  (در آزمون معارف اسالمي دانشـگاه امـام صـادق     1396گردند، الزم است داوطلبان عالوه بر شركت در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال  ازمان سنجش آموزش كشور انتخاب ميكارشناسي ارشد س
  .درج نمايند) عليه السالم(نام دانشگاه امام صادق  ي ثبت نام نموده و شماره پرونده خود را در سامانه نيز ثبت) السالم

از شـركت در   95بديهي است پذيرفته شدگان در آزمـون معـارف اسـالمي اسـفند مـاه       -2. شود دو بار در سال با فاصله زماني برگزار مي 94آزمون معارف اسالمي براي هر دو رشته از سال  -1 :امتيازات) ج
/ اسالمي در مجموع مواد آزمون و هر ماده درسي به صورت مجزا از زمان امتحان معارف اسـالمي تـا زمـان  برگـزاري آزمـون كتبـي        اعتبار قبولي در آزمون معارف -3. باشند معاف مي 96آزمون مرداد ماه 
، روزانـه و رايگـان    صورت تمـام وقـت   سال و به 5/2نياز حدود  دوره آموزشي كارشناسي ارشد ناپيوسته به تناسب رشته تحصيلي با احتساب دروس پيش -4. هاي كارشناسي ارشد دو سال است سراسري دوره

هاي خوابگاه، از امتيازات دريافت وام دانشجويي طبق روال و مصوبات صـندوق   داوطلبان در صورت پذيرفته شدن جهت پرداخت هزينه -6. گيرد به كليه دانشجويان شهرستاني خوابگاه تعلق مي -5. باشد مي
  .باشند برخوردار ميرفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

در هر يك از مواد آزمون معارف اسالمي باشند از شـركت در آزمـون    17ي تحصيلي داراي حداقل معدل كل  كه در دوره) عليه السالم(آموختگان دانشگاه امام صادق  آن دسته از دانش :هاي آزمون معافيت) د
داوطلبان واجد شرايط، الزم است كاربرگ پيوست را تكميل نموده و پس ازاخذ تاييـد از  . سال نگذشته باشد 2حصيل داوطلبان مذكور بيش از باشند، به شرطي كه از زمان فراغت از ت آن ماده درسي معاف مي

 -1تبصـره  . ين كاربرگ داوطلب از آزمون معاف خواهـد بـود  توضيح اينكه تنها با ارائه ا. ي گزينش تحويل نمايند نام به طور حضوري و يا الكترونيكي به اداره اداره كل آموزش پرديس خواهران در زمان ثبت
 .باشند آزمون درس فقه مي آموختگان رشته معارف اسالمي و علوم تربيتي ملزم به شركت در دانش

  .نشگاه خواهد بودارائه گواهي معافيت و يا قبولي در آزمون معارف اسالمي يكي از شرايط معرفي داوطلب به اين دانشگاه جهت شركت در آزمون شفاهي دا
اول مـرداد مـاه ادامـه خواهـد     شـنبه  يك وبگاه دانشگاه به نشاني فوق آغاز خواهد شد و تا روزنام در  از طريق ثبتماه  خرداد 20نبه از روز ش 96نام آزمون معارف اسالمي  ثبت :نام و دريافت كارت تاريخ ثبت)  ه

قبولي در آزمون معـارف  . * برگزار خواهد شد 12:30تا  7:30ساعت از  96ماه  مرداد 8در روز يكشنبه  آزمون .در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت تينام اينترن همزمان با ثبتآزمون  شركت دركارت  .داشت
  .شود ي كارشناسي ارشد بوده و به منزله پذيرش نهايي محسوب نمي اسالمي يكي از مراحل پذيرش دانشجو در دوره

و مجاز بـه انتخـاب     نام نموده ثبت) 1126 كدرشته امتحاني(و رشته حقوق خانواده ) 1117 كدرشته امتحاني( طلبان واجد شرايط كه صرفا در آزمون كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشيداو :نام نحوه ثبت )و
هـاي ايـن دانشـگاه در برگـه انتخـاب رشـته        شود انتخاب كد رشته محـل  متذكر مي .اقدام نمايند) سالمعليه ال(هاي دانشگاه امام صادق  توانند بر اساس موارد ذيل به انتخاب كدرشته محل اند، مي رشته شده

  .باشد ضروري مي
ـ  نزد  0101530085005  به حساب جاري )سيصد هزار ريال(ريال  300،000نام به مبلغ  پرداخت هزينه ثبت -1 :نام مدارك الزم جهت ثبت )ز  )ع( ام دانشـگاه امـام صـادق   بانك ملي ايران شعبه مهرگان به ن
 -4 .رنگـي  3×4يك قطعـه عكـس    اسكن -3 .نام اسكن فيش واريزي هزينه ثبت -2. نام پس از پرداخت مسترد نخواهد شد الزم بذكر است كه هزينه ثبت* ). كليه شعب بانك ملي ايران قابل پرداخت در(

 تاريخ كه تا گواهي مبني بر دانشجوي سال آخر نامه موقت كارشناسي يا اسكن گواهي -6 .انتخاب رشته آزمون سراسري كارشناسي ارشداسكن تصوير برگه  -5. تصوير كارنامه آزمون كارشناسي ارشد اسكن
احل گزينش يا تحصيل داوطلـب جلـوگيري بـه    نام و پذيرش دانشگاه تشخيص داده شود از ادامه مر اي كه مغايرت شرايط داوطلب با شرايط ثبت در هر مرحله -1تبصره  .شد التحصيل خواهند فارغ 31/6/96

  .پرديس خواهران خواهد بود) عليه السالم(شدگان در تهران دانشگاه امام صادق  محل تحصيل پذيرفته  -2تبصره  .آيد عمل مي
لـذا داوطلبـان الزم   . آيد ، آزمون معارف اسالمي به عمل مي1396آموزش كشور سال آزمون كارشناسي ارشد سازمان سنجش  مجاز به انتخاب رشته در از داوطلبان پذيرفته شده و: اطالعات و تذكرات الزم) ح

ي معـارف   حـوزه  ي علمـي داوطلبـان در   پرديس خواهران جهـت تقويـت بنيـه    )عليه السالم(الزم به ذكر است دانشگاه امام صادق  -2 .است امتياز مورد نياز در آزمون مذكور وآزمون شفاهي را كسب نمايند
 دريافـت اطالعـات بيشـتر در    نـام و  توانند جهت ثبت داوطلبان مي. تفسير كرده است و زبان عربي اصول فقه، انديشه اسالمي، ي آمادگي آزمون معارف اسالمي در دروس فقه، اقدام به برگزاري دوره اسالمي،

در  8/5/1396يكشـنبه  روز  آزمون دروس معارف اسالمي براي دو رشته مديريت آموزشـي و حقـوق خـانواده،    -3. تماس حاصل نمايند) 021-22131874-6(با اداره گزينش دانشگاه با شماره  باره اين دوره،
  .ستدر صفحه بعد درج شده ا )ويژه خواهران(گرايش حقوق خانواده /هاي مديريت آموزشي و معارف اسالمي و حقوق جدول نام دروس، شيوه و منابع آزمون رشته -4 .نوبت صبح برگزار خواهد شد



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1396دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  255صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  شرايط خاص  داراي  ليعا  آموزش  يا مؤسسات و  دهنده بورس  هاي ارگان و ها ها، سازمان وزارتخانه  ضوابط اختصاصي و  شرايط
  )ويژه خواهران( گرايش حقوق خانواده/معارف اسالمي و حقوقو مديريت آموزشي  هاي منابع آزمون رشتهشيوه و دروس، نام جدول 

  گرايش حقوق خانواده/رشته معارف اسالمي و حقوقمنابع آزمون   رشته مديريت آموزشيمنابع آزمون   شيوه آزمون  نام درس
  يا ترجمه كتاب )عبدالهادي فضلي(الفقه  صولاال مبادي  تستي ـ تشريحي  اصول فقه

  آيتيـ اميني  تحرير اصول الفقه المظفر عليرضا  رضا اسالمي» صدر االولي شهيد االصول حلقه دروس في علم«

  )نهي از منكر صاله، صوم، امر به معروف و(اللمعه الدمشقيه   تستي ـ تشريحي  فقه
  نيعليرضا امي) متاجر، نكاح، طالق(تحرير الروضه 

  شرح لمعه شهيد ثاني ابواب
  )نكاح، طالق، خلع، مبارات، ايالء، لعان، متاجر، ارث، وصيت، حدود، قصاص(

 )احزاب، فرقان، لقمان، هاي حجرات سوره(الميزان  تفسير  تستي  تفسير قرآن كريم
  4قواعد صرف و نحو و ترجمه در سطح مبادي العربيه ج   تستي  زبان عربي

  يتشريح  انديشه اسالمي

  .انتهاي كيفيت استخدام وسيله ابتداي كتاب تا از :كتاب سيري در سيره نبوي
  .تمام كتاب ):ع(كتاب جاذبه و دافعه علي

  .مرد هاي زن و ازابتداي كتاب تا انتهاي تفاوت :كتاب نظام حقوق زن در اسالم
  .ها اشكال ابتداي كتاب تا انتهاي ايرادها و از: كتاب مسأله حجاب

  .»جهاد هجرت و«و » آزادي معنوي«بحث  :عنويكتاب آزادي م
  م

  www.pnu.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشگاه پيام نور -10
هـاي   شـته همين دفترچه راهنما را مطالعه نموده و همچنين براي اطالع از شرايط و ضـوابط عمـومي و اختصاصـي ر    236داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط عمومي دانشگاه توضيحات مندرج در صفحه 

  . داراي شرايط خاص به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند
  www.srttu.edu :نشاني وبگاه  تهران  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ـ -11

هاي روزانه ويژه فرهنگيان، صـرفا مخـتص كاركنـان رسـمي يـا       دوره -2. همين دفترچه راهنما مراجعه نمايند 236داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط عمومي دانشگاه به توضيحات مندرج در صفحه  -1
  .نام الزامي است پس از قبولي، در زمان ثبتمربوط به مجوز كارگزيني محل خدمت باشد و ارائه حكم كارگزيني و فرم  پيماني وزارت آموزش و پرورش مي

  www.ut.ac.ir :نشاني وبگاه  تهرانگاه دانش -12
دانشگاه به نشاني فوق اعـالم خواهـد شـد؛ لـذا     وبگاه متعاقبا در ) 20420كد محل تحصيل (ها  سازي سيستم بهينه ـ  رشته مهندسي صنايعفرانسه در  ENSAMبا دانشگاه به دوره مشترك تاريخ مصاح )الف

  .داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه مراجعه نمايند
شته مطالعات ژاپن با شرايط تسلط رپذيرش در . با شرايط تسلط كامل به زبان تخصصي رشته و همراه با مصاحبه خواهد بود) 1131كد ( مطالعات جهانتحصيلي رشته امتحاني  يها پذيرش در كليه رشته) ب

  .هاي ژاپني يا انگليسي و همراه با مصاحبه به يكي از اين دو زبان خواهد بود به يكي از زبان
  :هاي مشترك پذيرش دانشجو در دورهشرايط و ضوابط  )ج
 .كسب امتياز الزم به استناد حداقل نمرات كسب شده در آزمون ورودي كارشناسـي ارشـد   -1: رشته سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش مطالعات اب و خاك مشترك با دانشگاه لوند سويد*
در صورت عدم امكان ارائه مدرك زبان، متقاضـي   -3 .)المللي هم ارز آن يا مدرك بين 6كل برابر  IELTSمعادل (سب امتياز الزم زبان انگليسي ك -3 .كسب امتياز الزم در مصاحبه اختصاصي دانشكده -2

اي تحصيل در دانشگاه تهران را بر اسـاس مبنـاي شـهريه    ه شود هزينه دانشجو متعهد مي -4. موظف است در طول مدت تحصيلي در ايران مدرك زبان مورد نياز براي اخذ پذيرش دانشگاه لوند را ارائه دهد
دانشـگاه  . در كشور سويد را تقبـل كنـد  ) حسب نياز علمي و بنا به تشخيص دانشكده جغرافيا(ترم تحصيلي  2يا  1پذيرد كه هزينه تحصيل به مدت  همچنين، دانشجو مي. المللي پرداخت كند هاي بين پرديس

التحصـيل دو   به دانشجوي فارغ) باشد جزييات شهريه مربوط به دوره در وب سايت دانشكده جغرافيا قابل دسترس مي. (د داشتنوليتي در قبال تأمين منابع مالي دانشجو نخواهؤتهران يا دانشگاه لوند هيچ مس
  .ند سويديك مدرك كارشناسي ارشد از دانشگاه تهران و يك مدرك كارشناسي ارشد از دانشگاه لو: شود مدرك تحصيلي ارائه مي

هاي مهندسي بوده و مطابق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات  شرايط پذيرش داوطلبين داوطلبين بايد داراي مدرك كارشناسي در يكي از رشته -KIT :(1(دوره مشترك با دانشگاه كالسروهه المان * 
نامـه   هر پايان: نامه شرايط پايان -3. گردد پرديس فني دانشگاه تهران برگزار مي ـره مشترك در محل دانشكده مهندسي صنايع  تمامي دروس مربوط به دو: شرايط اجراي دوره -2. شوند و فناوري پذيرفته مي

، از اعضاي هيات علمي دانشـگاه تهـران يـا    راهنماي اول از دانشكده مهندسي صنايع پرديس فني دانشگاه تهران و استاد راهنماي دوم بر حسب موضوع استاد. داراي دو استاد راهنماي اول و دوم خواهد بود
  .باشد مي) دانشگاه كالسروهه(هاي معتبر داخلي و يا همكار آلماني  ساير دانشگاه

 14ش از ميان متقاضـيان داراي معـدل كـل    معرفي سه برابر ظرفيت هر رشته از سوي سازمان سنج(ها بصورت نيمه متمركز  پذيرش دانشجو در اين دوره: هاي مشترك با دانشگاه اينديانا پردو آمريكا دوره *
هـا دو مـدرك    آموختگـان ايـن دوره  در صورت رعايت تمامي ضوابط اعالم شده از سوي دو دانشگاه، دانش. خواهد بود) يا باالتر در مقطع كارشناسي، و انجام مصاحبه حضوري توسط دانشگاه تهران) چهارده(

هاي فنـي دانشـگاه تهـران و     است كه دو نيمسال اول در دانشكده) شامل پنج نيمسال تحصيلي(مدت دوره بطور معمول دو و نيم سال تحصيلي  -1: شرايط دوره. جداگانه از دو دانشگاه دريافت خواهند نمود
در صـورت نيـاز، دانشـجويان بـراي     . به زبان انگليسي ارائه خواهند شـد در مدت تحصيل دانشجويان در ايران، دروس عمدتا  -2. پردو در كشور آمريكا برگزار خواهد شدـ   سه نيمسال بعد در دانشگاه اينديانا

واحـد درسـي و احـراز     12در پايان سال اول تحصيل دانشجويان به شـرط گذرانـدن حـداقل     -3. هاي خارجي دانشگاه تهران معرفي خواهند شد هاي تقويت زبان انگليسي به دانشكده زبان شركت در كالس
بـر اسـاس توافـق بـين دو     . پردو را دريافت خواهند نمـود ـ   مجوز رفتن به دانشگاه اينديانا IELTSدر آزمون  5/6يا حداقل نمره  )IBT(در آزمون تافل  79و كسب حداقل نمره  20از  14حداقل معدل كل 

پردو قابـل  ـ   واحد با هماهنگي دانشگاه اينديانا 12هاي فني دانشگاه تهران تعداد  شكدهاز مجموع واحدهاي گذرانده شده در دان -4. نخواهند داشت GREدانشگاه، اين دانشجويان نيازي به شركت در آزمون 
ـ  -5 .)هاي فني دانشگاه تهران براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد دانشگاه تهران احتسـاب خواهـد شـد    بديهي است كه تمامي واحدهاي گذرانده شده در دانشكده. (انتقال به آن دانشگاه خواهد بود ف، تعري

پـردو، دانشـجويان موظـف بـه     ـ   پس از اتمام تحصيل در دانشگاه اينديانا -6. ها بصورت مشترك توسط اساتيد دو دانشگاه انجام خواهد گرفت راهنمايي و ارزيابي پروژه كارشناسي ارشد دانشجويان اين دوره
تا زماني كه مراحل فراغت از تحصيل در دانشگاه تهران بطور كامل انجام نشده است، دانشجويان از هيچيك از دو دانشـگاه  . باشند بازگشت به ايران و تكميل مراحل فراغت از تحصيل در دانشگاه تهران مي

ر نخستين نيمسال تحصيلي در آمريكـا  است بايد د 7و  5/6ها بين آن IELTSو يا نمره  99و  79ها در هنگام عزيمت به آمريكا بين آن) IBT(دانشجوياني كه نمره تافل  -7. مدركي دريافت نخواهند نمود
دانشـجوياني كـه نمـره    . بر اساس نتيجه آزمون تعيين سطح، اين دانشجويان ممكن است ملزم به شركت در يك يا چند كالس زبان انگليسي در آن دانشگاه گردنـد . در آزمون تعيين سطح زبان شركت كنند

هزينـه دوره در مـدتي كـه     -8. هاي زبان انگليسـي معـاف خواهنـد بـود     يا باالتر است از شركت در آزمون تعيين سطح زبان و گذراندن كالس 5/7ها آن IELTSيا باالتر و يا نمره  100ها آن) IBT(تافل 
هاي ثابت و  تركيب شهريه(شابه و با همان سازوكار هاي خودگردان دانشگاه تهران در رشته و مقطع م دانشجويان در داخل كشور مشغول به تحصيل هستند بصورت ريالي و معادل شهريه دانشجويان پرديس

 -9. پردو توسط آن دانشگاه بصورت دالري و بر اساس ضوابط اعالم شده در سايت آن دانشـگاه دريافـت خواهـد شـد    ـ   هزينه دوره در مدت تحصيل در دانشگاه اينديانا. محاسبه و دريافت خواهد شد) متغير
ايـن  . برخـوردار خواهنـد شـد    )پـردو ـ   اعالم شـده در سـايت دانشـگاه اينـديانا    (المللي  تخفيف در شهريه عادي دانشجويان بين% 25ت به آمريكا را احراز كرده باشند از دانشجويان اين دوره كه شرايط عزيم

بـر   )Research Assistant(و يا دستيار پژوهشـي  ) Teaching Assistant(هاي متعارف در قالب دستمزدهاي دستيار آموزشي  دانشجويان همچنين مجاز به ارائه درخواست براي استفاده از كمك هزينه
هاي مسـافرت و اقامـت در كشـور     هزينه -10. پردو خواهد بود ـ   گيري در مورد هر نوع كمك هزينه بطور كامل در اختيار دانشگاه اينديانا در هر حال تصميم. پردو خواهند بودـ   اساس ضوابط دانشگاه اينديانا

هاي اقامت در شهر ايندياناپوليس بصـورت   برآورد هزينه. پردو تعهدي در خصوص تامين محل اقامت دانشجويان به عهده نخواهد داشتـ   بطور كامل به عهده دانشجويان خواهد بود و دانشگاه اينديانا آمريكا
هاي آن كشـور در   اند به يكي از كنسولگري پردو ضمن معرفي دانشجوياني كه شرايط اعزام به آمريكا را احراز نمودهـ   ادانشگاه اينديان -11. پردو قابل دسترسي استـ   روزآمد از طريق سايت دانشگاه اينديانا

بـه شـرط آنكـه    (شـوند   ن كشور نميدانشجوياني كه به دليل عدم اعطاي ويزا از سوي دولت آمريكا موفق به عزيمت به آ. منطقه، تمامي تالش خود را براي اعطاي ويزا به اين دانشجويان بكار خواهد بست
به پايـان  ) پرديس البرز يا پرديس كيش(هاي خودگردان دانشگاه تهران  به تشخيص دانشگاه تهران تحصيالت خود را در يكي از پرديس) شود انجام نداده باشند تعمدا اقدامي كه به عدم اعطاي ويزا منجر مي

دانشجويان در مدت تحصيل در ايران تابع مقررات آموزشي دانشـگاه تهـران و در مـدت     -12 .هاي فني و پرديس مربوطه را دريافت خواهند نمود انشكدهاين دانشجويان تنها مدرك مشترك د. خواهند رساند
  .پردو تابع مقررات آموزشي آن دانشگاه خواهند بودـ  تحصيل در دانشگاه اينديانا
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هاي نيروهاي مسـلح بصـورت بـورس و همچنـين بسـيجيان       به ترتيب از ميان كاركنان پايور سپاه و شاغلين ساير سازمان) ع(دانشگاه جامع امام حسين 96-97انتخاب هدفمند دانشجو در سال تحصيلي  -1

هاي حـوزه   انتخاب هدفمند دانشجو در رشته: 2تبصره . ها باشند د در استخدام و متعهد خدمت به ارگان، سازمان و وزارتخانهداوطلبان بسيجي فعال نباي: 1تبصره . فعال بصورت بورس و غير بورس خواهد بود
نيروهاي مسـلح و همچنـين    هاي اير سازمانسمي سپاه و شاغلين سعلوم انساني فقط از ميان كاركنان پايور سپاه و بسيجيان فعال داراي شرايط بورس و در حوزه فني مهندسي و علوم پايه از ميان كاركنان ر

بايسـت   كاركنان پايور سپاه پاسداران انقالب اسالمي مـي  -2. افرادي بورس سپاه خواهند شد كه تاييديه الزم را از طريق معاونت نيروي انساني سپاه اخذ نموده باشند: 3تبصره . گيرد بسيجيان فعال انجام مي
شاغلين  -3. نام در آزمون دريافت و در زمان مصاحبه به دانشگاه ارائه نمايند ادامه تحصيل خود بصورت منتسب را از مركز عمليات معاونت نيروي انساني سپاه قبل از ثبتموافقت كتبي و بدون قيد و شرط با 

ز باالترين مقام رسمي سازمان متبوع دريافت و در زمـان مصـاحبه بـه دانشـگاه ارائـه      بايست موافقت كتبي و بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل خود بصورت منتسب را ا هاي نيروهاي مسلح مي ساير سازمان
ه هـا و پـروژ   بايست توانايي انجام تحقيقـات، پـژوهش   داوطلبان مي -5-1: ساير شرايط -5. بايست، گواهي عضويت بسيج فعال را در زمان مصاحبه به دانشگاه ارائه نمايند داوطلبان بسيج فعال مي -4. نمايند
سـپاه   -5-3. هاي عمومي سپاه بوده و در مراحل آزمون كتبـي و مصـاحبه امتيـاز الزم را كسـب نماينـد      بايست واجد صالحيت تمام داوطلبان مي -5-2. متناسب با نياز سپاه را داشته باشند) نامه پايان(پاياني 
هاي تربيتي  بايست در برنامه شدگان عالوه بر نظام آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي كليه پذيرفته-5-4. را نداردشدگان بسيجي فعال غيربورس  گونه تعهدي مبني بر جذب و استخدام پذيرفته هيچ

هاي نيروهاي مسلح و بسـيجيان   سازمان دانشگاه تعهدي براي تامين خوابگاه براي كاركنان ساير -5-6. ها بصورت تمام وقت خواهد بود تحصيل در دوره -5-5. دانشگاه حضور و مشاركت فعال داشته باشند
از پل لشكرك، روبـروي   اتوبان بابايي، بعدتهران، : نشاني -6 .مراجعه شود فوقجهت اطالع از جزييات شرايط و ضوابط پذيرش دانشجوي بورس و غيربورس به سايت دانشگاه به نشاني  -6. غيربورس ندارد

  021-77105691: معاونت آموزش تلفن     بتن البرز
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 .اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، نظام جمهوري اسالمي و قـانون اساسـي   -3 .اعتقاد به دين مبين اسالم والتزام عملي به احكام -2. باشد گزينش دانشجو بر اساس مصاحبه و انجام آزمون كتبي مي -1
رعايـت كامـل    -7 .پايبندي كامل بـه ضـوابط و مقـررات دانشـگاه     -6 .ثرؤنداشتن سابقه محكوميت كيفري م -5 .هاي غيرقانوني ها و گروه تشكيالتي، هواداري از احزاب و سازمانعدم سابقه وابستگي  -4

هـاي عمـومي    بـديهي اسـت در خصـوص صـالحيت    . * )رتر براي خواهران ضروري استاعتقاد و التزام عملي به چادر به عنوان حجاب ب(ونات اسالمي براي خواهران و برادران ئضوابط پوشش اسالمي و ش
دانشـگاه تعهـدي درخصـوص     -8. زينش دانشگاه خواهد بـود متقاضيان دوره و احراز موارد فوق بررسي الزم از سوي هسته گزينش دانشگاه صورت پذيرفته و پذيرش نهايي داوطلبان منوط به تأييد هسته گ

تهـران، ابتـداي    :نشـاني  -9. خوابگاه اسـتفاده نماينـد   توانند از قيمت تمام شده مي با صورت وجود ظرفيت مازاد خوابگاهي و اين گروه از دانشجويان صرفا در. ي دانشجويان نوبت دوم نداردتامين خوابگاه برا
  ).ره(وي حرم مطهر حضرت امام خمينيرقم، روبـ آزادراه تهران 



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1396دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  256صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  شرايط خاص  داراي  ليعا  آموزش  يا مؤسسات و  دهنده بورس  هاي ارگان و ها ها، سازمان وزارتخانه  ضوابط اختصاصي و  شرايط
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 -3 .هاي حـوزوي و طلبگـي و رعايـت زي طلبگـي     داشتن گرايش -2 .ايمان و اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و واليت فقيه -1 :شرايط اختصاصي) الف

پذيرفته شدن در آزمون اختصاصي و مصـاحبه علمـي    -5 .عدم اشتغال به كار در خارج از دانشگاه -4 .هاي درس شگاه و شركت در كليه كالسهاي داخلي دان نامه سپردن تعهد مبني بر رعايت مقررات و آيين
، از آزمـون  )1396ه آزمـون كارشناسـي ارشـد سـال     بـدون اعمـال سـهمي   ( 25تـا   1هاي  آموختگان حائز رتبه دانش: تبصره .به باال 12و كسب ميانگين ) نمره 10براي هر درس (با احراز حداقل امتياز قبولي 

 جهت آشنايي با نحوه و سير مراحل ورود به دانشگاه شهيد مطهري به وبگاه دانشگاه بـه نشـاني   -7. باشد دانشگاه شهيد مطهري براي دانشجويان فاقد امكانات خوابگاهي مي -6. باشند اختصاصي معاف مي
  021-33566166-9 :تلفن .مدرسه عالي شهيد مطهري ،ميدان بهارستان ،تهران: نشاني -8. فوق مراجعه نماييد

  .باشد مواد و منابع آزمون اختصاصي دانشگاه به شرح جداول ذيل مي
  :مواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق خصوصي) ج    :مواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق جزا) ب

  مالحظات  منبع دوره مورد نظر  ماده امتحاني    حظاتمال  منبع دوره مورد نظر  ماده امتحاني
  غير از عباديات  شرح لمعه شهيد ثاني  فقه    غير از عباديات  شرح لمعه شهيد ثاني  فقه

  -  الفقه مرحوم مظفر اصول  اصول فقه    -  الفقه مرحوم مظفر اصول  اصول فقه
  -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب    -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب
حقوق تعهدات، مسئوليت مدني   -  حقوق مدني    -  -  عمومي حقوق جزاي

  -  -  حقوق جزاي اختصاصي  و عقود معين
  :مواد آزمون اختصاصي براي رشته فلسفه و حكمت اسالمي)  ه    ):گرايش كالم اسالمي(مواد آزمون اختصاصي براي رشته شيعه شناسي ) د

  غير از امور عامه  دشرح تجري  كالم    غير از امور عامه  شرح تجريد  كالم
  -  المنطق مرحوم مظفر  منطق    -  المنطق مرحوم مظفر  منطق
  -  نهايه الحكمه  فلسفه    -  نهايه الحكمه  فلسفه

  -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب    -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب
اعـالم اسـامي چنـد برابـر     داوطلبان الزم است پس از  :نام آزمون اختصاصي دانشگاه ثبت) ز    :مواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق خانواده) و

نام و سـاير مراحـل    ، جهت ثبتخاص در سايت سازمان سنجشداراي شرايط هاي  ظرفيت رشته
ــي      ــاني اينترنتـ ــه نشـ ــري بـ ــهيد مطهـ ــگاه شـ ــوزش دانشـ ــامانه آمـ ــه سـ ــذيرش بـ  :پـ

www.golestan.motahari.ac.ir بـه  هـا و امـور مربـوط     كليه اطالعيه. مراجعه نمايند
: نام صرفاً از طريـق سـامانه فـوق و پايگـاه اطـالع رسـاني دانشـگاه بـه نشـاني اينترنتـي           ثبت

www.motahari.ac.ir در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت.  

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

    -  شرح ابن عقيل  ادبيات عرب

  حقوق تعهدات و حقوق خانواده  -  حقوق مدني
  

  م
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 -3. ام جمهوري اسـالمي ايـران و قـانون اساسـي    اعتقاد و التزام عملي به اصل واليت فقيه، نظ -2. اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام به احكام -1 ):هاي روزانه و نوبت دوم دوره(شرايط عمومي ) الف

تخصصـي و  (موفقيـت در مصـاحبه حضـوري     -6. ها و ضـوابط دانشـگاه   نامه پايبندي و رعايت كامل مقررات، آيين -5. نداشتن سوءپيشينه به تشخيص مراجع ذي صالح -4. تابعيت جمهوري اسالمي ايران
دانشجويان  -7. گيرد و دانشگاه در رد يا قبول داوطلبان مخير است ي شدگان چند برابر ظرفيت و پس از احراز شرايط الزم به ترتيب اولويت صورت ميپذيرش نهايي از بين معرف: تذكر* ). صالحيت عمومي

  ).1دفترچه شماره (نام  ابط كلي مندرج در دفترچه راهنماي ثبتداشتن شرايط عمومي و ساير ضو -8. ها و دروس خاص ارائه شده از سوي دانشگاه خواهند بود عالوه بر دروس مصوب، ملزم به گذراندن دوره
سـال   10كاركنان رسمي سازمان صدا و سيما در صورت بـاقي مانـدن حـداقل    : تذكر *). با احتساب دوران خدمت نظام وظيفه(سال سن  30داشتن حداكثر  -1 ):هاي روزانه دوره(شرايط اختصاصي ) ب

 ...). رسـمي، پيمـاني، قـراردادي و   (هـاي دولتـي و غيردولتـي بـه هـر نحـوي        هـا و ارگـان   عـدم اسـتخدام و تعهـد خـدمت بـه هيچيـك از سـازمان        -2. شـركت نماينـد   توانند در آزمون سنوات خدمت، مي
 .در زمـان پـذيرش مصـاحبه حضـوري    ) بـه خـدمت در سـازمان   متعهـد  (ارائه مجوز كتبي موافقت با ادامه تحصيل كارمندان رسمي يا پيماني سازمان صدا و سـيما و دانشـجويان دانشـگاه صـدا و سـيما       -3
هاي روزانه مبني بر اين كه پس از فارغ التحصيلي، در صـورت معرفـي دانشـگاه و نيـاز سـازمان صداوسـيما و پـس از احـراز شـرايط           ارائه سند تعهد محضري در شروع به تحصيل كليه دانشجويان دوره -4

در صورت موافقت سازمان صدا و سيما : تذكر *. كند، به ميزان دو برابر مدت تحصيل مشغول به انجام خدمت شوند در هر يك از مراكزي كه سازمان تعيين مي) انمطابق ضوابط دانشگاه و سازم(استخدامي 
ه در طول تحصيل به هر دليلي از ادامه تحصيل در دانشگاه صدا و سيما بـاز  دانشجوياني ك -5. التحصيالن مشمول خدمت وظيفه برابر ضوابط به صورت امريه استفاده خواهد كرد با انجام تعهد خدمت از فارغ

 .باشـند  هاي تحصيلي و خسارت مالي ناشي از آن مي ، يا هنگام فراغت از تحصيل، حائز شرايط استخدامي در سازمان صدا و سيما را احراز ننمايند، ملزم به پرداخت كليه هزينه)انتقالي، انصراف و اخراج(بمانند 
هـاي روزانـه، ضـمن     دانشـجويان دوره  -7. هاي تحصيلي مصوب بالمانع خواهد بود التحصيالن متعهد به خدمت در سازمان در مقاطع باالتر وفق مقررات سازمان صدا و سيما در رشته ادامه تحصيل فارغ -6

نيـز  ) نامـه وزارت علـوم   مطابق آيين(، از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان )به غير از ساكنين استان تهران و البرز( در طول تحصيل، امكانات رفاهي و خوابگاه) بصورت وام(مندي از كمك هزينه تحصيلي  بهره
هـاي روزانـه كـه     شدگان نهايي دوره فتهبه پذير -8. گيرد به كاركنان رسمي و پيماني سازمان صدا و سيما، كمك هزينه تحصيلي و خوابگاه و ساير امكانات رفاهي تعلق نمي: تذكر *. توانند استفاده نمايند مي

ضمن داشـتن شـرايط   ) شبانه(الذكر صرفاً مربوط به دوره روزانه بوده و داوطلبان دوره نوبت دوم  شرايط و ضوابط اختصاصي فوق: تذكر مهم* . گيرد باشند، كمك هزينه ويژه تعلق مي داراي رتبه دو رقمي مي
منـدرج در  ...)  پرداخت شهريه، عدم ارائه امكانـات رفـاهي و  (ها و موسسات آموزش عالي  هاي مختلف تحصيلي دانشگاه رشته) شبانه(و مربوط به دوره نوبت دوم عمومي، برابر شرايط و ضوابط پذيرش دانشج

  021-22014688 و 22021933 و 22168538 :تلفن .  ابتداي اتوبان نيايش، )عج(خيابان وليعصر، تهران :نشاني*  .همين دفترچه راهنما پذيرش خواهند شد
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 در صورت انتخـاب رشـته ديگـر    بعبارت ديگر در ؛مصاحبه تخصصي خواهد بود پذيرش نهايي براساس نمره آزمون و -1 ):گروه صنعتي سايپا(بورسيه شركت مگاموتور   سيستم محركه خودرورشته شرايط پذيرش 
  . گردد از پذيرفته شدگان اين رشته در بدو ورود پذيرش توسط آن شركت، تعهدنامه محضري اخذ مي -2 .تواند در اين رشته پذيرش گردد آن، داوطلب نمي كسب نمره قبولي در اين رشته و ت قبل ازياولو
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صـورت تمايـل طبـق     دار بخـش توضـيحات، در   هاي سـتاره  هاي تك رقمي آزمون كارشناسي ارشد در رشته رتبه -1 :تسهيالت ويژه) الف .س انجام مصاحبه صورت خواهد پذيرفتگزينش دانشجو بر اسا* 

هاي صنعتي وزارت دفاع در خواهند آمد و در طول تحصـيل از امكانـات    مانآموختگي به استخدام دانشگاه صنعتي مالك اشتر يا مراكز تحقيق و توسعه ساز مقررات و در چارچوب سهميه مصوب پس از دانش
هاي دو رقمـي بـه شـرط كسـب معـدل       رتبه%) 25(درصد بيست و پنج  -2. شوند برخوردار مي) خوابگاه مجردي و متاهلي، وام ازدواج، يك دستگاه رايانه همراه، و امكان انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي(رفاهي 
 با توجه به پژوهش محور -3. هاي وابسته به وزارت دفاع درخواهند آمد آموختگي در صورت تمايل و طبق مقررات و در چارچوب سهميه مصوب در اولويت استخدام دانشگاه يا سازمان از دانشپس  18باالي 

 .خدمت سربازي آنها متناسب با ميزان همكاري و با تاييد بنياد نخبگان نيروهاي مسلح كسر خواهـد شـد  هاي واگذاري از سوي دانشگاه از  آموختگان در اجراي پروژه بودن دانشگاه، در صورت توانمندي دانش
رايط خـروج از كشـور   شـ  -2 .نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده نمايند توانند از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان مطابق آيين شدگان همانند ساير دانشجويان كشور مي پذيرفته -1 :ساير شرايط) ب

هـاي تحصـيلي    نامـه  موضوع پايـان  -4 .دانشگاه در حد امكانات موجود خوابگاه را تامين خواهد كرد -3 .هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است آموختگان اين دانشگاه همانند دانشگاه دانشجويان و دانش
هـاي اجتمـاعي،    دانشگاه از فعاليت -6 .باشد برخورداري از تابعيت جمهوري اسالمي ايران براي داوطلب و خانواده وي ضروري مي -5 .ر استهاي تحقيقاتي پيشرفته نياز محو كليه دانشجويان از محل پروژه

شاغلين نيروهـاي مسـلح    -8 .مقررات دانشگاه است پوشش بانوان محترم متناسب با -7 .داري از احزاب در داخل دانشگاه مجاز نيست هاي حزبي و جانب كند اما فعاليت دانشجويي، نشاط سياسي حمايت مي
انضمام اعالم تقبل هزينـه تحصـيل بـه معاونـت آمـوزش و       در صورت قبولي در رشته محل ويژه نيروهاي مسلح بايد تا روز مصاحبه موافقت سازمان محل خدمت خود را مبني بر موافقت با ادامه تحصيل به

  .مراجعه شود به نشاني فوق به سايت دانشگاه اطالعات بيشترجهت كسب  -9 .تحصيالت تكميلي ارائه دهند
  www.atu.ac.ir :هنشاني وبگا  دانشگاه عالمه طباطبائي ـ تهران -19
  .نمايند همين دفترچه راهنما مراجعه 238دانشگاه به توضيحات مندرج در صفحه داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط عمومي  :شرايط عمومي) الف
پذيرش دانشـجو در رشـته مـديريت     -2. هاي تحصيلي با مصاحبه خواهد بود ي دوره پذيرش دانشجو در رشته مددكاري اجتماعي كليه -1 :)مصاحبه(شرايط خاص هاي داراي  اختصاصي رشتهشرايط ) ب

هاي تحصيلي از طريق برگزاري آزمون كتبـي و   ي دوره در كليه) سه آموزش عالي بيمه اكودر موس( پذيرش دانشجو در رشته بيم سنجي -3. هاي تحصيلي با مصاحبه خواهد بود ي دوره خدمات اجتماعي كليه
هاي تحصيلي از طريـق برگـزاري آزمـون     ي دوره در كليه) در موسسه آموزش عالي بيمه اكو( اي منطقهاي گرايش مطالعات  پذيرش دانشجو در رشته مطالعات منطقه -4 .مصاحبه به زبان انگليسي خواهد بود

هـاي تحصـيلي بـا     ي دوره پذيرش دانشجو در رشته مديريت امـور شـهري در كليـه    -6. باشد آموزش در موسسه آموزش عالي بيمه اكو به زبان انگليسي مي -5. كتبي و مصاحبه به زبان انگليسي خواهد بود
  .باشند تحصيلي ملزم به ارائه مدرك زبان معتبر مي هاي ي دوره پذيرفته شدگان رشته حقوق نفت و گاز در كليه -7. مصاحبه انجام خواهد پذيرفت

  www.apu.ac.ir :هنشاني وبگا  وم انتظامي اميندانشگاه عل -20
  .يندبه وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمااين دانشگاه هاي داراي شرايط خاص  و اختصاصي رشتهداوطلبان براي كسب اطالع از شرايط عمومي 

    ـ نوشهر) ره(دريايي امام خمينيعلوم گاه دانش -21
عدم سوءپيشينه كيفري و عدم معروفيت به فساد  -3. هاي سياسي غيرقانوني عدم سابقه عضويت و وابستگي به گروه -2. اعتقاد و التزام به اصل واليت فقيه و قانون اساسي نظام جمهوري اسالمي ايران -1

هـاي بورسـيه، مخـتص كاركنـان پـايور نيـروي        سهميه پذيرش در رشته محل -6. گيرد پذيرش دانشجو صرفاً از بين داوطلبان مرد صورت مي -5. اه ندارددانشگاه تعهدي نسبت به تأمين خوابگ -4. اخالقي
  011-52333710 :نمابر  52330583 :تلفن .ن محمديخيابان شهيد سلطا، نوشهر :نشاني -8. گيرد پذيرش از طريق انجام مصاحبه صورت مي -7. باشد دريايي راهبردي ارتش جمهوري اسالمي ايران مي



 ها شرايط وضوابط دانشگاه/ ها پيوست                                                         1396دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

  ها پيوست  257صفحه   ها دانشگاهشرايط و ضوابط 
 

  شرايط خاص  داراي  ليعا  آموزش  يا مؤسسات و  دهنده بورس  هاي ارگان و ها ها، سازمان وزارتخانه  ضوابط اختصاصي و  شرايط
  www.ujsas.ac.ir :هنشاني وبگا  )دادگستري(علوم قضايي و خدمات اداري گاه دانش - 22
دانشـگاه نسـبت بـه     -3 .شود نات خوابگاه واگذار ميبه پذيرفته شدگان در حدود امكا -2. كليه پذيرفته شدگان ملزم به رعايت ضوابط و مقررات دانشگاه و شئونات اسالمي هستند -1 :شرايط عمومي) الف

   021-66707024 و 66707021: تلفن  1133913615: كدپستي   9پالك  ،خيابان خارك ،نرسيده به پل كالج ،انقالب يابانخ ،تهران: نشاني -4. واگذاري خوابگاه متاهلي تعهدي ندارد
هـاي وابسـته    هاي مربوط به شاغالن قوه قضاييه پذيرش دانشجو صرفا از بين كاركنان قضايي و اداري رسمي يا پيماني قوه قضـاييه و سـازمان   لدر كدرشته مح -1 :شرايط سهميه شاغالن قوه قضاييه )ب

 -3. ط كـارگزيني محـل خـدمت خـود را ارائـه نماينـد      نام موافقت كتبي و بي قيد و شـر  باشد، لذا پذيرفته شدگان نهايي موظفند هنگام ثبت تحصيل در دانشگاه به صورت تمام وقت مي -2. گيرد صورت مي
   .دانشجويان از ميان داوطلبان چند برابر ظرفيت با مصاحبه علمي انتخاب خواهند شد

  . مصاحبه ندارند) آزاد(هاي متمركز  داوطلبان كدرشته محل -2 .به صورت تمام وقت خواهد بود تحصيل در دانشگاه -1 :شرايط داوطلبان آزاد )ج
 .31/6/1396سـال سـن تـا تـاريخ      30داشـتن حـداكثر    -2. تدين به دين مبين اسالم و التزام عملي بـه احكـام آن و قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران        -1 :بورسيه ييط پذيرش دانشجوشرا) د
 .حـوزوي  2فقه و حقوق اسالمي، فقه و حقـوق يـا گـواهي پايـان سـطح       باني حقوق اسالمي،هاي حقوق، حقوق قضايي، علوم قضايي، فقه و م در يكي از رشته) پيوسته(داشتن دانشنامه معتبر كارشناسي  -3
بررسـي   هاي عمومي و اختصاصي داوطلبان براي تصدي امـر قضـا را   گزينش قوه قضاييه صالحيت -6. دانشجويان از ميان داوطلبان چند برابر ظرفيت انتخاب خواهند شد -5. موفقيت در مصاحبه علمي -4

برابر مدت تحصيل، از ابتداي تحصيل بورسيه قوه قضايي خواهند شد و دوره كارآموزي قضايي را در ضمن تحصيل طي خواهنـد نمـود و    3پذيرفته شدگان نهايي با سپردن تعهد خدمت به مدت  .مودخواهد ن
  .ه به صورت تمام وقت خواهد بودتحصيل در دانشگا -7. شوند جذب دستگاه قضايي مي) 16با كسب حداقل معدل (پس از فراغت از تحصيل 

تاريخ و نحوه مصـاحبه در اوايـل تيرمـاه     -2. مراجعه نمايندنشاني فوق ضروري است داوطلبان جهت كسب اطالع دقيق از شرايط و ضوابط دانشگاه به پايگاه اطالع رساني دانشگاه به  -1 :مات مهتذكر)  ه
  .در سايت دانشگاه اعالم خواهد شد 1396
    علوم و فنون هوايي شهيد ستارياه گدانش - 23

مخـابرات سيسـتم كـار    ـ   در رشته كارشناسـي ارشـد بـرق    -2. باشد نامه از يگان خدمتي مي انجام مصاحبه منوط به ارائه موفقت) داراي شرايط خاص( هاي ويژه شاغلين در نيروهاي مسلح در رشته محل -1
  021-64032031 :تلفن.     دانشگاه يابانخ، مهرآباد جنوبي، تهران: نشاني -3 .باشد رمز ميدر راسناي مخابرات ) نامه سمينار و پايان( پژوهشي

  www.quran.ac.ir :هنشاني وبگا  )وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه( معارف قرآن كريمعلوم و گاه دانش -24
هاي علوم قرآنـي ايـن دانشـگاه بـه      هاي دانشكده محل هاي تحصيلي اين دانشگاه در صورت تمايل و انتخاب رشته ن كليه رشتهمتقاضيا -2. باشد موفقيت در مصاحبه شرط اصلي ورود به اين دانشگاه مي -1

هـاي داراي شـرايط خـاص، بـا      رشـته  شوند، لذا الزم است متقاضيان پس از اعالم اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيـت  هاي علوم قرآني معرفي مي صورت دو برابر براي انجام فرايند مصاحبه به دانشكده
جهـت كسـب اطالعـات بيشـتر بـه وبگـاه        -3. از اطالع پيدا كننـد مراجعه به سايت اين دانشگاه به نشاني فوق، يا تماس با دانشكده علوم قرآني معرفي شده، از تاريخ برگزاري مصاحبه و نيز مدارك مورد ني

  025-37604056: نمابر         37604070 :تلفن    37195-1196: صندوق پستي     .جنب امامزاده احمد مياني، كوچه شهيد ميثمي، خرداد 15م، بلوار ق: نشاني -4 .دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نماييد
  www.ur.ac.ir :هنشاني وبگا  غيرانتفاعي اديان و مذاهب ـ قمگاه دانش -25

  .)ع(روبري مسجد امام صادق ،شهرك پرديسان ،قم: شانين -3. ها الزامي است رعايت پوشش چادر براي خانم -2. هستند هاي داراي شرايط خاص اين دانشگاه داراي مصاحبه رشته -1
              025-32802627 :نمابر)      144-143-171 :داخلي( 32802610 :تلفن
  www.amiralmomenin.ac.ir :نشاني وبگاه  ـ اهواز) ع(دانشگاه غيرانتفاعي اميرالمؤمنين - 26

اهواز، امانيه، بلوار امام موسي صدر، روبـروي دانشـگاه ادبيـات،    : نشاني -2. پذيرد پذيرش دانشجو از طريق شرايط خاص و بصورت معرفي چند برابر شرفيت و برگزاري آزمون و مصاحبه علمي صورت مي -1
      061-33337505: دورنگار     33337525: تلفن    61339-73131: كدپستي.      الهدي جنب پل شهيد علم

  www.bou.ac.ir :هنشاني وبگا  ـ قم) ع(غيرانتفاعي باقرالعلومگاه دانش - 27
تحصـيالت   7راه پايه يا داشتن مدرك كارشناسي مورد تاييد به هم) ب. هاي علميه حوزه 2داشتن مدرك سطح ) الف: هاي علميه و داراي يكي از مدارك زير باشند داوطلبان بايستي از طالب رسمي حوزه -1

از آنان شـهريه دريافـت    تحصيل براي طالب واجد شرايط رايگان است و -2 .)ويژه خواهران(واحد حوزوي  120يا داشتن مدرك كارشناسي مورد تاييد به همراه گذراندن  )ج .)ويژه برادران(هاي علميه  حوزه
 .دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به تأمين خوابگـاه دانشـجويان نـدارد    -4 .ت به ميزان دو برابر مدت تحصيل در صورت درخواست دانشگاهسپردن تعهد رسمي به دانشگاه مبني بر انجام خدم -3. گردد نمي

   025-32136628: تلفن            .قم، پرديسان، انتهاي بلوار دانشگاه: نشاني -10. داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند -5
  www.qhu.ac.ir :نشاني وبگاه  دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث ـ قم -28

اه بـر  هاي تحصـيل ايـن دانشـگ    پذيرش دانشجو در كليه كدرشته محل -2. ايندهمين دفترچه راهنما را مطالعه نم 242دانشگاه توضيحات مندرج در صفحه داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط عمومي  -1
  .يندهاي داراي شرايط خاص به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نما براي اطالع از شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي رشته -3 .رودي خواهد بودواساس مصاحبه 

  www.mazaheb.ac.ir :هنشاني وبگا  مذاهب اسالميغيرانتفاعي گاه دانش - 29
التـزام و   -4 .نداشتن سابقه محكوميت سياسـي و كيفـري   -3. نداشتن منع ادامه تحصيل از نظر نظام وظيفه عمومي -2. مبين اسالم و نظام جمهوري اسالمي ايراناعتقاد به دين  -1 :شرايط عمومي) الف

 .دانشـگاه تعهـدي در برابـر تـأمين خوابگـاه نخواهـد داشـت        -1 :صـي شرايط اختصا) ب .دارا بودن مدرك كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -5. تعهد عملي به تقريب مذاهب اسالمي
از دانشـگاه  ضـوابط  و  ساس مقرراتا بر از نيمسال دوم به بعدهاي برتر  و رتبهدانشجويان ممتاز  -4 .گردد شدگان اخذ مي پنجاه درصد از هزينه تحصيل مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از پذيرفته -3

در  -7. شـود  ها به صورت حضوري، تمام وقـت و روزانـه تشـكيل مـي     كالس -6 .دانشگاه تعهدي در برابر تقاضاي تغيير رشته پذيرفته شدگان نخواهد داشت -5 .خواهند شدهريه معاف پرداخت بخشي از ش
      021-66465252 :تلفن         .3 پالك، خيابان روانمهر، خيابان فلسطين جنوبي ،تهران :نشاني*    .نياز خواهند گذرانيد صورت تشخيص گروه آموزشي دانشجويان واحدهايي را بعنوان دروس پيش

  www.icqt.ac.ir :هنشاني وبگا  ـ اصفهان) ع(معارف قرآن و عترتغيرانتفاعي گاه دانش -30
باشـد و رعايـت    محيط آموزشي اين دانشگاه براي برادران و خواهران به صـورت مجـزا مـي    -2. اشندب  عملي داشته داوطلبان الزم است به دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التزام  -1

ادر مشـكي سـاده   چ(، استفاده از حجاب برتر »تربيت نيروهاي كارآمد براي تبليغ دين«با توجه به هدف اين دانشگاه در  -3. ها و ضوابط پرورشي دانشگاه براي كليه دانشجويان الزامي است نامه مقررات، آيين
نـام يـا ادامـه     براي كليه دانشجويان خواهر الزامي بوده و در غيـر ايـن صـورت از ثبـت    ) بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره، كفش ساده با رنگ تيره و همچنين عدم استفاده از هرگونه آرايش

هـاي   ضـمناً كـالس  . باشـند  هاي مروج فرهنـگ بيگانـه مـي    برادر موظف به رعايت ظواهر شرعي چهره و همچنين عدم استفاده از لباس داوطلبان -4. تحصيل آنان در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد
كليـه دانشـجويان    -6. وايي كامل برخوردار باشـند كليه داوطلبان بايد از سالمت كامل جسماني و رواني، دارا بودن قدرت تكلم، بينايي و شن -5. گردد برادران معموالً در اواخر هفته و بعداز ظهرها تشكيل مي

پذيرش  -8. نمايد ها و موسسات آموزش عالي موافقت نمي اين دانشگاه با انتقال و مهماني دانشجويان خود به ساير دانشگاه -7درصد تخفيف در شهريه وابسته برخوردار خواهند بود  30رشته شيعه شناسي از 
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و يـك وعـده غـذاي    ) منزل اسـتيجاري (توانند از خوابگاه  دانشجويان غيربومي مي -10. همچنين كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي خواهند بود. شرايط، وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت

مت كـه  براي برادران پذيرفته شده كه از نظر خدمت وظيفه عمومي منعي نداشته باشند، معافيت تحصيلي صادر خواهد شد و داوطلبان در حـال انجـام خـد    -11. اي استفاده نمايند رانهصورت يا  دانشجويي به
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  )ويان سال آخربراي دانشج(فرم مخصوص معدل                                               1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهآزمون  انتخاب رشتهدفترچه راهنماي 

  ها پيوست  258صفحه   )براي دانشجويان سال آخر(مخصوص معدل فرم 
 

  محل درج شماره پرونده
              

              

 

  هاي كارشناسي  فرم مخصوص ميانگين تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر دوره
  1396در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال كننده شركت 

  

  باسمه تعالي

                     
  1396:           /         /تاريخ           

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

  

  ......................................................................... :به شماره شناسنامه ...................................................... :فرزند ................................................................................ :نام و نام خانوادگي :دانشجو :از

  ......................................... :در سال تحصيلي ................................................................................................................................................: ورودي رشته ................................. :متولد سال                 

  ............................................................................................................................... مؤسسه آموزش عالي/ معاونت محترم آموزشي دانشگاه  :به

  با سالم و احترام     

  ............................................................................................................................................................در رشته امتحاني  اينجانبخواهشمند است مقرر فرمايند، با توجه به اينكه     
، ميانگين واحدهاي گذرانده اينجانب را ام شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده 1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهآزمون 

  . جهت اعالم به سازمان سنجش آموزش كشور گواهي نماييد 30/11/1395تا تاريخ 

    

  :نام، نام خانوادگي و امضاي دانشجو

  1396/       /          :تاريخ تكميل فرم
  

  
  ..................................................به شماره شناسنامه  ..................................................زند فر ......................................................................................آقاي /شود كه خانم وسيله تأييد مي بدين

  بوده و ميانگين واحدهاي ......................................................................................................... .................................................................دانشجوي سال آخر رشته    13متولد سال         
  اعشار     صحيح                                                                                                                                   

  و به حـروف                                      20تا  0مؤسسه آموزش عالي، برمبناي  / در اين دانشگاه 30/11/1395گذرانده ايشان تا تاريخ 
  .واحد درسي گذرانيده است                       ضمناً نامبرده تا تاريخ فوق. باشد مي                                                                  

   
  

  معاون آموزشي                          
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي                                                                                                                  

   

  :تذكرات
ضـمن درج  بايستي اند،  شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده 1396سال كارشناسي ارشد ناپيوسته در آزمون كه دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي  -1

، اين فرم را در دو نسخه به حوزه معاونت آموزشي محل »الف«، در قسمت )كارنامه 1مندرج در قسمت رقمي  7شماره (پرونده   صات خود و شمارهكامل مشخ
، اشـتباه  رشـته  زمان انتخـاب بديهي است آن دسته از داوطلباني كه نسبت به دريافت اين فرم اقدام ننموده و معدل خود را در . التحصيلي خود ارائه نمايد فارغ

  .شدگان نهايي قرار گيرند قبولي آنان لغو و با آنان مطابق ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد در صورتي كه در رديف پذيرفته  درج نمايند،
س از مهر و امضـاي معـاون   آن را تكميل، تأييد و پ» ب«ها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكميل شده از داوطلبان مذكور، قسمت  دانشگاه -2

م در خصـوص  آموزشي، آن را ثبت و يك نسخه از اين فرم را تحويل داوطلب و نسخه دوم را در پرونده دانشجو بايگاني نمايند، تا در صورت هرگونـه اسـتعال  
  .وضعيت معدل داوطلب، دانشگاه بتواند بر اساس اين مدرك بررسي و پاسخ الزم را ارائه نمايد

ـ    دانشجويا -3 ه ن سال آخر دوره كارشناسي، الزم است پس از دريافت فرم تأييد شده آن را نزد خود نگه داشته تا در صورت قبولي به مؤسسـه محـل قبـولي ارائ
التحصـيلي آنهـا    شوند، معـدل فـارغ   التحصيل مي فارغ كارشناسي ارشد ناپيوستهآزمون اين مرحله و اعالم نتايج ضمناً آن دسته از داوطلباني كه پس از . نمايند

هرگونه اعالم تغيير معدل براي ايـن دسـته از داوطلبـان مغـايرت     . نام بعمل خواهد آمد از آنان ثبت) ميانگين مندرج در اين فرم(مالك نبوده و با همين معدل 
  .محسوب شده و طبق ضوابط با آنان رفتار خواهد شد

و در  شـوند  التحصيل مي فارغ 31/6/96 حداكثر تا تاريخ و ياالتحصيل شده  فارغ 30/11/95 ريختا كه تامقطع كارشناسي آن دسته از دانشجويان سال آخر  -4
 تـا تـاريخ   التحصـيالن  بـراي فـارغ  (آن نسـبت بـه ويـرايش     الزم اسـت ، انـد  مرحله توزيع كارت نسبت به ويرايش معدل مقطع كارشناسي خود اقدام ننمـوده 

ميـانگين نمـرات   التحصيل خواهند شـد،   فارغ 31/6/96دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا تاريخ و يا  )آموختگي معدل مندرج در مدرك دانش 30/11/95
  .اقدام نمايند 30/11/1395واحدهاي درسي گذرانده شده تا تاريخ 

انـد، نيـازي بـه     تكميل و تأييد نموده) شده منتشر 28/1/96اطالعيه توزيع كارت كه در تاريخ فرم مندرج در (قبالً ضمناً آن دسته از داوطلباني كه اين فرم را  -5
    .تكميل مجدد اين فرم ندارند
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 التحصيالن رتبه اول فرم تأييديه فارغ                                                                                     1396سال  ناپيوسته اسي ارشددفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشن

  ها پيوست  259صفحه   التحصيالن رتبه اول فرم تأييديه فارغ
 

  محل درج شماره داوطلبي
              

              
  محل درج شماره پرونده

              

  

  ها و مؤسسات آموزش عالي هاي كارشناسي دانشگاه التحصيالن رتبه اول دوره فرم تأييديه فارغ
  1396سال  كارشناسي ارشد ناپيوستهدر آزمون 

  
  1396//                    : تاريخ                                       باسمه تعالي                     

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

  
  

  

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

  

  ................................................................................... مؤسسه آموزش عالي/ معاونت محترم آموزشي دانشگاه : به
      

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

بر اساس بند تـذكرات  (، مراتب از طريق مقتضي اين فرم باشم ضمن تأييد التحصيالن رتبه اول مي شرايط استفاده از امتيازات فارغ
  .ن آزمون، منعكس گرددبه سازمان سنجش آموزش كشور براي برخورداري از امتياز رتبه اولي در اي) مندرج در ذيل اين فرم

  :نام، نام خانوادگي و امضاي دانشجو  
  

  1396/       /          :تاريخ تكميل فرم
  

   ......................................به شماره شناسنامه  ................................فرزند  .......................................................آقاي /شود كه خانم بدينوسيله تأييد مي

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

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

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

  معاون آموزشي     
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي   

  
 

  

  :تذكرات
و كارشناسـي ارشـد بـه    ) پيوسـته و ناپيوسـته  (هاي كارشناسي  پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دورهنامه  آيين«ت مشمول مفاد دانشجو الزم اس -1

نيـز  و مؤسسات آمـوزش عـالي    ها به كليه دانشگاهوزارت علوم، تحقيقات و فناوري شوراي هدايت استعدادهاي درخشان  5/5/93مورخ  77897/21شماره 
  .در همين دفترچه درج شده استنيز اي از آن  براي استفاده از امتياز رتبه اولي در اين آزمون باشد كه خالصهاست، شده  بالغا

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

آن را در صـورتي كـه واجـد    » ب«التحصيل رتبه اول، قسـمت   از دريافت فرم تكميل شده از داوطلبان فارغها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس  دانشگاه -3
وارد و اين فـرم را   سازمان در پرتال اينترنتي رتبه اول اين 18/5/1396تا تاريخ باشند، تكميل و تأييد نموده و حداكثر  شرايط استفاده از امتياز رتبه اولي مي

مسـئوليتي   گردد و هيچگونـه  التحصيالن منظور نمي بديهي است در غير اينصورت امتياز رتبه اول براي اين قبيل از فارغ. در پرونده دانشجو بايگاني نمايند
  . متوجه اين سازمان نخواهد بود

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

مند شوند و هيچگونه مسـئوليتي متوجـه ايـن سـازمان      به اين سازمان ارسال گردد، موجب خواهد شد اين دسته از داوطلبان نتوانند از امتياز رتبه اولي بهره
  .خصوص پاسخگو نخواهد بود نخواهد بود و اين سازمان به اعتراضات واصله در اين
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 نويس فرم انتخاب رشته اينترنتي پيش                                                                                    1396سال  ناپيوسته ارشددفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي 

  ها پيوست  260صفحه   نويس فرم انتخاب رشته اينترنتي پيش
 

 انتخاب رشته اينترنتيفرم نويس  پيش
 

ه د ردف ل   ر ه  اش/م ر گاه  م دا ردف  هد ل  ر ه اش/م ر گاه  م دا
1    51    
2    52    
3    53    
4    54    
5    55    
6    56    
7    57    
8    58    
9    59    
10    60    
11    61    
12    62    
13    63    
14    64    
15    65    
16    66    
17    67    
18    68    
19    69    
20    70    
21    71    
22    72    
23    73    
24    74    
25    75    
26    76    
27    77    
28    78    
29    79    
30    80    
31    81    
32    82    
33    83    
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50    100    



 1396سال  وستهناپي دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد

      
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور

www.sanjesh.org  


