
 



 تذكرات مهم و فهرست مندرجات دفترچه راهنما

 :تذكرات مهم*  
و براساس مصوبه  ،لس محترم شوراي اسالميمج 26/2/95مصوب  ها و مراكز آموزش عالي كشور با توجه به قانون اصالح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه -1

 :باشد به صورت زير مي 1396سال ثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري أيزان و نحوه تم 9/8/95مورخ  مين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجوهفت
يا   و امتحانات يك اند به بعد اخذ نموده 1384ديپلم خود را از سال  هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي كه آن دسته از ديپلمه )الف

) سال سوم آموزش متوسطه(سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم كشوري برگزار شده است، مشمول اعمال  چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و
 .شود كل نهايي آنان لحاظ مي  درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره 25به ميزان حداكثر 

دانشگاهي خود را از سال  مدرك دوره پيش  ي، علوم و معارف اسالمي و هنر كهدانشگاهي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انسان داوطلبان داراي مدرك پيش )ب
و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و  اند به بعد اخذ كرده 1390-91تحصيلي 

  درصد به نسبت سوابق 5به ميزان حداكثر ) نمرات دروسي كه به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده استصرفاً (دانشگاهي  سوابق تحصيلي موجود دوره پيش
 .شود كل نهايي آنان لحاظ مي  تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره

  .شد ، هر دو مورد اعمال خواهد»الف و ب«براي داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي بندهاي : تبصره
مين هفتو مصوبه جلس محترم شوراي اسالمي م 26/2/95ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  با توجه به قانون اصالح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه -2

هاي  در تعدادي از كدرشته محلها، پذيرش  و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 9/8/95جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 
نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، صرفاً براساس سوابق تحصيلي  ، دانشگاه پيام)...و  نوبت دوم ،هاي روزانه دوره( ها و مؤسسات آموزش عالي برخي از دانشگاه

  .گيرد، به روش متمركز خواهد بود فاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت ميهاي تحصيلي فوق كه صر كدرشتهاز ي تعدادپذيرش در . پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(
ها  التحصيلي دانشجوياني كه در اين كدرشته در مدارك تحصيلي فارغ» صرفاً براساس سوابق تحصيلي«براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، نوع پذيرش 

  .شوند، درج نخواهد شد پذيرفته مي
توسط مجلس  14/12/1395در تاريخ » )1396-1400(قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران «وجه به تصويب با ت - 3

ون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم قان« 47و اصالحيه بعدي آن در ماده » قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران« 70اين  قانون عالوه بر ماده  90شوراي اسالمي، ماده 
  .گيرد در اين آزمون اجرا و گزينش داوطلبان براساس اين قوانين صورت مي» )2(بخشي از مقررات مالي دولت 

  :براساس قوانين فوق
و باالتر و همسر و فرزندان % 25جانبازان « ،»آنان  فرزندانهمسر و  و  آزادگان« ،»شهدا  فرزندان و همسر«ظرفيت هر كدرشته محل به %) 25(بيست و پنج درصد  -1

 %)25  سهميه ايثارگران(. اختصاص دارد »آنان
همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه «و » و همسر و فرزندان آنان% 25جانبازان زير «ظرفيت هر كدرشته محل نيز به %) 5(پنج درصد  -2

  %)5  يثارگرانسهميه ا(. اختصاص دارد» در جبهه
درصدي ايثارگران  25قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، در صورتي كه سهميه  90طبق تبصره بند الف ماده  :1 تذكر

گران كه شرايط و حدنصاب الزم را داشته باشند، تخصيص درصدي ايثار 5توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشمولين سهميه 
  .يابد آزاد اختصاص ميبصورت داوطلبان ساير يافته و اگر باز هم اين ظرفيت خالي ماند، باقيمانده آن به 

  .يابد سهميه ايثارگران، به ساير داوطلبان بصورت آزاد اختصاص مي% 5ظرفيت خالي مانده  :2تذكر 
نمره آخرين فرد پذيرفته شده در % 70) درصدي 5درصدي و يا  25ايثارگران مشمول ظرفيت سهميه اعم از (ن مذكور حدنصاب نمره ايثارگران براساس قواني :3تذكر 

  .باشد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر كدرشته محل مي% 75گزينش آزاد در هر كدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان 
توانند در صورت تمايل به تعداد  متمركز، از نظر تعداد وجود ندارد و داوطلبان مي هاي نيمه ، محدوديتي براي انتخاب رشته1396اب رشته آزمون سراسري سال در انتخ -4

حدنصاب نمره علمي الزم، هر داوطلب در بديهي است با توجه به ضوابط و كسب . متمركز، كه واجد شرايط و ضوابط آن باشند را انتخاب نمايند هاي نيمه دلخواه، كدرشته
داوطلبان در . هاي انتخابي براي انجام آزمون عملي، مصاحبه و يا معاينه معرفي خواهد شد متمركز با توجه به اولويت رشته نيمه) دو( 2دوره، حداكثر در  -هر گروه 

  .نهايت دقت را بعمل آورند متمركز خود در فرم انتخاب رشته، هاي متمركز و نيمه چينش و درج كدرشته محل
نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه و يا مؤسسه آموزش ها، امكانات رفاهي و  براي اطالع از وضعيت خوابگاه ،شود قبل از انتخاب رشته به كليه داوطلبان توصيه مي -5

هاي مندرج  آموزش عالي ذيربط، اطالعيهمؤسسات  ها و دانشگاه اينترنتي هاي سايتها مندرج در فصل سوم اين دفترچه راهنما و همچنين  ، به بخش پيوستعالي
مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين  www.msrt.ir:  نشانيهاي جمعي و سايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به  رسانهها و مؤسسات آموزش عالي مندرج در  دانشگاه

  .خدمات اطالع حاصل نمايند
نمايند، از ارائه خوابگاه، وام  اقدام به پذيرش دانشجو مي 1396كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(هاي نوبت دوم  ؤسسات آموزش عالي مجري دورهها و م دانشگاه -6

اوطلبان توصيه ه در اين اساس بب. باشند دوره بطور جـد معذور ميپذيرفته شده در اين رفاهي به دانشجويان  هرگونه تسهيالتتحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و 
  .شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ گردد انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته  مي

ها و مؤسسات آموزش  هاي خودگردان و ظرفيت مازاد دانشگاه پرديستحصيلي مقاطع كارشناسي و دكتري  هاي در رشته 1396پذيرش دانشجو در آزمون سراسري سال  -7
   .، بصورت متمركز و بدون انجام مصاحبه خواهد بود)تابعه وزارت علوم و يا وزارت بهداشتاعم از (عالي 

انتخاب رشته، مشاهده (آزمون و همچنين كدرهگيري خود را براي انجام امور بعدي  و رمز ورودسريال كارت اعتباري شماره پرونده، شماره داوطلبان الزم است اطالعات  -8
  .نزد خود نگهداري نمايند 1396ماه سال   تا پايان بهمن ،...)ظرفيت و كارنامه نهايي، تكميل 
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 مقدمه و نكات مهم

  مقدمه و نكات مهم  1صفحه   فصل اول
 

ی عا ه   با
   :مقدمه

انـد، انتخـاب رشـته     داوطلباني كه مجاز بـه انتخـاب رشـته شـده      اميد كه  و با اين   سراسري  آزمون  شما متقاضيان در گزينش  براي موفقيت   آرزوي  و  سالمبا         
  انقـالب   وردهايادسـت   خـش ب  و تـداوم   اسـالم   از حريم  حفاظت  براي  شايسته  علم و ايمان، پاسداراني آگاهانه و صحيح انجام دهند تا در آينده بتوانند در سنگرهاي 

 .دارد مندرج در اين دفترچه راهنما معطوف مي نكات   را به  گرامي باشند، نظر داوطلبان  عالي  موزش آ  ها و مؤسسات در دانشگاه اسالمي 

   :انتخاب رشته در بارهنكاتي چند 
ها و مؤسسات آموزش عالي را انتخاب نمايند كه بـر اسـاس    دانشگاه) متمركز اعم از متمركز و نيمه(هاي مختلف  هاي تحصيلي دوره توانند رشته داوطلباني مي -

  . شده باشند دوره مورد نظر دركارنامه نتيجه اوليه، مجاز به انتخاب رشته 
گروه آزمايشي مربوط مجاز  آن دسته از داوطلباني كه در دو گروه و يا سه گروه آزمايشي شركت نموده و بر اساس كارنامه نتيجه اوليه در دو گروه و يا هر سه -

هاي آزمايشي مربـوط از طريـق اينترنـت منحصـراً در يـك فـرم        هاي مورد عالقه خود را از هر يك از گروه اند، الزم است كليه كدرشته به انتخاب رشته شده
 . نمايندوارد  150تا  1انتخاب رشته از اولويت 

هايي كـه پـذيرش آنهـا     در رشته(يا معدل كتبي ديپلم ها و  ابي بر اساس نمره كل اكتسابي در زيرگروههاي انتخ با توجه به اينكه گزينش داوطلبان در كدرشته -
هاي تحصيلي  هاي انتخابي در فرم انتخاب رشته پذيرد، لذا اولويت كدرشته ساير ضوابط و شرايط صورت ميو با رعايت ) صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي است

 .كند و تأثير ديگري در پذيرفته شدن وي ندارد هاي انتخابي وي تعيين مي ب را به ادامه تحصيل در هر يك از رشته محلصرفاً تقدم ترتيب عالقه داوطل
حتـي بـا    1396آزمون سراسري سال ) متمركز هاي تحصيلي متمركز و يا نيمه اعم از رشته(هاي روزانه  شدگان دوره نظر به اينكه پذيرفته :ميادآوري مه

، را نخواهند داشتروزانه دوره  هاي انتخاب رشتهحق  1397نام و شركت در آزمون سراسري سال  در صورت ثبت تحصيل، انصراف قطعي از
   .به اين امر توجه داشته باشند هاي دوره روزانه شود كه در انتخاب رشته به داوطلبان اكيداً توصيه ميبنا بر اين 

  1396ون سراسري سال جدول زمان بندي انتخاب رشته تا اعالم نتايج آزم
 تاريخ موضوع

  1396/مرداد/23لغايت  19 انتخاب رشته از طريق سايت اينترنتي سازمان 
  1396/شهريور/4  داراي شرايط خاصهاي  اعالم اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته

 1396ماه  شهريور هفته آخر  اعالم نتايج نهايي آزمون 
 1396ماه  مهر اول هفته روي سايت سازمان بر 1396 سال  سراسري استقرار كارنامه نهايي آزمون

 1396ماه  مهرهفته آخر  متمركز هاي نيمه شدگان چند برابر ظرفيت رشته اعالم اسامي معرفي

  :هاي مهم توصيه
به همراه كارت ورود بـه   و همچنين راهنماي شركت در آزمون كه 1396 ن سراسري سالوآزم 1مطالب اين دفترچه و دفترچه راهنماي شماره  -1

نامه پيـك سـنجش و سـايت اينترنتـي سـازمان       هاي مندرج در هفته به شما ارائه گرديده و اطالعيهاز طريق سايت اينترنتي اين سازمان جلسه 
 .طور دقيق مطالعه كنيد و به ضوابط و شرايط توجه داشته باشيد  سنجش آموزش كشور را به

صورت دقيـق    ايد به هايي را كه انتخاب كرده نويس انتخاب رشته را تكميل و عناوين رشته و دانشگاه فرم پيش قبل از مراجعه به سايت سازمان، -2
  .نوشته و از صحت آنها اطمينان يابيد

 د و بـه تـذكرات و  يـ صـورت كامـل طـي كن     با دقـت و بـه  را تعريف شده انتخاب رشته در برنامه  گامكليه مراحل انتخاب رشته را كه با عنوان  -3
 .توجه كرده و آنها را رفع نمائيد ،دهد خطاهايي كه مي

4-  به عنوان رسيد دريافت انتخاب رشته به شـما ارائـه   رقمي  15در صورتي كه اطالعات شما بصورت كامل دريافت شده باشد، سيستم يك رسيد
كه اين رسيد به شما ارائه نشـده،    ود و تا زمانيش اين رسيد پس از انجام كامل مراحل و ارسال اطالعات، در يك صفحه مجزا ارائه مي. دهد مي

 .است  انتخاب رشته شما پايان نيافته
 هاي انتخابي خود در فرم انتخاب رشته اينترنتي كه بـاالي آن رسـيد   حتما از فهرست كدرشته پس از دريافت رسيد از بخش مشاهده اطالعات، -5

، يك نسخه چاپي تهيه كرده و آن را تـا زمـان اعـالم نتـايج نهـايي نـزد خـود        و شماره نسخه چاپي درج گرديده است رقمي 15 انتخاب رشته
  . نگهداري نماييد

هـايي   هاي آزمايشـي و دوره  در انتخاب رشته بر اساس وضعيت مجاز به انتخاب رشته بودن كارنامه اوليه خود اقدام كنيد و انتخاب رشته از گروه -6
هـايي كـه بـر اسـاس      هـاي آزمايشـي و دوره   بديهي است كه انتخاب رشته از گـروه . يدياري نماكه اجازه انتخاب رشته به شما داده نشده، خودد

 .كارنامه اوليه اجازه انتخاب رشته از آنها را نداريد، باطل است
ي رساند بر اساس اعالم رسمي وزارت آموزش و پـرورش، وزارت مـذكور بـراي تـأمين بخشـي از نيـرو       ميآزمون سراسري به اطالع داوطلبان  -7

ون انساني مورد نياز آموزشي و پرورشي خود از طريق دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي از ميان داوطلبان واجد شـرايط آزمـ  
داوطلبان آزاد غيرشاغل و نيز داوطلبان شاغل رسمي و پيماني آمـوزش و پـرورش مجـاز بـه     . سراسري دانشجوي متعهد خدمت خواهد پذيرفت

باشند، الزم است  دبير شهيد رجايي تهران و دانشگاه ويژه فرهنگيان مي هاي دانشگاه تربيت  شته، كه متقاضي شركت در گزينش رشتهانتخاب ر
هاي بانكي  ريال منحصراً بصورت الكترونيكي، از طريق كارت) هزار پنجاه و يك( 000/51قبل از انتخاب رشته اينترنتي، نسبت به پرداخت مبلغ 

 .تاب اقدام نمايندعضو شبكه ش
انـد، در صـورت تمايـل بـه      هاي دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعي اعالم نكرده مندي خود را به گزينش در رشته هداوطلباني كه قبالً عالق -8

ريـال منحصـراً    )هـزار  و دو يكصد( 000/102ها، الزم است قبل از انتخاب رشته اينترنتي، نسبت به پرداخت مبلغ  شركت در گزينش اين رشته
 .هاي بانكي عضو شبكه شتاب اقدام نمايند بصورت الكترونيكي، از طريق كارت
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  .اند، الزامي است شده  هاي آزمايشي كه مجاز به انتخاب رشته مطالعه مطالب اين فصل براي داوطلبان همه گروه

 فصل اول
  

  :شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو) 1
  :شرايط عمومي و اختصاصي )1- 1

 .باشند 1396آزمون سراسري سال  1داوطلبان بايد واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي شماره  -
 .درج شده، نبايد منعي داشته باشند 1396آزمون سراسري سال  1وطلبان مرد از نظر مقررات وظيفه عمومي كه در دفترچه راهنماي شماره دا -
  هـاي  موزشـكده آ  پيوسته  و يا كارداني  عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه )فوق ديپلم(هاي كارداني  در دوره 31/6/1396ي كه حداكثر تا تاريخ برادران كليه  -

، تحقيقـات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي و       علوم هاي خانهبه تأييد وزارترشته تحصيلي آنها، شوند و  التحصيل مي فارغ اي  و حرفه  فني
  سراسري  در آزمون  خدمت به   از اعزام ل و قب تحصيل  بعد از اتمام  ماهه   شش  در مهلت فاقد دوره كارشناسي ناپيوسته بوده و  ،همچنين دانشگاه آزاد اسالمي

  تعدادي  و با احتساب  باالتر از كارداني  گروه آزمايشي ذيربط در مقطع  تحصيلي  هاي در رشته  شدن پذيرفته  اند، در صورت نموده  و شركت نام  ثبت  جاري سال 
  مـدت   كمتـر از طـول   سـال  2باالتر   مقطع  به  از كارداني  آنان  تحصيل  مدت  حداكثر طول  كه  نحويه باالتر ب  در دوره)  ديپلم فوق(  كارداني  دوره  از واحدهاي

صـورت   در غير اين . خواهد بود  بالمانع وظيفه  از نظر نظام  آنان   باشد، قبولي  حصيليت  دوره  در همان  و فنĤوري  ، تحقيقات علوم  ضوابط وزارت  طبق  تحصيل
  .را نيز ندارند 1397سال  در آزمون  شركت  حق  سراسري  هاي  و برابر ضوابط آزمونگرديده  لغو   آنان  قبولي 

  :شرايط پذيرش دانشجو )2- 1
  :پذيرش شوند كه 1396ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال  توانند در دانشگاه داوطلباني مي

  .از به انتخاب رشته شده باشنددر آزمون مذكور شركت كرده و بر اساس كارنامه اوليه مج -1-1-2
دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عـالي  ، )...روزانه، شبانه، مجازي و ( ها و مؤسسات آموزش عالي برخي از دانشگاههاي تحصيلي  در آن دسته از رشته :تبصره

و يا مجـاز  آزمون  حضور در جلسه، گيرد طلبان صورت ميداو) معدل كتبي ديپلم(دوره متوسطه صرفاً براساس سوابق تحصيلي  هاكه گزينش آنغيرانتفاعي 
 .باشد ميالزامي نبه انتخاب رشته شدن 

 .بوده و از نظر مقررات وظيفه عمومي منعي نداشته باشندسراسري واجد شرايط عمومي و اختصاصي آزمون  -2-1-2
 :دارا بودن يكي از مدارك تحصيلي معتبر به شرح زير -3-1-2

 .طه براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطهديپلم كامل متوس -
 .1396 سال دانشگاهي براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه و يا اخذ آن حداكثر تا پايان شهريور مدرك پيش -
  .باشند دانشگاهي مي اي يا كاردانش كه فاقد مدرك پيش براي داوطلبان داراي ديپلم فني و حرفه) فوق ديپلم( مدرك كارداني -

 . شود دانشگاهي مالك عمل واقع مي به جاي مدرك پيش ،شرط معدلدون بهاي كارداني پيوسته،  موختگان دورهآ دانشمدرك كارداني : تبصره
 ويلي شـدگان نهـايي ايـن آزمـون، قبـو      پذيرفتهكي از شرايط فوق را نداشته باشد، حتي در صورت انتخاب رشته و قرار گرفتن در رديف يكه داوطلبي   در صورتي

لذا به داوطلباني كه شـرايط مـورد نظـر را ندارنـد و يـا احتمـال       . معذور خواهند بوداو ها و مؤسسات آموزش عالي از پذيرش  شود و دانشگاه تلقي مي »يكن لم كان«
ود كه به هيچ وجه فـرم انتخـاب رشـته خـود را     ش اند، تأكيد مي شده  كه مجاز به انتخاب رشته دهند تا تاريخ مقرر مدارك فوق را كسب ننمايند، حتي در صورتي  مي

  .نمايندتكميل ن
 :غيرايرانياتباع  پذيرششرايط و ضوابط  )3- 1

مندرج در دفترچـه راهنمـاي   (، بايد عالوه بر دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون 1396كننده در آزمون سراسري سال  كليه اتباع غيرايراني شركت     
شدگان نهـايي   بديهي است چنانچه اتباع غيرايراني كه در رديف پذيرفته. نام اينترنتي، عالمتگذاري نموده باشند ند مربوط را در تقاضانامه ثبتب الزم است، )1شماره 

  .تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد  30نام بند  اين آزمون قرار گيرند، در زمان ثبت
در گـزينش  ) 1مندرج در دفترچه راهنمـاي شـماره   (ايراني مقيم جمهوري اسالمي ايران منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر فقط اتباع غير -1

  .شوند شركت داده مي
بديهي اسـت  . باشند تباع خارجي نميها و مؤسسات آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسكان ا هاي تحصيلي دانشگاه اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته -2

هـا و مؤسسـات    مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشـگاه ها و مؤسسات آموزش عالي واقع در  در دانشگاهدر صورت پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني 
بـراي ايـن داوطلبـان، در سـايت اينترنتـي سـازمان        توضيح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسـكان . گردد تلقي مي» كان لم يكن«آموزش عالي آن مناطق، 

  .سنجش آموزش كشور درج شده است
هاي خـاص و حسـاس    و رشته) از جمله تعهدات استخدامي(هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود  پذيرش اتباع غيرايراني در رشته -3

  .ها، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است هتوضيح و فهرست اين رشت. باشد اكيداً ممنوع مي
% 80حداكثر بـه ميـزان   هاي روزانه، ملزم به پرداخت شهريه تحصيلي  شدگان غيرايراني آزمون سراسري در دوره كليه پذيرفتهمطابق مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  -4

  .)باشد هاي علوم پزشكي، پرداخت شهريه تابع مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي در دانشگاه( شندبا مي) شبانه(هاي نوبت دوم  دوره  هاي شهريه
  :ها سهميه )4- 1

توانستند متقاضي ، داوطلبان با توجه به شرايط خود مي1396آزمون سراسري سال  1به دفترچه راهنماي شماره  عنايتبر اساس ضوابط و مصوبات مربوطه و نيز با 
  .الذكر درج گرديده استها، در دفترچه فوقتوضيحات مربوط به هر يك از سهميه. شوندذيل مندرج هاي  ي از سهميهيك

 3و  2، 1منـاطق  هاي  سهميهيكي از  وهاي زير جز با توجه به مالكدر آزمون سراسري سال جاري شركت كنندگان متقاضي سهميه مناطق  :سهميه مناطق) الف
  .ن لحاظ گرديده استآنااوليه نتيجه كارنامه محسوب گرديده و در 
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  .براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دبيرستان يا هنرستان )1
تان و دوره ، بخـش محـل اخـذ مـدرك تحصـيلي دو سـال آخـر دبيرسـ        )سـالي واحـدي   يـا  اعم از ترمي واحدي و(براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه ) 2

  .دانشگاهي پيش
، سهمية داوطلب براساس بخـش محـل اخـذ    )حتي يك سال از سه سال( كه بخش محل اخذ مدرك تحصيلي داوطلبان سهمية مناطق متفاوت باشد  در صورتي) 3

  .شود ميو در نظر گرفته تعيين و باالتر  تر مدرك تحصيلي منطقة مرفه
سـال اول، دوم و  (پيوسته، بر اساس بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره دبيرستان و يا هنرستان ) ديپلم  قفو(هاي كارداني  التحصيالن دوره فارغ) 4

  .شوند محسوب مي 3و يا  2، 1هاي مناطق  ، جزو يكي از سهميه)سوم دبيرستان و يا هنرستان
  .شوند مي محسوب 3، جزو منطقه )دانشگاهي و سال ماقبل آن دوره پيش( اند كه دو سال آخر تحصيل خود را در خارج از كشور گذرانده  داوطلباني )5
و مدارك مربوطه را نيز به نام عالمتگذاري  كه بند معلوليت را در تقاضانامه ثبت بينا، نيمه شنوا و معلولين جسمي حركتي نابينا، ناشنوا، نيمه(كليه داوطلبان معلول ) 6

 .شوند محسوب مي 3طقه جزو سهميه من) اند نموده سازمان ارسال 
  :و خانواده شهداايثارگران، رزمندگان سهميه ) ب
در تـاريخ  » )1396-1400(قانون برنامه پنج سـاله ششـم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران          «با توجه به تصويب  :ايثارگران -1

 47و اصالحيه بعدي آن در ماده » قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران« 70ه بر ماده اين  قانون عالو 90توسط مجلس شوراي اسالمي، ماده  14/12/1395
  .گيرد در اين آزمون اجرا و گزينش داوطلبان براساس اين قوانين صورت مي» )2(قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت «

  :براساس قوانين فوق
 »و باالتر و همسر و فرزندان آنان% 25جانبازان « ،»آنان  فرزندانهمسر و  و  آزادگان« ،»شهدا  فرزندان و همسر«ظرفيت هر كدرشته محل به %) 25(بيست و پنج درصد  -1

  %)25  سهميه ايثارگران( .اختصاص دارد
 همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه«و » و همسر و فرزندان آنان% 25جانبازان زير «ظرفيت هر كدرشته محل نيز به %) 5(پنج درصد  -2

  %)5  سهميه ايثارگران(. اختصاص دارد» )ستاد كل نيروهاي مسلح، داوطلبان بسيجي و جهاد سازندگي(
 25ي ايران، در صورتي كه سهميه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالم 90طبق تبصره بند الف ماده  :1 تذكر

درصدي ايثارگران كه شرايط و حدنصاب  5درصدي ايثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن ابتدا به مشمولين سهميه 
  .يابد آزاد اختصاص مي بصورتن داوطلباساير الزم را داشته باشند، تخصيص يافته و اگر باز هم اين ظرفيت خالي ماند، باقيمانده آن به 

  .يابد سهميه ايثارگران، به ساير داوطلبان بصورت آزاد اختصاص مي% 5ظرفيت خالي مانده  :2تذكر 
نمره آخرين فـرد پذيرفتـه   % 70) درصدي 5درصدي و يا  25ايثارگران مشمول ظرفيت سهميه اعم از (براساس قوانين مذكور حدنصاب نمره ايثارگران  :3تذكر 
  .باشد ه در گزينش آزاد در هر كدرشته محل ميشد

حدنصاب نمره براي . باشند ميرزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه  رزمندگانجزو سهمية ) ماه حضور در جبهه 6با حداقل (رزمندگان  :رزمندگان -2
  . باشد نمره گزينش آزاد در رشته محل مورد نظر مي% 75اين داوطلبان 

  . باشند ميخانواده شهدا محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه  خانواده شهداجزو سهمية پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد  :شهدا ه خانواد -3
  :توضيحات مهم )1-1-4
هـاي   ن مشـمول سـهميه  به بعد و داوطلبا 1368از سال و ستاد كل نيروهاي مسلح وزارت جهاد كشاورزي  ،داوطلب بسيجيرزمندگان داوطلبان مشمول سهمية  -

 دوره روزانـه هـاي تحصـيلي    در رشـته  بـوط توانند با استفاده از سهمية مر بار مي ، فقط يكبه بعد 1376بنياد شهيد و امور ايثارگران از سال  رزمندگان و ايثارگران
بـاني كـه بـا اسـتفاده از سـهميه رزمنـدگان و ايثـارگران در        الزم به توضيح است داوطل. باشند پذيرفته شوند، اين داوطلبان مجاز به استفاده مجدد از سهميه نمي

آزمون سراسري پذيرفته شوند، در صورت انصراف از و ظرفيت مازاد  پرديس خودگردان ،مجازي ،حضوري ، پيام نور، غيرانتفاعي، نيمه)شبانه(هاي نوبت دوم  دوره
  .ر خواهند بودقبولي اوليه، منحصراً يك بار ديگر مجاز به استفاده از سهميه مذكو

 :)تسهيالت( ها ساير سهميه )2-1-4
درصد از ظرفيـت هـر    40حداقل ، 21/1/1372ريزي آزمون سراسري مورخ  بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه كميته مطالعه و برنامه :سهميه مناطق محروم )الف

هـاي ايـالم، بوشـهر، چهارمحـال و بختيـاري،       زش عـالي واقـع در اسـتان   ها و مؤسسات آمو اي، قطبي و كشوري دورة روزانه دانشگاه هاي ناحيه يك از كدرشته
  .يابد ها تخصيص مي استاناين هرمزگان به داوطلبان بومي  و يلويه و بويراحمد، لرستانگسيستان و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كه

ومي از محل اصالح قانون عدالت آموزشي، وزارت بهداشت، درمـان  دانشجوي ب% 30 مبني بر پذيرش مجلس شوراي اسالمي، 1392براساس مصوبه سال  :تبصره
هـاي مقطـع دكتـري عمـومي      و آموزش پزشكي، در راستاي تربيت و تأمين نيروي انساني بومي مورد نياز مناطق محروم كشور، مصوبه مربوط را براي رشـته 

رايط و ضوابط پذيرش در اين خصوص، داوطلبان ضـرورت دارد بـه شـرايط درج    با توجه به اهميت ش. نمايد پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي اجرا مي: شامل
  .ها نخواهد بود شامل اين رشته» الف«با توجه به قانون مذكور، بديهي است مصوبه مندرج در بخش . شده در فصل دوم اين دفترچه راهنما توجه نمايند

  .اشدب تغيير رشته و يا انتقال پذيرفته شدگان اين طرح ممنوع مي -
، 20/1/92شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي مـورخ       732بنـا بـر مصـوبه     ):استان آذربايجان شرقي(اهر، ورزقان و هريس : هاي شهرستانسهميه داوطلبان  )ب

هاي اختصاصـي  تهتوانند كدرش ، ميشرايط ذيلبه شرط داشتن در استان آذربايجان شرقي،  اهر، ورزقان و هريسهاي  شهرستانهاي  كليه بخشداوطلبان بومي 
بايسـت گـواهي   هـا، داوطلبـان مـي   شدن در اين كدرشـته  بديهي است در صورت پذيرفته. مربوط در اين دفترچه انتخاب نمايند هاي ها را از بخش اين شهرستان

هـاي   هميه فقط به داوطلبان بومي كليه بخـش اين س -1 .گرددقبولي خود ارائه نمايند در غير اينصورت قبولي آنها لغو مي سسهؤم نام بهمربوطه را در زمان ثبت
اين سهميه مشمول داوطلباني  -2. باشد هاي استان آذربايجان شرقي نمي گيرد و شامل ساير شهرها و بخش هاي اهر، ورزقان و هريس تعلق مي تابعه شهرستان

دانشگاهي آنهـا در يكـي از شـهرهاي     وم، يا سال سوم و يا پيشباشد كه محل اقامت آنان يكي از شهرهاي فوق باشد و يا محل اخذ مدرك تحصيلي سال د مي
ها اقامت داشته و ايـن موضـوع مـورد     گيرد كه داوطلب در زمان وقوع زلزله در اين شهرستان شهر اقامت در صورتي مالك عمل قرار مي: تبصره. ياد شده باشد

وسسـه محـل   منام به  بايست مدارك الزم را در زمان ثبت ها داوطلب مي در اين كدرشتهبديهي است در صورت پذيرفته شدن  .تأييد فرمانداري ذيربط قرار گيرد
ميزان تعهد خدمت پذيرفته شدگان با استفاده از اين سهميه، دو برابر مـدت تحصـيل محسـوب     -3 .قبولي ارائه دهد، در غيراينصورت قبولي وي لغو خواهد شد

و حـداكثر تـا   سال  5تخصيص اين سهميه به مدت  -5. باشد پذيرفته شدگان با استفاده از اين سهميه ممنوع مي هرگونه تغيير رشته يا انتقال براي -4. شود مي
 .دقابل اجرا خواهد بو 1396آزمون سراسري سال 

صـتمين جلسـه كميتـه    بر اسـاس مصـوبه ش   ):گنج و منوجان باد، كهنوج، رودبار، قلعهآجيرفت، عنبر( هاي جنوب استان كرمان شهرستانسهميه داوطلبان  )ج
سـال دوم، سـوم و   (مذكور كه سه سال آخر تحصيالت دوره متوسطه آنـان  هاي  داوطلبان بومي شهرستان، 3/2/88مورخ  ريزي آزمون سراسري مطالعه و برنامه

هاي مربوط در ايـن دفترچـه    را از بخش ها هاي اختصاصي اين شهرستانتوانند كدرشته، ميبوده هاي تابعه ها يا يكي از بخش در اين شهرستان )دانشگاهي پيش
سسـه قبـولي خـود ارائـه     ؤنـام بـه م  بايست گواهي مربوطه را در زمان ثبتها، داوطلبان ميبديهي است در صورت پذيرفته شدن در اين كدرشته. انتخاب نمايند

ن طرح بايد متعهد شوند كـه بـه مـدت دو برابـر مـدت تحصـيل در       شدگان مشمول تسهيالت اي ضمناً پذيرفته. گردددر غير اينصورت قبولي آنها لغو مي ،نمايند
  .مناطق محروم استان خود خدمت نمايند



 دانشجو و نحوه انتخاب رشتهو ضوابط كلي پذيرش  فصل اول                                                                                               توضيحات و شرايط

  فصل اول  4صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

شوراي عالي انقالب فرهنگـي، مبنـي بـر اختصـاص      21/3/87مورخ  625در راستاي اجراي مصوبه  :در استان هرمزگان ابوموسي شهرستانسهميه داوطلبان  )د
. هاي استان هرمزگان، به اين دسته از داوطلبـان اختصـاص دارد   هاي تحصيلي دانشگاه از ظرفيت پذيرش رشته% 40، سهميه براي داوطلبان شهرستان ابوموسي

سـال در شهرسـتان    3مالك بومي جهت استفاده از ايـن سـهميه، سـكونت مسـتمر بـه مـدت        -1تبصره . گزينش آزاد الزامي است% 75البته كسب حدنصاب 
در % 100هاي اسـتان هرمزگـان كسـب ننماينـد، بصـورت       هاي دانشگاه نچه داوطلبان واجد شرايط حدنصاب الزم را در رشتهچنا -2تبصره . باشد ابوموسي، مي

نـام   بايست مدارك الزم را در زمان ثبت ها داوطلب مي بديهي است در صورت پذيرفته شدن در اين كدرشته .شوند دانشگاه پيام نور ابوموسي جايابي و معرفي مي
  .محل قبولي ارائه دهد، در غيراينصورت قبولي وي لغو خواهد شدوسسه م«به 

بـه مـدت   ، 1396-97 سال تحصيلي سهميه ويژه بهياران از ،ريزي علوم پزشكي شوراي عالي برنامه 16/8/1395مورخ  175رأي جلسه مطابق  :سهميه بهياران ) ه
كارشناسي پيوسته رشته پرستاري، برحسب تعداد متقاضي در هر استان تمديد گرديده هاي موجود، پذيرش مقطع  در قالب ظرفيتظرفيت % 5سه سال به ميزان 

باشد، بديهي است تعريف استان بـومي،   سهميه بهياران در رشته پرستاري در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي محل اشتغال متقاضيان معتبر مي. است
بـوده   ييد وزارت آموزش و پرورشأديپلم بهياري مورد ت ايه دارشاغل حرفه بهياري كوطلبان دالذا . باشد استان محل بومي بهيار بر اساس مندرجات كارنامه مي

هاي پرستاري بـا  ، چنانچه مجاز به انتخاب رشته شده باشند، در صورت انتخاب رشتهاند نمودهو تكميل گذاري  نامي را عالمتتقاضانامه ثبت 35و  31 هايبند و
ايـن  ضمناً گزينش  .شوندگزينش مي ،نمرات دروس عمومي و تخصصي گروه آزمايشي علوم تجربي و احتساب نمره درس تخصصي بهياريكل حاصل از  نمره

  .باشد ها، با نمره كل بدون احتساب دروس تخصصي بهياري ميداوطلبان براي ساير رشته
  شاغل با ديپلم بهياريهاي علوم پزشكي ويژه بهياران  رشته پرستاري در دانشگاهشرايط و ضوابط 

  .برخورداري از سالمت كامل جسمي و رواني )2. 1396دارا بودن شرايط عمومي شركت در آزمون سراسري سال  )1  :شرايط عمومي -
بودن حداقل سه سـال   دارا )2. دارا بودن گواهينامه اشتغال به خدمت، اعم از دولتي و يا غيردولتي به تأييد دفتر پرستاري محل خدمت )1 :شرايط اختصاصي -

دارا بودن ديپلم بهياري  )3. سابقه خدمت اعم از دولتي و يا غيردولتي به عنوان بهيار در استان محل خدمت به تأييد دفتر پرستاري محل ارائه خدمت
  .دانشگاهي نظام قديم آموزش متوسطه و يا ديپلم بهياري نظام جديد آموزش متوسطه به اضافه مدرك پيش

هـاي همجـوار را    هاي ايجـاد شـده در اسـتان    محل  متقاضيان حق انتخاب كدرشته(باشد  بهيار مي) محل اشتغال(استان بومي، استان محل خدمت  )1 :تذكرات -
نامـه   طول دوره تحصيل و نظام آموزشي مطـابق آيـين   )2). در صورت عدم رعايت اين ضابطه در صورت قبولي، قبولي داوطلب لغو خواهد شد. ندارند
شدگان اين آزمـون   پذيرفته )3. ريزي علوم پزشكي است زشي مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامهآمو

ريـزي   برنامه آموزشي مطابق برنامه آموزشي مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري مصوب شوراي عـالي برنامـه   )4. باشند مجاز به انتقال و جابجايي نمي
شود و دانشجو ملزم است  هايي كه دانشجو در دوره بهياري گذرانده است در مقطع كارشناسي پيوسته، تطبيق واحد داده نمي درس. علوم پزشكي است

  .كليه دروس مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري را بگذراند
  آموزشـي   ها و مؤسسات ، دانشگاه و فنĤوري  علوم، تحقيقات  وزارت  رسمي  دانكارمن  به) شبانه(هاي نوبت دوم  از ظرفيت رشتهدرصد  10حدود  :سهميه كارمندان )و

  .يابد مي  مربوط اختصاص  استان  بومي ، و فنĤوري  تحقيقاتعلوم،   وزارت به  وابسته  و پژوهشي
 سـال  35 ،  ايـن وزارت   بـه   وابسته  و پژوهشي  آموزشي  و مؤسساتها  ، دانشگاه و فنĤوري  علوم، تحقيقات  وزارت  رسمي  كاركنان  سهميه  براي  حداكثر سن  -1تبصره 

  .خواهد بود  نام ثبت  هنگام  به  تمام 
 . است  ممنوع  تحصيلي  هزينه  كمك  هرگونه  و يا پرداخت  شهريه  و پرداخت  )شبانه(در دوره نوبت دوم   شده  پذيرفته كاركنان  به  آموزشي   مأموريت  اعطاي -2 تبصره

در   نـام  ثبـت  هنگـام   و بـه   شـدن  پذيرفته  و در صورت  بوده  داوطلب  شخص  عهده  به  ضوابط بومي  به  با توجه  رشته  و انتخاب  شرط سني  رعايت  مسئوليت -3 بصرهت
  .گردد مي لغو   وي  قبولي  صورتندر غير اينمايند،   مربوط را ارائه  بايد مدارك  دانشگاه

  :مختلف  هاي سهميه  شدگان تهپذيرف  تعهدات  )1-5
و   شـرعي   تعهـدات  بـر   عـالوه انـد،   پذيرفتـه شـده  ) ها سهميه  بندي  تقسيم  ضوابط مربوط به  بر اساس( 3و  2  مناطق  از سهميه كه  هاي روزانه دوره گانشد پذيرفته -

در مقطـع   تحصـيلي   دوره  از گذرانـدن   پـس    اند، بايد متعهـد شـوند كـه    برخوردار شده آن از  اي  سهميه  در پذيرش كه  امتيازاتي  دليل   دارند به  عهده  به  كه  اخالقي
هاي  به تشخيص سازمان(تحصيل در هر يك از نقاط ايران   دو برابر زمان  مدت به )  عمومي وظيفه   خدمت از انجام   پس برادران   براي(د نا شده پذيرفته  كه  اي  رشته 

 . ي تعهد خود اقدام نمايند، نسبت به ايفا)ذيربط
 از اعـالم   ، پـس  عالي  موزشآ  ها و مؤسسات دانشگاه  سراسري  آزمون  ريزي مطالعه و برنامه  كميته 24/9/1375  مورخ  در جلسه  متخذه  تصميمات  بر اساس  :1 تبصره

يا منطقـه يـك را دارا باشـند، بـه ميـزان      آزاد نمره سهميه  اقلحد  كه 3يا و  2  مناطق  نامي ثبت  هاي با سهميهدوره روزانه   شدگان از پذيرفته  يك ، هر نتايج 
اسـتان يـا شـهر خـاص،     هاي مخصوص داوطلبـان   هاي خاص همانند كدرشته شدگان كدرشته پذيرفته. طول مدت دوره تحصيل بايد تعهد خدمت بسپارند

  .باشند پذيرد و مشمول موارد فوق نمي هاي مربوط صورت مي ي منعقده بين ارگانمناطق محروم، تعهدات آنان بر اساس قراردادها سهميهها و يا  بورسيه
 .نخواهد بود  سال 5كمتر از  هر صورتدر هاي تحصيلي دوره روزانه  در رشته 3و  2  مناطق  هاي از سهميه  كنندگان استفاده  تعهد براي  مدت  :2 تبصره

) ها  سهميه  بندي  تقسيم  ضوابط مربوط به  بر اساس( هاي تحصيلي دوره روزانه  در رشته رزمندگان ايثارگران وشهدا،   ده، خانوا يك منطقه  از سهميه  كنندگان استفاده -
  پـس   برادران  براي(اند  شده  پذيرفته  كه  اي رشته  در مقطع  تحصيل  دوره  از گذراندن  پس  دارند بايد متعهد شوند كه  عهده به   كه  و اخالقي  شرعي  بر تعهدات  عالوه

هـا و   وزارتخانـه   كـه   را در منـاطقي   رايگـان   از آمـوزش   اسـتفاده   خـود، تعهـد مربـوط بـه      تحصيل  زمان  برابر مدت  يك  مدت  به)  عمومي  ظيفهو  خدمت  از انجام
 . نمايند  كنند، خدمت مي  ذيربط تعيين  هاي سازمان

از پايـان    پـس   سال  يك  ظرف كه   در صورتيهاي تحصيلي دوره روزانه،  در رشتهو ايثارگران  ، خانواده شهدا، رزمندگان3 ،2، 1كنندگان از سهمية مناطق  استفاده -
بـر    كـه عـالوه    وزارت ذيربط مجاز و مختار است ،استنكاف نمايند  خدمت به نحو فوق از انجام )  برادران براي   عمومي وظيفه   خدمت  احتساب  بدون(  تحصيل دوره  

  .نمايد  مذكور خودداري  خدمت  تا انجام  تحصيلي  مدارك  ، از تحويل تحصيل  مدت  دانشجو در طول  سرانه  استرداد دو برابر هزينه
  .نمايند  عمل  متبوع  يا وزارت  سازمان  از طرف  قرارداد منعقد شده  ها موظفند بر طبق  نهادها و وزارتخانه  هاي  بورسيه -
نوبـت دوم   :اعـم از  ،روزانـه  غير يها دورهدر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  دانشگاهدگان پذيرفته ش -

  .تعهد خدمت ندارندو ظرفيت مازاد پرديس خودگردان  ،، پيام نور، غيرانتفاعي، مجازي، نيمه حضوري)شبانه(
هـا و   سازمان نياز در صورت  شدن التحصيل  از فارغ  پس  بايد متعهد شوند كه  مختلف  هاي سهميه  تحصيلي ذيربط در كليه  هاي كليه رشته  شدگان پذيرفته :مهم  تذكر

  ر بخـش مـذكور، د   هـاي  هـا و ارگـان   نيـاز سـازمان    عـدم   مراجع ذيصالح در صورت  تشخيص  و به  اسالمي  انقالب  ها و نهادهاي و ارگان  دولتي  ادارات
  .نمايند  خدمت  كار و امور اجتماعي  وزارت  و معرفي  به تشخيص  خصوصي

  :گزينش بومي )1-6
، بر اساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگـي بـه شـرح    )گزيني بدون بومي (صورت كشوري   اي، قطبي و گزينش به گزينش بومي بصورت بومي استاني، ناحيه

 . گردد عمال ميا 1396زير در آزمون سراسري سال 
  :گزيني برخي از اهداف بومي -

  .)نظير مشكل كمبود خوابگاه، افت تحصيلي ناشي از دوري خانواده و مشكالت اقتصادي(كاهش مشكالت اقامتي و معيشتي دانشجويان و دانشگاه  -1
  .هاي درون كشوري كاهش مهاجرت -2
  .مند گردند هاي بومي بهره يازات در نظر گرفته شده، بتوانند از امكان قبولي بيشتر در رشتهگزينش بومي باعث خواهد شد تا داوطلبان هر ناحيه با امت -3
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  :هاي تحصيلي بندي رشته دسته -
  .شوند مي  بندي  جدول زير، تقسيم  شرح  و به  دسته 4  به ،كشور  در سطح  گسترشميزان ماهيت و   به  با توجه  تحصيلي  مختلف  هاي رشته -

  

  يحتوض  هاي رشته

 استاني 
هـا در جـدول    رشته  اينگونه. نياز دارند  بومي  متخصصان  به  يا از نظر كاربردي  داشته  ها گسترش در اكثر استان  شود كه مي  اطالق  هايي رشته  به  استاني  هاي رشته

 .اند در اين دفترچه راهنما مشخص گرديدههاي آزمايشي مختلف  هر يك از گروه) تحصيلي و نوع گزينش  ، مقاطع هاي تحصيلي، زيرگروه رشته(

  اي ناحيه 

صـفحه بعـد   مطابق جدول (شود  مي  تلقي  بومي  ناحيه  يك  عنوان  به  مجاور كه  در چند استان  ولي  ها وجود نداشته در اكثر استان  شود كه مي  اطالق  هايي رشته  به
هـاي   هـر يـك از گـروه   ) تحصيلي و نوع گزينش ، مقاطع هاي تحصيلي زيرگروه رشته(ها در جدول  رشته  اينگونه. است داير )بندي نواحي بومي در رابطه با دسته

 .اند آزمايشي مختلف در اين دفترچه راهنما مشخص گرديده

 قطبي 

در   صفحه بعـد   جدول  مطابق(شود  مي  بومي تلقي  طبق  عنوان  به  مجاور كه  بومي  در چند ناحيه  ولي  وجود نداشته  در اكثر نواحي  شود كه مي  اطالق  هايي  رشته  به
هـاي   هر يـك از گـروه  ) تحصيلي و نوع گزينش  ، مقاطع هاي تحصيلي، زيرگروه رشته(ها در جدول  رشته  اينگونه.  است داير) بومي  هاي قطب  بندي با دسته  رابطه

 .اند آزمايشي مختلف در اين دفترچه راهنما مشخص گرديده

 كشوري 
ها در  رشته  اينگونه. شود مي  ارائه  عالي  آموزش  ها و مؤسسات از دانشگاه  و تنها در تعدادي  بومي وجود نداشته  هاي در اكثر قطب  شود كه مي  اطالق  هايي رشته  به

 .اند فترچه راهنما مشخص گرديدههاي آزمايشي مختلف در اين د هر يك از گروه) تحصيلي و نوع گزينش  ، مقاطع هاي تحصيلي، زيرگروه رشته(جدول 

  :تعيين استان بومي -
  :هاي تعيين استان بومي داوطلبان به شرح ذيل است مالك
براي داوطلبان نظام قديم و محل اخذ مدرك پيش دانشـگاهي  ) دبيرستان و يا هنرستان( محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره متوسطهدر صورتي كه  )الف

  .شود ن براي داوطلبان نظام جديد در استان باشد، داوطلب بومي آن استان تلقي ميو دو سال آخر دبيرستا
تـه  در صورتي كه محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر داوطلبي در يك استان نباشد، استان محل تولد داوطلـب بـه عنـوان اسـتان بـومي وي در نظـر گرف       )ب

  .شود مي
  .اند، استان محل تولد، استان بومي اينگونه داوطلبان تلقي خواهد شد خارج از كشور گذرانيده داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را در )ج
تولد ايشان نيز خارج از كشور بوده است، استان بومي ايـن قبيـل   محل اند و همچنين استان  داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را خارج از كشور گذرانيده )د

  .داوطلبان تهران خواهد بود
  

  مجاور، يك  چند استان  از مجموع  :كشور  بومي  نواحي  بندي دسته*  
  .باشد ذيل مي  جدول  شرح  به  بومي  نواحي. گردد ايجاد مي  بومي  ناحيه

 كشور  بومي  نواحي  بندي دسته  جدول

بومي   قطب  ، يك چند ناحيه  از مجموع :بومي  هاي قطب  بندي دسته*  
  .باشد ذيل مي  جدول  شرح  بومي به  هاي قطب. گردد ايجاد مي

 كشور  بومي  هاي قطب  بندي دسته  جدول

  تابعه هاي استانبومي  هاي قطب تابعه هاي استان  بومي  نواحي
 )1(   يك  قطب  .مركزيو   ، قم ، قزوين ، سمنان ، زنجان تهرانالبرز، )1( يك  ناحيه

ــرز،  ـــهرانالب ــزو  ت ــان، ســـمنان، ق ـــم،  ين، زنج ، ق
 . و اردبيل  غربي  ، آذربايجان شرقي  آذربايجان)2(دو  ناحيه .و مركزي ، گيالن، مازندران گلسـتان

 )2(  دو  قطب .و يزد  و بختياري  ، چهارمحال اصفهان)3( سه  ناحيه
شـمالي،    رضـوي، خراسـان   خراسان جنوبي، خراسان

 . كرمان و  و بلوچستان سيستان)4( چهار   ناحيه . و كرمان  و بلوچستان سيستان

، اردبـــيل،   غـربي  ، آذربايـجان شـرقي آذربايـجان )3(   سه  قطب . و بويراحمد و هرمزگان ، كهگيلويه بوشهر، فارس)5( پنج  ناحيه
 . و همدان  ، كرمانشاه كردستان)6(  شش  ناحيه . ، كرمانشاه و همدان كردستان

، خوزسـتان،   و بختيـاري   ، ايــالم، چهارمحـال   اصفهان)4( چهار  قطب . و لرستان ، خوزستان ايالم)7(  هفت  يهناح
 .  خراسان رضوي، خراسان شمالي و خراسان جنوبي)8(  هشت  ناحيه .و يزد  لرستان

 . و بويراحمد و هرمزگان  ، كهگيلويه بوشهر، فارس)5( پنج  قطب . ازندرانو م  ، گيالن گلستان)9( نه  ناحيه

  :هاي مختلفگزينش بومي در دوره )1-1-6
 هايي كه به به غير از رشته( باشدها و گزينش بومي ميثر از سهميهأتوزيع ظرفيت در آزمون سراسري مت. كدرشته محل در آزمون سراسري داراي ظرفيتي استهر 

شود و هاي مختلف در نظر گرفته مييعني براي هر كدرشته محل ظرفيتي براي سهميه). نمايندپذيرش ميها  رستانيا شهها  صورت خاص از داوطلبان برخي استان 
  . شوند داوطلبان واجد شرايط در آن پذيرش مي

هـاي   ت ذيـل در دوره بـه صـور  ) ب(توجه به نوع گزينش رشته مطابق جدول  ، باسهميه ايثارگراندرصدي  5و درصدي  25پس از كسر ظرفيت هر كدرشته محل 
  :شودمختلف توزيع مي

هـاي منـاطق   هايي كه نوع گزينش آنها كشوري است ظرفيت هر كدرشته محل به نسبت تعداد شركت كنندگان هر يك از سـهميه  در رشته :هاي كشوريرشته -
  .شود يك، دو، سه و خانواده شهدا به تعداد كل شركت كنندگان هر گروه آزمايشي تعيين مي

درصد ظرفيت به داوطلبان آزاد و مابقي آن بـه نسـبت    20بوده، حدود ) اي، استاني قطبي، ناحيه(هايي كه نوع گزينش آنها بومي  در رشته محل :هاي بوميرشته -
ت كنندگان آن بوم در هـر  به تعداد كل شرك) قطب، ناحيه، استان( هدر بوم مربوطهاي مناطق يك، دو، سه و خانواده شهدا  يك از سهميه تعداد شركت كنندگان هر

  .يابدگروه آزمايشي اختصاص مي
درصد از ظرفيت  40) الف(هاي پرمتقاضي دوره روزانه مطابق جدول  كدرشته محل مربوط به رشته براساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در هر: 1تبصره 

  .شودالي مانده سهميه رزمندگان نيز به داوطلبان آزاد اختصاص داده ميضمناً نيمي از ظرفيت خ. يابد باقي مانده، به داوطلبان آزاد اختصاص مي
درصـد و همسـر و    25جانبازان با جانبـازي كمتـر از   (درصدي ايثارگران  5ايثارگران، به  داوطلبان داراي سهميه   درصدي 25ظرفيت خالي مانده سهميه : 2تبصره 

كه بازهم اين ظرفيت خالي بماند، در مابقي  گيرد و درصورتي تعلق مي) ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6فرزندان آنان، همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 
 . شوند كل نهايي باالتر در زيرگروه مربوط پذيرش مي و تنها بر اساس مالك نمره) بدون توجه به سهميه(آن داوطلبان بصورت آزاد 

  .يابد اختصاص مي) بدون توجه به سهميه(، خالي مانده اين ظرفيت به داوطلبان آزاد درصد ايثارگران خالي بماند 5اگر سهميه : 3 تبصره
  رمتقاضيهاي پ جدول رشته) الف(جدول 

 ها عناوين رشته گروه آزمايشي
 صنايع يمهندس و مهندسي معماري عمران، يكامپيوتر، مهندس يمكانيك، مهندس يبرق، مهندس يمهندس علوم رياضي و فني

 دامپزشكيپزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و  علوم تجربي

 حقوق، روانشناسي و حسابداري علوم انساني
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  .باشدبه شرح جدول ذيل ميهاي مختلف نوع گزينش دوره
 مختلفهاي  هاي تحصيلي دوره نحوة گزينش رشتهجدول ) ب(جدول 

 نوع گزينش نام دوره
  .هاي آزمايشي مشخص شده است هر يك از گروه هاي تحصيلي ه در جدول رشتهاي يا قطبي يا كشوري است ك استاني يا ناحيه  روزانه 

نيمه حضوري بومي استاني )شبانه(نوبت دوم 
  يرانتفاعيغ اي بومي ناحيهپيام نور
 )الكترونيكي( مجازي

 پرديس خودگردان .شود گزينش به صورت كشوري است و بومي گزيني انجام نمي
  ظرفيت مازاد

  مشترك
  :تتوضيحا

) بنـدي  سـهميه (ها بندي ظرفيت بين سهميه البته بايد توجه داشت كه تقسيم. (گزيني اعمال نخواهد شد ها كشوري است، بومي هايي كه نوع گزينش آن در رشته) 1
هايي كـه داراي   محل  يرش در تمام كدرشتهو رزمندگان براي پذ) درصدي 5درصدي و سهميه  25اعم از سهميه (داوطلبان سهميه ايثارگران ) 2. )اعمال خواهد شد

بومي محسـوب  ) درصد ايثارگران 5درصد و  25(در سهميه مربوطه  ،باشند نمي...) مانند محروم، مخصوص، دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزاد و (شرايط خاصي 
) روزانـه (متمركز  هاي تحصيلي نيمه گزينش اغلب رشته) 4 .شوري استبه صورت ك) ها بورسيه(هاي تحصيلي داراي شرايط خاص  گزينش اغلب رشته) 3 .شوند مي

  .به صورت كشوري است
مطـابق  ... اي و  ها اعم از كشـوري، قطبـي، ناحيـه    بندي مناطق و ايثارگران، در تمامي كدرشته محل بديهي است تمامي قوانين و مقررات مربوط به سهميه :تبصره

  .مقررات اعمال خواهد شد
ـ    14/3/66مـورخ  شوراي عالي انقالب فرهنگـي  جلسه سي و سوم بر اساس مصوبه  :و در مناطق محرومپذيرش دانشج مين نيـروي متخصـص   أو بـه منظـور ت

هـاي مـورد نيـاز    يلويه و بويراحمد، لرسـتان و هرمزگـان در رشـته   گكردستان، كرمانشاه، كه ايالم، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، :هاي استان
بديهي است كـه پـذيرش در ايـن    . شوندها پذيرش مي هاي مذكور در دانشگاه از داوطلبان بومي استان نفر 500ها و به تعداد  هاي اين استان برحسب نظر استانداري

  .شود مي هاي مذكور انجام  ها به صورت آزاد و از بين داوطلبان بومي هر يك از استان رشته
هـاي واقـع در قطـب     هـا و در محـدوده دانشـگاه    باشد و انتقال محل تحصيل منوط بـه موافقـت اسـتانداري   گان اين طرح ممنوع ميشد تغيير رشته پذيرفته :تبصره

  .باشددانشگاهي مي
  :هاي مختلفدوره ها وتوزيع ظرفيت در رشته )1-7

 هايي كه به به غير از رشته( باشدها و گزينش بومي ميز سهميهثر اأتوزيع ظرفيت در آزمون سراسري مت. هر كدرشته محل در آزمون سراسري داراي ظرفيتي است
شود و داوطلبان واجد هاي مختلف در نظر گرفته مييعني براي هر كدرشته محل ظرفيتي براي سهميه). نمايندها پذيرش مي صورت خاص از داوطلبان برخي استان 

و يـا معـدل كتبـي     هـا  كل اكتسابي در هر يك از زير گروه نمره: ست ازا در پذيرش داوطلبان عبارتكننده در واقع سه عامل تعيين. شوند شرايط در آن پذيرش مي
همانگونه كه عنوان گرديد ميزان پذيرش بومي در هـر  . ، استان بومي و سهميه داوطلب)پذيرند هايي كه صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي دانشجو مي رشته در(ديپلم 

  .، كه الزم است داوطلبان در زمان انتخاب رشته به آن دقت نمايندمتفاوت استول فوق بر اساس جداها يك از دوره
 :عالي  آموزش ها و مؤسسات در دانشگاه  تحصيل  ضوابط و شرايط كلي )8- 1
) 1دفترچـه شـماره   (نـام   ثبت دفترچه راهنماي 5شرايط اختصاصي مندرج در صفحه » و«هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند  27/3/1396مورخ ابالغيه طبق  -

) آمـوزش رايگـان  (تحصيل مجدد آن دسته از داوطلباني كه قبالً با استفاده از امكانـات دولتـي    برايلذا محدوديتي . ابطال شده است 1396آزمون سراسري سال 
  .داردناند، وجود  اي به پايان رسانده تحصيالت خود را در رشته

خـود را    تحصـيل   محـل   عالي  آموزش  يا مؤسسه  دانشگاه  و ضوابط خاص  و نيز مقررات  عالي  آموزش ورود به  عمومي   مقررات كليه   است  دانشجو موظف و مكلف -
 .نمايد  رعايت

 .باشند  داشته  منعي  و مقررات  و قوانين  شرعي  از لحاظ موازين  تحصيل  و ادامه  شروع  نبايد براي  شدگان پذيرفته -
تـالش    خصوص  در اين  ، البتهندارند  دانشجويان  به  تحصيلي  هزينه  كمك  و پرداخت  و خوابگاه  مسكن  از لحاظ تأمين  تعهدي  عالي  آموزش  و مؤسساتها  دانشگاه -

 . خواهند داشت  خود را مبذول 
راكز آموزش عالي و تا سقف اعتبار هر مركز، در قبال اعطـاي  صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جز در موارد تشخيص معاون دانشجويي م -

  .انواع تسهيالت به دانشجويان تعهدي ندارد
،  ييصـحرا   ، عمليـات  ، كارگـاه  ، آزمايشگاه كالس  تشكيل  براي  و درسي)  مؤسسه  به  متعلق  سيساتأت  در محدوده(  ، مكاني زماني  هاي برنامه  رعايت  به  دانشجو ملزم -

 .باشد مي  شده  تدوين  ها و مؤسسات در دانشگاه  امور كه  قبيل و اين   رآموزيكا
بـدون   و رسـمي   موافقتنامه   بپردازند كه  تحصيل  توانند به مي  در صورتي  دولت  ، لذا كارمندان بوده  وقت كشور تمام  عالي  آموزش   ها و مؤسسات تحصيل در دانشگاه -

 .كنند  عرضه  تحصيل  ديگر دوران هاي  ها و فعاليت ها، كارآموزي ها، آزمايشگاه كالس در همه   بر شركت  خود را مبني متبوع  سازمان  يا شرط وزارتخانه  و قيد 
 .ايجاد نخواهد كرد  وي  براي  حقي  آموزشي،  دانشجو از ضوابط و مقررات  آگاهي  عدم -
را بـا    نيـاز دانشـگاهي    پيش  در دانشگاه، دروس از قبولي   كنند، موظفند پس  كسب  كمتر از حدنصاب  نمره  ورودي ون از آزم يا چند ماده  در يك  كه  شدگاني  پذيرفته -

 .بگذرانند  شده  تعيين  نمره
انضـباطي    نامه  آيين  طبق  تخلف  صورتنمايد، در   تحصيل)  و غيردولتي  دولتي  از مؤسسات  اعم(  و يا دو محل در دو رشته   همزمان  كه  مجاز نيست  دانشجويي  هيچ -

 .رفتار خواهد شد  با وي دانشجويان  
بـه شـماره   » هـاي ورودي مقـاطع بـاالتر    رسمي در آزمون نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غير آيين«هاي معادل كارداني حائز شرايط  آموختگان دوره دانش -

شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كـه مـدارك    15/4/92ين جلسه مورخ مصوب هشتصد و چهل و پنجم 28/5/92مورخ  77633/2
توانند با همان مدرك معادل در آزمون سراسري براي ادامه تحصيل در مقطـع بـاالتر شـركت نماينـد و در صـورت       ييد وزارت متبوع باشد، ميأمعادل آنان مورد ت

شوراي عالي انقالب فرهنگي  26/8/1394مورخ  771ن دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان مشمول مصوبه در ضم. شدن ادامه تحصيل دهند پذيرفته
 .توانند از تسهيالت مربوط براي ادامه تحصيل در مقاطع باالتر استفاده نمايند نامه مذكور، نيز مي با داشتن شرايط آيين

بـه    بازگشت و ادامه تحصـيل   حق ،شوند يا نشوند  سال جاري پذيرفته  در آزمون سراسري كه  از اين  اعم  عالي   آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه  انصرافي دانشجويان  -
 .خود را ندارند قبلي  رشته  
اين دفترچـه  سوم  فصل  2شماره   وستپيها و مؤسسات آموزش عالي در  شرايط اختصاصي دانشگاه  ، در جدول عالي  آموزش  از مؤسسات  برخي  شرايط اختصاصي -

  .است راهنما درج شده 
 :عالي  آموزش  و مؤسسات ها مختلف دانشگاه  تحصيلي  هاي  در رشته دانشجو  پذيرش و ضوابط   شرايط) 1-9
  :شرايط و ضوابط كلي )1-1-9
در دوره يـا    رشـته   انتخـاب   به مندرجات كارنامـه اوليـه مجـاز بـه      با توجه مربوط شركت كرده،   هاي آزمايشي ا گروهي  گروه  در آزمون كه  يشرط  به  داوطلبان  كليه - 

 هـاي  تواننـد رشـته   بوده و حائز شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي اعالم شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور باشند، ميذيربط ها و مؤسسات  دانشگاه
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اساس توضيحات اين دفترچه راهنمـا و از طريـق اينترنـت و بـه صـورت صـحيح در فـرم         استخراج و بر مربوطههاي مختلف را از گروه آزمايشي   دوره  تحصيلي 
  .نمايند  انتخاب رشته وارد

هـاي   هاي آزمايشي و در زيرگـروه  در هر يك از گروه(هاي تحصيلي  هاي تحصيلي و همچنين مواد امتحاني و ضرايب دروس هر يك از رشته نحوه انتخاب رشته -
  .ا يكسان استه در همة دوره) مربوطه

  :يكسان بوده و مطابق جدول زير است) حضوري و مجازي هاي پيام نور، نيمه جز دوره  به( ها طول مدت تحصيل در مقاطع مختلف براي همه دوره -
  

مقطع 
 تحصيلي

 اي ي حرفهادكتر كارشناسي ارشد پيوستهكارشناسيكارداني

 حداكثر مجاز طور معمول  به حداكثر مجاز طور معمول  به مجازحداكثر  طور معمول  به حداكثر مجاز طور معمول  به

 5/9 7 7 5 5 4 3 2 )سال( مدت
  .ندارندمحدوديتي انتخاب،  150ها تا سقف  هاي تحصيلي هر يك از دوره از نظر تعداد انتخاب كدرشته ،داوطلبان واجد شرايط، در صورت مجاز بودن -
بايست ضمن داشتن شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه  براي شركت در آزمون مي، )و ماقبل آن 1394زمون سراسري سال آ( سنوات قبلدانشجويان دوره روزانه  -

در غيـر اينصـورت حتـي در صـورت قبـولي در ايـن       . دادند اي كه در آن مشغول تحصيل هستند انصراف مي از رشته 1/12/95، حداكثر تا تاريخ نام ثبتراهنماي 
 . اطل خواهد شدآزمون قبولي آنها ب

عالي و همچنين دانشگاه پيام نـور و مؤسسـات     ها و مؤسسات آموزش دانشگاه  پرديس خودگرانحضوري، مجازي و  ، نيمه)شبانه(نوبت دوم هاي  دانشجويان دوره -
 .نام و شركت نماينـد  در آزمون سراسري ثبت ،لتوانند بدون انصراف از تحصي كنند، مي آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي

  .نام در رشته قبولي جديد، الزم است از رشته قبولي قبلي خود انصراف قطعي حاصل نمايند  بديهي است در صورت موفقيت و قبل از ثبت
عالي و همچنـين دانشـگاه     ها و مؤسسات آموزش انشگاهدو ظرفيت مازاد پرديس خودگردان  ،حضوري، مجازي ، نيمه)شبانه(نوبت دوم هاي  در دوره  شدن پذيرفته -

  .شود نمي  محسوب  سراسري  مجاز در آزمون  قبولي  از حداكثر دو نوبت  قبولي  نوبت  يك  عنوان  بهپيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي 
نامه ميهمـاني و انتقـال    ها و مؤسسات آموزش عالي، بر اساس آيين موزشي به ساير دانشگاهانتقال و تغيير رشته دانشجويان پذيرفته شده در هر يك از مؤسسات آ -

شدگان در صورت درخواست تغيير رشته پذيرفتهضمنًا . لذا داوطلبان الزم است در زمان انتخاب رشته و دانشگاه دقت الزم را داشته باشند .پذيرد دانشجو انجام مي
 .اقدام نمايندمربوط نامه آموزشي  بايست از طريق مؤسسه آموزشي يا دانشگاه محل قبولي خود و بر اساس آئينتوأم، مي يا انتقال و يا هر دو به صورت

  :هاي تحصيلي دوره روزانه رشته )2-1-9
هـا را  تواننـد اينگونـه رشـته   اند، ميي شدهها و مؤسسات آموزش عالهاي دوره روزانه دانشگاهمنحصراً داوطلباني كه بر اساس كارنامه اوليه، مجاز به انتخاب رشته -

هاي مورد عالقه در فـرم انتخـاب رشـته    ، مقطع و درج اولويت كدرشته)انتخاب 150حداكثر (داوطلبان واجد شرايط اين بند محدوديتي از نظر تعداد . انتخاب كنند
  .خود، ندارند

انـد، منحصـراً بـراي شـركت در گـزينش        پذيرفتـه شـده  ) متمركـز  هاي متمركز و يا نيمه رشته اعم از( 1395دانشجوياني كه در دوره روزانه آزمون سراسري سال  -
آزمـون سراسـري   ) و ظرفيـت مـازاد   مجازي ،، نيمه حضوري، پيام نور، غيرانتفاعي، پرديس خودگردان)شبانه(نوبت دوم (هاي غير روزانه   هاي تحصيلي دوره رشته
  .نمودند نسبت به انصراف از تحصيل قطعي اقدام مي 1/12/95بايست تا تاريخ  ، مي1396سال 

به عنوان يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبـولي در آزمـون سراسـري    ، )متمركز اعم از متمركز و يا نيمه( روزانه دورههاي تحصيلي  يك از رشته هرشدن در پذيرفته -
 .گرددتلقي مي

هاي تحصـيلي  به بعد، يك بار در رشته 1376به بعد و داوطلباني كه با استفاده از سهميه شاهد از سال  1368ل داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان از سا -
يا نكرده باشند، مجاز به استفاده  نام كردهانصراف داده يا در رشته قبولي ثبتقبولي شوند، اعم از اينكه از رشته دوره روزانه در آزمون سراسري پذيرفته شده يا مي

  .نخواهند بود مربوطهاي دد از سهميهمج
  .مراجعه نماييدذيربط ها به سايت اينترنتي دانشگاه  ها و امكانات رفاهي دانشگاه براي اطالع از وضعيت خوابگاه: مهم *
   :هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران هاي تحصيلي پرديس رشته )3-1-9
هـاي مختلـف    هاي اسـالمي و نيـاز دوره   ورش براي تامين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود، متناسب با مباني و ارزشوزارت آموزش و پر -

در صـورت   داوطلبان. پذيرد تحصيلي در كارشناسي پيوسته براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، از ميان داوطلبان واجد شرايط دانشجو مي
) هـاي بعـدي آزمـون    فصل سـوم ايـن دفترچـه راهنمـا و اطالعيـه      2مندرج در پيوست شماره (هاي عمومي و اختصاصي و ساير شرايط و ضوابط  احراز صالحيت

  . توانند پس از انتخاب رشته و موفقيت در مراحل مزبور و در صورت قبولي، ادامه تحصيل نمايند مي
فصـل سـوم    2ها كه در پيوست شـماره   اينگونه رشتهدر صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي  يماني وزارت آموزش و پرورش،همچنين شاغلين رسمي و يا پ -

هـاي ويـژه    مقطع تحصيلي تمامي رشـته . ها اقدام نمايند ها نسبت به انتخاب اين كدرشته محل  اين دفترچه راهنما درج گرديده و با توجه به جدول كدرشته محل
هاي دانشگاهي  ها در پرديس محل تحصيل اين رشته. پذيرد صورت مي) بدون آزمون(كارداني و پذيرش دانشجو در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي شاغلين، 

  .ها درج شده است دانشگاه فرهنگيان خواهد بود كه در مقابل هر يك از كدرشته محل
  :)انهشب( دوم  نوبت  دوره  تحصيلي  مختلف  هاي رشته )4-1-9

  
  
  
  
  
  
  

) شـبانه (نوبت دوم   ايجاد دوره  طرح  نامه آيين در  كه  مگر در مواردي. خواهند بود  روزانه  دوره  دانشجويان  آموزشي  مقررات  تابع) شبانه(نوبت دوم   دوره  دانشجويان -
  . است  روزانه  دوره  آموزشي  هاي رنامهب  عيناً همان) شبانه(نوبت دوم   دوره  آموزشي  هاي ضمناً برنامه. باشدشده   مستثني

 .باشد مي  ممنوع  روزانه  دوره  به) شبانه(نوبت دوم   دوره  دانشجويان  انتقال -
  .شود ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده تعيين و اعالم مي با نظر دانشگاه) شبانه(نوبت دوم   ي دوره ها كالس  تشكيل  ساعات -
 .بود ذيربط خواهد  عالي  آموزش  مؤسسه  آموزشي در اختيار شوراي   ساير ضوابط و مقررات  به  با توجه  تحصيلي  هر نيمسال  براي  درسي  واحدهاي  سقف  تعيين -
  .گردد بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي ،ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه »)شبانه(نوبت دوم «هاي  از دانشجويان دوره -
هـاي مربـوط تعيـين و از     هيأت امناي دانشـگاه  مصوبات، بر اساس )شبانه(هاي نوبت دوم  ورهبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه دبر اساس مصو -

شـجو اقـدام   نسبت بـه پـذيرش دان  » )شبانه( نوبت دوم«هاي  ها و مؤسسات آموزش عالي، كه در دوره دانشگاهآن دسته از لذا . پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد
  . برسانندو به اطالع داوطلبان نمايند، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج  مي

  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  .بايد مرخصي بدون حقوق دريافت نمايندكارمندان در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي در موارد لزوم  -

اقـدام بـه پـذيرش دانشـجو      1396ه در آزمون سراسري سال ك) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه
معذور  جـدبطور ) شبانه(نمايند، از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و تسهيالت رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم  مي
 .محل سكونت خود را انتخاب نمايند شهر/ شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته  لذا به داوطلبان توصيه مي. باشند مي
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  : حضوري نيمه  هاي دوره  تحصيلي  مختلف هاي  رشته )9- 5-1
مين خوابگاه، وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان را نخواهند أحضوري به هيچ وجه امكان ت هاي نيمه دوره مجري  عالي  آموزش   ها و مؤسسات دانشگاه -

  .داشت
نور خواهـد   حضوري، همانند مقررات آموزشي دانشگاه پيام هاي نيمه عالي در زمينه آموزش ها و مؤسسات آموزش  حضوري دانشگاه هاي نيمه زشي دورهمقررات آمو -

  .هاي رفع اشكال و حداكثر دو روز در هفته با نظر دانشگاه خواهد بود ها به صورت كالس بود و تشكيل كالس
ييد وزارت علوم، تحقيقات أها و مؤسسات آموزش عالي با رعايت ضوابط مربوط مدرك تحصيلي رسمي مورد ت حضوري دانشگاه نيمه هاي التحصيالن دوره به فارغ -

  .شود اعطاء مي» حضوري بوده است آموزش اين دوره به طريق نيمه« عبارتو فنĤوري با ذكر 
  .گردد بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي ،عاليها و مؤسسات آموزش  دانشگاه »حضوري نيمه«هاي  از دانشجويان دوره -
هـاي مربـوط تعيـين و از     هيـأت امنـاي دانشـگاه    مصـوبات ، بر اسـاس  حضوري هاي نيمه ورهبر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه د -

نسـبت بـه پـذيرش دانشـجو اقـدام      » حضـوري  نيمـه «هـاي   ، كـه در دوره ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهلذا آن دسته از . شدگان دريافت خواهد شد پذيرفته
  .ندو به اطالع داوطلبان برساننمايند، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج  مي

  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  :نور پيام  هاي مختلف مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه تهرش) 1-9- 6

  :شرايط تحصيل در دانشگاه پيام نور* 
نيز به اطالع داوطلبـان   زيرشرايط و ضوابط ) شرايط و ضوابط دانشگاه پيام نور(شماره يك آزمون سراسري  دفترچه 39ه در صفحعالوه بر شرايط و ضوابط مندرج 

  .رسد ذيربط مي
  .سال خواهد بود 10سال و براي سايرين  6كنند  ول مدت تحصيل مجاز در مقطع كارشناسي براي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده ميحداكثر ط -
  .باشد هاي تحصيلي براي مقطع كارشناسي مي پذيرش دانشجو در كليه رشته -
  .باشد ه و امكان اشتغال دانشجو همزمان با تحصيل ميسر ميهاي دروس نظري دانشگاه پيام نور اختياري بود حضور دانشجو در كالس -
  .شود گر نوري، تصحيح و ارزشيابي مي هاي قرائت نظام ارزشيابي و امتحانات دانشگاه متمركز بوده و اوراق امتحاني، عمدتاً توسط دستگاه -
  .شود مون سراسري محسوب نميپذيرفته شدن در اين دانشگاه به عنوان يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي در آز -
  .گردد بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي ،»دانشگاه پيام نور«از دانشجويان  -
هيأت امناي دانشگاه مربـوط تعيـين و از پذيرفتـه شـدگان      مصوبات، بر اساس دانشگاه پيام نوربر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه  -

  .دانشگاه پيام نور مراجعه نمايندپايگاه اينترنتي هاي اين دانشگاه به  لذا داوطلبان براي كسب اطالع از ميزان شهريه. ددريافت خواهد ش
  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -

  :خيلي مهم اتتذكر
  .شود برگزار مي دروس نظري به صورت كالس نيمه حضوري براي مرور درس و رفع اشكال گروهيدر اغلب مراكز و واحدهاي دانشگاه بيشتر  -
هاي درس حضوري وجود نداشته باشد و يا تعداد پذيرفته شدگان در يك رشـته تحصـيلي    هاي رفع اشكال گروهي يا كالس در شرايطي كه امكان تشكيل جلسه -

خواهد داد و يا در صورت ضـرورت، محـل   واحدهاي درسي را به صورت كامالً غيرحضوري و يا خودخوان ارائه به حد نصاب الزم تشكيل كالس نرسد، دانشگاه 
  .نمايد تحصيل اين دسته از دانشجويان را در يكي از مراكز و واحدهاي همجوار كه داراي رشته تحصيلي مورد نظر باشد، تعيين مي

آزمايشـگاهي، كارگـاهي و   (هاي عملـي   شود و اجراي برخي از درس تعدادي از روزهاي هفته برگزار ميدروس عملي در دانشگاه به صورت كالس حضوري و در  -
ها  ها، كارگاه اجراي آزمايشگاه .ها در مراكز ديگر دانشگاه و بنا به تشخيص دانشگاه صورت خواهد گرفت اي، استاني يا ساير آزمايشگاه در آزمايشگاه منطقه) ساير

ممكن است در چند هفته متوالي و به صورت استقرار دائم در محل تعيين شده انجام شود و دانشـجو موظـف اسـت در محـل تشـكيل       هاي عملي و ديگر درس
  .نمايد، حضور يابد اي كه دانشگاه تعيين مي كارگاه و آتليه جلسات آزمايشگاه،

گيـري از   است و دانشـگاه بـا بهـره   ...) نيمه حضوري، الكترونيكي و (موزش از راه دور آموزش در دانشگاه پيام نور مبتني بر نظام آ :شيوه آموزش در دانشگاه پيام نور
توانسته  DVDپاورپوينت و يا سيستم تلويزيون و  ،هاي دروس نظري به تجهيزات نوين ويدئو پروژكتور و نمايشگر اساليد هاي آموزشي و تجهيز كالس فناوري

البتـه طبـق   . ريزي و ارائـه نمايـد   ها برنامه هاي درس سنتي ساير دانشگاه محدودتري نسبت به ساعات كالسهاي آموزشي خود را در قالب ساعات  است كالس
  . باشد هاي عملي الزامي مي هاي درس اختياري بوده و فقط شركت در كالس حضور دانشجويان در كالس ،ضوابط آموزشي دانشگاه

  :انتخاب محل تحصيل
بصـورت   ،هـاي دانشـگاه پيـام نـور      گزينش دانشجو در كليه كدرشته محل 21/12/95راي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ شو ين جلسهبا توجه به مصوبه هشتم -

مندي خود به تحصيل در هر يـك از واحـدها و مراكـز آموزشـي ايـن       هعالقامكان ادامه تحصيل و داوطلبان بايد با توجه لذا . پذيرد صورت مي »اي بومي ناحيه«
  .درج نمايند انتخاب رشته اينترنتيدر فرم آنها را به ترتيب اولويت اقدام و  ي ذيربطنتخاب رشته از مراكز يا واحدهاي دانشگاه، نسبت به ادانشگاه

مايـل  باشـند و در صـورت ت   مجاز به انتخاب رشته از مركز يا واحد محل اشتغال خود نمـي  ،كارمندان مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور با هر وضعيت استخدامي -
عالوه بر اين در صورت دانشجو شدن، تقاضاي انتقال و يا مهمان شدن به مركز يا واحد محل اشتغال آنها قابل . توانند ساير مراكز و واحدها را انتخاب نمايند مي

  .باشد بررسي نمي
كـالس   و ري بـراي مـرور درس و رفـع اشـكال گروهـي     حضـو  بيشتر دروس نظري به صورت كالس نيمه ،دانشگاه پيام نورآموزشي در اغلب مراكز و واحدهاي  -

بوده و فراگيري دروس بعضاً » دانشجو محور«نور  نظام آموزشي دانشگاه پيام اما. شود حضوري براي دروس عملي در تعدادي از روزهاي مختلف هفته برگزار مي
هاي درس حضوري وجـود نداشـته    اشكال گروهي يا كالس هاي رفع  هدر شرايطي كه امكان تشكيل جلس. باشد به صورت الكترونيكي و رفع اشكال گروهي مي

. نمايـد  شدگان در يك رشته تحصيلي به حد نصاب الزم تشكيل كالس نرسد، دانشگاه واحدهاي درسي را به صورت الكترونيكي ارائه مي باشد و يا تعداد پذيرفته
مربوط را در يكي از مراكز يا واحـدهاي همجـوار يـا مركـز اسـتاني كـه داراي رشـته        تواند در صورت ضرورت، محل تحصيل دانشجويان  همچنين دانشگاه مي

 .تحصيلي مورد نظر باشد، تعيين نمايد
ها در مراكز ديگر دانشـگاه بنـا بـه تشـخيص      اي، استاني يا ساير آزمايشگاه در آزمايشگاه منطقه) آزمايشگاهي، كارگاهي و ساير(هاي عملي  اجراي برخي از درس -

  . اه صورت خواهد گرفتدانشگ
  : غيرانتفاعي ـغيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسات )1-9- 7
 خواهد بود و به  و فنĤوري  ، تحقيقات علوم  وزارت  آموزشي  نظام  و بر اساس  است  واحدي  نظام  غيرانتفاعيـ غيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسات  درسي  نظام -

  .اعطاء خواهد شد  و فنĤوري  ، تحقيقات علوم  ضوابط وزارت مربوط برابر  مدرك  التحصيالن فارغ 
  . ندارند  دانشجويان  و غذاي  ، خوابگاه مسكن  تأمين  به  نسبت  تعهدي  غيرانتفاعي ـغيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسات -
ودجـه  و ببرنامـه   سازمان  از طرف  مؤسسه  به  بودجه  تخصيص  در صورت نĤوري و ف  ، تحقيقات علوم  وزارت نامه  با آيين مطابق   تحصيلي  توانند از وام مي  دانشجويان -

  .نمايند  كشور استفاده 



 دانشجو و نحوه انتخاب رشتهو ضوابط كلي پذيرش  فصل اول                                                                                               توضيحات و شرايط

  فصل اول  9صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

ات هيـأت امنـاي   مصـوب ، بر اساس ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي  انشگاهبر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه د -
كـه در آزمـون    غيردولتي ـ غيرانتفـاعي  ها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاهكليه لذا . ط تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شدمربوو مؤسسات  ها دانشگاه

  .، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايندنمايند سراسري نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي
  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  : )الكترونيكي(هاي مجازي  دوره  تحصيلي  هاي رشته )9- 8-1
هـاي   اي، نشـريه  هـاي چندرسـانه   هـاي الكترونيكـي مثـل كـامپيوتر، اينترنـت، ديسـك       گيري از سيستم طور كلي بهره ا آموزش الكترونيكي به يآموزش مجازي  -

تـر   جويي در وقت و هزينه و در ضـمن يـادگيري بهتـر و آسـان     هاست كه با هدف كاستن از رفت و آمدها و صرفه هاي مجازي و نظاير اين ترونيكي و خبرنامهالك
  .گيرد صورت مي

استادان خود ارتباط برقرار كرده و در كالس  راحتي با  توانند به شود به اين معنا كه دانشجويان مي طور غير همزمان انجام مي هاي الكترونيكي به برگزاري كالس  -
هاي آموزش الكترونيكي در شـرايط خاصـي ايجـاب     البته سيستم. درس شركت كنند، بدون اينكه اين كار را همزمان با استادان و يا ساير دانشجويان انجام دهند

شتر در مواقعي كه كالس حالت تكنيكي داشته، مثال واحدهاي آزمايشگاهي و اين حالت بي. مان وارد سيستم اينترنت شوندزكنند كه استادان و دانشجويان هم مي
 .شود و نتيجه فوري ضرورت دارند، انجام مي خورديا در صورتي كه تجربه كردن فرآيندها و گرفتن باز

 فاده از تكنولـوژي اينترنـت، نيـازي بـه حضـور در     شود و دانشجو با اسـت  هاي آموزشي از طريق اينترنت به دانشجو ارائه مي هاي مجازي دروس و برنامه در دوره  -
در واقع دانشگاه مجازي نوعي از آموزش از راه دور است كه در آن تكنولوژي وب و اينترنت براي آموزش و ارزشيابي دانشـجو بـه   . هاي درس سنتي ندارد كالس
  .رود كار مي

  . گردد باشد كه به صورت كتبي برگزار مي يك نيمسال شامل ميان ترم و پايان ترم ميامتحانات . براي اين آموزش محدوديت مكاني و يا زماني وجود ندارد  -
 .باشد يدانشجويان مساير هاي آموزشي مانند  شود و دانشجو تابع تمامي قوانين و آيين نامه در كالس آموزش مجازي حضور و غياب اينترنتي انجام مي  -
ها  مدارك اين دانشگاه. كنند باشد از دانشگاه دريافت مي ييد وزارت علوم و مراكز استخدامي ميأد را كه مورد تالتحصيلي مدرك رسمي خو دانشجويان بعد از فارغ  -

شـوند   ها پذيرفته مي داوطلباني كه در اين دوره. ها بدون محدوديت شركت نمايد تواند در مقاطع باالي دانشگاه در سطح جهاني نيز مورد قبول است و دانشجو مي
 .د داراي يك دستگاه كامپيوتر بوده و امكان دسترسي به اينترنت پرسرعت را داشته باشندحداقل باي

  .گردد بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي ،دولتي و غيردولتيها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاهدر  »مجازي«هاي  از دانشجويان دوره -
هـاي مربـوط تعيـين و از پذيرفتـه      هيأت امنـاي دانشـگاه   مصوبات، بر اساس هاي مجازي ورهشهريه د بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان -

نسبت به پـذيرش دانشـجو اقـدام    » مجازي«هاي  دورهدر ، كه دولتي و غيردولتي ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهلذا آن دسته از . شدگان دريافت خواهد شد
  .ندو به اطالع داوطلبان برسانب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايند، موظفند جداول شهريه مصو مي

  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  :پرديس خودگردانهاي  دوره  تحصيلي  هاي رشته )1-9- 9

 هـا و مؤسسـات آمـوزش    برخي از دانشگاهيط الزم براي تحصيل در داخل كشور به جاي خارج از كشور، و فراهم نمودن شراعالي كشور   به منظور گسترش آموزش
  .ها به روش متمركز صورت خواهد گرفت پذيرش دانشجو در اين دوره .نمايند مبادرت به پذيرش دانشجو ميمربوط عالي داخل با توجه به ضوابط  

  .گردد بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي ،ها و مؤسسات آموزش عالي انشگاهد »پرديس خودگردان«هاي  از دانشجويان دوره -
هـاي مربـوط تعيـين و از     هيأت امناي دانشگاه مصوبات، بر اساس هاي پرديس خودگردان ورهبر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه د -

نسبت به پـذيرش دانشـجو اقـدام    » پرديس خودگردان«هاي  دورهدر ها و مؤسسات آموزش عالي، كه  انشگاهدلذا آن دسته از . پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد
  .ندو به اطالع داوطلبان برساننمايند، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج  مي

  .خواهند بود  مربوطه  اهدانشگ  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  :ظرفيت مازادهاي  دوره  تحصيلي  هاي رشته )10-1-9
هاي علوم پزشكي كـه فاقـد پـرديس     ها و دانشكده آن دسته از دانشگاه 1393-94براساس مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از سال تحصيلي ) 1

هاي علوم پزشكي، دانشجوي مازاد ظرفيت پـذيرش   شوراي گسترش دانشگاه 30/2/1393مورخ  235 باشند، مجاز هستند طبق ضوابط مصوب جلسه خودگردان مي
پذيرش دانشجوي مازاد مشروط به پرداخت هزينه تحصيل و خدمات رفاهي توسط پذيرفته شدگان بر اساس تعرفه تعيين شده توسـط معاونـت آموزشـي    ) 2. نمايند

محل تشكيل كالس پذيرفته شدگان مـازاد ظرفيـت در اختيـار    ) 3. باشد هاي علوم پزشكي مربوطه مي ها و دانشكده وزارت بهداشت و تصويب هيأت امناي دانشگاه
باشد، مشروط به موافقت مبدأ و مقصد و بـا   هايي كه داراي ظرفيت مازاد مي نقل و انتقال و مهماني پذيرفته شدگان مازاد ظرفيت ميان دانشگاه) 4. باشد دانشگاه مي
هـاي   ساير شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي پذيرش دانشجوي مازاد همانند پـذيرش دانشـجو در پـرديس   ) 5. نامه انتقال بالمانع است ير ضوابط آيينرعايت سا

  .هاي مذكور مراجعه نمايند هاي اينترنتي دانشگاه توانند براي كسب اطالعات بيشتر به پايگاه داوطلبان مي) 6. باشد خودگردان مي
   ):اوليه(امه نتايج علمي كارن )2

 :تواننـد بـا مراجعـه بـه سـايت اينترنتـي سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور بـه آدرس            ، مـي 1396سراسـري سـال   حاضـر در جلسـه آزمـون    هر يك از داوطلبـان  
www.sanjesh.org  را مالحظه نمايند روش زير كارنامه خود سهيكي از به ) اوليه(كارنامه نتايج علمي و وارد شدن به بخش مشاهده:  

 سال تولد و شماره داوطلبي، شماره شناسنامه :شامل ،مشخصات فرديبا وارد كردن اطالعات آزموني و ) الف.  
 شماره شناسنامه و كدرهگيريشماره پرونده،  :شاملو مشخصات فردي  نام اعتباري ثبت سريالمشخصات با وارد كردن ) ب.   
 و شماره شناسنامه نام سريال ثبتشماره پرونده،  :شامل ،فرديمشخصات نامي و  وارد كردن مشخصات ثبت با) ج.   

     :توضيحات كلي )2- 1
 :كارنامه نتايج علمي از دو بخش عمده تشكيل شده است

 هاي زير است اي و تحصيلي داوطلب كه حاوي قسمت مشخصات شناسنامه: 
عنوان مدرك عنوان ديپلم، معدل كتبي ديپلم، م، جنس، شماره شناسنامه، سال تولد، دين، زبان خارجي، سهميه، وضعيت معلوليت، نام خانوادگي و ناشماره پرونده، 

كد منطقه اخذ ديپلم، محل دانشگاهي،  آموزي پيش كد دانش، ديپلم آموزي كد دانشدانشگاهي،  سال اخذ مدرك پيشكد ديپلم، سال اخذ ديپلم، دانشگاهي،  پيش
نحوه تعيين سهميه و استان بومي ( تولد، استان بومي، ناحيه بومي و قطب بومي مدرك پيش دانشگاهي، محل اخذ ديپلم، محل اخذ سال ما قبل ديپلم، محل اخذ

 ). است ن دفترچه درج شدهيا 6و  3 ترتيب در صفحاتداوطلب به 
 است، شامل هاي آزمايشي كه شركت كرده مشخصات آزموني داوطلب در هر يك از گروه : 

در سـهميه    ها، رتبـه  نمره كل در هر يك از زيرگروهدرصد تĤثير سوابق تحصيلي، يك از دروس عمومي و اختصاصي،  در هر) به درصد(نمرات خام  شماره داوطلبي،
رتبه كـل در سـهميه،   ها،  نمره كل زيرگروه حداكثرهاي پرستاري ويژه بهياران،  ها، نمره كل براي رشته يك از زيرگروه كشوري در هر ها، رتبه يك از زيرگروه در هر

هـاي روزانـه و    در دوره(بودن  رشته    خصوص مجاز به انتخاب كشوري، وضعيت داوطلب در ، رتبه))شبانه(نوبت دوم هاي روزانه و  دوره(در سهميه  آخرين رتبه مجاز
 فرهنگيـان  ويـژه  هاي با نوع پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصـيلي،  و رشته غيرانتفاعي و نور ، پيامپرديس خودگردانحضوري و مجازي و  ، نيمه)شبانه(نوبت دوم 

ديـپلم و   ، مشمول بودن و يا مشمول نبودن اعمـال سـوابق تحصـيلي، ميـزان تـأثير سـوابق تحصـيلي       )بهياران و) شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش(
نـور، غيرانتفـاعي،    در خصوص مراكز پيـام (هايي كه  مندي و وضعيت اطالعات داوطلب و عالقهدر هر زيرگروه  يليسوابق تحصمثبت دانشگاهي، وضعيت تأثير  پيش

  .، اعالم نموده است)بهيار و كارمندي
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= 

= 

  نمره كل آزمون
 در زيرگروه الف

  نمره كل سابقه تحصيلي
 ديپلم در زيرگروه الف

نمره كل سابقه تحصيلي پيش  =
 دانشگاهي در زيرگروه الف 

حاصل از آزمون و سوابق تحصيلي نمره كل 
 در زيرگروه الف دانشگاهي پيش  ديپلم و

3(

 : ها نمرات خام و نمره كل زيرگروه )2-2
با توجه به ضوابط آزمون سراسري  :نمره خام در هر درس -

به هر پاسخ صـحيح   براي محاسبه نمره خام در هر درس،
گيرد و به ازاي هر پاسخ غلط يك امتياز  امتياز تعلق مي 3

اعم از عمـومي و  (خام در هر درس  لذا نمره. شود كسر مي
  :آيد به دست مي روبروبه درصد از رابطه ) اختصاصي

نابرابري سطح دشواري دروس مختلف عمومي و اختصاصي با توجه به ناهمگوني و ناهمترازي نمرات دروس مختلف امتحاني در يك گروه آزمايشي كه ناشي از 
براي تعيين نمره تراز، الزم است تمامي نمرات خام كلية داوطلبان در هر گروه آزمايشي و هر درس در دسترس باشد؛ بنابراين، . شود است، نمرات خام تراز مي

  .ر نيستپذي توسط داوطلب امكان) اعم از عمومي و اختصاصي(يافتن نمره تراز دروس 
نمره كل هر داوطلب در هر زير گروه، ميانگين وزني نمرات تراز دروس عمومي و دروس اختصاصي وي با توجه به ضريب هر درس در آن  :نمره كل در زير گروه -

  .شود برابر مي 3شود كه ضريب دروس تخصصي  متذكر مي. باشد زير گروه مي
مجلس  26/2/1395مصوب  ها و مراكز آموزش عالي كشور نون اصالح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهبا توجه به ابالغ قا :نمره كل سابقه تحصيلي -

ثير سوابق تحصيلي در آزمون أميزان و نحوه ت 9/8/95مورخ  مين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجوهفتمحترم شوراي اسالمي و براساس مصوبه 
 :باشد به صورت زير مي 1396سراسري سال 

 :نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم) الف
هاي رياضي و فيزيك،  آن دسته از ديپلمه .نمره كل سابقه تحصيلي صرفاً براي داوطلباني محاسبه خواهد شد كه مشمول اعمال سابقه تحصيلي هستند

يا چند درس آنها به صورت نهايي،   و امتحانات يك دان به بعد اخذ نموده 1384ديپلم خود را از سال  علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي كه
به ميزان حداكثر  )سال سوم آموزش متوسطه(كشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم  سراسري و

  .شود نان لحاظ ميكل نهايي آ درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره 25
  :دانشگاهي نمره كل سابقه تحصيلي پيش) ب

دانشگاهي خود را از  مدرك دوره پيش دانشگاهي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر كه داوطلبان داراي مدرك پيش
ها به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است، مشمول اعمال و امتحانات يك يا چند درس آن اند به بعد اخذ كرده 1390-91سال تحصيلي 

به  )صرفاً نمرات دروسي كه به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است(سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش دانشگاهي 
  .شود كل نهايي آنان لحاظ مي  ثير مثبت در نمرهتحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأ  درصد به نسبت سوابق 5ميزان حداكثر 

  .شود ، هر دو مورد اعمال مي»الف و ب«براي داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي بندهاي : توجه
 ---------------------------------------------------------------------------------  

               )ضريب مربوطه ×آزمون تراز دروس عمومي  اتنمر(مجموع  + 3 × )ضريب مربوطه ×آزمون راز دروس اختصاصي ت اتنمر(مجموع                              
                                      آزمونمجموع ضرايب دروس عمومي +  3× ) آزمونمجموع ضرايب دروس اختصاصي (                                               

  

  
                                                         مؤثر ديپلمب دروس عمومي مجموع ضراي+  3× ) مؤثر ديپلممجموع ضرايب دروس اختصاصي (                                                           )    ضريب مربوطه ×مؤثر ديپلم نمرات تراز دروس عمومي (مجموع +  3× ) ضريب مربوطه×  مؤثر ديپلمنمرات تراز دروس اختصاصي (مجموع               

  
                                                         دانشگاهي مؤثر پيشمجموع ضرايب دروس عمومي +  3× ) دانشگاهي مؤثر پيشمجموع ضرايب دروس اختصاصي (                                             )    مربوطه ضريب×دانشگاهي مؤثرپيش عمومي ترازدروس نمرات( مجموع + 3×)مربوطه ضريب×دانشگاهي مؤثرپيش اختصاصي ترازدروس نمرات( مجموع      

  
   نمره كل حاصل از آزمون و سابقه تحصيلي ديپلم در زيرگروه الف =) X-1( )نمره كل آزمون در زيرگروه الف+ ( X )نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم در زيرگروه الف(                        )4
  
  درزيرگروه الف دانشگاهي پيش وسابقه تحصيلي ازآزمون حاصل  كل نمره =) Y-1( )نمره كل آزمون در زيرگروه الف+ ( Y )دانشگاهي در زيرگروه الف نمره كل سابقه تحصيلي پيش(     )5
  
    )Y( )دانشگاهي در زيرگروه الف نمره كل سابقه تحصيلي پيش+ ( X )قه تحصيلي ديپلم در زيرگروه الفنمره كل ساب(    )   6

  + )X-Y-1( )نمره كل آزمون در زيرگروه الف(                                                        
  
  

  .ارائه شده است 2و  1در نمره كل داوطلبان است كه در جداول دانشگاهي  ديپلم و پيش تاثير سوابق تحصيليدرصد به ترتيب، ميزان  Yو  X در روابط فوق مقدار
در نظر ) باشدكه مالك گزينش داوطلبان مي(به عنوان نمره كل نهايي در هر زيرگروه  6و  5، 4، 1با توجه به تاثير مثبت سوابق تحصيلي، ماكزيمم مقدار روابط 

   .شودگرفته مي
فقط آزمون، آزمون و (شود  ، چهار نمره كل براي هر زيرگروه محاسبه مي1396طلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال براي داو :تذكر* 

دانشگاهي، آزمون و نمرات كتبي سوابق تحصيلي ديپلم و نمرات كتبي  نمرات كتبي سوابق تحصيلي ديپلم، آزمون و نمرات كتبي سوابق تحصيلي پيش
شود كه اين موضوع به نفع داوطلب   گروه لحاظ مي نهايي در هر زير  كل  و بيشترين نمره محاسبه شده به عنوان نمره) دانشگاهي صيلي پيشسوابق تح

به عبارت ديگر اعمال تاثير مثبت سوابق تحصيلي، متفاوت از تاثير قطعي سوابق تحصيلي است و بدان معناست كه اگر سوابق تحصيلي باعث . است
در ) اثر منفي داشته باشد(كل آزمون هر زيرگروه شود   اگر باعث كاهش نمرهكل آزمون هر زيرگروه شود در آن زير گروه اعمال خواهد شد و  يش نمرهافزا

هاي مختلفي  لتبديهي است حا. شود نهايي زيرگروه فوق در نظر گرفته مي  كل  و نمره كل آزمون آن زيرگروه به عنوان نمره .شود آن زيرگروه اعمال نمي
 :زير روي دهده شرح ممكن است براي يك داوطلب ب

  .ها تاثير مثبت نداشته باشد يك از زيرگروه دانشگاهي در هيچ سوابق تحصيلي ديپلم و پيش -1
 .ها فاقد تاثير مثبت باشد سوابق تحصيلي ديپلم در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروه -2
 .ها فاقد تاثير مثبت باشد دانشگاهي در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروه وابق تحصيلي پيشس -3
 .ها فاقد تاثير مثبت باشد دانشگاهي در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروه سوابق تحصيلي ديپلم و پيش -4

-------------------- -------------------------------------------------------------  
ديپلم داوطلب با گـروه آزمايشـي وي يكسـان باشـد،      نوعبطوري كه اگر (است  %25و حداكثر  مثبتبا تأثير همانگونه كه ذكر شد ميزان تأثير نمرات دروس ديپلم 

م داوطلب با گروه آزمايشي وي متفاوت باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر وي بر اساس دروس مـؤثر موجـود   ديپل نوعاما اگر . خواهد بود% 25ميزان تأثير دروس مؤثر 
  ).شود جايگزين مي% 25محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره كل به جاي 

=

1(

2(
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  لمو نوع ديپ در نمره كل داوطلبان به تفكيك گروه آزمايشيديپلم تأثير سوابق تحصيلي درصد ميزان  -1جدول شماره 
 گروه آزمايشي

 
  نوع ديپلم 

  هاي خارجي زبان  نرـــه  علوم انساني  علوم تجربي  علوم رياضي و فني
  زيرگروه  زيرگروه  زيرگروه  زيرگروه  زيرگروه

1  2  3  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  
  25 96/11 96/1196/11 45/7  7 95/7 93/8  7 36/11 64/10 02/14 07/13 66/9 51/19 21/20  16 92/17 18/18  25  25  25  رياضي فيزيك

  25 96/11 96/1196/11 45/7  7 95/7 93/8  7 36/11 64/10 02/14 07/13 66/9  25  25  25  25  25 57/18 68/17 11/17  علوم تجربي 
  25 96/11 96/1196/11 85/5  5/5 25/6 91/4  5/5  25  25  25  25  25 71/6 85/5  5/5  19/5 25/6 86/7  71/6 24/7  علوم انساني 
  25 96/11 96/1196/11 85/5  5/5 25/6 91/4  5/5  25  25  25  25  25 71/6 85/5  5/5  19/5 25/6 86/7  71/6 24/7  اسالمي ومعارف علوم 

باشد، ضرايب اين دروس از  مي 1395تا  1384هاي  براي داوطلبان مشمولي كه نمرات دروس امتحاني آنها به طور كامل موجود نيست، يا سال اخذ آنها به غير از سال: توجه* 
  .درصد سوابق تحصيلي كسر خواهد شد

داوطلـب بـا گـروه آزمايشـي وي       دانشـگاهي  درصد است؛ به طوري كه اگر رشته پـيش  5با تأثير مثبت و حداكثر   دانشگاهي همانگونه كه ذكر شد، ميزان تأثير نمرات دروس پيش
داوطلب با گروه   دانشگاهي درصد خواهد بود؛ اما اگر رشته پيش 5به بعد اخذ شده باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر  1391  از سال دانشگاهي يكسان باشد و نمرات تمامي دروس پيش

بـراي   .شـود درصـد جـايگزين مـي    5جـاي   آزمايشي وي متفاوت باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر وي براساس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره كـل بـه  
است، ضرايب اين دروس از درصد سوابق تحصـيلي كسـر    1391داوطلبان مشمول كه نمرات دروس سوابق تحصيلي آنها به طور كامل موجود نيست يا سال اخذ آنها قبل از سال 

  .خواهد بود) 2( هاي آزمايشي مختلف براساس جدول شماره و گروه  دانشگاهي درصد تأثير سوابق تحصيلي به تفكيك نوع پيش .خواهد شد
  دانشگاهي و نوع پيش در نمره كل داوطلبان به تفكيك گروه آزمايشيدانشگاهي  پيشسوابق تحصيلي درصد ميزان تأثير  -2جدول شماره 
 گروه آزمايشي

 
  نوع ديپلم 
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باشد، ضرايب اين دروس از درصد سوابق  مي 1391سال قبل از براي داوطلبان مشمولي كه نمرات دروس امتحاني آنها به طور كامل موجود نيست، يا سال اخذ آنها : توجه* 
  .تحصيلي كسر خواهد شد

 :ها بهـــرت )3-2
 ،باشـند  كـل برابـر داشـته      داوطلبان چنانچه نمره. شود دهي مي كل داوطلبان در هر زيرگروه و هر سهميه به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه  نمره :در سهميه در هر زيرگروه  رتبه

  .شود اين قسمت اعالم مي تعداد داوطلبان شركت كننده با سهميه مشابه داوطلب در گروه آزمايشي مربوط نيز در. رتبه يكساني خواهند داشت
كـل برابـر رتبـه يكسـاني       داوطلبان با نمره. شود دهي مي كل داوطلبان در هر زيرگروه بدون اعمال سهميه به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه  نمره : كشوري در هر زيرگروه  رتبه

  .ودش تعداد داوطلبان گروه آزمايشي مربوط نيز در اين قسمت اعالم مي. خواهند داشت
  .شود پرستاري براي بهياران محاسبه مي نمره كل رشته ،4ب يبا اضافه كردن درس تخصصي بهياري با ضر :هاي پرستاري ويژه بهياران نمره كل براي رشته
داوطلبـان  . شـود  دهـي مـي   رتب شده و رتبههاي هر داوطلب استخراج شده و اين نمره داوطلبان در هر سهميه به ترتيب نزولي م كل زيرگروه  نمرهماكزيمم  :رتبه كل در سهميه

اين رتبه فقط جهت اطالع داوطلب درج گرديده است و براي انتخـاب رشـته بايـد بـه رتبـه در      (باشند رتبه يكساني خواهند داشت  برابر داشته   چنانچه نمره
وجـه نبايـد     هـيچ   دوستان و ديگر داوطلبان مشابه خود، به داوطلبان براي مقايسه خود با. در هر زيرگروه توجه شود» بدون سهميه«سهميه و رتبه كشوري 

  ).را مالك قرار دهند سهميهكل   رتبه
  .باشد داوطلب مي) )شبانه(نوبت دوم هاي روزانه و  دوره(رتبه آخرين نفر مجاز به انتخاب رشته در سهميه  :آخرين رتبه مجاز

. شـود  دهـي مـي   گرفتن سهميه داوطلبان اين نمره به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه نظر ب استخراج شده و بدون درهاي هر داوطل كل زيرگروه  نمرهماكزيمم  :كشوري رتبه كل 
اين رتبه فقط جهت اطالع داوطلب درج گرديده است و براي انتخاب رشته بايد به رتبـه در سـهميه و رتبـه    ( برابر رتبه يكساني خواهند داشت  داوطلبان با نمره

را كشـوري  كل  وجه نبايد رتبه  هيچ  داوطلبان براي مقايسه خود با دوستان و ديگر داوطلبان مشابه خود، به. در هر زيرگروه توجه شود» هميهبدون س«كشوري 
  ).مالك قرار دهند

 : اير توضيحاتس) 2- 4
و مؤسسـات   نـور  پيامدانشگاه سسات آموزش عالي ؤصيل در مراكز و ممندي خود را جهت تح چنانچه داوطلب عالقه: هايي كه اعالم نموده است مندي وضعيت داوطلب و عالقه -

  .شود غيرانتفاعي اعالم كرده و يا بهيار و كارمند باشد، وضعيت او در اين قسمت درج مي آموزش عالي
پـرديس  حضـوري و مجـازي و    ، نيمـه )شبانه(نوبت دوم  هاي روزانه و چنانچه داوطلب مجاز به انتخاب رشته در دوره: بودن  رشته  خصوص مجاز به انتخاب وضعيت داوطلب در -

و  بهيـاران  ،)شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آمـوزش و پـرورش  ( فرهنگيانويژه ، تحصيليصرفاً بر اساس سوابق با نوع پذيرش  هاي ، رشتهغيرانتفاعي و نور ، پيامگرداندخو
  .شود باشد، در اين قسمت مجاز به انتخاب رشته بودن او درج مي

  .گيرد صورت جداگانه در اختيار آنان قرار مي  اند، به شود كه اطالعات فوق براي داوطلباني كه در چند گروه آزمايشي شركت كرده خاطر نشان مي: نكته
  :گزينش دانشجو )3

  :باشد مي )تحصيلي سوابق مثبت لاعماو آزمون نمراتبا(براساس آزمون سراسري آنها پذيرش كه ي يها محل  در كدرشته هاي گزينش دانشجو روش )3- 1
 :متمركز روش -

شدگان در  ذيرفتهپ  گيرد و اسامي داوطلبان واجد شرايط مالك و مبناي پذيرش قرار ميو حسب ضوابط سوابق تحصيلي كه فقط نمرات آزمون   روش گزينش متمركز، روشي است
بر اساس نمره كل اكتسابي در زيرگروه مربوطه، به اولين  و...) از نظر سهميه، بوم و ( توجه به شرايط ويدر اين روش هر داوطلب با . گردد يك مرحله و به طور يكجا اعالم مي

هاي  گزينش اغلب رشته. شود ، در صورت وجود ظرفيت معرفي مي)در مقايسه با ساير داوطلباني كه شرايط مشابه وي را دارند( كدرشته انتخابي كه از نظر علمي برتري دارد
  :گردد شدگان نهايي به اين روش، اقدامات زير انجام مي به منظور اعالم اسامي پذيرفته .گيرد مي صورتها و مؤسسات آموزش عالي به روش متمركز  دانشگاه

  .همراه ساير اطالعات آنان  هاي متمركز داوطلبان و ذخيره كردن آنها به بررسي كدرشته -
  .گيرد اي كه بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضعيت مشابه وي انجام مي و مقايسه) لحاظ از هر( توجه به شرايط و وضعيت ويتعيين نقطه يا اولويت قبولي هر داوطلب با  -
  .شدگان نهايي اعالم اسامي پذيرفته -

هايي هستند كه در پذيرش آنها شرايط خاصي از  رشته داراي شرايط خاصهاي  رشته .شود انجام ميصورت شرايط خاص ه ها ب پذيرش در بعضي از رشته ،در روش متمركز: تبصره
مطـابق ظرفيـت هـر    با اعمال نتايج مراحـل فـوق،   ها  شدگان نهايي اين رشته شود و اسامي پذيرفته ، اعمال مي... قبيل مصاحبه، معاينه، آزمون عملي يا علمي جداگانه و 

  . شود هاي متمركز اعالم مي ه ساير رشتهها به همرا شدگان اين رشته نتايج پذيرفته. شود مشخص ميكدرشته 



 دانشجو و نحوه انتخاب رشتهو ضوابط كلي پذيرش  فصل اول                                                                                               توضيحات و شرايط

  فصل اول  12صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

  :متمركز نيمه  روش -
نظيـر    ديگـري   اقـدامات   نيـاز بـه    كه  هايي رشته  براي. شود شدگان نهايي به صورت قطعي و در يك مرحله اعالم نمي كه اسامي پذيرفته  متمركز، روشي است روش گزينش نيمه -

ها را انتخـاب كـرده و در    كه كد اينگونه رشته  دسته از داوطلباني  هاي متمركز و از بين آن جداگانه دارد، بعد از اعالم نتايج نهايي رشته  و يا علمي  عملي  مصاحبه، معاينه، آزمون
برابـر ظرفيـت بـراي انجـام      چند شدگان اسامي معرفي. گيرد صورت چند برابر ظرفيت گزينش صورت مي  به اند،  اولويت انتخابي قبل از اين كدها در رشته متمركز پذيرفته نشده

متمركز عالوه بر نمرات آزمون، نتايج مراحـل فـوق مربـوط بـه هـر       هاي نيمه در گزينش نهايي هر يك از رشته. شود مراحل مصاحبه، معاينه، آزمون علمي و يا عملي اعالم مي
 . گردد شدگان نهايي اعالم مي شود و اسامي پذيرفته رشته نيز مالك قرار داده مي

 بـا توجـه    هر رشته  متمركز تا چند برابر ظرفيت نيمه  هاي از كدرشته هر يك  شدگان  معرفي  اسامي  فهرستمتمركز،   هاي رشته  نهايي  شدگان پذيرفته  اسامي  از انتشار فهرست  پس -
 .خواهد شد  و اعالم  ستخراجاند ا نموده  مذكور را انتخاب  هاي يا كدرشته  كدرشته  كه  داوطلباني  از بين  كل  نمره  به 

  منظـور اسـتخراج   متمركز به  نيمه  هاي شرايط رشته  واجدين  شوند، در رديف  متمركز پذيرفته نيمه  هاي از كدرشته  ، قبل متمركز انتخابي  در كدرشته  كه  از داوطلباني  دسته  آن:  تبصره
  . گيرند ار نميمتمركز قر نيمه هاي  يا رشته  رشته  شدگان  معرفي  فهرست

 داوطلبـان   عمـومي   هـاي  صـالحيت   بررسـي   نتيجه و  و يا علمي  عملي  ، آزمون ، معاينه مصاحبه  نتايج  به  مربوط و با توجه  اكتسابي  كل  نمره  بر اساس  در هر رشته  نهايي  گزينش -
 .خواهد شد  و اعالم  استخراج  نهايي  شدگان قبول  اسامي  و فهرست  ذيربط، انجام  توسط ارگان 
  نوبت  يك  عنوان  هاي روزانه، به متمركز دوره نيمه  تحصيلي  هاي از رشته  در هر يك  نهايي  و گزينش  عملي  و يا آزمون  و معاينه  در مصاحبه  از موفقيت  پس  داوطلب  شدن پذيرفته -

 .گردد مي  محسوب وي   براي قبولي   از حداكثر دو نوبت
 .نمايند و تحصيل  نام  متمركز ثبت  قبولي مقرر در رشته   در تاريخ  است الزم   دسته از داوطلبان  ينا  :1 تبصره
شـوند و   ذيرفتـه  مـذكور پ   هـاي   رشـته  يـا   رشـته    گـزينش    مختلف  در مراحل و   كنند اقدام    شده معرفي   متمركز نيمه هاي  رشته يا  رشته  گزينش  مراحل   براي  كه   در صورتي :2 تبصره

رفتـار   انتقـالي    هماننـد دانشـجويان    و با آنان لغو گرديدهمتمركز  در رشته  آنان   قبلي  گردد، قبولي  اعالم  متمركز  نيمه رشته   نهايي   شدگان  پذيرفته  جزو  آنان  اسامي  فهرست
  .خواهد شد

گيرند، توصـيه   قرار مي) هاي بومي مانند رشته(هاي داراي تعهد  هاي متمركز شرايط خاص و يا رشته نهايي رشتهشدگان  به آن دسته از داوطلباني كه در رديف پذيرفته :نكته مهم
هاي متمركـز   بديهي است چنانچه پذيرفته شدگان رشته. متمركز خودداري نمايند هاي نيمه شود از ادامه شركت در مراحل مصاحبه، آزمون علمي و يا عملي رشته مي

 . متمركز قرار گيرند، مطابق مفاد سند تعهد محضري اخذ شده با آنان رفتار خواهد شد هاي نيمه شدگان نهايي رشته ر رديف پذيرفتهداراي تعهد، د
متمركـز از   هاي تحصيلي نيمه تهاين پذيرش دانشجو و آغاز تحصيل براي رش شود، بنابر ماه اعالم مي ماه و يا اوايل بهمن   متمركز حدوداً در اواخر دي هاي نيمه نتايج نهايي رشته -

  . خواهد بود) ماه بهمن(نيمسال دوم 
 پذيرنـد، در  متمركـز دانشـجو مـي    نيمـه   روش  بـه   جـاري   سال آنها در آزمون   به  وابسته  عالي  آموزش  مؤسسات  كه  هايي ها و ارگان ها، سازمان از وزارتخانه  يك هر  رسمي  پرسنل -

  محـل   و يا ارگان يا سازمان  كد وزارتخانه  و شماره  و نام   ذيربط داشته  و ارگان  ، سازمان در وزارتخانه  رسمي  خدمت  سابقه  تمام  سال سه   حداقل 12/1395/ 29تا تاريخ   صورتيكه
  .صاحبه در رشته مربوط، قرار خواهند گرفته عنوان معرفي شده چند برابر ظرفيت براي مباشند، ب  نموده   مشخص  سراسري آزمون   نام ثبت  خود را هنگام   خدمت

گردد، ليكن داوطلباني كه مراحل مختلف مصاحبه، معاينه و آزمون عملي را با موفقيت طي نمايند و  متمركز به عنوان قبولي نهايي محسوب نمي هاي نيمه معرفي چند برابر رشته -
  .باشند متمركز مي اعالم نتايج شوند پذيرفته شده رشته نيمه شدگان نهايي به عنوان قبولي توسط اين سازمان در رديف پذيرفته

  :باشد مي سوابق تحصيليكه پذيرش آنها صرفاً بر اساس ي يها محل  در كدرشته گزينش دانشجو  روش )2-3
مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي  ها و دانشگاه هاي تحصيلي تعدادي از رشتهها، پذيرش براي  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه در راستاي اجراي

روزانه، نوبت دوم : هاي مختلف اعم از در دوره ها و مؤسسات آموزش عالي برخي از دانشگاههاي  پذيرش در تعدادي از كدرشته محل 1396آزمون سراسري سال در . شود انجام مي
پـذيرش در  . پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(صرفاً براساس سوابق تحصيلي با توجه به تعداد متقاضيان آنها،  ...و  مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ،نور دانشگاه پيام، )شبانه(

ايط داوطلبان واجد شـر ديپلم  معدل كتبيفقط در اين روش   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي كدرشتهاز  تعدادي
از نظر سهميه، بـوم و  ( در اين روش هر داوطلب با توجه به شرايط وي. گردد شدگان در يك مرحله و به طور يكجا اعالم مي ذيرفتهپ  گيرد و اسامي مالك و مبناي پذيرش قرار مي

، در صـورت وجـود ظرفيـت    )ا ساير داوطلباني كه شرايط مشابه وي را دارنـد در مقايسه ب( ، به اولين كدرشته انتخابي كه از نظر علمي برتري داردمعدل كتبي ديپلمبر اساس  و...) 
  :گردد شدگان، اقدامات زير انجام مي به منظور اعالم اسامي پذيرفته. شود معرفي مي

  .همراه ساير اطالعات آنان  داوطلبان و ذخيره كردن آنها به انتخابيهاي  بررسي كدرشته -
  .گيرد اي كه بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضعيت مشابه وي انجام مي و مقايسه) لحاظ از هر( داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وي تعيين نقطه يا اولويت قبولي هر -
  .شدگان اعالم اسامي پذيرفته -

ه دروس امتحاني داوطلبان ديپلمه با توجه بـه نـوع ديـپلم آنـان     پذيرد و نظر به اينك صورت مي) معدل كتبي ديپلم(از آنجا كه پذيرش داوطلبان بر اساس سوابق تحصيلي : تبصره
وت اشود متفاوت باشد، درصد اعمـال معـدل كتبـي متفـ     متفاوت است، لذا چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي كه متقاضي آن مي....) رياضي، تجربي ، انساني و (

  .دارد معطوف مي يرزرا به جدول خواهد بود كه در اين خصوص توجه داوطلبان 
  با توجه به نوع ديپلم و گروه آزمايشي) معدل كتبي ديپلم(جدول ضريب تأثير اعمال سوابق تحصيلي 

  نوع ديپلم
  گروه آزمايشي  

  رياضي فيزيك
  )10كد (

  علوم تجربي
  )11كد (

  ادبيات و علوم انساني
  )12كد (

  علوم و معارف اسالمي
  )18كد (

  ساير عناوين ديپلم
  )20و  17، 16، 15، 13كدهاي (

  4/31  4/31  4/31  4/74  100  علوم رياضي و فني
  4/31  4/31  4/31  100  9/80  علوم تجربي
  2/41  100  100  2/41  2/41  علوم انساني

  8/69  8/69  8/69  100  100  هـــنر
  100  100  100  100  100  هاي خارجي زبان

  :انتخاب رشته )4
   :لفمخت  آزمايشي  هاي در گروه  رشته  انتخاب -

باشد، لذا داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است با مراجعه بـه سـايت سـازمان سـنجش      پذير مي با توجه به اينكه انتخاب رشته داوطلبان منحصراً از طريق اينترنت امكان) الف
هـاي انتخـابي    قه اقدام و سپس يك نسخه از كدرشـته هاي انتخابي بر اساس تقدم عال نسبت به وارد نمودن كدرشته www.sanjesh.org :آموزش كشور به نشاني

  . هاي انتخابي پرينت شده را نزد خود نگهداري نمايند خود را پرينت و بعد از كنترل مجدد كدرشته
پـرديس  حضوري و مجـازي و   ، نيمه)شبانه(م نوبت دوروزانه و «: هاي دوره ذيل هر يك از در »مجاز«، با درج كلمه شما با توجه به كارنامه اوليه، مجاز به انتخاب رشته بودن) ب

هاي با نوع پذيرش صرفاً بـر اسـاس سـوابق     و رشته غيرانتفاعي سساتؤپيام نور، مدانشگاه  ،)شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش( خودگردان، ويژه فرهنگيان
از شـما  هـا و وضـعيت    تمام اطالعات مربوط به نمرات خام، رتبهايد، در كارنامه اوليه شما  هضمناًً در صورتيكه در چند گروه آزمايشي شركت كرد .مشخص شده است تحصيلي

بايست در انتخـاب رشـته بـه وضـعيت مجـاز بـه        لذا مي .است  شدهتعيين د، يا هايي كه شركت كرده نظر مجاز به انتخاب رشته بودن، به صورت جداگانه براي هر يك از گروه
  .كارنامه اوليه توجه داشته باشيد انتخاب رشته بودن خود در

  .توانيد انتخاب رشته كنيد ايد، مي كه در آن مجاز به انتخاب رشته شده) هاي آزمايشي يا گروه( هاي تحصيلي هر گروه آزمايشي از دوره) ج
به تعـداد دلخـواه،   توانند در صورت تمايل  وجود ندارد و داوطلبان ميمتمركز، از نظر تعداد  هاي نيمه ، محدوديتي براي انتخاب رشته1396در انتخاب رشته آزمون سراسري سال  )د

بديهي است با توجه به ضوابط و كسب حدنصاب نمره علمي الزم، هر داوطلب در هر گروه يا دوره، . متمركز، كه واجد شرايط و ضوابط آن باشند را انتخاب نمايند كدرشته نيمه
  .هاي انتخابي براي انجام آزمون عملي، مصاحبه و يا معاينه معرفي خواهد شد به اولويت متمركز با توجه كدرشته نيمه 2حداكثر در 



 دانشجو و نحوه انتخاب رشتهو ضوابط كلي پذيرش  فصل اول                                                                                               توضيحات و شرايط

  فصل اول  13صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

، فقط يك فـرم  )باشند مندي كرده هاعالم عالقها  اعم از اينكه در يك يا چند گروه آزمايشي شركت كرده باشند و در يك دوره يا همه دوره(مجاز به انتخاب رشته   به داوطلبان )  ه
، فقط )محل كدرشته 150حداكثر ( هاي انتخابي خود را اين الزم است كليه كدرشته بنابر. گردد كد رشته در آن قابل درج است، ارائه مي 150اينترنتي كه حداكثر انتخاب رشته 

  .ديم وارد نمايردر اين ف
همچنـين انتخـاب   آزمون و  به روش پذيرش باهاي تحصيلي  به انتخاب رشته اند، مجاز شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده 1396داوطلباني كه در آزمون سراسري سال ) و

منـدي   ههايي كـه در آن اعـالم عالقـ    و در دوره  هاي آزمايشي كه در آن شركت نموده در هر يك از گروهبا اعمال سوابق تحصيلي  هاي تحصيلي به روش پذيرش صرفاً رشته
  .براي آنان وجود نخواهد داشتباشند و از اين لحاظ محدوديتي  اند، مي نموده

در صورتيكه قبالً در آن گـروه   -1: باشند اند، مي شدهنهايي از يك گروه آزمايشي كه در آن مجاز به انتخاب رشته  مند به انتخاب رشته هاين دسته از داوطلبان چنانچه عالق: تبصره
نام در آزمون گروه آزمايشي مـورد نظـر    چنانچه قبالً متقاضي ثبت -2. باشد هاي آزمايشي مد نظر نمي وهمندي براي گر هاند نيازي به پرداخت وجه عالق نام نموده آزمايشي ثبت

هاي بانكي عضو شبكه شتاب پرداخت و سـپس نسـبت    ريال را از طريق كارت 000/200مندي براي گروه آزمايشي مربوط يعني مبلغ  هاند بايستي ابتدا هزينه اعالم عالق نبوده
  . شته اقدام نمايندبه انتخاب ر

بـا  بـه روش پـذيرش   هاي تحصيلي  منحصراً مجاز به انتخاب رشته ،اند بودهجلسه آزمون اند و يا غايب  مجاز به انتخاب رشته نشده 1396در آزمون سراسري سال داوطلباني كه ) ز
جازه تأييد و ادامه مراحل انتخاب رشته اينترنتي به آنان داده ، ادر آن تأثير دارد آزمونكه نمره ي يها هاي رشته كدرشته محل درجباشند و در صورت  مي اعمال سوابق تحصيلي

  .خود اقدام نموده و سپس مراحل بعدي را ادامه دهند يانتخابهاي  اولويت، از مربوطهاي  نسبت به حذف كدرشته در همان مرحله بايست نخواهد شد و مي
هـاي مربـوط    توانند رشته اند، مي نام نموده ثبت 1396نكه در يك گروه آزمايشي و يا چند گروه آزمايشي در آزمون سراسري سال بر حسب اي -1: داوطلبان مشمول بند فوق: تبصره

مند به انتخـاب رشـته از    هاند و عالق نام نموده چنانچه قبالً فقط در يك يا دو گروه آزمايشي ثبت -2. اند را انتخاب نمايند نام نموده هاي آزمايشي كه در آن ثبت به گروه يا گروه
هـاي بـانكي عضـو     ريال را از طريـق كـارت   000/200هاي آزمايشي مربوط يعني مبلغ  مندي براي گروه هبايست ابتدا هزينه اعالم عالق باشند مي هاي آزمايشي مي ساير گروه

  . شبكه شتاب پرداخت و سپس نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند
انـد، در صـورت    نـام نمـوده   ثبـت  1396در آزمون سراسري سال ) هاي خارجي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان(وه آزمايشي داوطلباني كه در يك گر) ح

ي بـانكي عضـو شـبكه شـتاب     هـا  ، منحصراً از طريق كارت)ريال 000/200هاي آزمايشي مبلغ   براي هر يك از گروه(توانند با پرداخت هزينه مربوط  تمايل در اين مرحله مي
  .هاي تحصيلي صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي اقدام نمايند هاي آزمايشي مربوط از بخش رشته از گروه يا گروه  بصورت الكترونيكي، نسبت به انتخاب رشته

توانـد متقاضـي يـك گـروه آزمايشـي       هر داوطلب مي) ليسوابق تحصي صرفاً بر اساسپذيرش با آزمون و پذيرش (در هر دو روش الزم به تأكيد است  :تذكر خيلي مهم* 
متقاضـي دو گـروه   همزمـان  توانـد   بديهي است يك داوطلب نمـي . هاي خارجي باشد و دو گروه آزمايشي هنر و زبان )علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني( اصلي

  . باشدضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني هاي آزمايشي علوم ريا يعني گروههاي آزمايشي اصلي  آزمايشي از گروه
  :تذكرات -
هايي كه اجازه انتخاب رشته به شـما   هاي آزمايشي و دوره در انتخاب رشته بر اساس وضعيت مجاز به انتخاب رشته بودن كارنامه اوليه خود اقدام كنيد و انتخاب رشته از گروه -

 .هايي كه بر اساس كارنامه اوليه اجازه انتخاب رشته از آنها را نداريد، باطل است هاي آزمايشي و دوره رشته از گروهبديهي است كه انتخاب . يديداده نشده، خودداري نما
ه بر اساس كهايي را انتخاب كنيد كه عالوه بر اين ها توجه داشته و كدرشته سسات آموزش عالي و رشتهؤها و م ها، دانشگاه در انتخاب رشته به شرايط و ضوابط مربوط به دوره -

 .كارنامه اوليه اجازه انتخاب آنها به شما داده شده، شرايط و ضوابط آنها را دارا باشيد
   :هاي انتخاب رشته مالك -
ت ورود بـه  كه به همراه كارو راهنماي شركت در آزمون مذكور  1396آزمون سراسري سال  1كليه ضوابط، شرايط و مقررات مندرج در اين دفترچه، دفترچه راهنماي شماره  -1

نامه پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان سنجش آمـوزش  هاي سازمان مندرج در هفتهو همچنين اطالعيه به شما ارائه گرديدهاز طريق سايت اينترنتي اين سازمان جلسه 
  .باشيد كشور، در گزينش داوطلبان آزمون مورد اشاره، مالك خواهد بود، لذا الزم است به موارد ذكر شده توجه داشته

هايي كه پذيرش آنهـا صـرفاً بـر اسـاس      در رشته(و يا معدل كتبي ديپلم هاي انتخابي در گزينش نهايي داوطلبان، نمره كل اكتسابي آنان در زيرگروه مربوط به رشته يا رشته -2
هـاي  لذا الزم است در زمان انتخاب رشته، فقط به رتبـه . نيست رتبه كل مندرج در كارنامه اوليه شما به هيچ وجه در گزينش مؤثر. مالك خواهد بود، )سوابق تحصيلي است

 .ها توجه نمائيدخود در زيرگروه
درج گرديـده و نيـز توضـيحاتي كـه در مقابـل سـتون       راهنمـا  اين دفترچـه  فصل سوم وست پي 2بخش ها و مؤسسات آموزش عالي كه در به كليه ضوابط و شرايط دانشگاه -3

 .ها مندرج است، توجه داشته باشيدمحل مالحظات برخي از كدرشته
 آموزشـي،  محـيط  خـانواده،  :از عبارتند تأثيرگذار بيروني عوامل مهمترين. شود مي دروني عوامل و بيروني عوامل شامل داوطلبان تحصيلي رشته انتخاب بر تأثيرگذار عوامل   -4

هـدف، انگيـزه،    :از عبارتنـد  امـر  ايـن  بـر  تأثيرگذار مهم دروني عوامل شگاهي و جايگاه اجتماعي وها، محيط دانرسانه و همساالن هاي گروه فرد، زندگي در افراد تأثيرگذار
 كـه  كنيـد  استفاده افرادي نظرات از آگاهانه و صحيح رشته انتخاب جهت شود مي توصيه .تجربيات و هاي شخصيتي ويژگي شناخت، توان و استعداد علمي، ها، ارزش عالقه،
 .يـد ينما بـرداري بهـره  گرديده، سازمان منتشر توسط زمينه اين در شما آگاهي بردن باال جهت كه منابعي از و اعتماد داريد و اطمينان آنها به و شندبا كافي اطالعات داراي

 بر و بنديجمع الزم، هاي تمشور انجام از پس و باشيد داشته فوق دروني عوامل از روشني تصوير داشته، در نظر را خود خاص شرايط و ها محدوديت كنيد سعي همچنين
  .كنيد گيريتصميم حاصله، نتايج اساس

  :فرايند انتخاب رشته -
  .كارنامه اوليه را از طريق سايت سازمان دريافت كرده و به مندرجات آن دقيقاً توجه نمائيد -1
دقيق مندرجات  يافت و نسبت به مطالعهدرترنتي سازمان سنجش سايت ايناز را ) همين دفترچه( 1396هاي تحصيلي آزمون سراسري سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته -2

 .آن اقدام كنيد
 .نويس درج كنيدهاي انتخابي مورد نظر خود را از دفترچه استخراج و در فرم پيشكدرشته -3
هاي زير فرم انتخاب رشته اينترنتي خود را مشاهده اجعه و به يكي از روشمر  www.sanjesh.org:يسازمان سنجش آموزش كشور به نشانبه سايت اينترنتي  -4

 :افزار انتخاب رشته الزامي است ، لذا آماده داشتن اطالعات مورد نياز براي ورود به نرمنمائيد
 شماره شناسنامه)رقمي 12( نام وارد كردن اطالعات سريال ثبت) روش اول ،. 
 كد ملي، شماره سريال شناسنامهوارد كردن شماره پرونده) روش دوم ،.  
 كد ملي)رقمي 16( نام گيري ثبترهوارد كردن شماره ) روش سوم ،.  

 .اي و آزموني خود را در مرحله بعد كنترل كرده و مواردي كه نياز به تأييد شما دارد را بر حسب مورد، تأييد نمائيدقبل از تكميل فرم انتخاب رشته، اطالعات شناسنامه -5
 .نويس در فرم انتخاب رشته اينترنتي به صورت دقيق اقدام كنيدهاي انتخابي خود از روي فرم پيشرد كردن كدرشتهنسبت به وا -6
 .هاي خطاي احتمالي كه به شما داده شده توجه كرده و نسبت به رفع آن اقدام نمائيددر مرحله بعدي به پيام -7
در اين مرحله عناوين . ق دهيديهاي انتخابي تطبشود توجه كرده و آنها را دقيقاً با رشتهبي شما، نمايش داده ميهاي انتخابه عناوين رشته و دانشگاه كه بر اساس كد رشته -8

ح اصال كد مربوطه راايد، به اين موارد دقت داشته و در صورتي كه در درج كد اشتباه كرده. شودهاي مختلف نمايش داده ميها و مقاطع مختلف، با رنگها در دورهرشته
 .شود، مورد تأييد شما است، به مرحله بعد برويدكه نمايش داده مي  يي هاها و دانشگاهچنانچه همه رشته. نمائيد

ا شود حتماً فرم انتخاب رشته تكميل شده خود رشود، تأكيد ميبه شما نمايش داده مي يانتخابهاي  به همراه كدرشته محل رقمي 15 انتخاب رشته در آخرين مرحله رسيد -9
 .نزد خود نگه داريدبصورت محرمانه  1396چاپ كرده و تا اعالم نتايج نهايي آزمون سراسري سال 

    :تذكرات مهم
هاي  ها و دورههاي محل دانشگاهها، شهرها، دانشگاه محل رشتههاي انتخابي مورد عالقه خود، بايد به اولويت انتخابي، مقطع تحصيلي رشتهدر كنترل كدرشته -1

 .ها، دقت كافي داشته باشيدهتحصيلي رشت
 .ادامه دهيد و در پايان از فرم انتخاب رشته تكميل شده خود، يك نسخه چاپ كنيد رقمي 15 انتخاب رشته بايد فرايند انتخاب رشته را تا دريافت رسيد -2
بايست پس از اعالم نتيجه اوليه آزمـون   د اسالمي، ميهاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزا مند به انتخاب رشته هآن دسته از داوطلبان عالق -3

: بـه نشـاني   به سـايت مركـز آزمـون دانشـگاه آزاد اسـالمي     با كد دسترسي مندرج در كارنامه ، براي انتخاب رشته نتايج اوليه سراسري و دريافت كارنامه
www.azmoon.org  ندنمايو نسبت به انتخاب رشته مجزا، در سايت مزبور اقدام مراجعه. 



 هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر توضيحات و جداول رشته                                                وم                                                  دفصل 

  ومدفصل    14 صفحه    آزمايشي هنر گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

  شود مطالب فصل اول اين دفترچه راهنما توصيه مي هــــنره داوطلبان گروه آزمايشي ب
 . را به دقت مطالعه نمايند)  كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشتهو ضوابط توضيحات و شرايط ( 

  دومفصل 
  

                                                                                                                                                                                                                                     )      (  
  
  
  
  
  
، طراحي صحنه، طراحي پارچه، ارتباط تصويريهاي  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و همچنين رشته: هاي تحصيلي پذيرش دانشجو در رشته - 

، ادبيات نمايشي، )از زيرگروه دو(طراحي صنعتي ، )از زيرگروه يك(مجسمه سازي و نقاشي ، كتابت و نگارگري، كارداني هنرهاي تجسمي، عكاسي، لباسطراحي 
مؤسسات و ها  دانشگاه) از زيرگروه پنج(نوازندگي موسيقي جهاني  و نوازندگي موسيقي ايراني، گسازيآهن، )از زيرگروه چهار(بازيگري و نمايش عروسكي 

  . پذيرد به صورت متمركز و با شرايط خاص صورت مي 1396در آزمون سراسري سال آموزش عالي 
 17/4/96(كه در زمان مقرر عالقمندي خود را در تاريخ مقرر ) هاي دانشگاه صدا و سيما بجز رشته(هاي تحصيلي فوق  كليه داوطلبان عالقمند به هر يك از رشته - 

، نديانم مي و يا شركت  نموده هاي مربوط نيز شركت هاي عملي رشته در آزموناز طريق پايگاه اينترنتي سازمان سنجش به اين سازمان اعالم و ) 22/4/96يت لغا
بديهي است . ه اينترنتي درج نماينددر فرم انتخاب رشت) 150تا  1از اولويت (هاي مورد عالقه خود را در هر اولويتي كه عالقه داشته باشند  توانند كدرشته محل مي

باشند و در  ها نمي مجاز به انتخاب اين رشته، اند هاي عملي مربوطه شركت نكرده هاي فوق اعالم ولي در آزمون داوطلباني كه عالقمندي خود را به شركت در رشته
   .انتخاب آنان حذف خواهد شد، ها صورت درج اين كدرشته محل

 . مربوط به گروه آزمايشي هنر در جدول ذيل درج گرديده است  در زيرگروه امتحاني  از دروس  يك هر  ها و ضرائب از زيرگروه  يك هر  مواد امتحاني - 
  كد گروه نام گروه آزمايشي مواد امتحاني هاي آزمايشي ضرايب دروس به تفكيك زيرگروه

1 زيرگروه 2زيرگروه  3زيرگروه  4زيرگروه  5زيرگروه  آزمايشي
3 3 3 3 4 درك عمومي هنر - 1

 4 هــنر

1 1 1 3 1 درك عمومي رياضي ـ فيزيك  - 2
1 1 2 2 1 ترسيم فني - 3
1 2 2 4 4 خالقيت تصويري و تجسمي - 4
1 4 1 1 1 خالقيت نمايشي - 5
4 1 1 1 1 خالقيت موسيقي - 6
1 1 1 1 1 خواص مواد - 7

  

  مقطع تحصيلي و نوع گزينش، زيرگروه، )هـــنر( 4ي هاي تحصيلي گروه آزمايش رشته
 مقطع تحصيلي زيرگروه نام رشته  رديف

  در نشيگز نوع
  كد رديف رشته )روزانهي ها دوره(

 64 كشوري كارشناسي5 آهنگسازي 1

 30 كشوري كارشناسي4 ادبيات نمايشي 2

 1 كشوري كارشناسي1 ارتباط تصويري 3
 66 ريكشو كارشناسي4 بازيگري 4

 3 كشوري كارشناسي2 باستان شناسي 5
 4 كشوري كارشناسي1تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 6
 6 كشوري كارشناسي1 چاپ 7
 7 كشوري كارشناسي4 سينما 8
 8 كشوري كارشناسي1 صنايع دستي 9

 62 كشوري كارشناسي1 طراحي پارچه 10

 67 كشوري كارشناسي1 طراحي صحنه 11

 11 كشوري كارشناسي2 ي صنعتيطراح 12

 63 كشوري كارشناسي1 طراحي لباس 13

 13 كشوري كارشناسي1 عكاسي 14

 18 كشوري كارشناسي1 فرش 15

 19 كشوري كارشناسي4كارگرداني تلويزيون 16

 20 كشوري كارشناسي1كتابت و نگارگري 17

 22 كشوري كارشناسي1 مجسمه سازي 18

 25 كشوري كارشناسي3يخيمرمت آثار تار 19

 73 كشوري كارشناسي2مرمت بناهاي تاريخي 20

 27 كشوري كارشناسي3 موزه 21

 33 كشوري كارشناسي5 موسيقي نظامي 22

 29 كشوري كارشناسي1 نقاشي 23

 68 كشوري كارشناسي4نمايش عروسكي 24

 21 كشوري كارشناسي5نوازندگي موسيقي ايراني 25
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  مقطع تحصيلي و نوع گزينش، زيرگروه، )هـــنر( 4ي هاي تحصيلي گروه آزمايش رشته
 مقطع تحصيلي زيرگروه نام رشته  رديف

  در نشيگز نوع
  كد رديف رشته )روزانهي ها دوره(

 28 كشوري كارشناسي5دگي موسيقي جهانينوازن 26

 31 كشوري كارشناسي2 هنر اسالمي 27

 53 كشوري كارشناسي1 هنرهاي صناعي 28

 71 كشوري كارداني4كارداني انيميشن 29

 34 كشوري كارداني2كارداني باستان شناسي 30

 36 كشوري كارداني3كارداني حفاظت و مرمت آثار تاريخي 31

 50 كشوري كارداني1اني گرافيككارد 32

 70 كشوري كارداني1كارداني هنر سفالگري 33

 47 كشوري كارداني1كارداني هنرهاي تجسمي 34
  

  : مهم  تذكرات
  . شدد خواهمحاسبه    4 با ضريب، لباسطراحي هنرهاي تجسمي و طراحي پارچه و كارداني ، نقاشي،  ارتباط تصويري  هاي رشتهنمره درس طراحي  -1
  . شد خواهد  محاسبه 4  با ضريب، عملي  پروژه  درس،  سازي مجسمه  هاي رشته  در گزينش - 2
  . محاسبه خواهد شد 4با ضريب ، طراحي صنعتي  نمره درس عملي طراحي براي رشته - 3
  . محاسبه خواهد شد 4با ضريب ، نمره آزمون عملي رشته نمايش - 4
  . محاسبه خواهد شد  6 با ضريب، جهاني و موسيقي نظامي موسيقينوازندگي ، ايراني موسيقيزندگي نواهاي  رشتهعملي آزمون نمره  - 5
  . محاسبه خواهد شد  4با ضريب ، رشته كارشناسي آهنگسازيعملي آزمون نمره  - 6
  . محاسبه خواهد شد  4با ضريب ، عكاسيرشته كارشناسي عملي آزمون نمره  - 7

  هاي مختلف حصيلي گروه آزمايشي هنر در دورههاي ت رشته پذيرشجدول ظرفيت 

   دوره
 هاي تحصيلي  ظرفيت رشته

با اعمال نمره آزمون و  جمع
  سوابق تحصيلي

  منحصراً با اعمال
  سوابق تحصيلي

 3682 250  3432  روزانه
 753  137  616  )شبانه(نوبت دوم 

 31  - 31  سهميه مناطق محروم
 36  -  36  )ادويژه داوطلبان آز(دانشگاه فرهنگيان 

 5910 5910  -  پيام نوردانشگاه 
 8855 8435 420غيرانتفاعيآموزش عالي غيردولتي و مؤسسات 

 30 30  -  پرديس خودگردان

 19297 14762  4535  جمع
  

  هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر شتهر
  :خيلي مهم اتتذكر
ايـن  از نحوه پـذيرش دانشـجو در   ، ها دانشگاه) شبانه(نوبت دوم مناطق محروم و سهميه ، هاي روزانه داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته دوره -1

از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و همچنين اين دفترچه راهنما  اولدر فصل  ها دوره
 . لع گردندمطنيز اين دفترچه راهنما   )ها پيوست(م چهارفصل مندرج در 

از ارائه ، نمايند اقدام به پذيرش دانشجو مي 1396كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه - 2
ر جــد معـذور   بطـو ) شـبانه (رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم  تسهيالتسرويس اياب و ذهاب و ، وام تحصيلي، خوابگاه و يا اسكان دانشجويي

 . شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته  لذا به داوطلبان توصيه مي. باشند مي
 دانشگاه اراك

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
30 - زن مرد   فرش با آزمون روزانه  21501

 دانشگاه اروميه

50 - زن مرد   مرمت بناهاي تاريخي با آزمون روزانه  21502
50 - زن مرد نقاشي با آزمون روزانه  21503

 )ويژه خواهران( تهران - ) س(دانشگاه الزهرا 

45 - زن -   ارتباط تصويري با آزمون روزانه  21504
40 - زن - صنايع دستي با آزمون روزانه  21505
15 - زن - طراحي پارچه با آزمون روزانه  21506
32 - زن - طراحي صنعتي با آزمون روزانه  21507
12 - زن - طراحي لباس با آزمون روزانه  21508
25 - زن - كتابت و نگارگري با آزمون روزانه  21509
35 - زن - نقاشي با آزمون روزانه  21510

 جنورددانشگاه ب

50 - زن مرد   ارتباط تصويري با آزمون روزانه  21511
50 - زن مرد صنايع دستي با آزمون روزانه  21512



 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 
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 همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
35 - زن مرد   ويريارتباط تص با آزمون روزانه  21513

50 - زن مرد باستان شناسي با آزمون روزانه  21514
25 - زن مرد طراحي صنعتي با آزمون روزانه  21515
35 - زن مرد نقاشي با آزمون روزانه  21516

 دانشگاه بيرجند

50 - زن مرد   باستان شناسي با آزمون روزانه  21517
50 - زن مرد صنايع دستي با آزمون روزانه  21518
50 - زن مرد فرش با آزمون روزانه  21519
60 - زن مرد هنر اسالمي با آزمون روزانه  21520
20 - زن مرد فرش با آزمون نوبت دوم  21521
20 - زن مرد باستان شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  21522
20 - زن مرد صنايع دستي ا با سوابق تحصيليصرف نوبت دوم  21523
20 - زن مرد هنر اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  21524

 قزوين - ) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين

40 - زن مرد   مرمت بناهاي تاريخي با آزمون روزانه  21525
 دانشگاه تهران

10 - زن مرد   ادبيات نمايشي با آزمون روزانه  21526
6 6 - 12 اط تصويريارتب با آزمون روزانه  21527
10 - زن مرد بازيگري با آزمون روزانه  21528
10 - زن مرد طراحي صحنه با آزمون روزانه  21529
18 - زن مرد طراحي صنعتي با آزمون روزانه  21530
6 6 - 12 عكاسي با آزمون روزانه  21531
6 6 - 12 مجسمه سازي با آزمون روزانه  21532
6 6 - 12 نقاشي با آزمون روزانه  21533
10 - زن مرد نمايش عروسكي با آزمون روزانه  21534
15 - زن مرد نوازندگي موسيقي ايراني با آزمون روزانه  21535
15 - زن مرد نوازندگي موسيقي جهاني با آزمون روزانه  21536

 )محل تحصيل پرديس بين المللي كيش(دانشگاه تهران 

30 - زن مرد   طراحي صنعتي پرديس خودگردان  21537 صرفا با سوابق تحصيلي
 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

48 - زن مرد   مرمت بناهاي تاريخي با آزمون روزانه  21538
12 - زن مرد مرمت بناهاي تاريخي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  21539

 دانشگاه دامغان

60 - زن مرد   شيادبيات نماي با آزمون روزانه  21540
50 - زن مرد تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي با آزمون روزانه  21541
20 - زن مرد ادبيات نمايشي با آزمون نوبت دوم  21542
20 - زن مرد تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي با آزمون نوبت دوم  21543

 دانشگاه زابل

35 - زن مرد   بازيگري آزمونبا  روزانه  21544
35 - زن مرد باستان شناسي با آزمون روزانه  21545
35 - زن مرد مرمت آثار تاريخي با آزمون روزانه  21546
15 - زن مرد بازيگري با آزمون نوبت دوم  21547
15 - زن مرد باستان شناسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  21548
15 - زن مرد مرمت آثار تاريخي صرفا با سوابق تحصيلي بت دومنو  21549

 دانشگاه زنجان

20 - زن مرد   نقاشي با آزمون روزانه  21550
 دانشگاه سمنان

20 - زن مرد   ارتباط تصويري با آزمون روزانه  21551
25 - زن مرد صنايع دستي با آزمون روزانه  21552
25 - زن مرد طراحي پارچه با آزمون روزانه  21553
19 - زن مرد طراحي صنعتي با آزمون روزانه  21554
20 - زن مرد عكاسي با آزمون روزانه  21555
35 - زن مرد فرش با آزمون روزانه  21556
30 - زن مرد مرمت بناهاي تاريخي با آزمون روزانه  21557
20 - زن مرد نقاشي با آزمون روزانه  21558
7 - زن مرد ارتباط تصويري با آزمون نوبت دوم  21559
10 - زن مرد صنايع دستي با آزمون نوبت دوم  21560
10 - زن مرد طراحي پارچه با آزمون نوبت دوم  21561
6 - زن مرد طراحي صنعتي با آزمون نوبت دوم  21562
10 - زن مرد عكاسي با آزمون نوبت دوم  21563
10 - زن مرد فرش با آزمون نوبت دوم  21564
10 - زن مرد مرمت بناهاي تاريخي با آزمون نوبت دوم  21565
5 - زن مرد نقاشي با آزمون نوبت دوم  21566

 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

25 - زن مرد   صنايع دستي با آزمون روزانه  21567
30 - زن مرد فرش با آزمون روزانه  21568
20 - زن مرد مرمت بناهاي تاريخي ا آزمونب روزانه  21569
25 - زن مرد نقاشي با آزمون روزانه  21570
15 - زن مرد صنايع دستي با آزمون نوبت دوم  21571
10 - زن مرد فرش با آزمون نوبت دوم  21572
15 - زن مرد مرمت بناهاي تاريخي با آزمون نوبت دوم  21573
15 - زن مرد نقاشي با آزمون نوبت دوم  21574

 )محل تحصيل دانشكده هنر و علوم انساني فارسان(د دانشگاه شهركر

39 - زن مرد   صنايع دستي با آزمون روزانه  21575
39 - زن مرد فرش با آزمون روزانه  21576
3 - زن مرد صنايع دستي با آزمون نوبت دوم  21577
3 - زن مرد فرش با آزمون نوبت دوم  21578
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  ومدفصل   17 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

تتوضيحا  
ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش

 عنوان رشته نيمسال
كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
7 - زن مرد   بازيگري با آزمون روزانه  21579

40 - زن مرد فرش با آزمون روزانه  21580
40 - زن مرد مرمت بناهاي تاريخي با آزمون روزانه  21581
32 - زن مرد نقاشي با آزمون روزانه  21582
20 - زن مرد هنر اسالمي با آزمون روزانه  21583
7 - زن مرد بازيگري با آزمون نوبت دوم  21584
20 - زن مرد مرمت بناهاي تاريخي با آزمون نوبت دوم  21585
15 - زن مرد نقاشي با آزمون نوبت دوم  21586
20 - زن مرد هنر اسالمي آزمون با نوبت دوم  21587

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي فرش راور(كرمان  - دانشگاه شهيد باهنر 

35 - زن مرد   فرش صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21588
35 - زن مرد فرش صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  21589

 )محل تحصيل واحد شوشتر(اهواز  - دانشگاه شهيد چمران 

  15 20 - 35 ارتباط تصويري با آزمون روزانه  21590
8 12 - 20 نقاشي با آزمون روزانه  21591
5 5 - 10 ارتباط تصويري با آزمون نوبت دوم  21592
5 5 - 10 نقاشي با آزمون نوبت دوم  21593

 دانشگاه شيراز

14 - زن مرد   ارتباط تصويري با آزمون روزانه  21594
14 - زن مرد صنايع دستي زمونبا آ روزانه  21595
14 - زن مرد فرش با آزمون روزانه  21596

 * دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

10 - زن مرد   تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي با آزمون روزانه  21597
20 - - مرد كارگرداني تلويزيون با آزمون روزانه  21598
10 - زن مرد تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي با آزمون دومنوبت   21599
20 - زن مرد كارگرداني تلويزيون با آزمون نوبت دوم  21600

استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق ، اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب رشته(پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه * 
  . )ن سنجش اعالم خواهد شدسايت اينترنتي سازما

 دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 

  23 22 - 45 مرمت بناهاي تاريخي با آزمون روزانه  21601
 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

28 - زن مرد   طراحي صنعتي با آزمون روزانه  21602
 دانشگاه كاشان

12 - زن مرد   باستان شناسي با آزمون روزانه  21603
23 - زن مرد صنايع دستي با آزمون روزانه  21604
23 - زن مرد فرش با آزمون روزانه  21605
5 - زن مرد باستان شناسي با آزمون نوبت دوم  21606
10 - زن مرد صنايع دستي با آزمون نوبت دوم  21607
10 - زن مرد فرش با آزمون نوبت دوم  21608

 سنندج - دانشگاه كردستان 

35 - زن مرد   نوازندگي موسيقي ايراني با آزمون روزانه  21609
 گرگان -دانشگاه گلستان 

25 - زن مرد   ارتباط تصويري با آزمون روزانه  21610
5 - زن مرد ارتباط تصويري با آزمون نوبت دوم  21611

 رشت -دانشگاه گيالن 

35 - زن مرد   ارتباط تصويري با آزمون روزانه  21612
35 - زن مرد نقاشي با آزمون روزانه  21613
30 - زن مرد نوازندگي موسيقي ايراني با آزمون روزانه  21614
- 35 زن مرد ارتباط تصويري با آزمون نوبت دوم  21615
- 35 زن مرد نقاشي با آزمون نوبت دوم  21616

 بابلسر -دانشگاه مازندران 

15 - زن مرد   صنايع دستي آزمونبا  روزانه  21617
15 - زن مرد صنايع دستي با آزمون نوبت دوم  21618

 )گردشگري نوشهر صنايع دستي و محل تحصيل دانشكده ميراث فرهنگي و(بابلسر  -دانشگاه مازندران 

50 - زن مرد   هنرهاي صناعي با آزمون روزانه  21619
35 - زن مرد هنرهاي صناعي با آزمون نوبت دوم  21620

 اردبيل -اردبيلي  دانشگاه محقق

40 - زن مرد   باستان شناسي با آزمون روزانه  21621
40 - زن مرد صنايع دستي با آزمون روزانه  21622
40 - زن مرد نقاشي با آزمون روزانه  21623
40 - زن مرد هنر اسالمي با آزمون روزانه  21624

 دانشگاه نيشابور

30 - زن مرد   ارتباط تصويري با آزمون نهروزا  21625
30 - زن مرد مجسمه سازي با آزمون روزانه  21626
20 - زن مرد نقاشي با آزمون روزانه  21627
20 - زن مرد ارتباط تصويري با آزمون نوبت دوم  21628
10 - زن مرد مجسمه سازي با آزمون نوبت دوم  21629
15 - زن مرد نقاشي با آزمون نوبت دوم  21630

 بندر عباس - رمزگان دانشگاه ه

25 - زن مرد   صنايع دستي با آزمون روزانه  21631
5 - زن مرد صنايع دستي با آزمون نوبت دوم  21632

 دانشگاه هنر

10 - زن مرد   ادبيات نمايشي با آزمون روزانه  21633



 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   18 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 هنردانشگاه   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
ره تحصيليدو محل  نحوه پذيرش 

دوم زن مرد اول
12 - زن مرد ارتباط تصويري با آزمون روزانه  21634
10 - زن مرد بازيگري با آزمون روزانه  21635
20 - زن مرد سينما با آزمون روزانه  21636
15 - زن مرد صنايع دستي با آزمون روزانه  21637
15 - زن مرد طراحي پارچه با آزمون روزانه  21638
10 - زن مرد طراحي صحنه با آزمون روزانه  21639
15 - زن مرد طراحي صنعتي با آزمون روزانه  21640
8 - زن مرد عكاسي با آزمون روزانه  21641
15 - زن مرد فرش با آزمون روزانه  21642
12 - زن مرد مجسمه سازي با آزمون روزانه  21643
12 - زن مرد اشينق با آزمون روزانه  21644
10 - زن مرد نمايش عروسكي با آزمون روزانه  21645
5 - زن مرد ادبيات نمايشي با آزمون نوبت دوم  21646
8 - زن مرد ارتباط تصويري با آزمون نوبت دوم  21647
5 - زن مرد بازيگري با آزمون نوبت دوم  21648
10 - زن مرد سينما با آزمون نوبت دوم  21649
5 - زن مرد صنايع دستي با آزمون نوبت دوم  21650
5 - زن مرد طراحي پارچه با آزمون نوبت دوم  21651
5 - زن مرد طراحي صحنه با آزمون نوبت دوم  21652
5 - زن مرد طراحي صنعتي با آزمون نوبت دوم  21653
6 - زن مرد عكاسي با آزمون نوبت دوم  21654
5 - زن مرد فرش با آزمون نوبت دوم  21655
8 - زن مرد مجسمه سازي با آزمون نوبت دوم  21656
8 - زن مرد نقاشي با آزمون نوبت دوم  21657
5 - زن مرد نمايش عروسكي با آزمون نوبت دوم  21658

 )محل تحصيل پرديس كرج(دانشگاه هنر 

6 - زن مرد   آهنگسازي با آزمون روزانه  21659
7 - زن مرد نوازندگي موسيقي ايراني با آزمون روزانه  21660
7 - زن مرد نوازندگي موسيقي جهاني با آزمون روزانه  21661
6 - زن مرد آهنگسازي با آزمون نوبت دوم  21662
7 - زن مرد نوازندگي موسيقي ايراني با آزمون نوبت دوم  21663
7 - زن مرد نوازندگي موسيقي جهاني با آزمون نوبت دوم  21664

 دانشگاه هنر اسالمي تبريز

25 - - مرد   طراحي صنعتي با آزمون روزانه  21665
- 25 زن - طراحي صنعتي با آزمون روزانه  21666
- 30 زن - فرش با آزمون روزانه  21667
- 30 زن - مرمت آثار تاريخي با آزمون روزانه  21668
- 60 زن - هنر اسالمي با آزمون وزانهر  21669
40 - - مرد فرش صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21670
40 - - مرد مرمت آثار تاريخي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21671
60 - - مرد هنر اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  21672

 دانشگاه هنر اصفهان

  8 8 - 16 ارتباط تصويري با آزمون روزانه  21673
10 10 - 20 صنايع دستي با آزمون روزانه  21674
18 17 - 35 طراحي صنعتي با آزمون روزانه  21675
8 7 - 15 عكاسي با آزمون روزانه  21676

12 13 - 25 فرش با آزمون روزانه  21677
12 12 - 24 كتابت و نگارگري با آزمون روزانه  21678
12 12 - 24 مرمت آثار تاريخي با آزمون روزانه  21679
10 10 - 20 مرمت بناهاي تاريخي با آزمون روزانه  21680
13 12 - 25 موزه با آزمون روزانه  21681
13 13 - 26 نقاشي با آزمون روزانه  21682
12 12 - 24 هنر اسالمي با آزمون روزانه  21683

 دانشگاه هنر شيراز

  10 10 - 20 ادبيات نمايشي ا آزمونب روزانه  21684
26 - زن مرد ارتباط تصويري با آزمون روزانه  21685
6 6 - 12 باستان شناسي با آزمون روزانه  21686
30 - زن مرد فرش با آزمون روزانه  21687
7 19 - 26 مرمت بناهاي تاريخي با آزمون روزانه  21688
30 - زن مرد موزه با آزمون روزانه  21689
26 - زن مرد ينقاش با آزمون روزانه  21690

 دانشگاه يزد

20 - زن مرد   ارتباط تصويري با آزمون روزانه  21691
15 15 - 30 نقاشي با آزمون روزانه  21692

 دكتر شريعتي - اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه

30 - زن -   طراحي پارچه با آزمون روزانه  21694
30 - زن -   27618  طراحي لباس با آزمون هروزان
30 - زن -   طراحي پارچه 27617 با آزمون نوبت دوم
30 - زن -   27619  طراحي لباس با آزمون نوبت دوم

  
  
  



 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   19 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 مناطق محرومسهميه هاي تحصيلي  رشته
  :خيلي مهم اتتذكر
اني كـه در جلسـه آزمـون شـركت     لذا داوطلب. باشد مي» با آزمون«گروه آزمايشي هنر هاي تحصيلي سهميه مناطق محروم  نحوه پذيرش در رشته -1

 . باشند ها نمي مجاز به انتخاب اين كدرشته محل، اند ننموده

 . باشد مي» روزانه«هاي تحصيلي سهميه مناطق محروم  دوره تحصيلي در كليه رشته - 2
و همچنـين  مندرج در فصل اول هاي محروم از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محروم  هاي تحصيلي استان داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته - 3

  . مطلع گردنداين دفترچه راهنما ) ها پيوست(م چهارها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در فصل  شرايط و ضوابط دانشگاه
  

 )ورزقان و هريس، اهر(مخصوص داوطلبان بومي مناطق زلزله زده استان آذربايجان شرقي 

 توضيحات/ عنوان دانشگاه محل تحصيل 
س پذيرشجن  ظرفيت پذيرش

 عنوان رشته نيمسال
كدرشته 
مرد محل زن دوم اول

-  مرد  دانشگاه هنر اسالمي تبريز - 1 طراحي صنعتي 12834  
 مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و بختياري

-  مرد  دانشگاه هنر اصفهان - 1 ارتباط تصويري 12835  
زن  - )و علوم انساني فارسانمحل تحصيل دانشكده هنر (دانشگاه شهركرد  - 2 صنايع دستي 12836  

1  1 دانشگاه هنر اصفهان - 2 عكاسي 12837  
1  1 دانشگاه هنر اصفهان - 2   12838 كتابت و نگارگري
زن  - دانشگاه هنر اصفهان - 1 هنر اسالمي 12839  

 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
2  2  سنندج -دانشگاه كردستان  - 4   12840 دگي موسيقي ايرانينوازن

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه
زن  -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  - 1 باستان شناسي 12841  
2  3 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  - 5 طراحي صنعتي 12842  

زن  - دانشگاه هنر اسالمي تبريز 2 - فرش 12843  
 احمدمخصوص داوطلبان بومي استان كهكيلويه و بوير

زن  مرد  دانشگاه شيراز - 3 صنايع دستي 12844  
 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان

2  2  دانشگاه هنر شيراز - 4 ارتباط تصويري 12845  
2  1 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  - 3 صنايع دستي 12846  

  
  

  ارتباط تصويريتحصيلي   رشته
 آزادويژه داوطلبان  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

  :خيلي مهم اتتذكر
مجاز به انتخـاب  ، اند لذا داوطلباني كه در جلسه آزمون شركت ننموده. باشد مي» با آزمون« تربيت دبير شهيد رجاييدانشگاه ارتباط تصويري تحصيلي   نحوه پذيرش در رشته -1

  . باشند ها نمي اين كدرشته محل
 . باشد مي) ماهبهمن ( دومر نيمسال هاي اين بخش د ظرفيت پذيرش در كليه كدرشته محل -2
م چهـار در فصـل  منـدرج  دانشـگاه مزبـور   در  نحـوه پـذيرش دانشـجو   شـرايط  از تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه تحصيلي   هاي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -3

  . اين دفترچه راهنما مطلع گردند) ها وستپي(
، اين دفترچـه راهنمـا   چهارمفصل  2 خشب در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايست مي، تربيت دبير شهيد رجايي  دانشگاه تحصيلي يها رشته به عالقمند داوطلبان كليه -4

، مصـاحبه  بـراي  ظرفيت برابر چند اسامي اعالم زمان در. نمايند اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هاي محل  رشته انتخاب به نسبت
، شتاب شبكه عضو بانكي هاي كارت طريق از و الكترونيكي بصورت ريال) هزارپنجاه و يك( 000/51 مبلغ اوالً كه شوند مي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً گزينش و معاينه
  . نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در دانشگاه ينا هاي رشته انتخاب به نسبت ثانياًً و نموده پرداخترا  ها رشته اين به عالقمندي بابت

 ذربايجان غربيآمخصوص داوطلبان بومي استان 

ظرفيت جنس  محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي/ محل تحصيل دانشگاه  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

  15748 ارتباط تصويري 1  زن  پلدشت: خدمتمحل /چالدران، شوط، پلدشت، مخصوص داوطلبان بومي ماكو/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل

  15749 ارتباط تصويري 1  زن  نمين: محل خدمت/هير، سرعين، نير، نمين، مخصوص داوطلبان بومي اردبيل/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15750 ارتباط تصويري 1  مرد )گرمي(مغان: محل خدمت/ومي گرميمخصوص داوطلبان ب/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
  15751 ارتباط تصويري 1  زن  خارك: محل خدمت/تنگستان، مخصوص داوطلبان بومي بوشهر/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15752 ارتباط تصويري 1  زن شبانكاره: محل خدمت/ن بومي دشتستانمخصوص داوطلبا/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15753 ارتباط تصويري 1  زن دير: محل خدمت/كنگان، جم، دير، عسلويه، مخصوص داوطلبان بومي دشتي/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15754 ارتباط تصويري 1  زن دشتي: محل خدمت/كنگان، جم، دير، ويهعسل، مخصوص داوطلبان بومي دشتي/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي
  15755 ارتباط تصويري 1  مرد  بيرجند: محل خدمت/درميان، خوسف، مخصوص داوطلبان بومي بيرجند/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان
  15756 ارتباط تصويري 1  زن  دامغان: محل خدمت/اميرآباد، مخصوص داوطلبان بومي دامغان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
دامغان: محل خدمت/اميرآباد، مخصوص داوطلبان بومي دامغان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي    15757 ارتباط تصويري 1  مرد

  15758 ارتباط تصويري 1  مرد استان سمنان: محل خدمت/مهدي شهر، سرخه، مخصوص داوطلبان بومي سمنان/ تهران -ر شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبي
  15759 ارتباط تصويري 1  زن استان سمنان: محل خدمت/مهدي شهر، سرخه، مخصوص داوطلبان بومي سمنان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  15760 ارتباط تصويري 1  زن شاهرود: محل خدمت/بيارجمند، بسطام، ميامي، مخصوص داوطلبان بومي شاهرود/ تهران -دبير شهيد رجايي دانشگاه تربيت 
  15761 ارتباط تصويري 1  مرد شاهرود: محل خدمت/بيارجمند، بسطام، ميامي، مخصوص داوطلبان بومي شاهرود/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  15762 ارتباط تصويري 1  مرد گرمسار: محل خدمت/آرادان، مخصوص داوطلبان بومي گرمسار/ تهران -شگاه تربيت دبير شهيد رجايي دان
  15763 ارتباط تصويري 1  زن گرمسار: محل خدمت/آرادان، مخصوص داوطلبان بومي گرمسار/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 



 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   20 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 ن قممخصوص داوطلبان بومي استا

ظرفيت جنس  محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي/ محل تحصيل دانشگاه  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

  15764 ارتباط تصويري 1  مرد  كهك: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15765 ارتباط تصويري 1  مرد جعفرآباد: محل خدمت/تان قممخصوص داوطلبان بومي اس/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15766 ارتباط تصويري 1  مرد خلجستان: محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي استان قم/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن
  15767 ارتباط تصويري 1  زن  آستارا :محل خدمت/حويق، آستارا مخصوص داوطلبان بومي/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15768 ارتباط تصويري 1  مرد بندر كياشهر: محل خدمت/كياشهر، مخصوص داوطلبان بومي آستانه اشرفيه/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15769 ارتباط تصويري 1  مرد لنگرود: محل خدمت/املش، لنگرود، ملهكو، مخصوص داوطلبان بومي اتاقور/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15770 ارتباط تصويري 1  مرد رشت ناحيه دو: محل خدمت/لشت نشا، خشكبيجار، سنگر، كوچصفهان، خمام، مخصوص داوطلبان بومي رشت/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15771 ارتباط تصويري 1  مرد رودبار: محل خدمت/رودبار، رحمت آباد، خصوص داوطلبان بومي عمارلوم/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15772 ارتباط تصويري 1  زن رحمت آباد و بلوكات: محل خدمت/رودبار، رحمت آباد، مخصوص داوطلبان بومي عمارلو/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  15773 ارتباط تصويري 1  مرد ماسال و شاندرمن: محل خدمت/تولمات، صومعه سرا، مخصوص داوطلبان بومي ماسال/ تهران -يي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجا
  15774 ارتباط تصويري 1  مرد فومن: محل خدمت/فومن، مخصوص داوطلبان بومي شفت/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15775 ارتباط تصويري 1  زن ديلمان :محل خدمت/رودبنه، سياهكل، الهيجان، مخصوص داوطلبان بومي ديلمان/ انتهر -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران
  15776 ارتباط تصويري 1  مرد  آمل: محل خدمت/نور، فريدون كنار، بابلسر، چمستان، محمودآباد، الريجان، بلده، مخصوص داوطلبان بومي آمل/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15777 ارتباط تصويري 1  مرد فريدون كنار: محل خدمت/نور، فريدون كنار، بابلسر، چمستان، محمودآباد، الريجان، بلده، مخصوص داوطلبان بومي آمل/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
محـل/شـيرگاه ، سـوادكوه ، جويبـار ، كيـاكال ، قـائم شـهر  ، بهنميـر ، بندپي غربي، بندپي شرقي، وص داوطلبان بومي بابلمخص/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  15778 ارتباط تصويري 1  مرد قائمشهر: خدمت
محـل/شـيرگاه ، سـوادكوه ، جويبـار  ،كيـاكال ، قـائم شـهر  ، بهنميـر ، بندپي غربي، بندپي شرقي، مخصوص داوطلبان بومي بابل/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  15779 ارتباط تصويري 1  زن جويبار: خدمت
محـل/شـيرگاه ، سـوادكوه ، جويبـار ، كيـاكال ، قـائم شـهر  ، بهنميـر ، بندپي غربي، بندپي شرقي، مخصوص داوطلبان بومي بابل/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  15780 ارتباط تصويري 1  زن بابل: خدمت
  15781 ارتباط تصويري 1  مرد تنكابن: محل خدمت/عباس آباد، رامسر، تنكابن، كالردشت، چالوس، كجور، مخصوص داوطلبان بومي نوشهر/ تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه 

  15782 ارتباط تصويري 1  زن 1ساري ناحيه : محل خدمت/گلوگاه، بهشهر، نكا، مياندرود، چهاردانگه، دودانگه، مخصوص داوطلبان بومي ساري/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15783 ارتباط تصويري 1  مرد نكا: محل خدمت/گلوگاه، بهشهر، نكا، مياندرود، چهاردانگه، دودانگه، مخصوص داوطلبان بومي ساري/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  

  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات  رشته
    :تذكر خيلي مهم

هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي از شرايط و ضوابط مؤسسـات ذيـربط منـدرج در      داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1
ابط اختصاصي و نحوه از شرايط و ضوو همچنين اين دفترچه راهنما  اولسسات در فصل ؤها و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه م پيوستبخش 

  . مطلع گردندنيز اين دفترچه راهنما   )ها پيوست( چهارمفصل مندرج در ، ارائه خدمات دانشجويي هر مؤسسه
مجلس محترم شـوراي اسـالمي و مصـوبه     10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  - 2

تعدادي پذيرش براي ، ها و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 9/8/95اي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ جلسه شور هفتمين
هـاي   لذا پذيرش در تعدادي از كدرشـته محـل  . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي دانشگاهتحصيلي  هاي از رشته
هـاي   پـذيرش در كليـه كدرشـته   . پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(صرفاً براساس سوابق تحصيلي ، سات آموزش عالي غيرانتفاعيو مؤس ها دانشگاه

   . به روش متمركز خواهد بود، گيرد تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي
التحصـيلي   در مدارك تحصيلي فـارغ » صرفاً براساس سوابق تحصيلي«ذيرش نوع پ، براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو: توجه

  . درج نخواهد شد، شوند ها پذيرفته مي دانشجوياني كه در اين كدرشته
 تهران -سوره غيرانتفاعي دانشگاه 

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
60 - نز مرد   با آزمون  21797 ارتباط تصويري

60 - زن مرد با آزمون  21798 سينما
60 - زن مرد با آزمون  21799 نقاشي
- 45 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21800 ادبيات نمايشي
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21801 صنايع دستي
- 45 زن مرد ق تحصيليصرفا با سواب  21802 طراحي صحنه
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21803 كتابت و نگارگري
- 45 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21804 نمايش عروسكي
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21805 هنر اسالمي

 آمل -شمال غيرانتفاعي دانشگاه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21806 طراحي صنعتي
 اصفهان - شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 

60 - زن مرد   مرمت بناهاي تاريخي صرفا با سوابق تحصيلي  21807
 تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 

60 - زن مرد   با آزمون  21808 ارتباط تصويري
60 - زن مرد با آزمون  21809 طراحي پارچه
60 - زن - با آزمون  21810 طراحي لباس
60 - زن مرد با آزمون  21811 نقاشي
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21812 هنر اسالمي

 يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
60 - زن  مرد  محل تحصيل واحد يزد صرفا با سوابق تحصيلي  21813 ارتباط تصويري
60 - زن  مرد محل تحصيل واحد يزد رفا با سوابق تحصيليص  21814 طراحي لباس

 شيراز -آپادانا غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21815 ارتباط تصويري
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21816 نقاشي
100 - زن مرد كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي  21817

 گرمسار - اديبان غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21818 بازيگري
100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21819 كارداني انيميشن



 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   21 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 شيراز - ارم غيرانتفاعي موسسه 

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21820 ارتباط تصويري

60 - زن مرد تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي صرفا با سوابق تحصيلي  21821
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21822 طراحي صنعتي
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21823 عكاسي
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21824 نقاشي
60 - زن مرد ي حفاظت و مرمت آثار تاريخيكاردان صرفا با سوابق تحصيلي  21825
100 - زن مرد كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي  21826

 )ويژه خواهران( اصفهان - المهدي مهر غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن -   صرفا با سوابق تحصيلي  21827 طراحي لباس
 يزد -) ع(امام جوادغيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21828 ارتباط تصويري
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21829 طراحي لباس
60 - زن مرد مرمت بناهاي تاريخي صرفا با سوابق تحصيلي  21830

 جهرم -انديشه غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21831 ارتباط تصويري
 نيشابور -ثامن غيرانتفاعي سه موس

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21832 ارتباط تصويري
 نجف آباد - جامي غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21833 طراحي صنعتي
 قم -حكمت غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21834 ادبيات نمايشي
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21835 نقاشي

 مشهد -حكيم طوس غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21836 ارتباط تصويري
 ساوه - حكيم ناصرخسرو غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21837 ارتباط تصويري
60 - زن مرد فا با سوابق تحصيليصر  21838 طراحي لباس
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21839 عكاسي
100 - زن مرد كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي  21840

 مشهد - خاوران غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21841 طراحي صنعتي
 ناصفها -دانش پژوهان پيشرو غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21842 طراحي صنعتي
 )ويژه خواهران( كرمان -رسالت غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن -   صرفا با سوابق تحصيلي  21843 طراحي لباس
 )ويژه خواهران( كرج -رسام غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن -   صرفا با سوابق تحصيلي  21844 ارتباط تصويري
60 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي  21845 طراحي پارچه
60 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي  21846 هنر اسالمي

 زنجان - روزبه غيرانتفاعي موسسه 

100 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21847 كارداني انيميشن
 ساري -روزبهان غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   ابق تحصيليصرفا با سو  21848 ارتباط تصويري
 ساري -ساريان غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21849 ارتباط تصويري
 اصفهان -سپهر غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن -   صرفا با سوابق تحصيلي  21850 ارتباط تصويري
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21851 بازيگري
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21852 سينما
60 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي  21853 نقاشي
60 - زن مرد نوازندگي موسيقي ايراني صرفا با سوابق تحصيلي  21854

 گلبهار - سناباد غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21855 ارتباط تصويري
 هكرمانشا -شهيد رضايي غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21856 طراحي صنعتي
 قائمشهر -صالحان غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21857 طراحي صنعتي
 بابل -طبري غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21858 ارتباط تصويري
60 - زن مرد با سوابق تحصيليصرفا   21859 عكاسي

 گرمسار - عالالدوله سمناني غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   مرمت بناهاي تاريخي صرفا با سوابق تحصيلي  21860
 رفسنجان -عالمه جعفري غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   مرمت بناهاي تاريخي صرفا با سوابق تحصيلي  21861
 اشانك -عالمه فيض كاشاني غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21862 ارتباط تصويري
 قزوين -عالمه قزويني غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21863 طراحي صنعتي
  



 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   22 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 همدان - عمران و توسعه غيرانتفاعي موسسه 

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
ذيرشنحوه پ محل  

دوم زن مرد اول
60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21864 ارتباط تصويري

 مشهد -فردوس غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21865 ارتباط تصويري
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21866 صنايع دستي
60 - زن مرد تحصيلي صرفا با سوابق  21867 نقاشي
60 - زن مرد نوازندگي موسيقي ايراني صرفا با سوابق تحصيلي  21868

 )ويژه خواهران( خميني شهر اصفهان -فيض االسالم غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن -   صرفا با سوابق تحصيلي  21869 طراحي لباس
60 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي  21870 نقاشي

 مشهد - كاويان غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21871 ارتباط تصويري
 نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21872 آهنگسازي
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21873 ادبيات نمايشي
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21874 ارتباط تصويري
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21875 بازيگري
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21876 سينما
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21877 صنايع دستي
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21878 طراحي صنعتي
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21879 طراحي لباس
60 - زن ردم كارگرداني تلويزيون صرفا با سوابق تحصيلي  21880

60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21881 نقاشي
60 - زن مرد نوازندگي موسيقي ايراني صرفا با سوابق تحصيلي  21882
100 - زن مرد كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي  21883

 گرگان -گلستان غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21884 ارتباط تصويري
60 - زن مرد مرمت بناهاي تاريخي صرفا با سوابق تحصيلي  21885
100 - زن مرد كارداني باستان شناسي صرفا با سوابق تحصيلي  21886

 گرگان -المعي گرگاني غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21887 ادبيات نمايشي
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21888 بازيگري

 نوشهر - مارليك غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21889 ارتباط تصويري
 رويان نور - مازيار غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21890 ارتباط تصويري
60 - نز مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21891 نقاشي
60 - زن مرد كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي  21892

 تهران - معماري و هنر پارس غيرانتفاعي موسسه 

120 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21893 ارتباط تصويري
120 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21894 سينما
120 - نز مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21895 طراحي صنعتي
120 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي  21896 طراحي لباس
120 - زن مرد مرمت بناهاي تاريخي صرفا با سوابق تحصيلي  21897
120 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21898 نقاشي
120 - زن مرد يليصرفا با سوابق تحص  21899 هنر اسالمي

 آبيك -موالنا غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21900 ارتباط تصويري
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21901 طراحي صنعتي
100 - زن مرد كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي  21902

 قزوين -ميرعماد غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21903 باط تصويريارت
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21904 چاپ
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21905 نقاشي

 تبريز -ميزان غيرانتفاعي موسسه 

100 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21906 كارداني گرافيك
 تبريز - ) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21907 ارتباط تصويري
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21908 بازيگري
60 - زن مرد تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي صرفا با سوابق تحصيلي  21909
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21910 طراحي صنعتي

 نجف آبادغيرانتفاعي موسسه 

100 - زن مرد   كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي  21911
 محمودآباد -نيما غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21912 ارتباط تصويري
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21913 باستان شناسي
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21914 طراحي پارچه
60 - زن ردم صرفا با سوابق تحصيلي  21915 عكاسي

60 - زن مرد كارگرداني تلويزيون صرفا با سوابق تحصيلي  21916
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21917 نقاشي

 همدان -هگمتانه غيرانتفاعي موسسه 

60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21918 ارتباط تصويري
100 - زن مرد رداني هنر سفالگريكا صرفا با سوابق تحصيلي  21919
100 - زن مرد كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي  21920



 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   23 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 شيراز -هنر غيرانتفاعي موسسه 

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
60 - زن مرد   صرفا با سوابق تحصيلي  21921 ادبيات نمايشي

60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21922 ارتباط تصويري
60 - زن مرد تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي صرفا با سوابق تحصيلي  21923
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21924 عكاسي
60 - زن مرد كارگرداني تلويزيون صرفا با سوابق تحصيلي  21925
60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21926 نقاشي
100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي  21927 كارداني انيميشن
100 - زن مرد كارداني هنر سفالگري صرفا با سوابق تحصيلي  21928

  
  هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور شتهر

  :خيلي مهم اتتذكر
ايـن  فصل اول هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور از شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور مندرج در  داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1

 . دفترچه راهنما مطلع گردند
  . صورت خواهد گرفت» نيمسال اول«هاي متمركز براي  و در رشته» زن و مرد«هاي دانشگاه پيام نور از ميان داوطلبان  محل  پذيرش در كليه كدرشته - 2
مجلس محترم شوراي اسـالمي و مصـوبه    10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  - 3

پـذيرش بـراي   ، هـا  و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشـجو در دانشـگاه   9/8/95جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  هفتمين
لذا پـذيرش در تعـدادي از كدرشـته    . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي دانشگاه هاي تحصيلي ز رشتهتعدادي ا

هاي تحصيلي فوق كه صرفاً بـا   پذيرش در كليه كدرشته. پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(صرفاً براساس سوابق تحصيلي ، نور هاي دانشگاه پيام محل
   . به روش متمركز خواهد بود، گيرد ل سوابق تحصيلي صورت مياعما

التحصـيلي   در مدارك تحصيلي فـارغ » صرفاً براساس سوابق تحصيلي«نوع پذيرش ، براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو: توجه
 . درج نخواهد شد، شوند ها پذيرفته مي دانشجوياني كه در اين كدرشته
  

 مركز تبريز -يام نور استان آذربايجان شرقي دانشگاه پ
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

ارتباط تصويري  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21696
50 صنايع دستي صرفا با سوابق تحصيلي  21697
50 صرفا با سوابق تحصيلي  21698 عكاسي
80 صرفا با سوابق تحصيلي  21699 فرش
50 تاريخيمرمت بناهاي  صرفا با سوابق تحصيلي  21700
50 صرفا با سوابق تحصيلي  21701 نقاشي
80 هنر اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي  21702
80 هنرهاي صناعي صرفا با سوابق تحصيلي  21703

 مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
صرفا با سوابق تحصيلي  21704 فرش  50
50 صرفا با سوابق تحصيلي  21705 نقاشي
50 هنر اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي  21706

 مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
هنر اسالمي  100 صرفا با سوابق تحصيلي  21707

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
هنر اسالمي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21708

 مركز اصفهان -پيام نور استان اصفهان دانشگاه 
ارتباط تصويري  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21709
50 صنايع دستي صرفا با سوابق تحصيلي  21710
50 طراحي پارچه صرفا با سوابق تحصيلي  21711
50 صرفا با سوابق تحصيلي  21712 عكاسي
80 صرفا با سوابق تحصيلي  21713 فرش
50 يخيمرمت بناهاي تار صرفا با سوابق تحصيلي  21714
50 هنر اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي  21715
50 هنرهاي صناعي صرفا با سوابق تحصيلي  21716

 مركز كرج - دانشگاه پيام نور استان البرز 
مرمت بناهاي تاريخي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21717
50 هنر اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي  21718

 مركز بوشهر -ه پيام نور استان بوشهر دانشگا
ارتباط تصويري  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21719
50 مرمت بناهاي تاريخي صرفا با سوابق تحصيلي  21720

 تهران شرق - دانشگاه پيام نور استان تهران 
صنايع دستي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21721
50 طراحي پارچه صرفا با سوابق تحصيلي  21722
50 صرفا با سوابق تحصيلي  21723 فرش
80 كتابت و نگارگري صرفا با سوابق تحصيلي  21724
50 مرمت بناهاي تاريخي صرفا با سوابق تحصيلي  21725
50 صرفا با سوابق تحصيلي  21726 نقاشي
80 هنر اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي  21727
80 هنرهاي صناعي صرفا با سوابق تحصيلي  21728

 مركز دماوند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
ارتباط تصويري  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21729
50 صرفا با سوابق تحصيلي  21730 عكاسي

  

  

 واحد ري - دانشگاه پيام نور استان تهران 
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  21731 ارتباط تصويري  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21732 ر اسالميهن 50

 واحد لواسانات - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21733 ارتباط تصويري  50

 مركز شهركرد - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21734 نقاشي  50

 مركز فردوس - دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي
 صرفا با سوابق تحصيلي  21735 صنايع دستي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21736 هنر اسالمي 50

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21737 صنايع دستي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21738 هنر اسالمي 50

 مركز قوچان -سان رضوي دانشگاه پيام نور استان خرا
 صرفا با سوابق تحصيلي  21739 صنايع دستي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21740 طراحي پارچه 50

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21741 صنايع دستي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21742 طراحي پارچه 50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21743 يكتابت و نگارگر 80
 صرفا با سوابق تحصيلي  21744 هنر اسالمي 50

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21745 ارتباط تصويري  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21746 عكاسي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21747 هنر اسالمي 50

 واحد سلطانيه - استان زنجان  دانشگاه پيام نور
 صرفا با سوابق تحصيلي  21748 مرمت بناهاي تاريخي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21749 هنر اسالمي 50

 مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21750 طراحي پارچه  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21751 مرمت بناهاي تاريخي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21752 نقاشي 50

 صرفا با سوابق تحصيلي  21753 هنر اسالمي 100

 مركز شاهرود - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21754 صنايع دستي  50

 مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21755 مرمت بناهاي تاريخي  50

 مركز زاهدان -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21756 صنايع دستي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21757 هنر اسالمي 50

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21758 عكاسي  50

 يليصرفا با سوابق تحص  21759 هنر اسالمي 100



 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   24 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 مركز فيروزآباد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

صنايع دستي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21760
 مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 

ارتباط تصويري  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21761
50 صنايع دستي يليصرفا با سوابق تحص  21762

100 كتابت و نگارگري صرفا با سوابق تحصيلي  21763
50 مرمت بناهاي تاريخي صرفا با سوابق تحصيلي  21764
50 صرفا با سوابق تحصيلي  21765 نقاشي

 مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
كتابت و نگارگري  100 صرفا با سوابق تحصيلي  21766

 ركز سيرجانم -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
كتابت و نگارگري  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21767

 مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
مرمت بناهاي تاريخي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21768

 مركز گرگان - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
مرمت بناهاي تاريخي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21769

 مركز رشت -نور استان گيالن دانشگاه پيام 
هنر اسالمي  100 صرفا با سوابق تحصيلي  21770

 واحد رضوانشهر -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
هنر اسالمي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21771

 مركز بابل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
صنايع دستي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  21772

100 يهنر اسالم صرفا با سوابق تحصيلي  21773
100 هنرهاي صناعي صرفا با سوابق تحصيلي  21774

 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
صرفا با سوابق تحصيلي  21775 فرش  50
50 هنر اسالمي صرفا با سوابق تحصيلي  21776

 مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
شته محلكدر عنوان رشته ظرفيت نحوه پذيرش 

 صرفا با سوابق تحصيلي  21777 فرش  50

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21778 مرمت بناهاي تاريخي  50

 واحد اللجين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21779 هنر اسالمي  50

 رفا با سوابق تحصيليص  21780 هنرهاي صناعي 100

 مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21781 هنر اسالمي  50

 مركز ميبد - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21782 ارتباط تصويري  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21783 صنايع دستي 50
 تحصيليصرفا با سوابق   21784 فرش 80
 صرفا با سوابق تحصيلي  21785 كتابت و نگارگري 80
 صرفا با سوابق تحصيلي  21786 نقاشي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21787 هنر اسالمي 80

 مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  21788 ارتباط تصويري  50
 يصرفا با سوابق تحصيل  21789 صنايع دستي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21790 طراحي پارچه 50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21791 عكاسي 50

 صرفا با سوابق تحصيلي  21792 فرش 100
 صرفا با سوابق تحصيلي  21793 مرمت بناهاي تاريخي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21794 نقاشي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21795 هنر اسالمي 50
 صرفا با سوابق تحصيلي  21796 ي صناعيهنرها 80

  
  

  
    

  موسيقي نظامي نيمه متمركزتحصيلي   شتهر
  بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايران در دانشگاه هنر

  :تذكر خيلي مهم
بورسـيه  اختصاصي متمركز در فصل اول و همچنين شرايط و ضوابط عمومي و  هاي نيمه براي اطالع از شرايط و ضوابط و نحوه گزينش رشتهاوطلبان د -1

منـدرج در فصـل   ، هـا  پيوستبه بخش ) محل تحصيل پرديس كرج(براي رشته موسيقي نظامي در دانشگاه هنر تهران جمهوري اسالمي ايران ارتش 
  . مراجعه نماينداين دفترچه راهنما  مچهار

مجاز بـه انتخـاب ايـن    ، اند ه در جلسه آزمون شركت ننمودهلذا داوطلباني ك. باشد مي» با آزمون«متمركز موسيقي نظاني  نيمه  نحوه پذيرش در رشته - 2
 . باشند كدرشته محل نمي

  
 )محل تحصيل پرديس كرج(دانشگاه هنر 

 جنس پذيرش توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي كدرشته محل عنوان رشته نيمسال
 اول دوم زن مرد

شرايط در -بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايران
 با آزمون روزانه  27111 موسيقي نظامي - 12 -  مرد  انتهاي دفترچه
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  شود مطالب فصل اول اين دفترچه راهنما توصيه مي هاي خارجي زبانه داوطلبان گروه آزمايشي ب
 . را به دقت مطالعه نمايند)  كلي پذيرش دانشجو و نحوه انتخاب رشتهو ضوابط توضيحات و شرايط ( 

  مسو فصل
  

                                                                                                                                                     )    (  
  
  
  
در   منـدرج   و اختصاصـي   عمومي  دروس  با ضرايب  و اختصاصي  عمومي  آزمون  كل  از نمره، هاي آن و گرايش انگليسي  زبان  رشته  براي  گزينش  مالك  كل  نمره  -1

  . شود مي  محاسبه )ذيل 2شماره   جدول( آزمايشي   گروه  اين  زيرگروه
در   منـدرج   و اختصاصـي   عمـومي   دروس  با ضرايب  و اختصاصي  عمومي  آزمون  كل  از نمره، هاي آن يشو گرا آلماني  زبان  رشته  براي  گزينش  مالك  كل  نمره  -2

  . شود مي  محاسبه )ذيل 2شماره   جدول( آزمايشي   گروه  اين  زيرگروه
در   منـدرج   و اختصاصـي   عمـومي  دروس  با ضرايب  اختصاصيو   عمومي  آزمون  كل  از نمره، هاي آن و گرايش فرانسه  زبان  رشته  براي  گزينش  مالك  كل  نمره  -3

  . شود مي  محاسبه )ذيل 2شماره   جدول( آزمايشي   گروه  اين  زيرگروه
 سـاير داوطلبـان    نو همچني  بوده  ايتاليايي و يا روسي  آنان  خارجي  زبان  كه  هاي خارجي زبان  آزمايشي  در گروه  كننده شركت داوطلبان براي  آزمون  كل  نمره  -4

با   عمومي  آزمون  كل نمره  بر اساس. . . غيرفرانسه و يا غيرآلماني و،  غيرانگليسي  هاي خارجي زبان  هاي رشته  انتخاب  براي  آزمايشي گروه   در اين  كننده  شركت 
 . گيرد قرار مي  گزينش  و مالك  محاسبه  آزمايشي  گروه  اين )ذيل 2جدول شماره (در  مندرج  عمومي  دروس  ضرايب

  . است  بوده  خارجي  و معارف اسالمي و زبان  فرهنگ،  عربي زبان،  فارسي  و ادبيات  زبان : شامل  هاي خارجي زبان  آزمايشي  آزمون گروه عمومي    دروس -5
 آزمـون ،  اسـت   بـوده   فرانسه و يا آلمـاني ، انگليسي  آنان  امتحاني  خارجي  زبان  كه  داوطلباني  براي  هاي خارجي زبان  آزمايشي  آزمون گروه اختصاصي  دروس -6

 .  است  مربوط بوده  زبان  تخصصي 
زبان   درس  الزم  نمره  حداقل  داشتن  در صورت(  انتخابي  با رشته  متناسب  خارجي  زبان  درس  نمره،  و روسي  ايتاليايي  هاي خارجي زبان  تحصيلي  هاي در رشته -7

 . خواهد شد  ضرب 1/1در عدد  )كورمذ 
  . هاي خارجي در جدول ذيل درج شده است آزمايشي زبان  مربوط به گروه  در زيرگروه  امتحاني  از دروس  هر يك  ها و ضرائب از زيرگروه  يك هر  مواد امتحاني -8
 *

  . باشد هاي زبان و ادبيات انگليسي ـ مترجمي زبان انگليسي و آموزش زبان انگليسي مي هاي خارجي مربوط به رشته گروه آزمايشي زبان 1زيرگروه 
  . باشد ـ مترجمي زبان آلماني مي هاي زبان آلماني هاي خارجي مربوط به رشته گروه آزمايشي زبان 2زيرگروه ** 

  . باشد هاي زبان فرانسه گرايش ادبي ـ زبان فرانسه گرايش مترجمي مي هاي خارجي مربوط به رشته گروه آزمايشي زبان 3زيرگروه *** 
و  زبان، زبان و ادبيات اردو و چيني، نيايياسپا، ژاپني، روسي، هاي خارجي ايتاليايي هاي زبان هاي خارجي مربوط به رشته گروه آزمايشي زبان 4زيرگروه  ****

  .باشد و درس زبان تخصصي ندارد مي ادبيات تركي استانبولي
   
  

 مقطع تحصيلي و نوع گزينش، زيرگروه، )هاي خارجي زبان( 5هاي تحصيلي گروه آزمايشي  رشته

 مقطع تحصيلي زيرگروه نام رشته  رديف
  نشيگز نوع

 رديف رشتهكد  )روزانهي ها دوره(

 27 كشوري كارشناسي1 آموزش زبان انگليسي1
 36 كشوري كارشناسي4 زبان اسپانيايي2
 5 كشوري كارشناسي4 زبان ايتاليايي3
 7 كشوري كارشناسي4 زبان چيني4
 23 كشوري كارشناسي4 زبان روسي5
 11 كشوري كارشناسي4 زبان و ادبيات اردو6
 12 كشوري سيكارشنا4 زبان و ادبيات ارمني7
 2 كشوري كارشناسي4 زبان و ادبيات اسپانيايي8
 25 ناحيه اي كارشناسي1 زبان و ادبيات انگليسي9

 24 كشوري كارشناسي2 زبان و ادبيات آلماني10
 6 كشوري كارشناسي4زبان و ادبيات تركي استانبولي11
 9 كشوري كارشناسي4 زبان و ادبيات ژاپني12
 10 كشوري كارشناسي3 ادبيات فرانسه زبان و13
 21 قطبي كارشناسي1 مترجمي زبان انگليسي14
 20 كشوري كارشناسي2 مترجمي زبان آلماني15
 35 كشوري كارشناسي3 مترجمي زبان فرانسه16
 17 كشوري كارداني1كارداني آموزش زبان انگليسي17
 19 كشوري كارداني1كارداني مترجمي زبان انگليسي18

 هاي آزمايشي ضرايب دروس به تفكيك زيرگروه
 نام گروه آزمايشي مواد امتحاني

كد 
 هگرو

  4زيرگروه 
****

 3زيرگروه 
*** 

 2زيرگروه 
** 

  1 زيرگروه
* 

زبان و ادبيات فارسي -1 4 4 4 4
دروس 
 عمومي

 5 هاي خارجي زبان

زبان عربي - 2 2 2 2 2
فرهنگ و  معارف اسالمي - 3 3 3 3 3
زبان خارجي - 4 2 2 2 4
زبان تخصصي انگليسي 4 0 0 0 درس 

 تخصصي
زبان تخصصي آلماني 0 4 0 0
زبان تخصصي فرانسه 0 0 4 0
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  ومسفصل   26 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

  هاي مختلف هاي خارجي در دوره هاي تحصيلي گروه آزمايشي زبان رشته پذيرشجدول ظرفيت 
 جمع هاي تحصيلي  ظرفيت رشته   دوره

  سوابق تحصيلي منحصراً با اعمال  با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصيلي
 3992 1236  2756  روزانه

 1097  420  677  )شبانه(نوبت دوم 
 20  -  20  محروم سهميه مناطق

 281 -  281  )ويژه داوطلبان آزاد(فرهنگيان دانشگاه 
 12950  12750  200  پيام نوردانشگاه 
 5101 4846  255غيرانتفاعيآموزش عالي مؤسسات ها و  دانشگاه
 120 120 -غيرانتفاعي) الكترونيك(مجازي 

 35 35 - پرديس خودگردان

 23596 19407  4189  جمع

  
  هاي خارجي لي گروه آزمايشي زبانهاي تحصي رشته

  :خيلي مهم اتتذكر
ايـن  از نحوه پـذيرش دانشـجو در   ، ها دانشگاه) شبانه(سهميه مناطق محروم و نوبت دوم ، هاي روزانه داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته دوره -1

ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي  از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوهو همچنين اين دفترچه راهنما  اولدر فصل  ها دوره
 . مطلع گردندنيز اين دفترچه راهنما   )ها پيوست(م چهارفصل مندرج در 

از ارائه ، نمايند اقدام به پذيرش دانشجو مي 1396كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه - 2
بطـور جــد معـذور    ) شـبانه (رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم  تسهيالتسرويس اياب و ذهاب و ، وام تحصيلي، اه و يا اسكان دانشجوييخوابگ
 . شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته  لذا به داوطلبان توصيه مي. باشند مي

 
 بروجرد - جردي دانشگاه آيت اله برو

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
  36 36 - 72 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22001

10 10 - 20 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22002
 گاه اراكدانش

35 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22003
35 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22004
10 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22005
10 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22006

 دانشگاه اروميه

- 45 زن مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22007
45 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22008
60 - زن مرد زبان و ادبيات تركي استانبولي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22009

 دانشگاه اصفهان

35 - زن مرد   زبان چيني با آزمون روزانه  22010
30 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22011
30 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه با آزمون روزانه  22012
40 - زن مرد مترجمي زبان آلماني با آزمون روزانه  22013
30 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22014
5 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22015
5 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه با آزمون نوبت دوم  22016
5 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22017
50 - زن مرد زبان و ادبيات ارمني صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22018

 )ويژه خواهران( تهران - ) س(دانشگاه الزهرا 

25 - زن -   زبان روسي با آزمون روزانه  22019
25 - زن - زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22020
25 - زن - مترجمي زبان فرانسه با آزمون روزانه  22021

 دانشگاه ايالم

20 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22022
20 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22023

 دانشگاه بجنورد

50 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22024
60 - زن مرد زبان روسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22025

 همدان - دانشگاه بوعلي سينا 

40 - زن مرد   زبان و ادبيات فرانسه با آزمون روزانه  22026
40 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22027

 دانشگاه بيرجند

45 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22028
45 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22029
15 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي سوابق تحصيلي صرفا با نوبت دوم  22030
15 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22031



 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   27 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 قزوين - ) ره(دانشگاه بين المللي امام خميني 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
30 - زن مرد   انگليسيآموزش زبان  با آزمون روزانه  22032

30 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22033
 دانشگاه تبريز

30 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22034
27 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه با آزمون روزانه  22035
20 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22036
18 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه با آزمون نوبت دوم  22037

 دانشگاه تهران

25 - زن مرد   زبان ايتاليايي با آزمون روزانه  22038
20 - زن مرد زبان چيني با آزمون روزانه  22039
25 - زن مرد زبان روسي با آزمون روزانه  22040
25 - زن مرد ادبيات اسپانياييزبان و  با آزمون روزانه  22041
20 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22042
25 - زن مرد زبان و ادبيات ژاپني با آزمون روزانه  22043
20 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه با آزمون روزانه  22044
20 - زن مرد مترجمي زبان آلماني با آزمون روزانه  22045
25 - زن مرد زبان و ادبيات اردو صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22046

 دانشگاه جهرم

35 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22047
 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 

48 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22048
12 - زن مرد بيات انگليسيزبان و اد با آزمون نوبت دوم  22049
50 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22050
10 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22051

 بوشهر -دانشگاه خليج فارس 

60 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي زمونبا آ روزانه  22052
 )محل تحصيل واحد كرج(تهران  -دانشگاه خوارزمي 

20 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22053
 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

35 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22054
 كرمانشاه - دانشگاه رازي 

40 - زن مرد   ن و ادبيات انگليسيزبا با آزمون روزانه  22055
40 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22056

 دانشگاه زابل

35 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22057
35 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22058
15 - نز مرد آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22059
15 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22060

35 - زن  مرد محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مترجمي زبان انگليسي پرديس خودگردان  22061 صرفا با سوابق تحصيلي
 دانشگاه زنجان

30 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22062
35 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22063

 كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 

30 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22064
5 - زن مرد آموزش زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22065

 شگاه سمناندان

35 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22066
15 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22067

 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

- 30 زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22068
30 - زن مرد ت انگليسيزبان و ادبيا صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22069
30 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22070
- 30 زن مرد آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22071
30 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22072
30 - زن ردم مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22073

 دانشگاه شهركرد

37 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22074
3 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22075

 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

25 - زن مرد   يزبان و ادبيات انگليس با آزمون روزانه  22076
25 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22077
15 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22078
15 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22079

 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

25 - زن مرد   زبان چيني با آزمون وزانهر  22080
20 - زن مرد زبان روسي با آزمون روزانه  22081
20 - زن مرد زبان و ادبيات آلماني با آزمون روزانه  22082
20 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22083
20 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه با آزمون روزانه  22084

 هوازا - دانشگاه شهيد چمران 

- 30 زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22085
30 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22086
- 10 زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22087



 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   28 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 اهواز -دانشگاه شهيد چمران   ادامه

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
رشتهعنوان  نيمسال  

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
10 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22088
34 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22089
6 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22090

 تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

45 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22091
 دانشگاه شيراز

35 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22092
35 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه با آزمون روزانه  22093

 دانشگاه صنعتي شاهرود

45 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22094
15 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22095

 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

30 - زن مرد   زبان اسپانيايي با آزمون روزانه  22096
18 - زن مرد زبان چيني ونبا آزم روزانه  22097
30 - زن مرد زبان روسي با آزمون روزانه  22098
30 - زن مرد زبان و ادبيات آلماني با آزمون روزانه  22099
30 - زن مرد زبان و ادبيات اسپانيايي با آزمون روزانه  22100
18 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22101
30 - زن مرد استانبولي زبان و ادبيات تركي با آزمون روزانه  22102
18 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22103
30 - زن مرد مترجمي زبان فرانسه با آزمون روزانه  22104
25 - زن مرد زبان اسپانيايي با آزمون نوبت دوم  22105
15 - زن مرد زبان چيني با آزمون نوبت دوم  22106
25 - زن مرد زبان روسي با آزمون نوبت دوم  22107
25 - زن مرد زبان و ادبيات اسپانيايي با آزمون نوبت دوم  22108
15 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22109
25 - زن مرد زبان و ادبيات تركي استانبولي با آزمون نوبت دوم  22110
15 - زن مرد يسيمترجمي زبان انگل با آزمون نوبت دوم  22111
25 - زن مرد مترجمي زبان فرانسه با آزمون نوبت دوم  22112

 دانشگاه فردوسي مشهد

25 - زن مرد   زبان روسي با آزمون روزانه  22113
25 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22114
25 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه با آزمون روزانه  22115
25 - زن مرد مترجمي زبان فرانسه با آزمون روزانه  22116
20 - زن مرد زبان روسي با آزمون نوبت دوم  22117
15 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22118
10 - زن مرد زبان و ادبيات فرانسه با آزمون نوبت دوم  22119
15 - زن مرد ن فرانسهمترجمي زبا با آزمون نوبت دوم  22120

 دانشگاه قم

  50 40 - 90 زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22121
 دانشگاه كاشان

15 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22122
15 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22123

15 - زن  - محل تحصيل پرديس خواهران آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22126
8 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22124
8 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22125

8 - زن  - محل تحصيل پرديس خواهران آموزش زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22127
 سنندج - ان دانشگاه كردست

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22128
60 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22129

 )ويژه خواهران( بجنورد -دانشگاه كوثر 

50 - زن -   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22130
50 - زن - سيزبان و ادبيات انگلي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22131

 گرگان -دانشگاه گلستان 

30 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22132
30 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22133
10 - زن مرد آموزش زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22134
10 - زن مرد ت انگليسيزبان و ادبيا با آزمون نوبت دوم  22135

 دانشگاه گنبد

30 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22136
30 - زن مرد زبان روسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22137
30 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22138

 رشت -دانشگاه گيالن 

40 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22139
- 40 زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22140
60 - زن مرد زبان روسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22141

 خرم آباد -دانشگاه لرستان 

35 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22142
 )محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر(خرم آباد  -انشگاه لرستان د

40 - - مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22143
15 - - مرد آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22144

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي كوهدشت(خرم آباد  -دانشگاه لرستان 

60 - زن -   ان و ادبيات انگليسيزب صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22145
  



 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   29 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 بابلسر -دانشگاه مازندران 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد اول
20 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22146

20 - زن مرد ان و ادبيات انگليسيزب با آزمون روزانه  22147
20 - زن مرد آموزش زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22148
20 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22149
20 - زن مرد زبان روسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22150
20 - زن مرد زبان روسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22151

 )محل تحصيل دانشكده ميراث فرهنگي وصنايع دستي وگردشگري نوشهر(بابلسر  -دانشگاه مازندران 

20 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22152
15 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22153

 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

40 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22154
 دانشگاه مراغه

40 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22155
5 - زن مرد آموزش زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22156

 دانشگاه مالير

30 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22157
45 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22158

 دانشگاه نيشابور

30 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22159
20 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22160

 ايرانشهر -دانشگاه واليت 

40 - زن مرد   دبيات انگليسيزبان و ا صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22161
15 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22162
15 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22163
40 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي يصرفا با سوابق تحصيل نوبت دوم  22164

 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر

25 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون روزانه  22165
45 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22166
20 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22167

 بندر عباس - دانشگاه هرمزگان 

25 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22168
10 - زن مرد آموزش زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22169

 دانشگاه ياسوج

50 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي با آزمون روزانه  22170
20 - زن مرد آموزش زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22171

 دانشگاه يزد

40 - زن مرد   ان و ادبيات انگليسيزب با آزمون روزانه  22172
 )مهريز شهرستانمحل تحصيل (دانشگاه يزد 

40 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي با آزمون نوبت دوم  22173
 )ويژه خواهران( قم -) س(دانشكده علوم انساني حضرت معصومه

35 - زن -   مترجمي زبان انگليسي با آزمون روزانه  22174
35 - زن - مترجمي زبان انگليسي با آزمون نوبت دوم  22175

 )ويژه خواهران( رفسنجان -) س(دانشكده علوم انساني حضرت نرجس

40 - زن -   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22176
 مجتمع آموزش عالي بم

40 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي صيليصرفا با سوابق تح روزانه  22177
20 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22178

 مجتمع آموزش عالي گناباد

  15 20 - 35 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22179
2 2 - 4 آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم  22180

 مركز آموزش عالي كاشمر

80 - زن دمر   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي روزانه  22181
  
  



 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   30 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 مناطق محرومسهميه هاي تحصيلي  رشته
  :خيلي مهم اتتذكر
لـذا داوطلبـاني كـه در جلسـه     . باشد مي» با آزمون« هاي خارجي در گروه آزمايشي زبان هاي تحصيلي سهميه مناطق محروم نحوه پذيرش در رشته -1

 . باشند ها نمي مجاز به انتخاب اين كدرشته محل، اند مودهآزمون شركت نن
 . باشد مي» روزانه«هاي تحصيلي سهميه مناطق محروم  دوره تحصيلي در كليه رشته - 2
و همچنـين  هاي محروم از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محروم مندرج در فصل اول  هاي تحصيلي استان داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته - 3

  . مطلع گردنداين دفترچه راهنما ) ها پيوست( چهارمها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در فصل  ايط و ضوابط دانشگاهشر
  

 )ورزقان و هريس، اهر(مخصوص داوطلبان بومي مناطق زلزله زده استان اذربايجان شرقي

 توضيحات/ عنوان دانشگاه محل تحصيل 
جنس پذيرش  ظرفيت پذيرش

 وان رشتهعن نيمسال
كدرشته 
مرد محل زن دوم اول

زن  مرد  دانشگاه مراغه - 1   12847 آموزش زبان انگليسي
 بختياري مخصوص داوطلبان بومي استان محروم چهارمحال و

-  مرد  )محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر(خرم آباد  -دانشگاه لرستان  - 1   12848 آموزش زبان انگليسي
1  1 دانشگاه شهركرد - 2   12849 مترجمي زبان انگليسي

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كردستان
2  2  سنندج -دانشگاه كردستان  - 4   12850 آموزش زبان انگليسي
2  2 سنندج -دانشگاه كردستان  - 4   12851 زبان و ادبيات انگليسي

 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كرمانشاه
2  1  دانهم -دانشگاه بوعلي سينا  - 3   12852 مترجمي زبان انگليسي
 بويراحمد مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كهكيلويه و

زن  مرد  دانشگاه جهرم - 3   12853 مترجمي زبان انگليسي
 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم هرمزگان

1  1  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  - 2   12854 آموزش زبان انگليسي
  
  

  فرهنگيان ودانشگاه  آموزش زبان انگليسيلي تحصي  رشته
 ويژه داوطلبان آزاد تربيت دبير شهيد رجاييدانشگاه 

  :خيلي مهم اتتذكر
شـركت  لذا داوطلباني كه در جلسه آزمون . باشد مي» با آزمون« تربيت دبير شهيد رجاييدانشگاه آموزش زبان انگليسي دانشگاه فرهنگيان و تحصيلي   نحوه پذيرش در رشته -1

  . باشند ها نمي مجاز به انتخاب اين كدرشته محل، اند ننموده
 . باشد مي) مهرماه(هاي اين بخش در نيمسال اول  ظرفيت پذيرش در كليه كدرشته محل -2
در فصـل  منـدرج  مزبور  هاي دانشگاهدر  نشجونحوه پذيرش داشرايط از فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه تحصيلي   هاي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -3

  . اين دفترچه راهنما مطلع گردند) ها وستپي(م چهار
، اين دفترچـه راهنمـا   چهارمفصل  2 خشب در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايست مي، تربيت دبير شهيد رجايي  دانشگاه تحصيلي هاي رشته به عالقمند داوطلبان كليه -4

، مصـاحبه  بـراي  ظرفيت برابر چند اسامي اعالم زمان در. نمايند اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هاي محل  رشته انتخاب به نسبت
، شتاب شبكه عضو بانكي هاي كارت طريق از و يالكترونيك بصورت ريال) هزارپنجاه و يك( 000/51 مبلغ اوالً كه شوند مي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً گزينش و معاينه
  . نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين هاي رشته انتخاب به نسبت ثانياًً و نموده پرداخترا  ها رشته اين به عالقمندي بابت

 ذربايجان غربيآمخصوص داوطلبان بومي استان 

ظرفيت جنس  محل خدمت/ مخصوص داوطلبان بومي/ دانشگاه يا پرديس محل تحصيل   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

  15784 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  2ناحيه . محل خدمت اروميه/مخصوص داوطلبان بومي اروميه/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15785 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت سيلوانا/مخصوص داوطلبان بومي اروميه/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

  15786 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت نازلو/مخصوص داوطلبان بومي اروميه/ س شهيد بهشتي زنجانپردي
محل خدمت پيرانشهر/سردشت، مخصوص داوطلبان بومي پيرانشهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان   15787 آموزش زبان انگليسي 1  مرد
محل خدمت سردشت/سردشت، مخصوص داوطلبان بومي پيرانشهر/ پرديس شهيد بهشتي زنجان   15788 آموزش زبان انگليسي 1  مرد

  15789 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت سردشت/سردشت، مخصوص داوطلبان بومي پيرانشهر/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  15790 انگليسي آموزش زبان 1  مرد محل خدمت تكاب/تكاب، مخصوص داوطلبان بومي شاهين دژ/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15791 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت خوي/چايپاره، مخصوص داوطلبان بومي خوي/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

  15792 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت خوي/چايپاره، مخصوص داوطلبان بومي خوي/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  15793 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت سلماس/اوطلبان بومي سلماسمخصوص د/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15794 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت چالدران/چالدران، شوط، پلدشت، مخصوص داوطلبان بومي ماكو/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15795 آموزش زبان انگليسي 1  مرد حل خدمت شوطم/چالدران، شوط، پلدشت، مخصوص داوطلبان بومي ماكو/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15796 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت ماكو/چالدران، شوط، پلدشت، مخصوص داوطلبان بومي ماكو/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15797 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت مياندوآب/مخصوص داوطلبان بومي مياندوآب/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15798 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت اشنويه/اشنويه، مخصوص داوطلبان بومي نقده/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

 مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل
  15799 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت پارس آباد/پارس آباد، مخصوص داوطلبان بومي بيله سوار/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

 مخصوص داوطلبان بومي استان البرز
  15800 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  طالقان -اشتهارد  :محل خدمت/طالقان، مخصوص داوطلبان بومي اشتهارد/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15801 آموزش زبان انگليسي 1  زن طالقان -اشتهارد  :محل خدمت/طالقان، مخصوص داوطلبان بومي اشتهارد/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15802 آموزش زبان انگليسي 1  زن مناطق چهارگانه كرج :محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي كرج/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15803 آموزش زبان انگليسي 4  مرد نه كرجمناطق چهارگا :محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي كرج/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15804 آموزش زبان انگليسي 3  مرد ساوجبالغ-نظرآباد :محل خدمت/ساوجبالغ، مخصوص داوطلبان بومي نظرآباد/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15805 آموزش زبان انگليسي 1  زن ساوجبالغ-نظرآباد :خدمتمحل /ساوجبالغ، مخصوص داوطلبان بومي نظرآباد/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم
  15806 آموزش زبان انگليسي 3  مرد  محل خدمت ايالم/مخصوص داوطلبان بومي ايالم/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15807 وزش زبان انگليسيآم 1  مرد محل خدمت دهلران/مخصوص داوطلبان بومي دهلران/ پرديس شهيد باهنر اراك



 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   31 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر

ظرفيت جنس  محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي / دانشگاه يا پرديس محل تحصيل   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

  15808 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت خارك/تنگستان، مخصوص داوطلبان بومي بوشهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
محل خدمت تنگستان/تنگستان، مخصوص داوطلبان بومي بوشهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر   15809 آموزش زبان انگليسي 1  مرد
  15810 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت بوشهر/تنگستان، مخصوص داوطلبان بومي بوشهر/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  15811 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت دشتستان/داوطلبان بومي دشتستان مخصوص/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  15812 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت سعدآباد/مخصوص داوطلبان بومي دشتستان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  15813 آموزش زبان انگليسي 1  زن خدمت عسلويه محل/دير، جم، كنگان، دشتي، مخصوص داوطلبان بومي عسلويه/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  15814 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت دشتي/دير، جم، كنگان، دشتي، مخصوص داوطلبان بومي عسلويه/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 

  15815 آموزش زبان انگليسي 1  مرد نمحل خدمت كنگا/دير، جم، كنگان، دشتي، مخصوص داوطلبان بومي عسلويه/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  15816 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت كاكي/دير، جم، كنگان، دشتي، مخصوص داوطلبان بومي عسلويه/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  15817 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت گناوه/ديلم، مخصوص داوطلبان بومي گناوه/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران
  15818 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  1بهارستان  :محل خدمت/چهاردانگه، رباط كريم، اسالمشهر، مخصوص داوطلبان بومي بهارستان/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15819 آموزش زبان انگليسي 1  مرد 2بهارستان  :محل خدمت/چهاردانگه، رباط كريم، اسالمشهر، ستانمخصوص داوطلبان بومي بهار/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15820 آموزش زبان انگليسي 1  مرد پرديس :محل خدمت/پاكدشت، دماوند، رودهن، مخصوص داوطلبان بومي پرديس/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15821 آموزش زبان انگليسي 3  زن تهران 19تا 15مناطق : محل خدمت/شميرانات، مخصوص داوطلبان بومي شهر تهران/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15822 آموزش زبان انگليسي 17  مرد تهران 19تا 15مناطق : محل خدمت/شميرانات، مخصوص داوطلبان بومي شهر تهران/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  15823 آموزش زبان انگليسي 1  مرد شهريار :محل خدمت/بهارستان، شهرقدس، شهريار، مالرد، مخصوص داوطلبان بومي رباط كريم/ تهران -گاه تربيت دبير شهيد رجايي دانش
  15824 آموزش زبان انگليسي 1  مرد پاكدشت: محل خدمت/پاكدشت، پيشوا، ورامين، قرچك، كهريزك، مخصوص داوطلبان بومي ري/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15825 آموزش زبان انگليسي 1  مرد شهر قدس :محل خدمت/شهريار، مالرد، مخصوص داوطلبان بومي شهرقدس/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15826 آموزش زبان انگليسي 1  مرد فيروزكوه :محل خدمت/ديسپر، رودهن، دماوند، مخصوص داوطلبان بومي فيروزكوه/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15827 آموزش زبان انگليسي 1  مرد قرچك :محل خدمت/ري، كهريزك، پاكدشت، جوادآباد، ورامين، مخصوص داوطلبان بومي قرچك/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15828 آموزش زبان انگليسي 1  مرد ورامين: محل خدمت/كهريزك، جوادآباد، پيشوا، پاكدشت، قرچك، ن بومي ورامينمخصوص داوطلبا/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  15829 آموزش زبان انگليسي 1  مرد پيشوا :محل خدمت/جواد آباد، پيشوا، پاكدشت، مخصوص داوطلبان بومي ورامين/ تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 بختياريو بومي استان چهارمحال  مخصوص داوطلبان
  15830 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  بلداجي، گندمان، محل خدمت بروجن/مخصوص داوطلبان بومي بروجن/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  15831 موزش زبان انگليسيآ 1  مرد بن، سامان، الران، محل خدمت شهركرد/بن، سامان، مخصوص داوطلبان بومي شهر كرد/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  15832 آموزش زبان انگليسي 2  زن كوهرنگ، محل خدمت فارسان/فارسان، مخصوص داوطلبان بومي كوهرنگ/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  15833 آموزش زبان انگليسي 1  مرد كوهرنگ، محل خدمت فارسان/فارسان، مخصوص داوطلبان بومي كوهرنگ/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  15834 آموزش زبان انگليسي 1  زن كيار، ميانكوه، محل خدمت اردل/اردل، مخصوص داوطلبان بومي كيار/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  15835 آموزش زبان انگليسي 1  مرد كيار، ميانكوه، محل خدمت اردل/اردل، مخصوص داوطلبان بومي كيار/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  15836 آموزش زبان انگليسي 1  زن عشاير، خانميرزا، فالرد، محل خدمت لردگان/مخصوص داوطلبان بومي لردگان/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  15837 آموزش زبان انگليسي 3  مرد عشاير، خانميرزا، فالرد، محل خدمت لردگان/مخصوص داوطلبان بومي لردگان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

 بومي استان خراسان جنوبي مخصوص داوطلبان
  15838 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت بيرجند/درميان، خوسف، مخصوص داوطلبان بومي بيرجند/ پرديس دكتر شريعتي ساري

محل خدمت بيرجند/درميان، خوسف، مخصوص داوطلبان بومي بيرجند/ پرديس رسالت زاهدان   15839 آموزش زبان انگليسي 1  زن
  15840 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت نهبندان/نهبندان، مخصوص داوطلبان بومي سربيشه/ شريعتي ساري پرديس دكتر

  15841 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت فردوس/فردوس، مخصوص داوطلبان بومي سرايان/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15842 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت سرايان/فردوس، مخصوص داوطلبان بومي سرايان/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15843 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت قاين/قاينات، مخصوص داوطلبان بومي زيركوه/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15844 نگليسيآموزش زبان ا 1  مرد محل خدمت طبس/دستگردان، طبس، مخصوص داوطلبان بومي بشرويه/ پرديس دكتر شريعتي ساري

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي
  15845 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت باخرز/تربت جام، تايباد، مخصوص داوطلبان بومي باخرز/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15846 آموزش زبان انگليسي 1  مرد فمحل خدمت خوا/زاوه، رشتخوار، خواف، مخصوص داوطلبان بومي تربت حيدريه/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15847 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت تبادكان/مخصوص داوطلبان بومي مشهد/ پرديس دكتر شريعتي ساري

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي
  15848 نگليسيآموزش زبان ا 1  مرد  محل خدمت بجنورد/مخصوص داوطلبان بومي بجنورد/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15849 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت گرمه/گرمه، مخصوص داوطلبان بومي جاجرم/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15850 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت شيروان/فاروج، مخصوص داوطلبان بومي شيروان/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15851 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت مانه وسملقان/رازوجرگالن، لبان بومي مانه وسملقانمخصوص داوط/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  15852 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت رازوجرگالن/رازوجرگالن، مخصوص داوطلبان بومي مانه وسملقان/ پرديس رسالت زاهدان
 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان

  15853 آموزش زبان انگليسي 2  مرد  محل خدمت شادگان/شادگان، خرمشهر، هويزه، دشت آزادگان، مخصوص داوطلبان بومي آبادان/ اراكپرديس شهيد باهنر 
  15854 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت دشت آزادگان/شادگان، خرمشهر، هويزه، دشت آزادگان، مخصوص داوطلبان بومي آبادان/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15855 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت اروندكنار/شادگان، خرمشهر، هويزه، دشت آزادگان، مخصوص داوطلبان بومي آبادان/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15856 انگليسيآموزش زبان  1  مرد محل خدمت آبادان/شادگان، خرمشهر، هويزه، دشت آزادگان، مخصوص داوطلبان بومي آبادان/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15857 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت باوي/حميديه، باوي، اهواز، مخصوص داوطلبان بومي كارون/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15858 ليسيآموزش زبان انگ 1  مرد محل خدمت باغملك/مسجدسليمان، اللي، انديكا، هفتكل، باغملك، مخصوص داوطلبان بومي ايذه/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15859 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت مناطق عشايري به انتخاب استان/مسجدسليمان، اللي، انديكا، هفتكل، باغملك، مخصوص داوطلبان بومي ايذه/ پرديس شهيد باهنر اراك

  15860 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت رامشير/بندرماهشهر، هنديجان، ديهامي، بهبهان، رامشير، رامهرمز، مخصوص داوطلبان بومي آغاجاري/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  15861 آموزش زبان انگليسي 2  مرد محل خدمت شوشتر/شوشتر، انديمشك، شوش، مخصوص داوطلبان بومي دزفول/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15862 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت شاوور/ترشوش، انديمشك، شوش، مخصوص داوطلبان بومي دزفول/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15863 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت دزفول/شوشتر، انديمشك، شوش، مخصوص داوطلبان بومي دزفول/ پرديس شهيد باهنر اراك

 مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان
  15864 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت افشار/خرمدره، ابهر، نيهسلطا، مخصوص داوطلبان بومي خدابنده/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15865 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت بزينه رود/خرمدره، ابهر، سلطانيه، مخصوص داوطلبان بومي خدابنده/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15866 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت انگوران/نماهنشا، ايجرود، مخصوص داوطلبان بومي زنجان/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15867 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت ماهنشان/ماهنشان، ايجرود، مخصوص داوطلبان بومي زنجان/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

 مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان
  15868 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت دامغان/باداميرآ، مخصوص داوطلبان بومي دامغان/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15869 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت اميرآباد/اميرآباد، مخصوص داوطلبان بومي دامغان/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15870 زبان انگليسيآموزش  2  مرد محل خدمت سمنان/مهدي شهر، سرخه، مخصوص داوطلبان بومي سمنان/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15871 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت ميامي/بسطام، بيارجمند، مخصوص داوطلبان بومي ميامي/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  15872 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت ميامي/بسطام، بيارجمند، مخصوص داوطلبان بومي ميامي/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  15873 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت بيارجمند/بسطام، بيارجمند، مخصوص داوطلبان بومي ميامي/ زنجان) س(يس فاطمة الزهراءپرد

  15874 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت آرادان/مخصوص داوطلبان بومي آرادان/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15875 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت گرمسار/آرادان، بومي گرمسار مخصوص داوطلبان/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15876 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت مهدي شهر/مخصوص داوطلبان بومي مهدي شهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري



 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   32 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 بلوچستان مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و

ظرفيت جنس  محل خدمت/بان بومي مخصوص داوطل/ دانشگاه يا پرديس محل تحصيل   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

  15877 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت فنوج/الشار، فنوج، سرباز، راسك، دلگان، بمپور، بزمان، مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15878 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت ايرانشهر/الشار، فنوج، سرباز، راسك، دلگان، بمپور، بزمان، ان بومي ايرانشهرمخصوص داوطلب/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15879 انگليسي آموزش زبان 1  مرد محل خدمت بمپور/الشار، فنوج، سرباز، راسك، دلگان، بمپور، بزمان، مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15880 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت دلگان/الشار، فنوج، سرباز، راسك، دلگان، بمپور، بزمان، مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  15881 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت سرباز/الشار، فنوج، سرباز، راسك، دلگان، بمپور، بزمان، مخصوص داوطلبان بومي ايرانشهر/ پرديس رسالت زاهدان
  15882 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت نيكشهر/، قصرقند، بنت، نيكشهر، دشتياري، كنارك، مخصوص داوطلبان بومي چابهار/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15883 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت سراوان/بم پشت، جالق، مهرستان، سيب و سوران، سراوان، نوك آباد، ان بومي خاشمخصوص داوطلب/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
محل خـدمت سـيب و/بم پشت، جالق، مهرستان، سيب و سوران، سراوان، نوك آباد، مخصوص داوطلبان بومي خاش/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  15884 وزش زبان انگليسيآم 1  مرد سوران
  15885 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت بنت/، قصرقند، بنت، نيكشهر، دشتياري، كنارك، مخصوص داوطلبان بومي چابهار/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15886 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت جالق/بم پشت، جالق، مهرستان، رانسيب و سو، سراوان، نوك آباد، مخصوص داوطلبان بومي خاش/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15887 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت چابهار/، قصرقند، بنت، نيكشهر، دشتياري، كنارك، مخصوص داوطلبان بومي چابهار/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15888 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت خاش/بم پشت، جالق، مهرستان، سيب و سوران، سراوان، نوك آباد، مخصوص داوطلبان بومي خاش /پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15889 ان انگليسيآموزش زب 1  مرد محل خدمت دشتياري/، قصرقند، بنت، نيكشهر، دشتياري، كنارك، مخصوص داوطلبان بومي چابهار/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
محل خدمت بم پشت/بم پشت، جالق، مهرستان، سيب و سوران، سراوان، نوك آباد، مخصوص داوطلبان بومي خاش/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان   15890 آموزش زبان انگليسي 1  مرد
  15891 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت قصرقند/، قصرقند، بنت، نيكشهر، دشتياري، كنارك، مخصوص داوطلبان بومي چابهار/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15892 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت كنارك/، قصرقند، بنت، نيكشهر، دشتياري، كنارك، مخصوص داوطلبان بومي چابهار/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
محـل خـدمت/بـم پشـت  ، جـالق ، مهرسـتان ، سـيب و سـوران  ، سـراوان ، نوك آباد، خصوص داوطلبان بومي خاشم/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  15893 آموزش زبان انگليسي 1  مرد مهرستان
  15894 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت كنارك/، قصرقند، بنت، نيكشهر، دشتياري، كنارك، مخصوص داوطلبان بومي چابهار/ پرديس رسالت زاهدان
  15895 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت مهرستان/بم پشت، جالق، مهرستان، سيب و سوران، سراوان، نوك آباد، مخصوص داوطلبان بومي خاش/ پرديس رسالت زاهدان
  15896 آموزش زبان انگليسي 1  زن م پشتمحل خدمت ب/بم پشت، جالق، مهرستان، سيب و سوران، سراوان، نوك آباد، مخصوص داوطلبان بومي خاش/ پرديس رسالت زاهدان
  15897 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت بنت/، قصرقند، بنت، نيكشهر، دشتياري، كنارك، مخصوص داوطلبان بومي چابهار/ پرديس رسالت زاهدان
  15898 آموزش زبان انگليسي 1  زن خدمت دشتياري محل/، قصرقند، بنت، نيكشهر، دشتياري، كنارك، مخصوص داوطلبان بومي چابهار/ پرديس رسالت زاهدان

  15899 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت نيمروز/هيرمند، نيمروز، هامون، بنجار، زهك، مخصوص داوطلبان بومي زابل/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15900 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت هيرمند/هيرمند، نيمروز، هامون، جاربن، زهك، مخصوص داوطلبان بومي زابل/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  15901 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت نيمروز/هيرمند، نيمروز، هامون، بنجار، زهك، مخصوص داوطلبان بومي زابل/ پرديس رسالت زاهدان
  15902 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت هيرمند/هيرمند، نيمروز، هامون، اربنج، زهك، مخصوص داوطلبان بومي زابل/ پرديس رسالت زاهدان

  15903 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت ميرجاوه/نصرت آباد، ميرجاوه، مخصوص داوطلبان بومي زاهدان/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15904 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت نصرت آباد/نصرت آباد، ميرجاوه، مي زاهدانمخصوص داوطلبان بو/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15905 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت عشاير/نصرت آباد، ميرجاوه، مخصوص داوطلبان بومي زاهدان/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  15906 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت ميرجاوه/نصرت آباد، ميرجاوه، مخصوص داوطلبان بومي زاهدان/ پرديس رسالت زاهدان
  15907 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت نصرت آباد/نصرت آباد، ميرجاوه، مخصوص داوطلبان بومي زاهدان/ پرديس رسالت زاهدان

 مخصوص داوطلبان بومي استان فارس
محل خدمت يكـي از منـاطق آموزشـي/مرودشت، كوار، شيراز، سروستان، خرامه، ارسنجان، بان بومي سپيدانمخصوص داوطل/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 

  15908 آموزش زبان انگليسي 1  زن  دامنه پذيرش به انتخاب استان
دمت يكـي از منـاطق آموزشـيمحل خـ /مرودشت، كوار، شيراز، سروستان، خرامه، ارسنجان، مخصوص داوطلبان بومي سپيدان/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  15909 آموزش زبان انگليسي 1  مرد دامنه پذيرش به انتخاب استان
  15910 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت يكي از مناطق آموزشي دامنه پذيرش به انتخاب استان/ني ريز، فسا، استهبان، مخصوص داوطلبان بومي داراب/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

محل خدمت يكـي از منـاطق آموزشـي/قير و كارزين، فيروزآباد، فراشبند، زرين دشت، داراب، مخصوص داوطلبان بومي جهرم/ المه طباطبائي بوشهرپرديس ع
  15911 آموزش زبان انگليسي 1  مرد دامنه پذيرش به انتخاب استان
  15912 آموزش زبان انگليسي 1  مرد ل خدمت يكي از مناطق آموزشي دامنه پذيرش به انتخاب استانمح/ممسني، كازرون، مخصوص داوطلبان بومي رستم/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

محل خدمت يكي از مناطق آموزشي دامنـه پـذيرش بـه انتخـاب/مهر، المرد، الرستان، گراش، مخصوص داوطلبان بومي خنج/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  15913 آموزش زبان انگليسي 1  زن استان

محل خدمت يكي از منـاطق آموزشـي دامنـه پـذيرش بـه انتخـاب/مهر، المرد، الرستان، گراش، مخصوص داوطلبان بومي خنج/ ديس عالمه طباطبائي بوشهرپر
  15914 آموزش زبان انگليسي 1  مرد استان

 مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين
  15915 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت آبيك/زوينق، البرز، مخصوص داوطلبان بومي آبيك/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15916 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت آوج/بويين زهرا، تاكستان، مخصوص داوطلبان بومي آوج/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15917 آموزش زبان انگليسي 1  دمر محل خدمت بويين زهرا/بويين زهرا، تاكستان، مخصوص داوطلبان بومي آوج/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15918 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت خرمدشت/بويين زهرا، تاكستان، مخصوص داوطلبان بومي آوج/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

  15919 نگليسيآموزش زبان ا 1  زن محل خدمت تاكستان/بويين زهرا، تاكستان، مخصوص داوطلبان بومي آوج/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان

  15920 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  زيويه، بانه، محل خدمت سقز/سقز، مخصوص داوطلبان بومي بانه/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15921 آموزش زبان انگليسي 1  مرد كراني، ديواندره، محل خدمت بيجار/ديواندره، مخصوص داوطلبان بومي بيجار/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15922 آموزش زبان انگليسي 1  مرد سريش آباد، دهگالن، محل خدمت قروه/دهگالن، مخصوص داوطلبان بومي قروه/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15923 يسيآموزش زبان انگل 1  مرد سروآباد، محل خدمت مريوان/سروآباد، مخصوص داوطلبان بومي مريوان/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  15924 آموزش زبان انگليسي 1  مرد كالترزان، موچش، كامياران، محل خدمت سنندج/كامياران، مخصوص داوطلبان بومي سنندج/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان
  15925 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت ارزوئيه/سيرجان، بررا، بردسير، بافت، مخصوص داوطلبان بومي ارزوئيه/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15926 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت سيرجان/سيرجان، رابر، بردسير، بافت، مخصوص داوطلبان بومي ارزوئيه/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  15927 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت سيرجان/سيرجان، رابر، دسيربر، بافت، مخصوص داوطلبان بومي ارزوئيه/ پرديس رسالت زاهدان
  15928 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت رابر/سيرجان، رابر، بردسير، بافت، مخصوص داوطلبان بومي ارزوئيه/ پرديس رسالت زاهدان

  15929 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت ريگان/ريگان كرمان، هرجف، نرماشير، مخصوص داوطلبان بومي بم/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15930 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت بم/ريگان كرمان، فهرج، نرماشير، مخصوص داوطلبان بومي بم/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15931 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت فهرج/ريگان كرمان، فهرج، اشيرنرم، مخصوص داوطلبان بومي بم/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  15932 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت ريگان/ريگان كرمان، فهرج، نرماشير، مخصوص داوطلبان بومي بم/ پرديس رسالت زاهدان
  15933 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت كهنوج/كهنوجف منوجان، قلعه گنج، فارياب، رودبار، دعنبرآبا، مخصوص داوطلبان بومي جيرفت/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15934 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت منوجان/كهنوجف منوجان، قلعه گنج، فارياب، رودبار، عنبرآباد، مخصوص داوطلبان بومي جيرفت/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  15935 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت رودبار/كهنوجف منوجان، قلعه گنج، فارياب، رودبار، عنبرآباد، مخصوص داوطلبان بومي جيرفت/ خواجه نصير الدين طوسي كرمانپرديس 
  15936 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت جيرفت/جف منوجانكهنو، قلعه گنج، فارياب، رودبار، عنبرآباد، مخصوص داوطلبان بومي جيرفت/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15937 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت عنبرآباد/كهنوجف منوجان، قلعه گنج، فارياب، رودبار، عنبرآباد، مخصوص داوطلبان بومي جيرفت/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15938 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت فارياب/كهنوجف منوجان، قلعه گنج، فارياب، رودبار، عنبرآباد، صوص داوطلبان بومي جيرفتمخ/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  15939 يسيآموزش زبان انگل 1  زن محل خدمت رودبار/كهنوجف منوجان، قلعه گنج، فارياب، رودبار، عنبرآباد، مخصوص داوطلبان بومي جيرفت/ پرديس رسالت زاهدان
  15940 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت زرند/شهربابك، انار، كوهبنان، زرند، راور، مخصوص داوطلبان بومي رفسنجان/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15941 آموزش زبان انگليسي 1  مرد حل خدمت رفسنجانم/شهربابك، انار، كوهبنان، زرند، راور، مخصوص داوطلبان بومي رفسنجان/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  15942 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت انار/شهربابك، انار، كوهبنان، زرند، راور، مخصوص داوطلبان بومي رفسنجان/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  15943 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت رفسنجان/شهربابك، انار، هبنانكو، زرند، راور، مخصوص داوطلبان بومي رفسنجان/ پرديس رسالت زاهدان
 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه

  15944 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت اسالم آباد/مخصوص داوطلبان بومي اسالم اباد غرب/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15945 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت صحنه/صحنه مخصوص داوطلبان بومي/ پرديس شهيد باهنر اراك



 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   33 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 كرمانشاهمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه

ظرفيت جنس  محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي / دانشگاه يا پرديس محل تحصيل   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

  15946 آموزش زبان انگليسي 1  مرد 2ناحيه  .محل خدمت كرمانشاه/مخصوص داوطلبان بومي كرمانشاه/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15947 آموزش زبان انگليسي 1  مرد 3ناحيه . محل خدمت كرمانشاه/مخصوص داوطلبان بومي كرمانشاه/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15948 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت هرسين/مخصوص داوطلبان بومي هرسين/ پرديس شهيد باهنر اراك

 بويراحمد وطلبان بومي استان كهگيلويه ومخصوص دا
  15949 آموزش زبان انگليسي 1  زن  محل خدمت ياسوج/دنا، مخصوص داوطلبان بومي بويراحمد/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 

  15950 ش زبان انگليسيآموز 1  مرد محل خدمت مناطق عشايري به انتخاب استان/دنا، مخصوص داوطلبان بومي بويراحمد/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  15951 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت مارگون/دنا، مخصوص داوطلبان بومي بويراحمد/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  15952 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت ياسوج/دنا، مخصوص داوطلبان بومي بويراحمد/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  15953 آموزش زبان انگليسي 1  مرد )كهكيلويه(محل خدمت دهدشت /چرام، لنده، مخصوص داوطلبان بومي كهگيلويه/ طبائي بوشهرپرديس عالمه طبا
محل خدمت لنده/چرام، لنده، مخصوص داوطلبان بومي كهگيلويه/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر   15954 آموزش زبان انگليسي 1  مرد
محل خدمت گچساران/باشت، خصوص داوطلبان بومي گچسارانم/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر   15955 آموزش زبان انگليسي 1  مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان
  15956 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت آزادشهر/مينودشت، علي آباد، راميان، مخصوص داوطلبان بومي آزادشهر/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  15957 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت راميان/مينودشت، علي آباد، راميان، مخصوص داوطلبان بومي آزادشهر/ يعتي ساريپرديس دكتر شر
  15958 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت راميان/مينودشت، علي آباد، راميان، مخصوص داوطلبان بومي آزادشهر/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  15959 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت علي آباد/مينودشت، علي آباد، راميان، مخصوص داوطلبان بومي آزادشهر/ زنجان) س(ة الزهراءپرديس فاطم
  15960 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت مينودشت/مينودشت، علي آباد، راميان، مخصوص داوطلبان بومي آزادشهر/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  15961 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت گرگان/گميشان، بندر گز، كردكوي، بندرتركمن، گرگان، مخصوص داوطلبان بومي آق قال/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15962 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت گميشان/گميشان، بندر گز، كردكوي، بندرتركمن، گرگان، مخصوص داوطلبان بومي آق قال/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  15963 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت گرگان/گميشان، بندر گز، كردكوي، بندرتركمن، گرگان، مخصوص داوطلبان بومي آق قال/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  15964 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت آق قال/گميشان، بندر گز، كردكوي، بندرتركمن، گرگان، مخصوص داوطلبان بومي آق قال/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  15965 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت بندرتركمن/گميشان، بندر گز، كردكوي، بندرتركمن، گرگان، مخصوص داوطلبان بومي آق قال/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  15966 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت گميشان/گميشان، بندر گز، كردكوي، بندرتركمن، گرگان، بان بومي آق قالمخصوص داوطل/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  15967 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت گنبد/مراوه تپه، كالله، گاليكش، مخصوص داوطلبان بومي گنبد/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15968 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت كالله/مراوه تپه، كالله، گاليكش، داوطلبان بومي گنبد مخصوص/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  15969 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت گنبد/مراوه تپه، كالله، گاليكش، مخصوص داوطلبان بومي گنبد/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  15970 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت كالله/مراوه تپه، كالله، گاليكش، اوطلبان بومي گنبدمخصوص د/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  15971 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت مراوه تپه/مراوه تپه، كالله، گاليكش، مخصوص داوطلبان بومي گنبد/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

 مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن
  15972 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت آستارا/حويق، مخصوص داوطلبان بومي آستارا/ يس دكتر شريعتي ساريپرد

  15973 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت حويق/حويق، مخصوص داوطلبان بومي آستارا/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15974 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت حويق/حويق، ستارامخصوص داوطلبان بومي آ/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  15975 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت بندر انزلي/رضوانشهر، مخصوص داوطلبان بومي بندر انزلي/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15976 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت ناحيه يك رشت/شت نشال، خشكبيجار، سنگر، كوچصفهان، خمام، مخصوص داوطلبان بومي رشت/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15977 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت رشت ناحيه دو/لشت نشا، خشكبيجار، سنگر، كوچصفهان، خمام، مخصوص داوطلبان بومي رشت/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  15978 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت رودبار/رودبار، رحمت آباد، ارلومخصوص داوطلبان بومي عم/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء
  15979 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت عمارلو/رودبار، رحمت آباد، مخصوص داوطلبان بومي عمارلو/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  15980 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت كالچاي/رودسر، يم آبادرح، كالچاي، مخصوص داوطلبان بومي چابكسر/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15981 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت صومعه سرا/تولمات، صومعه سرا، مخصوص داوطلبان بومي ماسال/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15982 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت فومن/فومن، مخصوص داوطلبان بومي شفت/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15983 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت شفت/فومن، مخصوص داوطلبان بومي شفت/ پرديس دكتر شريعتي ساري
  15984 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت الهيجان/رودبنه، سياهكل، الهيجان، مخصوص داوطلبان بومي ديلمان/ پرديس دكتر شريعتي ساري

  15985 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت ديلمان/رودبنه، سياهكل، الهيجان، مخصوص داوطلبان بومي ديلمان/ زنجان) س(فاطمة الزهراء پرديس
 مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان

  15986 آموزش زبان انگليسي 2  مرد  چگني، ويسيان، پاپي، زاغه، بيرانشهر، عشايري، محل خدمت خرم آباد/چگني، دوره، مخصوص داوطلبان بومي خرم آباد/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15987 آموزش زبان انگليسي 1  زن چگني، ويسيان، پاپي، زاغه، بيرانشهر، عشايري، محل خدمت خرم آباد/چگني، دوره، مخصوص داوطلبان بومي خرم آباد/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

  15988 آموزش زبان انگليسي 1  مرد الشتر، كاكاوند، محل خدمت نور آباد/سلسله، لبان بومي نورآبادمخصوص داوط/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15989 آموزش زبان انگليسي 1  زن الشتر، كاكاوند، محل خدمت نور آباد/سلسله، مخصوص داوطلبان بومي نورآباد/ زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

 مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي
  15990 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت آشتيان/آشتيان، مخصوص داوطلبان بومي اراك/ يس شهيد باهنر اراكپرد

  15991 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت تفرش/اراك، مخصوص داوطلبان بومي تفرش/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15992 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت خمين/محالت، ليجاند، مخصوص داوطلبان بومي خمين/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 

محل خدمت خمين/محالت، دليجان، مخصوص داوطلبان بومي خمين/ پرديس شهيد باهنر اراك   15993 آموزش زبان انگليسي 1  مرد
  15994 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت زرنديه/نوبران، زرنديه، مخصوص داوطلبان بومي ساوه/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
محل خدمت ساوه/نوبران، زرنديه، مخصوص داوطلبان بومي ساوه/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت    15995 آموزش زبان انگليسي 1  زن

  15996 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت زرنديه/نوبران، زرنديه، مخصوص داوطلبان بومي ساوه/ پرديس شهيد باهنر اراك
  15997 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت ساوه/نوبران، زرنديه، مخصوص داوطلبان بومي ساوه/ يس شهيد باهنر اراكپرد

  15998 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت شازند/سربند، شازند، مخصوص داوطلبان بومي اراك/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  15999 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت شازند/سربند، شازند، ن بومي اراكمخصوص داوطلبا/ پرديس شهيد باهنر اراك

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
  16000 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت بستك/مخصوص داوطلبان بومي بستك/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  16001 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت فين و سياهو/ابوموسي، درعباسمخصوص داوطلبان بومي بن/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
  16002 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت رزن/قروه در جزين، رزن، مخصوص داوطلبان بومي سردرود/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  16003 آموزش زبان انگليسي 1  مرد خدمت قروه درجزين محل/قروه در جزين، رزن، مخصوص داوطلبان بومي سردرود/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

  16004 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت بندر لنگه/مخصوص داوطلبان بومي بندرلنگه/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
محل خدمت جاسك/سيريك، مخصوص داوطلبان بومي جاسك/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت    16005 آموزش زبان انگليسي 1  زن
  16006 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت بيابان سيريك/سيريك، مخصوص داوطلبان بومي جاسك/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 

  16007 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت خمير/مخصوص داوطلبان بومي خمير/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  16008 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت رودخانه/طلبان بومي رودانمخصوص داو/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  16009 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت شهاب/مخصوص داوطلبان بومي قشم/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
  16010 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت قشم/مخصوص داوطلبان بومي قشم/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر

  16011 آموزش زبان انگليسي 1  زن محل خدمت ميناب/بشاگرد، مخصوص داوطلبان بومي ميناب/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت 
محل خدمت سندرك/بشاگرد، مخصوص داوطلبان بومي ميناب/ الهدي صدر بوشهر پرديس بنت    16012 آموزش زبان انگليسي 1  زن

  16013 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت بشاگرد/بشاگرد، اوطلبان بومي مينابمخصوص د/ پرديس عالمه طباطبائي بوشهر
 مخصوص داوطلبان بومي استان همدان

  16014 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  محل خدمت اسدآباد/مخصوص داوطلبان بومي اسد آباد/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  16015 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت بهار/اللجين، رمخصوص داوطلبان بومي بها/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
محل خدمت تويسركان/قلقلرود، مخصوص داوطلبان بومي تويسركان/ پرديس شهيد بهشتي زنجان   16016 آموزش زبان انگليسي 1  مرد
  16017 موزش زبان انگليسيآ 1  مرد محل خدمت كبودراهنگ/گل تپه، مخصوص داوطلبان بومي كبودراهنگ/ پرديس شهيد بهشتي زنجان



 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   34 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 همدانمخصوص داوطلبان بومي استان   ادامه

ظرفيت جنس  محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي / دانشگاه يا پرديس محل تحصيل   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

  16018 سيآموزش زبان انگلي 1  مرد محل خدمت مالير/جوكار، سامن، مخصوص داوطلبان بومي مالير/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  16019 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت سامن/جوكار، سامن، مخصوص داوطلبان بومي مالير/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
محل خدمت جوكار/جوكار، سامن، مخصوص داوطلبان بومي مالير/ پرديس شهيد بهشتي زنجان   16020 آموزش زبان انگليسي 1  مرد
  16021 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت نهاوند/خزل، وص داوطلبان بومي نهاوندمخص/ پرديس شهيد بهشتي زنجان
  16022 آموزش زبان انگليسي 1  مرد محل خدمت فامنين/مخصوص داوطلبان بومي فامنين/ پرديس شهيد بهشتي زنجان

 مخصوص داوطلبان بومي استان يزد
  16023 آموزش زبان انگليسي 1  مرد  تفت، نير، محل خدمت ابركوه/نير، ابركوه، بومي تفتمخصوص داوطلبان / پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

نير، ابركوه، محل خدمت تفت/نير، ابركوه، مخصوص داوطلبان بومي تفت/ پرديس رسالت زاهدان   16024 آموزش زبان انگليسي 1  زن
  16025 آموزش زبان انگليسي 1  مرد مهريز، مروست، محل خدمت خاتم/مروست، خاتم، مخصوص داوطلبان بومي مهريز/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان
  16026 آموزش زبان انگليسي 2  مرد )اشكذر(صدوق، ميبد، محل خدمت اردكان)/اشكذر(صدوق، اردكان، مخصوص داوطلبان بومي ميبد/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  16027 آموزش زبان انگليسي 1  زن )اشكذر(صدوق ، اردكان، محل خدمت ميبد)/اشكذر(صدوق، اردكان، ومي ميبدمخصوص داوطلبان ب/ پرديس رسالت زاهدان
  16028 آموزش زبان انگليسي 3  مرد زارچ، محل خدمت يزد/زارچ، مخصوص داوطلبان بومي يزد/ پرديس خواجه نصير الدين طوسي كرمان

  16029 آموزش زبان انگليسي 1  زن زارج، محل خدمت يزد/زارچ، مخصوص داوطلبان بومي يزد/ پرديس رسالت زاهدان

  
  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات  رشته

  :تذكر خيلي مهم
هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي از شرايط و ضوابط مؤسسـات ذيـربط منـدرج در      داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1

از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه و همچنين اين دفترچه راهنما  اولسسات در فصل ؤا و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه مه پيوستبخش 
  . مطلع گردندنيز اين دفترچه راهنما   )ها پيوست(م چهارفصل مندرج در ، ارائه خدمات دانشجويي هر مؤسسه

مجلس محترم شـوراي اسـالمي و مصـوبه     10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  در دانشگاه قانون سنجش و پذيرش دانشجو 5براساس ماده  - 2
تعدادي پذيرش براي ، ها و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 9/8/95جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  هفتمين
هـاي   لذا پذيرش در تعدادي از كدرشـته محـل  . شود ش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام ميها و مؤسسات آموز دانشگاهتحصيلي  هاي از رشته
هـاي   پـذيرش در كليـه كدرشـته   . پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(صرفاً براساس سوابق تحصيلي ، و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ها دانشگاه

   . به روش متمركز خواهد بود، گيرد رت ميتحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صو
التحصـيلي   در مدارك تحصيلي فـارغ » صرفاً براساس سوابق تحصيلي«نوع پذيرش ، براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو: توجه

  . درج نخواهد شد، شوند ها پذيرفته مي دانشجوياني كه در اين كدرشته
 مشهد -) ع(دانشگاه غير انتفاعي امام رضا

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
40 - زن  -  محل تحصيل خواهران پرديس رضوان مترجمي زبان انگليسي با آزمون  22442

40 - - مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22441
40 - زن  - پرديس رضوانمحل تحصيل خواهران  آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22443

 قم -) ع(دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم

16 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22444
 دانشگاه غير انتفاعي چابهار

60 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي يليصرفا با سوابق تحص  22445
 مشهد -دانشگاه غير انتفاعي خيام 

60 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي با آزمون  22446
60 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22447

 قزوين -دانشگاه غير انتفاعي دانش البرز 

60 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي با آزمون  22448
60 - زن مرد زبان انگليسيآموزش  صرفا با سوابق تحصيلي  22449
60 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22450

 اصفهان -دانشگاه غير انتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22451
60 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي ا با سوابق تحصيليصرف  22452

 اصفهان - دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22453
60 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22454

 نور -دانشگاه غير انتفاعي عالمه محدث نوري 

60 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22455
 يزد -دانشگاه غير انتفاعي علم و هنر 

60 - زن  مرد  محل تحصيل واحد يزد آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22456
 بابل - دانشگاه غير انتفاعي علوم و فنون مازندران 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22457
 قم -غير انتفاعي مفيد دانشگاه 

45 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي با آزمون  22458
 اروميه -موسسه غير انتفاعي آذرآبادگان 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22459
60 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22460

 ساري -ندران موسسه غير انتفاعي اديب ماز

60 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22461
 )محل تحصيل واحد تهران(دماوند  -موسسه غير انتفاعي ارشاد 

50 - زن -   مترجمي زبان انگليسي با آزمون  22462
50 - زن - آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22463
50 - زن - يات انگليسيزبان و ادب صرفا با سوابق تحصيلي  22464



 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   35 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 دماوند -موسسه غير انتفاعي ارشاد 

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
50 - -  مرد  محل تحصيل واحد دماوند آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22465

50 - -  مرد حد دماوندمحل تحصيل وا زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22466
50 - -  مرد محل تحصيل واحد دماوند مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22467

 يزد -) ع(موسسه غير انتفاعي امام جواد

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22468
 فوالد شهر اصفهان -ير انتفاعي امين موسسه غ

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22469
60 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22470

 چابهار -موسسه غير انتفاعي بهار انديشه 

60 - زن مرد   كارداني مترجمي زبان انگليسي تحصيليصرفا با سوابق   22471
 مشهد -موسسه غير انتفاعي بينالود 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22472
60 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22473

 مشهد -موسسه غير انتفاعي تابران 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22474
60 - زن ردم مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22475

100 - زن مرد كارداني آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22476
100 - زن مرد كارداني مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22477

 نيشابور -موسسه غير انتفاعي ثامن 

60 - زن مرد   انگليسيمترجمي زبان  صرفا با سوابق تحصيلي  22478
 اصفهان -موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي 

60 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22479
 خوزستان -موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي 

60 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22480
60 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22481

 كرمانشاه -موسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22482
60 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22483
100 - زن مرد كارداني مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22484

 شيراز -موسسه غير انتفاعي حافظ 

60 - زن مرد   زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22485
100 - زن مرد كارداني مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22486

 گرگان - موسسه غير انتفاعي حكيم جرجاني 

60 - زن مرد   گليسيآموزش زبان ان صرفا با سوابق تحصيلي  22487
 مشهد -موسسه غير انتفاعي حكيم طوس 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22488
 محمودآباد -موسسه غير انتفاعي خزر 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22489
60 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22490
60 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22491

 تبريز - موسسه غير انتفاعي دانشوران 

60 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22492
100 - زن مرد كارداني مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22493

 تبريز -موسسه غير انتفاعي ربع رشيدي 

60 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22494
 رامسر -موسسه غير انتفاعي رحمان 

60 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22495
 شيراز -موسسه غير انتفاعي زند 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22496
60 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22497
60 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22498
100 - زن مرد كارداني مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22499

 ساري - موسسه غير انتفاعي سنا 

100 - زن مرد   كارداني آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22500
 قزوين -موسسه غير انتفاعي سهروردي 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22501
 گنبدكاووس -موسسه غير انتفاعي شرق گلستان 

100 - زن مرد   كارداني آموزش زبان انگليسي تحصيليصرفا با سوابق   22502
 كرمانشاه -موسسه غير انتفاعي شهيد رضايي 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22503
 اصفهان - موسسه غير انتفاعي صبح صادق 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22504
60 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي تحصيلي صرفا با سوابق  22505

 قم -موسسه غير انتفاعي طلوع مهر 
40 - -  مرد  محل تحصيل واحد برادران مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22506
40 - زن  - محل تحصيل واحد خواهران مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22507

 زنجان -موسسه غير انتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي 

100 - نز مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22508
100 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22509



 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   36 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 مشهد -موسسه غير انتفاعي عطار 

 توضيحات
 جنس پذيرش

 ظرفيت پذيرش
 عنوان رشته نيمسال

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

دوم زن مرد اول
60 - زن مرد   زبان انگليسي آموزش صرفا با سوابق تحصيلي  22510

 رفسنجان -موسسه غير انتفاعي عالمه جعفري 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22511
 اصفهان -موسسه غير انتفاعي علوم و فنّاوري سپاهان 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22512
 قائمشهر -غير انتفاعي فروردين  موسسه

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22513
 )ويژه خواهران( خميني شهر اصفهان -موسسه غير انتفاعي فيض االسالم 

60 - زن -   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22514
 موسسه غير انتفاعي كار

60 - زن  مرد  محل تحصيل واحد قزوين مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22515
 موسسه غير انتفاعي كرمان

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22516
60 - زن مرد زبان و ادبيات انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22517
60 - زن مرد مترجمي زبان انگليسي وابق تحصيليصرفا با س  22518

 تهران - موسسه غير انتفاعي مجازي فاران مهر دانش 
120 - زن  مرد  دوره مجازي آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22519

 آبيك -موسسه غير انتفاعي موالنا 

60 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22520
 كاشانموسسه غير انتفاعي مهد علم پوياي 

60 - زن مرد   آموزش زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22521
 تبريز - ) ص(موسسه غير انتفاعي نبي اكرم

60 - زن مرد   مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22522
 اردبيل -موسسه غير انتفاعي نوين 

60 - زن مرد   زبان و ادبيات آلماني يصرفا با سوابق تحصيل  22523
  

  هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور شتهر
  :خيلي مهم اتتذكر
فصل اول هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور از شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور مندرج در  داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1

 . اين دفترچه راهنما مطلع گردند
  . صورت خواهد گرفت» نيمسال اول«هاي متمركز براي  و در رشته» زن و مرد«يام نور از ميان داوطلبان هاي دانشگاه پ محل  پذيرش در كليه كدرشته - 2
مجلـس محتـرم شـوراي اسـالمي و      10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  - 3

پذيرش ، ها و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 9/8/95مورخ جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو  هفتمينمصوبه 
لـذا پـذيرش در تعـدادي از    . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي دانشگاهتحصيلي  هاي تعدادي از رشتهبراي 

پذيرش در . پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(صرفاً براساس سوابق تحصيلي ، عيو مؤسسات آموزش عالي غيرانتفا ها هاي دانشگاه كدرشته محل
   . به روش متمركز خواهد بود، گيرد هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي كليه كدرشته

التحصـيلي   در مدارك تحصيلي فـارغ » ق تحصيليصرفاً براساس سواب«نوع پذيرش ، براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو: توجه
  . درج نخواهد شد، شوند ها پذيرفته مي دانشجوياني كه در اين كدرشته

 مركز بناب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22182
 مركز تبريز -يام نور استان آذربايجان شرقي دانشگاه پ

زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22183
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22184

 مركز شبستر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22185
50 جمي زبان انگليسيمتر صرفا با سوابق تحصيلي  22186

 مركز مراغه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22187

 مركز مرند -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22188

 مركز ميانه -پيام نور استان آذربايجان شرقي دانشگاه 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22189

 واحد آذرشهر -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22190
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22191

 واحد اهر -گاه پيام نور استان آذربايجان شرقي دانش
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22192

 واحد خسروشاه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22193

 مركز اروميه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22194
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22195

 مركز بوكان - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  22196 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز خوي - ام نور استان آذربايجان غربي دانشگاه پي
 صرفا با سوابق تحصيلي  22197 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز مهاباد - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22198 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز مياندواب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22199 زبان انگليسي مترجمي  50

 مركز نقده - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22200 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد اشنويه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22201 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد سردشت - ام نور استان آذربايجان غربي دانشگاه پي
 صرفا با سوابق تحصيلي  22202 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد سيه چشمه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22203 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد فيرورق - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22204 و ادبيات انگليسي زبان  50

 واحد قره ضياالدين - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22205 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22206 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز خلخال -ه پيام نور استان اردبيل دانشگا
 صرفا با سوابق تحصيلي  22207 مترجمي زبان انگليسي  50



 هاي خارجي زبانهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                     وم                                                    سفصل 

  ومسفصل   37 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 مركز گرمي -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22208
 ز مشكين شهرمرك -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22209
 واحد سرعين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22210
 واحد نمين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22211
 مركز آران و بيدگل -ه پيام نور استان اصفهان دانشگا

مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22212
 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22213
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22214

 مركز تيران -نور استان اصفهان دانشگاه پيام 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22215

 مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22216

 مركز دولت آباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 رفا با سوابق تحصيليص  22217
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22218

 مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22219

 مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 ق تحصيليصرفا با سواب  22220
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22221

 مركز كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22222

 مركز گلپايگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22223

 مركز نجف اباد -نشگاه پيام نور استان اصفهان دا
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22224

 مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22225

 واحد خوراسگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
يمترجمي زبان انگليس  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22226

 واحد علويجه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22227

 واحد مباركه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22228
50 مترجمي زبان انگليسي با سوابق تحصيليصرفا   22229

 مركز كرج - دانشگاه پيام نور استان البرز 
مترجمي زبان انگليسي  50 با آزمون  22230

 واحد اشتهارد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22231

 واحد ماهدشت - دانشگاه پيام نور استان البرز 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22232

 واحد نظر آباد - دانشگاه پيام نور استان البرز 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22233

 مركز ايالم - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22234

 لرانمركز ده - دانشگاه پيام نور استان ايالم 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22235

 مركز برازجان -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22236

 )محل تحصيل سعدآباد(مركز برازجان  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
مترجمي زبان انگليسي  50 ق تحصيليصرفا با سواب  22237

 مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22238
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22239

 مركز بين المللي عسلويه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
مترجمي زبان انگليسي  50 يليصرفا با سوابق تحص  22240

 واحد بندر ديلم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22241

 واحد بندر گناوه -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22242

 واحد جم -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
گليسيمترجمي زبان ان  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22243

 تهران جنوب - دانشگاه پيام نور استان تهران 
زبان و ادبيات انگليسي  50 با آزمون  22244

 تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران   ادامه
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 با آزمون  22245 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اسالمشهر - م نور استان تهران دانشگاه پيا
 صرفا با سوابق تحصيلي  22246 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22247 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز پرند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22248 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز حسن آباد - ان دانشگاه پيام نور استان تهر
 صرفا با سوابق تحصيلي  22249 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز دماوند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22250 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز ورامين - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 ليصرفا با سوابق تحصي  22251 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22252 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ري - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 با آزمون  22253 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد شهر جديد پرديس - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22254 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد شهريار - ن تهران دانشگاه پيام نور استا
 صرفا با سوابق تحصيلي  22255 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد لواسانات - دانشگاه پيام نور استان تهران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22256 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز بروجن - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 فا با سوابق تحصيليصر  22257 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز شهركرد - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22258 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22259 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اردل - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22260 سيمترجمي زبان انگلي  50

 واحد جونقان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22261 زبان و ادبيات انگليسي  50

 واحد سامان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22262 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد شلمزار - پيام نور استان چهار محال و بختياري دانشگاه 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22263 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد گندمان - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22264 مترجمي زبان انگليسي  50

 د لردگانواح - دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22265 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز طبس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22266 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 يليصرفا با سوابق تحص  22267 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22268 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22269 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22270 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد اسديه -انشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي د
 صرفا با سوابق تحصيلي  22271 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد نهبندان -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22272 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22273 مترجمي زبان انگليسي 50

محل (مركز تربت حيدريه  -نشگاه پيام نور استان خراسان رضوي دا
 )تحصيل دولت آباد زاوه

 صرفا با سوابق تحصيلي  22274 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز سبزوار -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22275 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22276 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22277 زبان و ادبيات انگليسي  50

 مركز كاشمر -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22278 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22279 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22280 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22281 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
 رفا با سوابق تحصيليص  22282 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22283 مترجمي زبان انگليسي 50
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 مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22284
 تربت جام واحد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22285
 واحد جوين نقاب -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22286
 واحد چناران -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

مترجمي زبان انگليسي  50 تحصيليصرفا با سوابق   22287
 واحد سرخس -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22288
 مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 

زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22289
50 مترجمي زبان انگليسي ليصرفا با سوابق تحصي  22290

 واحد جاجرم -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22291

 واحد شيروان -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22292

 واحد گرمه -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22293

 مركز آبادان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22294

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22295
50 بان انگليسيمترجمي ز صرفا با سوابق تحصيلي  22296

 مركز بهبهان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22297

 مركز خرمشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22298
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22299

 مركز دزفول -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22300
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22301

 مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 با سوابق تحصيلي صرفا  22302

 مركز شادگان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22303

 واحد آغاجاري -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22304

 واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22305

 واحد ايذه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22306

 واحد باغملك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22307

 واحد شوشتر -نور استان خوزستان  دانشگاه پيام
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22308

 واحد ماهشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22309

 واحد هنديجان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22310

 مركز ابهر - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22311
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22312

 مركز زنجان - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 تحصيليصرفا با سوابق   22313
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22314

 مركز قيدار - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22315
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22316

 واحد خرمدره - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
ي زبان انگليسيمترجم  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22317

 مركز دامغان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22318
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22319

 مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22320
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22321

 مركز شاهرود - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22322
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22323

 مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  22324 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22325 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ايوانكي - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22326 زبان و ادبيات انگليسي  50

 مركز ايرانشهر -انشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان د
 صرفا با سوابق تحصيلي  22327 زبان و ادبيات انگليسي  50

 مركز چابهار -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22328 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز زابل -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22329 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز زاهدان -دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22330 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22331 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد نيك شهر -وچستان دانشگاه پيام نور استان سيستان و بل
 صرفا با سوابق تحصيلي  22332 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز اوز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22333 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22334 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22335 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22336 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22337 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز داراب -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22338 يسيمترجمي زبان انگل  50

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22339 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22340 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز صفاشهر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 سوابق تحصيليصرفا با   22341 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22342 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22343 مترجمي زبان انگليسي 50

 )محل تحصيل خشت(مركز كازرون  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 ق تحصيليصرفا با سواب  22344 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22345 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد آباده طشك -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22346 زبان و ادبيات انگليسي  50
 ليصرفا با سوابق تحصي  22347 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اقليد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22348 زبان و ادبيات انگليسي  50

 واحد خنج -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22349 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد زرقان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22350 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد سروستان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22351 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد فراشبند -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22352 زبان و ادبيات انگليسي  50

 ارزينواحد قير و ك -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22353 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد الر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22354 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد مرودشت -دانشگاه پيام نور استان فارس 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22355 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد نودان -استان فارس  دانشگاه پيام نور
 صرفا با سوابق تحصيلي  22356 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز بويين زهرا -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22357 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز قزوين -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 وابق تحصيليصرفا با س  22358 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22359 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد شال -دانشگاه پيام نور استان قزوين 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22360 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22361 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد سلفچگان -ور استان قم دانشگاه پيام ن
 صرفا با سوابق تحصيلي  22362 مترجمي زبان انگليسي  50
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 مركز سنندج - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
ظرفيت عنوان رشته نحوه پذيرش كدرشته محل

زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22363
50 مترجمي زبان انگليسي ق تحصيليصرفا با سواب  22364

 مركز مريوان - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22365
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22366

 واحد سقز - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22367
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22368

 واحد كامياران - دانشگاه پيام نور استان كردستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22369

 مركز جيرفت -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22370

 مركز سيرجان -نور استان كرمان  دانشگاه پيام
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22371

 مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22372
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22373

 واحد راين - دانشگاه پيام نور استان كرمان
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22374

 واحد شهر بابك -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22375

 واحد كشكوييه -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22376

 مركز اسالم آباد غرب -انشگاه پيام نور استان كرمانشاه د
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22377

 مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22378

 مركز سنقر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
زبان انگليسيمترجمي   50 صرفا با سوابق تحصيلي  22379

 مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22380

 واحد پاوه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22381

 واحد كنگاور -تان كرمانشاه دانشگاه پيام نور اس
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22382

 مركز ياسوج -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22383
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22384

 واحد دهدشت -استان كهگيلويه و بوير احمد دانشگاه پيام نور 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22385

 مركز بندر تركمن - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22386
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22387

 مركز گرگان - نور استان گلستان دانشگاه پيام 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22388

 مركز گنبد كاووس - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22389

 واحد آزاد شهر - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 رفا با سوابق تحصيليص  22390

 واحد كالله - دانشگاه پيام نور استان گلستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22391

 مركز تالش -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22392

 مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
زبان انگليسي مترجمي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22393

 مركز رودسر -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22394

 واحد آستارا -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22395

 مركز الشتر -ان دانشگاه پيام نور استان لرست
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22396

 مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22397

 مركز بروجرد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
مترجمي زبان انگليسي  50 يليصرفا با سوابق تحص  22398

 مركز خرم آباد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
زبان و ادبيات انگليسي  50 صرفا با سوابق تحصيلي  22399
50 مترجمي زبان انگليسي صرفا با سوابق تحصيلي  22400

 واحد ازنا -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
نحوه پذيرش كدرشته محل عنوان رشته ظرفيت

 صرفا با سوابق تحصيلي  22401 يسيمترجمي زبان انگل  50

 واحد دورود -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22402 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد كوهدشت -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22403 مترجمي زبان انگليسي  50

 ركز آملم - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22404 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز بابل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22405 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22406 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بهشهر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22407 ترجمي زبان انگليسيم  50

 مركز تنكابن - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22408 زبان و ادبيات انگليسي  50

 مركز رامسر - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22409 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز ساري - ور استان مازندران دانشگاه پيام ن
 صرفا با سوابق تحصيلي  22410 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22411 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز محمود آباد - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22412 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد بهنمير - ن مازندران دانشگاه پيام نور استا
 صرفا با سوابق تحصيلي  22413 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد رينه - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22414 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22415 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد نكا - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22416 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22417 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22418 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22419 جمي زبان انگليسيمتر  50

 مركز ساوه -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22420 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22421 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بندر عباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22422 نگليسيزبان و ادبيات ا  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22423 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بندر لنگه -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22424 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز بين المللي كيش -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22425 ليسيمترجمي زبان انگ  50

 مركز ميناب -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22426 زبان و ادبيات انگليسي  50

 واحد بندر خمير -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22427 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد قشم -گان دانشگاه پيام نور استان هرمز
 صرفا با سوابق تحصيلي  22428 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز اسد آباد -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22429 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز كبودر آهنگ -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 ليصرفا با سوابق تحصي  22430 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز مالير -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22431 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22432 مترجمي زبان انگليسي  50

 واحد فامنين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22433 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22434 مترجمي زبان انگليسي  50

 مركز رضوانشهر صدوق - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22435 زبان و ادبيات انگليسي  50
 ا سوابق تحصيليصرفا ب  22436 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22437 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22438 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد 
 صرفا با سوابق تحصيلي  22439 زبان و ادبيات انگليسي  50
 صرفا با سوابق تحصيلي  22440 رجمي زبان انگليسيمت 50
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ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 40 صفحه ها پيوست
 

  
  
  
  
  :ءكارايي اعضا) 1
اي  اندازي پايگاه امكانات رايانه شهيد چمران اهواز و عالمه طباطبايي تهران مبادرت به راه، شهيد بهشتي تهران ،تهران، )س(هاي الزهرا با توجه به اينكه دانشگاه  -

هـاي مـذكور را در اولويـت     هاي تحصيلي موجود در دانشگاه شود كه رشته لذا بدينوسيله به داوطلبان نابينا توصيه مي، اند نموده) روشندل(ويژه دانشجويان نابينا 
  . هاي تحصيلي مورد عالقه خود قرار دهند اب رشتهانتخ

 :هنر  آزمايشي  گروه  تحصيلي  هاي مورد نياز در رشته  الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل) 1-1
 . برخوردار باشند  و رواني)  ادراري  و دستگاه  هاضمهجهاز ،  خون  گردش،  تنفس،  از لحاظ قلب(  جسماني  بايد از سالمت  است  ذيل آمده  در جدول  كه  جز موارد خاص  به  داوطلبان  كليه

 گروه آزمايشي هنر حصيليت  هاي يا رشته  رشته  نام  رشته  عضو غيرمؤثر در انتخاب  نقص  نوع

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

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

،  نقاشـي ،  دسـتي  صـنايع  ،  نعتيصـ  طراحـي  ،  عكاسي،  تصويري  ارتباط
  . آثار تاريخي  و مرمت  و لباس  پارچه  طراحي

.  شناسي مردم و شناسي  باستان ،  سازي  مجسمه، سينما،  نمايش .  است  ضروري  بدن  كامل  سالمت
 معلوليـت   باشد ايـن   داشته  جسمي  معلوليت  طلبداو  كه  در صورتي،  است  ضروري بدن  كامل  از سالمت  برخورداري

 . باشد موسيقي  رشته   عملي  آزمون  مراحل  انجام  نبايد مانع 
  . يموسيقي جهان  نوازندگي،  موسيقي ايراني  نوازندگي

  
  

  :هاي خارجي زبان  آزمايشي  گروه  تحصيلي  هاي مورد نياز در رشته  الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل) 2-1
  

 هاي خارجي گروه آزمايشي زبان حصيليت  هاي يا رشته  رشته  نام  رشته  عضو غيرمؤثر در انتخاب  نقص  نوع

و  تكلـم  قدرت، شنواييضعف در  داراي  كه  و معلوليني  ذهني  افتادگان جز عقب  به
 . است  ها بالمانع رشته  در اين  معلولين  بقيهپذيرش  ، نوشتن دارند

، انگليسـي   زبان مترجمي ،  انگليسي  دبير زبان  تربيت،  انگليسي  تو ادبيا  زبان
، ) مترجمي  و  ادبي هاي  گرايش( فرانسه  زبان. مترجمي زبان روسي،  روسي  زبان
 . اسپانيايي  و زبان  ايتاليايي  زبان،  آلماني  زبان  مترجمي،  آلماني  زبان

 . و زبان ژاپني زبان تركي استانبولي، اردو  و ادبيات  زبان،  ارمني  و ادبيات  زبان . اشته باشندالزم است كامالً سالم و هيچگونه نقص عضو ند

تكلم و نوشتن كه موجب اختالل در تحصيل ، الزم است ضعف و نقص قابل توجهي در شنوايي، هاي خارجي هاي مختلف زبان داوطلبان ورود به رشته* 
  . نداشته باشند، زباني باشد

  

 : هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي شرايط و ضوابط پذيرش و تربيت دانشجوي متعهد خدمت در رشته) 2

 :ويژه شاغلين رسمي ـ پيماني) الف
دريافـت فـرم موافقـت بـا ادامـه تحصـيل       ) 2). وزش و پـرورش مشروط به تدوام اشتغال در آمـ (نام در آزمون  داشتن حكم كارگزيني رسمي يا پيماني آموزش و پرورش در زمان ثبت) 1

توانند براي دريافت موافقت با ادامـه تحصـيل    داوطلبان مي. (فرهنگيان ويژه شاغلين رسمي و پيماني از اداره آموزش و پرورش محل خدمت براساس شرايط مندرج در دستورالعمل مربوط
عدم ارائه فرم موافقت با ادامه تحصيل فرهنگيان، توسط اداره محل خـدمت، بـه منزلـه نداشـتن     : تبصره). خدمت خود مراجعه نمايند فرهنگيان، به كارگزيني اداره آموزش و پرورش محل

عدم اشتغال ) 3. واهد شدتلقي خ» كان لم يكن«لذا در صورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقتنامه كتبي در آزمون شركت نموده و پذيرفته شود، قبولي وي . نام درآزمون است شرايط ثبت
نـام، شـروع بـه تحصـيل و حـين       ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي در زمـان ثبـت   در دانشگاه) اعم ازپيوسته و يا ناپيوسته. (هاي كارداني و باالتر به تحصيل در هر يك از دوره

كليـه  ) 5. باشـد  هاي دانشگاه فرهنگيان مصـوب وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري مـي      پيماني، پرديسهاي تحصيلي ويژه شاغلين رسمي و شدگان رشته محل تحصيل پذيرفته) 4. تحصيل
التدريس و آموزشياران نهضـت   ساير داوطلبان اعم از معلمان حق. هاي آزمايشي، مخصوص شاغلين رسمي و پيماني آموزش و پرورش است هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در همه گروه رشته

كان لم ‹‹هاي تحصيلي مزبور، قبولي آنان  هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده ودر صورت انتخاب و قبولي در هر يك از رشته مجاز به انتخاب رشته... اردادي، داوطلبان آزاد و سوادآموزي قر
ندرج در اين دفترچه، كه كليه داوطلبان ملزم به رعايت آن هستند، براي عالوه بر شرايط و ضوابط اختصاصي مذكور، رعايت شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي م) 6. تلقي خواهد شد›› يكن

نـام يـا تحصـيل،     چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص گردد كه شرايط الزم را نداشته است، در هر مرحلـه از ثبـت  ) 7. فرهنگيان نيز الزامي است
با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري، كاركنان دولت مجاز بـه اسـتفاده از مأموريـت    ) 8. هاي ناشي از آن خواهد بود ورد مكلف به پرداخت خسارتگردد وحسب م قبولي وي لغو مي

پيمـاني   -ه تحصيل فرهنگيان رسـمي  سقف سابقه خدمتي جهت ادام) 9. فرهنگيان محترم ضمن انجام خدمت، خارج از ساعت اداري موظف، ادامه تحصيل خواهند داد .باشند آموزشي نمي
توانند در آزمون شركت نموده و در صورت قبولي،  شوند با در نظر گرفتن موارد ذيل مي بازنشسته نمي 96-97فلذا فرهنگياني كه تا شروع نيمسال اول سال تحصيلي . باشد مالك عمل نمي

اند، چنانچه در زمان شروع به تحصيل، تعهد آنان به اتمام نرسيده باشـد، ملـزم بـه سـپردن تعهـد       تعهد خدمتي سپرده افرادي كه قبالً به آموزش و پرورش: 1تبصره . ادامه تحصيل نمايند
يـد نيـز حتمـاً    بر اين اساس افراد مزبور بايد سقف خدمت قانوني باقي مانده را جهت ايفاي تعهـد دوره جد . باشند مي) روزانه، شبانه، نيمه حضوري(هاي  مجدد جهت ادامه تحصيل در دوره

: 2تبصـره  . زنشسـتگي خواهنـد بـود   مورد لحاظ قرار دهند؛ در غير اين صورت مكلف به پرداخت خسارت حسب مورد مندرج در متن تعهد محضري به دليل عدم ايفاي تعهـد، در زمـان با  
گونه افراد صرفاً براساس قانون مزبور به دانشگاه محـل تحصـيل تعهـد آمـوزش      اين. گونه تعهد خدمتي به آموزش و پرورش ندارند، تابع قانون آموزش رايگان خواهند بود افرادي كه هيچ

هـاي مربـوط بـه     شاغلين رسـمي و پيمـاني مجـاز بـه انتخـاب كدرشـته محـل       ) 10. باشند هاي نيمه حضوري نيز تابع شرايط و ضوابط مربوط مي ضمناً مشمولين دوره. رايگان خواهند سپرد
) به ويژه فرهنگيـان رسـمي ـ پيمـاني    (هاي مربوط  داوطلبان آزاد در صورت انتخاب كدرشته محل) 11. باشند رهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي نميكارشناسي پيوسته دانشگاه ف

  .باشد مسؤوليت ناشي از عدم رعايت ضوابط به عهده داوطلب ميتحت هر شرايطي قبولي آنان لغو خواهد شد و 

 :ويژه داوطلبان آزاد) ب
سازمان اداري و اسـتخدامي كشـور، وزارت آمـوزش و پـرورش بـراي تـأمين و        11/2/1396-1147257در راستاي اجراي مفاد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و به استناد مجوز 
تحصيلي در كارشناسي پيوسـته بـراي دانشـگاه فرهنگيـان و دانشـگاه       هاي مختلف هاي اسالمي و نياز دوره تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود، متناسب با مباني و ارزش

هاي عمومي و اختصاصي و ساير شرايط و ضوابط منـدرج در ايـن دفترچـه و     داوطلبان در صورت احراز صالحيت. پذيرد تربيت دبير شهيد رجايي، از ميان داوطلبان واجد شرايط دانشجو مي
  . از انتخاب رشته و موفقيت در مراحل مزبور، در صورت قبولي، ادامه تحصيل نمايندتوانند پس  هاي بعدي آزمون مي اطالعيه
 :شرايط عمومي) الف

) 4. يرانالتزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ا) 3. اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) 2. تابعيت جمهوري اسالمي ايران) 1
عدم اعتياد به مـواد مخـدر، دخانيـات و الكـل و هـر نـوع مـواد        ) 6. نداشتن سابقه محكوميت جزائي يا كيفري مؤثر) 5. داشتن سالمت كامل رواني، جسماني و توانايي انجام وظايف محوله

  .دانشگاهي يا متوسطه دوم داشتن گواهينامه پايان دوره پيش) 7. اعتيادآور



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                مچهارفصل 

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 41 صفحه ها پيوست
 

 : شرايط اختصاصي) ب
هـاي   بـه نهادهـا و سـازمان   ) دائم يا موقت(گونه رابطه استخدامي يا تعهد خدمت  نداشتن هيچ) 2. و باالتر در زير گروه مربوط در آزمون سراسري 6500كسب حداقل نمره علمي كل ) 1

حداكثر معدل كل، تحـت  : تبصره). معدل سه پايه اول، دوم و سوم(دوم  ره متوسطهدو در 15داشتن حداقل معدل كل ) 3). ي تحصيل در دانشگاه از آغاز تا پايان دوره(دولتي و غيردولتي، 
محاسبه سن هـر داوطلـب بـا توجـه بـه منـدرجات اصـل        : 1تبصره ). به بعد 1/7/1374(سال تمام در بدو ورود به دانشگاه  22داشتن حداكثر سن ) 4. هر شرايطي تغيير نخواهد داشت

نام در آزمون، در مدارك هويتي، به ويژه تاريخ تولد داوطلب به وجـود آمـده باشـد     كند، بنابر اين تغييراتي كه پس از ثبت نام مي آن در آزمون ورودي ثبتاي است كه به استناد  شناسنامه
ابق كاري و موارد ديگر، تحت هيچ شرايطي به سـقف  انجام خدمت سربازي و يا سو: 2تبصره . اي، قبولي وي لغو خواهد شد معتبر نيست و در صورت پذيرفته شدن در آزمون، در هر مرحله

هاي اعالم شـده از سـوي    بومي بودن داوطلب در هر يك از كدرشته محل) 5. حداكثر سن ورود به دانشگاه، تحت هر شرايطي تغيير نخواهد داشت: 3تبصره . شود سني داوطلب افزوده نمي
در صورتي كه محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره متوسطه ) الف: ها به شرح ذيل است وطلبان در هر از كدرشته محلهاي تعيين بومي بودن دا مالك: 1تبصره . آموزش و پرورش

شـهر و  دانشگاهي و دو سال آخر دبيرستان براي داوطلبان نظام جديد در يك بخش، شهر و يا اسـتان باشـد، داوطلـب بـومي آن بخـش،       براي داوطلبان نظام قديم و محل اخذ مدرك پيش
بخش، شهر در صورتي كه محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر داوطلب در يك بخش، شهر و يا استان نباشد، بخش، شهر و استان محل تولد داوطلب به عنوان ) ب. شود استان تلقي مي

) د. ذرانده اند، استان محل تولد، استان بومي اينگونه داوطلبان تلقي خواهد شدداوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را در خارج از كشور گ) ج. شود و استان بومي وي در نظر گرفته مي
. اند و همچنين استان تولد ايشان نيز خارج از كشور بوده است، استان بومي اين قبيل داوطلبان شهر تهـران خواهـد بـود    داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را خارج از كشور گذرانده

داره كـل اسـتان   جوزهاي استخدامي، محل به كارگيري افراد همان بخش، شهر و استان بومي داوطلب بوده و مسؤوليت ساماندهي و بكارگيري نيز بـه عهـده همـان ا   در صورت وجود م) 6
عد مسافت، تكفل، سرپرسـتي خـانواده، فـوت والـدين و     بر اين اساس تغيير سهميه استان محل خدمت قبل از شروع به كار و ايفاي تعهد، تحت هر شرايط اعم از تأهل، تجرد، ب. خواهد بود

هـاي مـورد نيـاز     توانند رشته نمايند، در صورتي مي ها و موسسات آموزش عالي كه با استفاده از قانون آموزش رايگان تحصيل مي دانشجويان دوره روزانه دانشگاه)7. باشد ممنوع مي... غيره 
انصراف دايم خود را به محل تحصيل اعالم نموده و فرم انصـراف قطعـي از تحصـيل،     1/12/1395نام در آزمون حداكثر تا تارخ  شروع ثبت آموزش و پرورش را انتخاب نمايند كه قبل از

نمـوده باشـد در غيـر     از دانشگاه و موسسه آموزش عالي ذيـربط دريافـت   1396نام درآزمون سراسري سال  راهنماي ثبت) 1(دفترچه شماره  44مندرج در صفحه ) 3(مطابق فرم شماره 
رش بـا  برخورداري از سالمت كامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني براي حسن انجام وظيفه معلمي، با تأييد پزشك معتمد واجد شرايط آمـوزش و پـرو  ) 8. باشد صورت مجاز نمي اين

نداشتن : (قدرت بينايي) 8-2). داي كلمات وعبارات به طور كامل و نداشتن لكنت زبان به هر ميزانتوانايي دررعايت مخارج تمام حروف وا: (توانايي گفتاري) 8-1: مالكها و معيارهاي زير
؛ هر نوع نقص ميدان بينايي در يك يا هردوچشـم؛ دوربينـي   )در دو چشم، پس از اصالح با عينك 10/16+10در يك چشم، پس ازاصالح با عينك ونداشتن ديدكمتر از 10/10ديدكمتراز

هايي كـه   هاي گروه هنر و رشته هاي آموزش ابتدايي و رشته براي رشته(ان ونيستاگموس شديد هردو چشم؛ ضايعات وسيع، شديد و غيرقابل درمان در هر دو قرنيه؛ كور رنگي غير قابل درم
 40كمي شـنوايي داوطلـب نبايـد بـيش از     : (قدرت شنوايي) 8-3. شم؛ نابينايي در يك چ)ها بالمانع است باشد، ممنوع بوده و در بقيه رشته ها ضروري مي شناخت رنگ و طيف نوري در آن

با توجه به مقتضيات هر استان و متناسب با وظايف شغل معلمي به تشخيص اداره كل آمـوزش  : قد، وزن) 8-4). متري به خوبي بشنود 6بل باشد داوطلب بايد صداي نجوا را از فاصله  دسي
حداقل قد الزم براي داوطلبان رشته تربيت بدني و علوم . گيرد رات كه درمرحله مصاحبه تخصصي و انجام معاينات پزشكي، مورد سنجش قرارميو پرورش استان مربوط، طبق ضوابط و مقر

ضو مشهود و تغيير شكل مـادرزادي  نداشتن نقص ع) 8-5. باشد ها و مؤسسات آموزش عالي مي ورزشي، مطابق ضوابط مربوط به داوطلبان ورود به رشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه
اسـتفاده از دسـت و پـاي مصـنوعي نقـص عضـو تلقـي        (هاي ظاهري و نمايان بـدن   ها و نداشتن كراهت منظر در اثر سوختگي، سوانح يا ديگر عوامل در صورت يا قسمت يا اكتسابي، اندام

هـاي خـوني نظيـر     پالك، پاركينسون و بيمـاري  هاي قلبي، اسكروز آن ، سيروز كبدي، آسم، نارسايي كليه، بيماريالعالج از قبيل ديابت هاي مزمن و صعب عدم ابتال به بيماري) 8-6). شود مي
احـراز سـالمت روانـي براسـاس نظـر روان شـناس       ) 8-7. لوسمي، كم خوني شديد مقاوم به درمان، تاالسمي ماژور و هر نوع بيماري شناخته شده به تشخيص پزشك معتمد واجد شـرايط 

برخورداري از استعداد، عالقه و انگيزه معلمي، عامل بودن ) 9). ص و متعمد آموزش و پرورش داراي نظام روان شناسي از سازمان نظام روان شناسي و مشاوره جمهوري اسالمي ايرانمتخص
هايي كه بـه صـورت    محل خدمت كد رشته محل) 10. م ديني، به ويژه قرآن كريمبه اخالق و رفتار متناسب با شأن و جايگاه معلمي، برخورداري از قدرت تعامل با ديگران آشنايي با تعالي

خواهـد بـود كـه بعـد از فراغـت از      ) استان بـومي داوطلـب  (باشد در اختيار اداره كل آموزش و پرورش استان مربوط  مي) منطقه/ شهرستان/چند شهر(استاني، شهرستاني و يا در يك بوم 
هـاي   از ميـان واجـدين شـرايط در آزمـون براسـاس اولويـت      ) 11. عدم مراجعه به محل خدمت تعيين شده، به منزله استنكاف تلقي خواهد شد. د شدتحصيل به صورت قطعي تعيين خواه

ظرفيـت پـذيرش، عـالوه بـر     از معرفي شـدگان دو برابـر   ) 12. هاي عمومي و تخصصي معرفي خواهند شد انتخابي، دو برابر ظرفيت پذيرش براي انجام مصاحبه تخصصي و احراز صالحيت
موفقيـت در مصـاحبه   ) 13. هاي عمومي توسط گزينش، مطابق ضوابط و شرايط اختصاصي مندرج در اين دفترچه و اطالعيه بعدي، مصـاحبه تخصصـي بعمـل خواهـد آمـد      بررسي صالحيت

هـاي عمـومي بـوده و در گـزينش نهـايي كـه        شرايط مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيت داوطلبان بايد حائز. گردد هاي عمومي به منزله قبولي فرد تلقي نمي اختصاصي و بررسي صالحيت
نخبگان علمـي و مهـارتي، مخترعـان،    ) 14. گردد، داراي نمره علمي نهايي در مقايسه با سايرداوطلبان نيز بوده باشند براساس ضوابط مربوط توسط سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي

. واهنـد شـد  دهاي علمي، فرهنگي، هنري و مهارتي، جشنواره خوارزمي در شرايط علمي برابر، براساس كد رشته محل انتخـابي، از اولويـت پـذيرش برخـوردار خ    مبتكران، برگزيدگان المپيا
د از اتمام زمان مصاحبه به مدارك ارائه شده جديد مندي از امتياز مربوط به مدارك امتيازآور در مصاحبه اختصاصي صرفاً در انجام مصاحبه قابل محاسبه و احتساب است و بع بهره: تبصره

هاي علمـي، مصـاحبه اختصاصـي و     جذب و بكارگيري افراد در صورت موفقيت در آزمون) 16. هاي پايه و علوم فناوري اطالعات احراز توانايي در مهارت) 15. امتيازي تعلق نخواهد گرفت
سال در بدو  28داشتن حداكثر ) 17. اي كه تعهد محضري به آموزش و پرورش سپرده امكان پذير خواهد بود كارشناسي در رشته هاي عمومي و اخالقي و دارا بودن مدرك تأييد صالحيت

بودن به اخـالق و   برخورداري از حسن شهرت، عامل) 19. شود سپردن تعهد عدم جابه جايي ده ساله برون استاني در استاني كه استخدام مي) 18. استخدام قطعي بعد از فراغت از تحصيل
قانون اصالح موادي از وظيفه عمومي  6ماده  1و تكليف مقرر در تبصره  29/7/63قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب  7به موجب ماده   )20. رفتار نيكو و متناسب با شأن و جايگاه معلمي

آموزش و پرورش قبل اشتغال به كار در آموزش و پرورش و صدور حكم استخدام رسمي قطعي، هاي وابسته به  التحصيالن ذكور دانشگاه مجلس شوراي اسالمي، فارغ 16/9/1390مصوب 
در صورت عدم مراجعه براي گذراندن دوره آموزش رزم هرمشكلي درراستاي تبديل وضعيت استخدامي به عهده دانشجو خواهـد  . باشند مكلف به گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتي مي

 . بود

 : تذكرات) ج
تحصـيل  . به آموزش و پرورش تعهد خـدمت محضـري بسـپارند   ) سال نخواهد بود 8حداقل آن كمتر از (ذيرفته شدگان مكلفند در آغاز تحصيل خود به ميزان دو برابر مدت تحصيل پ) 1

شدگان آزمون سراسـري، پـس از تأييـد     معلمان از بين پذيرفتهپذيرش دانشجو ) 2. باشد آنان در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي منوط به سپردن تعهدمحضري مي
عنـوان دانشـجو معلـم متعهـد خـدمت بـه وزارت        پذيرفته شدگان نهايي با رعايت مقررات مربوط، به . پذيرد صالحيت عمومي و تخصصي آنان توسط وزارت آموزش و پرورش، صورت مي

آموختگي به ميزان دو برابر مدت تحصيل خـود، در   م در محل قبولي، به آموزش و پرورش تعهد محضري بسپارند كه پس از دانشنا شوند و بايد پيش از ثبت آموزش و پرورش پذيرفته مي
حقوق  پرداخت. شود آنان محسوب مي) سال دوره كارشناسي 4حداكثر (مدت تحصيل دانشجو معلمان جزء سوابق خدمت . شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت نمايند محل تعيين 

تحصيل دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيـر  ) 3. سال طول تحصيل دوره كارشناسي، مجاز خواهد بود 4كارآموزي تحت هر شرايطي، صرفاً حداكثر براي 
ادامه تحصيل متعهدين خدمت ) 5. باشد عالي دولتي و غيردولتي و بالعكس ممنوع مي ها و مؤسسات آموزش انتقال دانشجو به ساير دانشگاه) 4. باشد شهيد رجايي به صورت شبانه روزي مي

. هاي مورد نياز آموزش و پرورش امكان پذيرخواهـد بـود   قانون متعهدين خدمت با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوط صرفاً در رشته 4به وزارت آموزش و پرورش، با رعايت مفاد ماده 
ها و بالعكس در بدو ورود و يا در طـول تحصـيل تحـت هـيچ شـرايطي امكـان پـذير         يش، تغيير اولويت انتخابي، تغيير دوره تحصيلي، انتقال و جابجايي در بين دانشگاهتغيير رشته و گرا) 6

زش و پرورش، جذب و استخدام آنان امكان پـذير نخواهـد   ضمناً چنانچه دانشجويي تحت هر شرايطي در دوره كارداني متوقف شود، به علت عدم نياز به خدمات آنان در آمو. نخواهد بود
) 8. نام، شروع به تحصـيل و حـين تحصـيل    ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي در زمان ثبت هاي تحصيلي در دانشگاه عدم اشتغال به تحصيل همزمان در هر يك از دوره) 7. بود

هـاي تحصـيلي    از متقاضـيان رشـته  ) 9. باشد، ملزم به گذراندن دروس تربيتي هستند ير شهيد رجايي كه عنوان رشته آنها دبيري نميهاي تحصيلي دانشگاه تربيت دب پذيرفته شدگان رشته
هـاي   ه و ويژگـي ر ايـن دفترچـه بـود   مورد نياز آموزش و پرورش كه جزء معرفي شدگان چند برابر قرار گيرند در صورتي مصاحبه بعمل خواهد آمد كه داراي شرايط و ضـوابط منـدرج د  

شناس متخصص و معتمد آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تأييـد قـرار    جسماني آنان نيز توسط پزشك معتمد واجد شرايط و سالمت رواني توسط روان
انجام مصاحبه تخصصي صرفاً در مهلت مقرر . باشد نشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ميمصاحبه جزيي ازمراحل آزمون سراسري براي پذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان و دا) 10. گيرد

) 11. انجام مصاحبه مجدد و يا تمديد مهلت اعالم شده به هيچ عنوان امكان پذير نخواهد بود. باشد هاي اعالم شده ازسوي سازمان سنجش آموزش كشور امكان پذير مي مندرج در اطالعيه
هـاي   بـه منزلـه انصـراف از رشـته    ) بعد از معرفي از سوي سازمان سنجش آموزش كشـور (هاي عمومي تحت هر شرايطي  انجام مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيت عدم حضور در مراحل

هاي پرورشـي اجـرا    و مشاوره گرايش فعاليتهاي دانشگاه فرهنگيان براي رشته تحصيلي راهنمايي  در پرديس) 12. دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تلقي خواهد شد
در عـين حـال در صـورت    . كند هاي عمومي و تخصصي داوطلبي، پس از اعالم نتايج نهايي آزمون سراسري محرز گردد، حقي براي آن داوطلب ايجاد نمي چنانچه صالحيت) 13. خواهد شد

هاي دانشـگاه تربيـت دبيـر شـهيد      برخي از كدرشته محل) 14. ، امكان اقدام وجود خواهد داشت1396-97وم وجود ظرفيت پذيرش دركدرشته مربوط حداكثر تا قبل از شروع نيمسال د
طبق مصوبه شوراي عـالي  ) 15. كند گونه حقي جهت استخدام در آموزش و پرورش ايجاد نمي ها، هيچ رجايي به صورت آزاد و شبانه بوده و پذيرش دانشجو و تحصيل در اين كدرشته محل

) 16. گـردد  اي در سطوح مختلـف صـادر مـي    آيد و براساس نتايج حاصله، گواهي صالحيت حرفه و پرورش، در پايان دوره كارشناسي از دانشجو معلمان، ارزشيابي پاياني بعمل مي آموزش
نام، تحصيل و يا استخدام آزمايشي و قطعي، قبولي  ر هر مرحله از ثبتچنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص گردد كه شرايط الزم را نداشته است د

عالوه بر شرايط و ضوابط اختصاصي مذكور، رعايت شرايط عمومي و ساير ضوابط كلـي آزمـون   ) 17. هاي ناشي از آن خواهد بود گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت وي لغو مي
نام در  راهنماي ثبت) 1(شرايط و ضوابط مغاير با موارد اعالم شده در دفترچه شماره . ، كه كليه داوطلبان ملزم به رعايت آن بوده، الزامي است)1( مندرج در اين دفترچه ويا دفترچه شماره

  .گردد سايت سازمان سنجش آموزش كشور لغو مي هاي قبلي مندرج در آزمون و اطالعيه



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                مچهارفصل 

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 42 صفحه ها پيوست
 

 :و مؤسسات آموزش عاليها  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 3
  :وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دولتيها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاه )1-3

ها و مؤسساتي  بديهي دانشگاه. ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو اعالم شده است شرايط و ضوابط ذكر شده در اين بخش توسط دانشگاه )1-1-3
نمايند، شرايط و ضوابط اعالم شده را  اقدام به پذيرش دانشجو مي) متمركز بورسيه، شرايط خاص و يا نيمه(مصاحبه يا آزمون علمي  هاي داراي كه در رشته

، مبـادرت بـه   بـودن شـرايط  واجـد  مطالعه و در صورت به دقت لذا الزم است داوطلبان شرايط مذكور را . در زمان مصاحبه بررسي و كنترل خواهند نمود
  .   هاي مزبور نمايند رشتهانتخاب 

از نحـوه ارائـه خـدمات    ها و امكانات رفاهي و همچنـين   براي اطالع از وضعيت خوابگاه ،شود قبل از انتخاب رشته به كليه داوطلبان عزيز توصيه مي) 2-1-3
، مراجعه نموده و از نحوه ارائـه ايـن   ذيربط ليآموزش عامؤسسات  ها و دانشگاه هاي اينترنتي سايت، به دانشجويي هر دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي

  .خدمات اطالع حاصل نمايند
 تسـهيالت سـاير  از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس ايـاب و ذهـاب و    ،)شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه )3-1-3

شهر / گردد انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته  لذا به داوطلبان توصيه مي. باشند ر ميمعذو جـدبطور ) شبانه(رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم 
  .محل سكونت خود را انتخاب نمايند

هاي دولتي جهت تأمين نيـاز خوابگـاهي كشـور، صـندوق رفـاه       با توجه به اهميت تأمين خوابگاه براي دانشجويان و نظر به كمبود خوابگاه) 4-1-3
هـاي   هاي غيردولتي كشور از طريق شوراهاي نظارت و ارزيابي و دانشـگاه  ارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام به ساماندهي خوابگاهدانشجويان وز

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

  : )هاي علوم پزشكي بجز دانشگاه(دولتي و غيردولتي  عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه در  تحصيلي هاي مختلف  هريه دورهش )3- 5-1
 ، دانشگاه پيـام نـور و  ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي دانشگاهو پرديس خودگردان مجازي  ،حضوري ، نيمه)شبانه(نوبت دوم ( »يرروزانهغ«هاي  كليه پذيرفته شدگان دوره

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

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

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

  
  

 ها و مؤسسات آموزش عالي رايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهش
  www.hmu.ac.ir  )ويژه خواهران(ـ قم ) س(حضرت معصومهعلوم انساني ه كددانش* 

هاي اسـتان قـم الزامـي     در تمام دانشگاه) چادر( داشتن حجاب برتر) 2. گيرد خوابگاه ملكي داخل دانشگاه، به دانشجويان ورودي جديد خوابگاه خودگردان تعلق ميبا توجه به محدوديت ظرفيت ) 1
  025-33209030 :تلفن              .روبروي ورزشگاه يادگار امام ،انتهاي بلوار غدير ،قم: نشاني) 3. باشد مي
  www.narjesrafsanjan.ir  )ويژه خواهران(رفسنجان ـ  )س(علوم انساني حضرت نرجس كدهدانش* 

  034-34356625-28: تلفن                    .االنبياء، بلوار واليت ميدان خاتم، رفسنجان: نشاني
  www.shariaty.ac.ir  )يعتيدكتر شر(اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه* 

  021-55503769: نمابر     55538003-5: تلفن          .  خيابان دانشگاه ،خيابان ميعاد جنوبي ،بزرگراه شهيد تندگويان ،ميدان بهمن ،تهران: نشاني
  www.abru.ac.ir  ـ بروجرد) ره(العظمي بروجردي... ا دانشگاه آيت* 

     066-42468223: نمابر  42468320-1: تلفن        176: صندوق پستي            .آباد خرم ـبروجرد  جاده 3بروجرد، كيلومتر : نشاني
  www.araku.ac.ir  دانشگاه اراك* 

ـ ، هـاي برتـر   رتبـه (گرفته شده هاي در نظر به محدوديت خوابگاهي جهت اسكان دانشجويان پسر و دختر بر اساس اولويتاين دانشگاه با توجه) 1 . اقـدام خواهـد نمـود   ...)  دختـران و ، رم بـاالتر ت
اراك، خيابان شهيد بهشـتي، جنـب پـارك    : نشاني )2   .)34173325: ها تلفن اداره خوابگاه. (دانشگاه استفاده نمايند توانند از خوابگاه غيردولتي تحت نظر نيز مي) شبانه(دانشجويان دوره نوبت دوم 

 086-32777401-4 :تلفن        . اميركبير
  www.urmia.ac.ir  دانشگاه اروميه* 

جـاده سـرو    11كيلومتر  ،اروميه: نشاني) 2 .نمايد يدانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه با تغيير رشته، مهماني و انتقال پذيرفته شدگان رشته دكتري عمومي دامپزشكي به هيچ عنوان موافقت نم) 1
  044-32752842: نمابر          32755278 :تلفن            165 :صندوق پستي    .    پرديس نازلو

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

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

  .هزارجريب اصفهان خيابان: نشاني) 6. ددگر تغذيه با يارانه دولتي صرفاً از روز شنبه تا چهارشنبه به استثناء ايام امتحانات، برابر با ضوابط و مقررات ارائه مي دانشگاه ارائه
  www.alzahra.ac.ir  )ويژه خواهران(ـ تهران ) س(دانشگاه الزهرا* 

هاي تهـران و   به دانشجويان روزانه و شبانه ساكن استان) 3. ترم است 8حداكثر ترم مجاز استفاده از خوابگاه براي مقطع كارشناسي  )2. گيرد خوابگاه فقط به دانشجويان روزانه دانشگاه تعلق مي) 1
   1993893973: كدپستي      .خيابان ونك ،ميدان ونك، تهران: نشاني) 5 .گيرد و پرديس خوابگاه تعلق نمي ، بورسيهبه دانشجويان شبانه، شاغل) 4. گيرد البرز خوابگاه تعلق نمي

  021-88044051-8 :تلفن
  www.ilam.ac.ir  ه ايالمدانشگا* 

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

  :آورد هاي برتر به شرح جدول ذيل حمايت ويژه بعمل مي اين دانشگاه از پذيرفته شدگان با رتبه) 2. گردد طبق مقررات دانشگاه خوابگاه واگذار مي د براي مدت محدودبه دانشجويان ورودي جدي )1
  رتبه در سهميه  رديف

  رشته
  3منطقه   2منطقه   1 منطقه

  مشوق  تر از پايين  مشوق  تر از پايين  مشوق  تر از پايين

  هاي تحصيلي علوم پايه شتهر  1
4000  *  4000  *  4000  *  
3500  **  3500  **  3500  **  
3000  ***  3000  ***  3000  ***  

  هاي تحصيلي فني و مهندسي، علوم انساني و هنر رشته  2
  )4و  3هاي رديف  به غير از رشته(

2500  *  2000  *  1500  *  
2000  **  1500  **  1250  **  
1500  ***  1250  ***  1000  ***  

  شناسي و حقوق هاي روان رشته  3
800  *  600  *  500  *  
650  **  500  **  400  **  
500  ***  400  ***  300  ***  

  صنايع دستي و هاي ارتباط تصويري رشته  4
1000  *  900  *  700  *  
900  **  800  **  600  **  
700  ***  600  ***  400  ***  

  ).سال 4ماداميكه دانشجوي اين دانشگاه باشند و حداكثر به مدت (، كتابخانه، مراكز ورزشي و اينترنت ويژه خوابگاه: امكانات رفاهي رايگان از جمله* 
  ).سال 4ماداميكه دانشجوي اين دانشگاه باشند و حداكثر به مدت (هزار تومان  350اهداي كمك هزينه تحصيلي ماهيانه ***           .اهداي لپ تاپ** 

  058-32410700: نمابر         32201000: تلفن           94531-55111: كدپستي       .اسفراينجاده  4بجنورد، كيلومتر : نشاني



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                مچهارفصل 

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 43 صفحه ها پيوست
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي رايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهش
  www.basu.ac.ir  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان* 

حسابداري رزن، فنـي تويسـركان، صـنايع     هاي مديريت و امكان انتقال از دانشكده) 2 .باشد رشته مي هاي برتر هر ها با رتبه هاي خوابگاه دانشجويي، اولويت واگذاري خوابگاه به دليل محدوديت) 1
  081-38381601-10 :تلفن        .روشن شهيد احمدي همدان، چهارباغ: نشاني) 3 .دانشگاه بوعلي سينا وجود ندارد غذايي بهار، فني و مهندسي كبودرآهنگ به

  www.birgand.ac.ir  دانشگاه بيرجند* 
دانشگاه ظرفيت اسـكان   هاي هاي ملكي و استيجاري پرديس براي اكثريت پذيرفته شدگان غيربومي دوره روزانه در تمامي مقاطع تحصيلي، در خوابگاه 96-97دانشگاه بيرجند در سال تحصيلي ) 1

همچنين دانشـكده  . هاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه انجام خواهد پذيرفت دانشجويان به خوابگاههاي مذكور، تمهيدات الزم جهت معرفي  بديهي است در صورت تكميل ظرفيت خوابگاه. دارد
   .بيرجنــد، بلــوار شــهيد آوينــي، انتهــاي بلــوار دانشــگاه: نشــاني) 2. هــاي خــودگردان امكــان پــذير خواهــد بــود اقمــاري فــردوس فاقــد خوابگــاه ملكــي بــوده و اســكان دانشــجويان در خوابگــاه

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

.دهد اص ميوجه به امكانات خود به تعداد محدودي از دانشجويان خوابگاه اختصتاين دانشگاه با 
  www.pnu.ac.ir  دانشگاه پيام نور* 

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

دانشجويان روزانه غيربومي پس از امتيازبنـدي و بـا   % 60هاي موجود، فقط به  اين دانشگاه با توجه به محدوديت) 2 .كند خوابگاه واگذار نمي) نوبت دوم(دانشجويان دوره شبانه  انشگاه تبريز بهد) 1
 .پذيرفته شدگان نـدارد  هيچگونه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه مهندسي مرند ،آموزشكده فني) 4. باشد تبريز داراي خوابگاه متأهلي نمي هدانشگا )3 .برتر خوابگاه واگذار نمايد هاي اولويت رتبه

 كليه دانشجويان هب دانشكده فني مهندسي ميانه )6 .باشد وابگاه دانشجويان دختر به صورت خودگردان ميخ كند و دانشجويان پسر خوابگاه واگذار نميه ب كشاورزي و منابع طبيعي اهر آموزشكده )5
   041-33340081-9 :تلفن           51666-16471 :كدپستي          .بهمن 29بلوار ، تبريز: نشاني) 7 .نمايد دختر و پسر خوابگاه خودگردان واگذار مي

  www.srttu.ac.ir  ـ تهراندانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي * 
هاي متعهـد خـدمت بـه وزارت آمـوزش و      پذيرفته شدن و تحصيل در رشته) 2. باشد ها در پنج روز هفته داير مي مقطع كارشناسي پيوسته اين دانشگاه، حضوري بوده و كالس شيوه تحصيل در) 1

بنا بـه  ) 3. گيرد مراعات قوانين و مقررات متعهدين خدمت صورت ميپرورش پس از طي مراحل مصاحبه و فرايندهاي مرتبط و سپردن تعهد محضري با رعايت كامل مقررات آموزشي و با الزام به 
و مهندسي كامپيوتر از بين دروس منـدرج در   نياز وزارت آموزش و پرورش و طرح ساماندهي منابع انساني، انتخاب دروس اختياري در رشته هاي مهندسي برق، مهندسي مكانيك، مهندسي عمران

هاي آموزشي در اين دانشـگاه،   نامه پذيرش دانشجو، تحصيل و اجراي مقررات و آيين) 4. زي آموزش عالي با نظر و تاييد گروه آموزشي دانشگاه ميسر خواهد بودبرنامه درسي مصوب دفتر برنامه ري
  .تهران، لويزان: نشاني) 6. نماييدبراي كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اطالع رساني دانشگاه به نشاني فوق مراجعه ) 5. باشد هاي كشور مي همانند ساير دانشگاه

  021-22970033: نمابر              22970060-9: تلفن             16785-163: صندوق پستي             16788-15811: كدپستي
  www.ut.ac.ir  دانشگاه تهران* 

مربوط به پرديس فارابي دانشگاه تهران واقع در شهر قم، رعايت حجاب اسالمي با پوشش » و انديشه اسالميدانشكده معارف «و » دانشكده الهيات و معارف اسالمي«هاي مورد اجرا در  براي رشته
  .باشد چادر براي بانوان الزامي مي

  www.jahrom.ac.ir  دانشگاه جهرم* 
  071-54372254: نمابر      54372252: تلفن    .تاد مطهري، ميدان خليج فارسشهيد اسجهرم، بلوار : نشاني) 2. باشد ي امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه بصورت خودگردان مي ارائه) 1

  www.hsu.ac.ir  دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار* 
  051-44012613: نمابر            44012611: تلفن.        سبزوار، توحيدشهر: نشاني) 2. مراجعه نمايندتوانند به پايگاه اينترنتي دانشگاه  داوطلبان جهت دسترسي به اطالعات بيشتر مي) 1

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

 .هـاي خـودگردان اسـتفاده نماينـد     تواننـد از خوابگـاه   ساير دانشجويان نيز در صورت تمايل مي) 3. هفتاد درصد دانشجويان و در شهر بوشهر به پنجاه درصد دانشجويان خوابگاه تعلق خواهد گرفت
  077-33446511: نمابر         31222014: تلفن   .بلوار شهيد ماهيني، دواس ،بوشهر: نشاني) 5 .دنمراجعه نماي فوق دانشگاه به نشاني وبگاهب اطالعات بيشتر به جهت كسداوطلبان ) 4

  www.khu.ac.ir  دانشگاه خوارزمي ـ تهران* 
هـاي تهـران و    به دانشجويان نوبت دوم و دانشجويان بومي استان )2. )هاي تهران كد رشته محل( .هاي برتر خواهد بود با رتبهاسكان الويت  ،هاي دانشجويي خوابگاه به دليل محدوديت ظرفيت) 1

  .)هاي تهران و كرج كد رشته محل( گيرد البرز خوابگاه تعلق نمي
  www.du.ac.ir  دانشگاه دامغان* 

دامغـان، ميـدان دانشـگاه،    : نشـاني ) 3 .نظر دانشگاه اسكان داده خواهند شـد  هاي خودگردان زير دانشجويان شبانه نيز در خوابگاه )2 .نيمسال خوابگاه تعلق خواهد گرفت 4به دانشجويان روزانه ) 1
 023-35220087: نمابر        35220251-35220087: تلفن          3671641167: كدپستي

  www.cmu.ac.ir  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار* 
  .خوابگاه خواهران در محوطه دانشگاه قرار دارد) 3. باشد هاي مربوط مي ها بر اساس تعرفه هزينه خوابگاه )2 .گيرد ر اين دانشگاه به كليه پذيرفته شدگان خوابگاه تعلق ميد) 1

  www.razi.ac.ir  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه* 
) شـبانه ( پذيرفته شـدگان دوره نوبـت دوم  ) 2. محدوديتي ندارد اگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان دوره روزانه در سنوات مجاز تحصيليدانشگاه در و دانشگاه رازي با توجه به امكانات و ضوابط) 1

) 4 .اه خـودگردان بـا پرداخـت شـهريه خواهـد بـود      آباد، سنقر و جوانرود از طريق خوابگ هاي اسالم واگذاري خوابگاه در دانشكده) 3. توانند از خوابگاه خودگردان با پرداخت شهريه استفاده نمايند مي
  . پرديس دانشگاه ،ابريشم باغ ،طاق بستان، كرمانشاه: نشاني) 5. بررسي و پذيرفته نخواهد شد آباد، سنقر و جوانرود تا پايان تحصيل تقاضاي نقل و انتقال پذيرفته شدگان اسالم

 15ميـدان  : نشـاني دانشـكده كشـاورزي سـنقر     )7 *   083-45245012 :تلفن . دانشجو خيابان، خيابان شهيد مطهري ،آباد اسالم: شاني دانشكده فني مهندسين) 6*  083-34277604-6 :نتلف
  083-26232166 :تلفن .انتهاي خيابان امام شافعي: نشاني دانشكده مديريت و حسابداري جوانرود) 8. چهاراه سپاهان، ميرزاي شيرازي خيابان، خرداد

  www.zabol.ac.ir  بلدانشگاه زا* 
دانشگاه، خوابگاه استيجاري  ، در حد امكانات)نوبت دوم(به كليه پذيرفته شدگان دختر دوره شبانه ) 2. يافتاالمكان در خوابگاه سكونت خواهند كليه پذيرفته شدگان دختر و پسر دوره روزانه حتي)1

به پذيرفته شـدگان پـرديس دانشـگاهي     )3. شود هاي دانشجويي، خوابگاه استيجاري اختصاص داده مي ود ظرفيت خالي در خوابگاهصورت وج شود و به پذيرفته شدگان پسر دوره شبانه در داده مي
    054-31232032: نمابر         31232030: تلفن       .پرديس جديد دانشگاه ،جاده بنجار 2كيلومتر ،زابل: نشاني) 4. گيرد تعلق نمي) خوابگاه، وام و تغذيه( گونه امكانات رفاهي هيچ
  www.znu.ac.ir  دانشگاه زنجان* 

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

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

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

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

كـازرون،  : نشـاني ) 3 .مراجعـه شـود  به نشاني فوق دانشگاه گاه براي اطالع بيشتر از شرايط عمومي و رفاهي دانشگاه به وب) 2. اه خودگردان وجود دارددر اين دانشگاه امكان فراهم سازي خوابگ) 1
  071-42229080: نمابر           42226051-2 :تلفن              .چهارراه ارشاد، ابتداي خيابان طالقاني

  www.semnan.ac.ir  دانشگاه سمنان* 
 دانشجوياني كه رتبه اول در هر كد رشته تحصـيلي را احـراز نماينـد، در سـال     )2. كند به امكانات، صرفا به دانشجويان روزانه در اولين سال تحصيلي خوابگاه واگذار مي دانشگاه سمنان با توجه) 1

علوم تربيتي و دانشكده  شناسي و محل تحصيل و خوابگاه دانشكده روان )4. شبانه و پرديس خودگردان معذور است شجوياندانشگاه از ارائه خوابگاه به دان )3. كنند تحصيلي بعد خوابگاه دريافت مي
ر شهميرزاد و در فاصـله  اين دانشگاه واقع د محل تحصيل و خوابگاه آموزشكده دامپزشكي )5. باشد كيلومتري از شهرستان سمنان مي 20شهر و در فاصله  منابع طبيعي اين دانشگاه واقع در مهدي

  023-33654324-6 :تلفن مديريت امور آموزشي                    . باشد كيلومتري از شهرستان سمنان مي 24
  www.usb.ac.ir  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان* 

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

هاي خودگردان  خوابگاه توانند از امكانات دانشجويان دوره نوبت دوم و پرديس مي )5. تغذيه وجود ندارد نوبت دوم و پرديس هيچگونه امكانات رفاهي اعم از خوابگاه، سرويس اياب و ذهاب و ورهد
      054-31136280:تلفن            .مراجعه نمايند انشگاهد وبسايتاطالعات بيشتر به  داوطلبان جهت كسب )6. استفاده كنند) بخش خصوصي در سطح شهر(



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                مچهارفصل 

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 44 صفحه ها پيوست
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي رايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهش
  www.sku.ac.ir  دانشگاه شهركرد* 

. گيرد ق ميترم تحصيلي خوابگاه تعل 6از دانشجويان روزانه واجد شرايط به مدت حداكثر  %30ها به حداكثر  نامه واگذاري خوابگاه لذا مطابق شيوه. باشد اين دانشگاه داراي محدوديت خوابگاه مي) 1
. ندارد )نوبت دوم(ست اين دانشگاه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه براي دانشجويان شبانه ا بديهي .هاي غيردولتي تحت نظارت دانشگاه استفاده نمايند توانند از خوابگاه ديگر دانشجويان متقاضي مي

 20(علـوم انسـاني فارسـان واقـع در شهرسـتان فارسـان        ، دانشـكده هنـر و  )روزانه اعم از شبانه و( حقوق اسالمي صنايع دستي و فقه و هاي فرش، محل تحصيل كليه دانشجويان رشته ضمناً) 2
  . باشد ه ميخوابگا ليكن اين دانشكده براي دانشجويان شبانه فاقد ،دهد ه ميائدانشكده هنر و علوم انساني فارسان به كليه دانشجويان روزانه خوابگاه ار) 3. باشد مي )كيلومتري شهركرد

  www.uk.ac.ir  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان* 
 آزمـون دانشـگاه تسـهيالت ذيـل را بـراي دانشـجويان ممتـاز        )2. گيرد لويت به تعدادي از دانشجويان خوابگاه تعلق ميوگرفتن ا نظر باتوجه به محدوديت ظرفيت اسكان و كمبودخوابگاه با در) 1

دريافت غذا از سلف دانشجويي و استفاده از خوابگاه دانشجويي بصـورت رايگـان   . نظر گرفته است ها در هاي هنر و حقوق و رتبه كل سه رقمي در بقيه رشته تهسراسري با رتبه كل دو رقمي در رش
   . دارد و فقط خوابگاه خودگردان براي دختران وجود داردمجتمع آموزش عالي بافت براي دانشجويان دختر و پسر دوره شبانه تعهد خوابگاه ن) 3 .دريافت مبلغ ريالي معادل قيمت يك لپ تاپ

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

  .باشد دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي) 3 .و باالتر 7500هاي آزمايشي داراي نمره كل  گروه
  www.scu.ac.ir  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز* 

: نشـاني ) 3. دانشگاه هيچگونه تعهدي در برابر خوابگاه دانشجويان شـبانه نـدارد   نهشبابراي دانشجويان  )2 .گردد هاي صندوق رفاه واگذار مي خوابگاه بر اساس آيين نامه براي دانشجويان روزانه) 1
  061-33360256: نمابر         33330011-19 :تلفن         61357-83151: كدپستي   .گلستان بزرگراهاهواز، 

  www.azaruniv.edu  دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز* 
نقـل و  ) 4 .فاقد خوابگاه متاهلي استدانشگاه ) 3. به پذيرفته شدگان حائز شرايط، خوابگاه واگذار خواهد كرددانشگاه  )2. باشد جاده تبريز ـ مراغه مي  35كيلومتر در نشاني محل اصلي دانشگاه، ) 1

ها مطابق ضوابط و قوانين مربوطه بررسي  بديهي است درخواست نقل و انتقال به ساير دانشگاه. هاي تبريز ممنوع است دانشگاه به هر يك از) مهمان، انتقال دائم و تغيير رشته(انتقاالت دانشجويي 
  .مراجعه نمايند به نشاني فوقداوطلبان قبل از انتخاب رشته براي اطالع از ساير ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو در اين دانشگاه، به پايگاه اينترنتي دانشگاه  )5. خواهد شد
  041-34327500 :تلفن          53714-161 :صندوق پستي          5375171379 :كدپستي

  www.shirazu.ac.ir  دانشگاه شيراز* 
اولويت  )2 .شود رد كه بر اساس اولويت واگذار مينفر دانشجوي پسر در خوابگاه دولتي ظرفيت دا 200نفر دانشجوي دختر و  200با توجه به محدوديت خوابگاهي، دانشگاه حداكثر براي پذيرش  )1

 .شـود  كيلومتري در صورت وجود ظرفيت، خوابگـاه واگـذار مـي    100به دانشجويان روزانه ساكن اطراف شيراز تا شعاع  )3. باشد واگذاري خوابگاه، با دانشجويان داراي رتبه برتر آزمون سراسري مي
) 6 .ماييـد نمراجعـه  فـوق   دانشگاه شيراز به نشـاني وبگاه در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر در مورد خوابگاه به  )5. ه امكانات خوابگاه متأهلي نداردگونه تعهدي نسبت به ارائ دانشگاه هيچ )4

   071-31136: نمابر      6286420: تلفن       71345-1585: صندوق پستي   71946-84334: كدپستي  .بلوار جام جم، جنب صدا و سيما، ساختمان مديريت دانشگاه شيرازشيراز، : نشاني
دانشـكده  . فسا قرار دارد ـ  كيلومتري جاده قديم داراب 7كيلومتري شهر شيراز و دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب در  270شهرستان داراب در : دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب )7

   071-53546476: نمابر     36139841و  36139907تلفن     7481196711كدپستي     . باشد بگاه دانشجويي ميكشاورزي و منابع طبيعي داراب داراي خوا
    http://shirazu.ac.ir/darab: سايت دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دارابنشاني 

  .باشد هاي حضوري مي ها مانند شرايط عمومي دوره شرايط عمومي پذيرش در اين دوره :عمومي طشراي )الف :هاي مجازي شرايط مربوط به دوره
نام معادل يك سوم ظرفيـت   هاي مجازي، با استفاده از سيستم نوين آموزش الكترونيكي، تشكيل هر دوره منوط به حداقل ثبت هاي زياد برگزاري دوره با توجه به هزينه )1 :شرايط اختصاصي) ب

طبـق نظـام نامـه     )3. در اختيار دانشجويان قرار داده نخواهد شد...  با توجه به نوع سيستم آموزش هيچگونه امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه، سلف سرويس، وام دانشجويي و )2. باشد دوره ميهر 
هاي صـوتي   و فايل) sess(ناي ارائه فايل موجود در سيستم اتوماسيون آموزشي دانشگاه شيراز هاي الكترونيكي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش به روش الكترونيكي بر مب آموزش

هزينـه  : تـذكر  .شود برگزار ميامتحانات در اواسط هر نيمسال تحصيلي و در پايان آن به صورت حضوري  )4. باشد هاي مجازي مي فلش موجود در قسمت محتواي دروس و سپس برگزاري كالس
جهـت اطالعـات    )5 .توسط دانشكده مشخص و اعالم خواهـد شـد   مزبورمراكز امتحاني تعيين و هزينه باشد كه در ابتداي سال تحصيلي  حانات در مراكز امتحاني بر عهده دانشجو ميبرگزاري امت

، سـاختمان جنـب   جمهـوري اسـالمي  شيراز، بلـوار   :كترونيكي دانشگاه شيرازهاي ال نشاني دانشكده آموزش) 6. مراجعه نماييد www.vus.ir :به نشاني بيشتر و ميزان شهريه به سايت دانشكده
      071-36460515: نمابر             36460128: تلفن    71345-3139: صندوق پستي     71946-84389: كدپستي  .طبقه اول ،مديريت دانشگاه شيراز

  www.iribu.ac.ir  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران* 
  .مصاحبه بعمل خواهد آمدمعرفي شده چند برابر ظرفيت داوطلبان كليه و از گيرد  صورت ميبا شرايط خاص و بصورت متمركز پذيرش در اين دانشگاه 

 )3. اعتقاد و التزام عملي به اصل واليت فقيه، نظام جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي )2. اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام به احكام )1 ):هاي روزانه و نوبت دوم دوره( شرايط عمومي) الف
 موفقيـت در مصـاحبه   )6. هاي آموزشي و منشور اخالقي دانشگاه نامه پايبندي و رعايت كامل مقررات، آيين )5. صالح نداشتن سوءپيشينه به تشخيص مراجع ذي )4. تابعيت جمهوري اسالمي ايران

گيـرد و دانشـگاه در رد يـا قبـول      پذيرش نهايي از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و پس از احراز شرايط الزم به ترتيب اولويـت صـورت مـي   : تذكر). تخصصي و صالحيت عمومي(حضوري 
داشتن شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي منـدرج   )8. ده از سوي دانشگاه خواهند بودها و دروس خاص ارائه ش دانشجويان عالوه بر دروس مصوب، ملزم به گذراندن دوره )7. داوطلبان مخير است

  021-22168538 و 22021933: تلفن      . ابتداي اتوبان نيايش، )عج( خيابان وليعصر، تهران: نشاني )9 ).1دفترچه شماره (در دفترچه راهنماي ثبت نام 
سال  10كاركنان رسمي سازمان صدا و سيما در صورت باقي ماندن حداقل : تذكر). با احتساب دوران خدمت نظام وظيفه(سال سن  25ن حداكثر داشت )1): هاي روزانه دوره( :شرايط اختصاصي) ب

ارائه مجـوز   )3). رسمي، پيماني و آزمايشي(هاي دولتي و غيردولتي به هر نحوي  ها و ارگان عدم استخدام و تعهد خدمت به هيچيك از سازمان )2. توانند در آزمون شركت نمايند سنوات خدمت، مي
اولويت پذيرش  )4 .در زمان پذيرش مصاحبه حضوري) متعهد به خدمت در سازمان(كتبي موافقت با ادامه تحصيل كارمندان رسمي يا پيماني سازمان صدا و سيما و دانشجويان دانشگاه صدا و سيما 

سيستان  )8 ،سمنان )7 ،خوزستان )6 ،خراسان جنوبي )5 ،چهارمحال و بختياري )4 ،بوشهر )3 ،ايالم) 2 ،آذربايجان غربي) 1 :هاي لبان بومي استانهاي روزانه از بين داوط هاي دوره دانشجو در رشته
التحصـيلي، در صـورت معرفـي     ر اين كه پس از فـارغ هاي روزانه مبني ب ارائه سند تعهد محضري در شروع به تحصيل كليه دانشجويان دوره )5. باشد هرمزگان مي )10 و كردستان )9 ،و بلوچستان

كند، به ميزان دو برابر مدت تحصيل مشغول به  در هر يك از مراكزي كه سازمان تعيين مي) مطابق ضوابط دانشگاه و سازمان(سيما و پس از احراز شرايط استخدامي  و دانشگاه و نياز سازمان صدا
دانشجوياني كه  )6. التحصيالن مشمول خدمت وظيفه برابر ضوابط به صورت امريه استفاده خواهد كرد ازمان صدا و سيما با انجام تعهد خدمت از فارغدر صورت موافقت س: تذكر. انجام خدمت شوند

، شرايط استخدامي در سازمان صدا و سيما را احراز ننماينـد،  ، يا هنگام فراغت از تحصيل)انتقالي، انصراف و اخراج(در طول تحصيل به هر دليلي از ادامه تحصيل در دانشگاه صدا و سيما باز بمانند 
التحصيالن متعهد به خدمت در سازمان در مقاطع باالتر وفق مقررات سازمان صدا و سيما در  ادامه تحصيل فارغ )7. باشند هاي تحصيلي و خسارت مالي ناشي از آن مي ملزم به پرداخت كليه هزينه

بـه غيـر از   (در طول تحصيل، امكانـات رفـاهي و خوابگـاه    ) بصورت وام(مندي از كمك هزينه تحصيلي  هاي روزانه، ضمن بهره دانشجويان دوره )8. ع خواهد بودهاي تحصيلي مصوب بالمان رشته
به كاركنان رسمي و پيماني سازمان صدا و سيما، كمـك هزينـه   : تذكر .توانند استفاده نمايند نيز مي) مطابق آيين نامه وزارت علوم(، از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان )ساكنين استان تهران و البرز

ضمن داشتن شرايط ) شبانه(الذكر صرفاً مربوط به دوره روزانه بوده و داوطلبان دوره نوبت دوم  شرايط و ضوابط اختصاصي فوق: تذكر مهم. گيرد تحصيلي و خوابگاه و ساير امكانات رفاهي تعلق نمي
...)  پرداخت شهريه، عدم ارائه امكانـات رفـاهي و  (ها و مؤسسات آموزش عالي  هاي مختلف تحصيلي دانشگاه رشته) شبانه(و ضوابط پذيرش دانشجو مربوط به دوره نوبت دوم عمومي، برابر شرايط 

  .مندرج در همين دفترچه راهنما پذيرش خواهند شد
  www.jsu.ac.ir  دانشگاه صنعتي جندي شاپور ـ دزفول* 

  .تمديد استفاده از خوابگاه براي سال دوم، منوط به وجود ظرفيت و امكانات خواهد بود) 2. گيرد شجويان پسر، فقط يك سال تحصيلي خوابگاه تعلق ميبه دان) 1
  www.shahroodut.ac.ir  شاهرودصنعتي دانشگاه * 

    023-32392204-9: تلفن           3619995161: كدپستي             .اهشاهرود، بلوار دانشگ: نشاني) 2 .گيرد به كليه پذيرفته شدگان خوابگاه تعلق مي )1
  www.atu.ac.ir  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران* 

  .بودهاي روزانه و نوبت دوم خواهد  در دورهبرخورداري داوطلب از سالمت در بينايي و شنوايي از ضروريات الزم در پذيرش دانشجو در رشته مددكاري اجتماعي
در ) با اولويت دانشجويان دختر(ساير دانشجويان روزانه ) 2. از اولويت دريافت خوابگاه برخوردار خواهند شد 1000هاي زير  دانشجويان روزانه كارشناسي با رتبه) 1 :ضوابط واگذاري خوابگاه) الف

است ) شبانه(دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم ) 3 .شوند ردان زير نظر دانشگاه اسكان داده ميهاي خودگ شوند و در غير اين صورت، در خوابگاه صورت وجود ظرفيت اسكان داده مي
هـاي تابعـه در    انبـه دانشـجويان سـاكن شهرسـت    دانشگاه از ارائه خوابگـاه  ) 5. دانشگاه عالمه فاقد خوابگاه متأهلي است) 4. هاي خودگردان اسكان داده خواهند شد و در صورت امكان در خوابگاه

  .مراجعه نمايند به نشاني فوق دانشگاه گاههاي شبانه و اطالعات بيشتر به وب ي دانشجويان دوره داوطلبان براي اطالع از شهريه) 6. باشد معذور ميهاي تهران و البرز،  استان
به زبان انگليسي توسط دانشـگاه از   بصورت متمركز و با شرايط خاص و انجام مصاحبهي آزمون ي مديريت بيمه اكو پس از برگزار پذيرش در رشته :ضوابط پذيرش دانشجو با شرايط خاص )ب

  .پذيرد برابر ظرفيت سازمان سنجش آموزش كشور صورت مي بين معرفي شدگان چند
آمـوزش عـالي بيمـه     پذيرش در رشته مديريت بيمه اكو مؤسسه )2. شدبا عالي بيمه اكو به زبان انگليسي مي آموزش در مؤسسه آموزش) 1 :شرايط و ضوابط موسسه آموزش عالي بيمه اكو) ج

ظرفيت متقاضيان پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، اسـتخراج و   اسامي چند برابر(خواهد بود ) پذيرفته شدگان به زبان انگليسي به منظور سنجش توانايي(اكو با شرايط خاص، با آزمون و مصاحبه 
  ).ينش از طريق سازمان سنجش اعالم خواهد شدگز براي انجام ساير مراحل

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

 هاي دانشجويي جمله خوابگاه نظر به اينكه استفاده از خدمات رفاهي از )2. مقدور است نيمسال تحصيلي 8به مدت  از البرز و تهران تنها هاي غير نشجويان پسر ساكن استانداارائه خوابگاه به) 1
  .خت نمايندصندوق رفاه دانشجويان پردا شروع ترم به قبل از متقاضيان بايستي اجاره خوابگاه هر ترم را ،باشد رايگان نمي



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                مچهارفصل 

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 45 صفحه ها پيوست
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي رايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهش
  www.um.ac.ir  دانشگاه فردوسي مشهد* 

به تعدادي از دانشجويان متاهل به شرط احراز شرايط، خوابگـاه   .گيرد به دانشجويان دوره روزانه و دانشجويان دختر نوبت دوم طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان، خوابگاه دانشجويي تعلق مي) 1
هزينـه شـهريه و    )3 .گـردد  متناسب با اعتباري كه صندوق رفاه دانشجويان به دانشگاه تخصيص دهد پرداخـت مـي  ) شبانه(ت شهريه به دانشجويان نوبت دوم وام پرداخ )2. گيرد تعلق مي متاهلين

نشگاهي دانشگاه فردوسي مشهد در راستاي يكي از دا بنياد )4 .گردد هاي آموزشي براساس ضوابط مصوب هيات امناي دانشگاه فردوسي مشهد محاسبه مي واحدهاي درسي نوبت دوم در كليه گروه
هاي تحصيلي را به كليه دانشجويان برتر  ها، بورس دانشگاه 1396سال  باشد، جهت جذب داوطلبان با استعداد و نخبه آزمون سراسري دانشگاه فردوسي مشهد مي اهداف خود كه ارتقاي سطح علمي

 4ريال و خوابگاه به مدت  000/500/3كشوري با مبلغ بورس ماهيانه  500هاي مهندسي با رتبه زير  بان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشتهداوطل*  .زير اختصاص داده است دانشگاه به شرح
*  .سـال تحصـيلي   4ل و خوابگاه بـه مـدت   ريا 000/500/3كشوري با مبلغ بورس ماهيانه  2500هاي غيرمهندسي با رتبه زير  داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشته*  .سال تحصيلي

داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني بـا رتبـه زيـر    *  .سال تحصيلي 4ريال و خوابگاه به مدت  000/500/3كشوري با مبلغ بورس ماهيانه  2500داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي با رتبه زير 
 000/500/2كشوري با مبلغ بورس ماهيانه  250هاي خارجي با رتبه زير  داوطلبان گروه آزمايشي زبان . *سال تحصيلي 4ابگاه به مدت ريال و خو 000/500/2كشوري با مبلغ بورس ماهيانه  250

اطالعـات بيشـتر در خصـوص    ) 6. نمايـد  هاي تحصيلي هيچ گونه تعهد استخدامي براي دانشگاه فردوسي مشهد ايجـاد نمـي   اعطاي بورس: مهم تذكر) 5 .سال تحصيلي 4ريال و خوابگاه به مدت 
  .باشد ميقابل دسترسي  www.faf.um.ac.ir :فردوسي به نشانيدانشگاه ها در وبگاه بنياد دانشگاهي  جزئيات اين بورس

  www.qom.ac.ir  دانشگاه قم* 
 هـاي  هاي برتر كنكور، معدل با رعايت اولويت رتبه) كيلومتر تا شهر مقدس قم 80از ربه استثناي فاصله كمت( نيمسال 6باشد و حداكثر به مدت  محدوديت خوابگاه دولتي ميدانشگاه داراي اين) 1

رتبـه كـل بـدون    (كارشناسي  آزمون سراسري 1000هاي كمتر از  به دارندگان رتبه: تذكر. نمايد هاي نيازمند، خوابگاه واگذار مي هاي ايثارگران و نيازسنجي از خانواده برتر هر سال تحصيلي، خانواده
هزينه خوابگـاه غيردولتـي در   . (باشند خصوصي را دارا مي اعم از روزانه و نوبت دوم امكان استفاده از خوابگاه غيردولتي با مديريت بخش ساير دانشجويان )2. گيرد خوابگاه تعلق مي) اعمال سهميه

با نرخ مصـوب صـندوق رفـاه    (غذاي دانشجويي  )3 ).هزينه خوابگاه ندارد ه تعهدي نسبت به تأمينريال بوده است و دانشگا 000/400/8هر نيمسال تحصيلي مبلغ  به ازاي 95-96سال تحصيلي 
ال ايـام سـ   تواننـد در  همچنين دانشـجويان مـي  . شود برابر با ضوابط و مقررات ارائه مي) چهارشنبه از شنبه تا(مطابق با تقويم آموزشي دانشگاه فقط در روزهاي غيرتعطيل ) وزارت علوم دانشجويان

در تمـام  ) پوشـش چـادر  (برتـر   داشتن حجاب اسالمي )5. باشد محيط آموزشي، اداري و فرهنگي خواهران و برادران كامالً مجزا مي) 4. تحصيلي از خدمات رستوران آزاد دانشجويي استفاده نمايند
  025-32103000: تلفكس   37116146611 :كدپستي    . بلوار الغدير، بعد از شهرك قدس ن،قم، بلوار امي: نشاني) 6. الزامي است محيط دانشگاه و اماكن وابسته براي دانشجويان دختر

  www.kashanu.ac.ir  دانشگاه كاشان* 
 10و در فاصـله حـدود   ) القـاني انتهـاي خيابـان ط  (در واحد خواهران واقع در بلـوار مالصـدرا   ) بصورت خودگردان(باشد، محل تحصيل و خوابگاه  هايي كه پذيرش در آن فقط زن مي براي رشته )1

بـراي   )3. باشـد  كيلومتري دانشـگاه كاشـان مـي    40محل تحصيل و خوابگاه دانشجويان پذيرفته شده در پژوهشكده اسانس، واقع در قمصر در فاصله حدود  )2. باشد كيلومتري دانشگاه كاشان مي
خوابگاه دختـران بصـورت    )4. توانند از خوابگاه استفاده نمايند د شرايط با پرداخت اجاره بهاي تعيين شده توسط دانشگاه، ميدانشجويان روزانه، خوابگاه بصورت محدود وجود دارد و دانشجويان واج

در  و گيرد خوابگاه تعلق نمي) شبانه(به دانشجويان نوبت دوم  )5. باشد خودگردان داخل دانشگاه و خوابگاه پسران بصورت خودگردان داخل دانشگاه يا استيجاري خارج دانشگاه تحت نظر دانشگاه مي
تغذيه با نرخ صندوق رفاه دانشجويان، صرفا بـراي دانشـجويان روزانـه در روزهـاي غيرتعطيـل از شـنبه تـا         )6. صورت امكان و وجود ظرفيت خالي با نرخ مصوب دانشگاه خوابگاه ارائه خواهد شد

دانشـجويان  ) 8. توانند از تغذيه استفاده نمايند مي) يارانه% 40با لحاظ حدود (هزينه تمام شده % 60با پرداخت حدود ) شبانه(ان نوبت دوم دانشجوي )7 .شود چهارشنبه برابر ضوابط و مقررات ارائه مي
 .دانشگاه به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعـه نماينـد   پرديس خودگردان هاي ه هاي ثابت و متغير دور داوطلبان براي كسب اطالع از شهريه )9 .توانند از تسهيالت استفاده نمايند اتباع روزانه مي

     036-55511121: نمابر       55919: تلفن                 87317-51167: كدپستي.            كاشان، بلوار قطب راوندي: نشاني )10
  www.uok.ac.ir  دانشگاه كردستان ـ سنندج* 

درصد دانشجويان پسر در صورت دارا بودن شرايط و كسب امتيازات الزم خوابگاه متعلق به دانشگاه و يا خوابگـاه خـودگردان تعلـق     50دختر دوره روزانه و در اين دانشگاه به تمامي دانشجويان ) 1
هاي آزمايشي به ادامه تحصيل در  منظور تشويق داوطلبان برتر گروهاين دانشگاه به ) 3. تقاضاي نقل و انتقال پذيرفته شدگان دانشكده بيجار تا پايان دوره پذيرفته و بررسي نخواهد شد) 2. گيرد مي

  .امكانات خوابگاهي بدون اخذ هزينه به شرح زير موافقت بعمل آورده استو اين دانشگاه، با پرداخت كمك هزينه 
هـاي غيـر    رشـته (، گروه آزمايشي علوم رياضي و فنـي  5000كمتر از كشوري با رتبه ) هاي مهندسي رشته(گروه آزمايشي علوم رياضي و فني : ريالي براي داوطلبان 000/500/1كمك هزينه ) الف

و گـروه   1000كمتر از كشوري هاي خارجي با رتبه  هاي آزمايشي علوم انساني و زبان ، گروه15000كمتر از كشوري ، گروه آزمايشي علوم تجربي با رتبه 10000كمتر از كشوري با رتبه ) مهندسي
   500كمتر از كشوري رتبه  آزمايشي هنر با

هـاي غيـر    رشـته (، گروه آزمايشي علوم رياضي و فني 15000كمتر از كشوري با رتبه ) هاي مهندسي رشته(گروه آزمايشي علوم رياضي و فني : امكان استفاده رايگان از خوابگاه براي داوطلبان) ب
هاي خارجي  ، گروه آزمايشي زبان3000كمتر از كشوري آزمايشي علوم انساني با رتبه   ، گروه35000كمتر از كشوري با رتبه  ، گروه آزمايشي علوم تجربي20000كمتر از كشوري با رتبه ) مهندسي
  1000كمتر از كشوري و گروه آزمايشي هنر با رتبه  2000كمتر از كشوري با رتبه 

بـراي اطالعـات بيشـتر بـه وب سـايت دانشـگاه       . باشد درصد برتر كالس مي 10گرفتن دانشجو در  د مشروط به قرارهاي بع هاي مالي فوق و نيز استفاده از خوابگاه رايگان در سال ادامه كمك) 4
     087- 33624004:نمابر    33660067: تلفن    66177-15175 :كدپستي     416: صندوق پستي .بلوار پاسداران سنندج،: نشاني )4 .مراجعه شود فوقكردستان، معاونت آموزشي به نشاني 

  087-38220051: تلفن   .دانشكده فني مهندسي و علوم پايه بيجار بيجار، بلوار الغدير، ميدان هفت شهيد، :هاي بيجار رشته محل نشاني )5
  www.kub.ac.ir  )ويژه خواهران(دانشگاه كوثر ـ بجنورد * 

داراي سـلف سـرويس و    )3 .هاي ضروري، موارد خاص و وام بنياد علـوي  هاي مسكن، ازدواج، تغذيه، حج، وام وام اعطاي )2 .تحت نظارت دانشگاه) نيمه خصوصي ـ  نيمه دولتي( داراي خوابگاه )1
 17چهـارراه  بجنـورد،  اسـتان خراسـان شـمالي،    : نشـاني ) 5 .اي داراي كتابخانه، سالن مطالعه، تجهيزات و امكانات كارگاهي، آزمايشگاهي و رايانه )4 .بوفه، انتشارات تكثير، نمازخانه، مشاور مستقر

  058-32427408: نمابر            32262861-2 :تلفن                94156-15458: كدپستي           .      شهريور شمالي، كوچه شهيد نوريان 17خيابان شهريور، 
  www.gu.ac.ir  دانشگاه گلستان ـ گرگان* 

      0171-2229068:  تلفن و نمابر       49138-15759: كدپستي        155: صندوق پستي  .گرگان، خيابان شهيد بهشتي: انينش) 2. باشد دولتي مي فاقد خوابگاهاين دانشگاه ) 1
  www.gonbad.ac.ir  دانشگاه گنبدكاووس* 

اسـتان گلسـتان،   : نشـاني  )3. باشـد  داراي خوابگاه بـه صـورت خـودگردان مـي     )خواهرانويژه(دانشكده علوم انساني آزادشهر  )2. باشد فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي ميدانشگاه گنبدكاووس) 1
  017-33268882: نمابر   017-33268883: تلفن ثابت        . گنبدكاووس، خيابان شهيد فالحي، انتهاي بلوار بصيرت

  www.guilan.ac.ir  دانشگاه گيالن ـ رشت* 
 ادامه تحصيل  دانشجويان فني شـرق ) 2. نمايد ول شدگان غيربومي دوره روزانه امكان اسكان را با توجه به امكانات موجود اولويت بندي ميبراي قب 96-97دانشگاه گيالن براي سال تحصيلي ) 1
 6دگان حائز رتبه كشوري به شرح زير براي مـدت  كليه پذيرفته ش )1: تسهيالت در نظر گرفته شده براي داوطلبان ممتاز كنكور) 3. باشد امكان پذير نمي رشت به دانشكده فني) واجارگاهـ   رودسر(

دارنـدگان رتبـه كشـوري     )ب .و كمتر از آن در گروه آزمايشي رياضـي و فيزيـك   500دارندگان رتبه كشوري  )الف: شود ترم تحصيلي ماهيانه چهار ميليون ريال كمك هزينه تحصيلي پرداخت مي
 .و كمتر از آن در گروه آزمايشـي هنـر   5دارندگان رتبه كشوري  )د .و كمتر از آن در گروه آزمايشي علوم انساني 250دارندگان رتبه كشوري  )ج .و كمتر از آن در گروه آزمايشي علوم تجربي 1500

ت مقـررات در اولويـت اسـتفاده از خوابگـاه قـرار      با رعاي 1000كليه پذيرفته شدگان حائز رتبه كشوري كمتر از  )2 .هاي خارجي و كمتر از آن در گروه آزمايشي زبان 100دارندگان رتبه كشوري  ) ه
  .)جاده قزوين 5كيلومتر (بزرگراه خليج فارس  ،رشت: نشاني) 4 .شود امكان استفاده نامحدود از كتابخانه داده مي 1000به كليه پذيرفته شدگان حائز رتبه كشوري كمتر از  )3. گيرند مي

    013-33690826 :نمابر    33690274-8 :تلفن       41996-13776 :كدپستي
  www.lu.ac.ir  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم* 

 1000هاي زير  دانشجويي، بهداشت و درمان، ورزشي، فرهنگي و فوق برنامه و غيره به دارندگان رتبه هابذهاي خوابگاه، تغذيه، اياب و  اعطاي تسهيالت نقدي و غيرنقدي از جمله كمك هزينه) 1
بصورت خـودگردان وغيردولتـي واگـذار     دانشجويان روزانه و شبانه خواهران خوابگاه دولتي و براي دانشجويان پسر خوابگاه اين دانشگاه جهت) 2). ري بدون اعمال سهميهرتبه كل كشو(كشوري 

    .گردد دانشجويان كل كشور ارائه مي دانشجويان براساس قوانين صندوق رفاه خدمات سلف سرويس براي) 3. نمايد مي
   066-32228751-6 :تلفن .روبروي ايران خودرو ،بلوار خليج فارس ،انديمشك ـ جاده پلدختر 2كيلومتر : مركز اقماري پلدختر نشاني) 4
   066-32641001-5 :تلفن       .جاده تنگ قلعه 5كيلومتر ،انتهاي خيابان بوعلي: مركز اقماري كوهدشت نشاني) 5
   http://du.lu.ac.ir :پايگاه اينترنتي    066-32732399-32721725 :تلفن                        .نبش خيابان شهرداري ،خيابان مدرس نورآباد، :مركز اقماري نورآباد نشاني) 6
   www.aleshtar.ac.ir: پايگاه اينترنتي                 066-32530590-1 :تلفن         .انتهاي بلوار شهيد مطهري ،ميدان واليت: مركز اقماري الشتر نشاني) 7
  066-33120104 :نمابر            33120097-33120106 :لفنت             .تهران ـ آباد جاده خرم 5آباد، كيلومتر  خرم: نشاني سازمان مركزي دانشگاه) 8

  www.umz.ac.ir  دانشگاه مازندران ـ بابلسر* 
  011-35334253 :نمابر    35303000و 35302000:  تلفن  47415كدپستي  .خيابان پاسداران، بابلسر: نشاني) 2 .ارددانشكده ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نوشهر خوابگاه ند) 1

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

دوره روزانه خوابگاه دولتي واگذار خواهـد   فقط براي دانشجويان خواهر :دانشكده فناوري نوين شهرستان نمين) 2. خوابگاه خودگردان هاي بعد در صورت امكان تحصيلي خوابگاه دولتي و براي ترم
فاقد  :دانشكده كشاورزي مشگين شهر )4 .شود دانشجويان برادر خوابگاه خودگردان واگذار مي براي دانشجويان خواهر دوره روزانه خوابگاه دولتي و براي: كشاورزي شهرستان مغان دانشكده) 3. شد

  045-33512081-90 :تلفن     .خيابان دانشگاه انتهاي اردبيل،: نشاني) 5 .در صورت امكان، بخشي از هزينه خوابگاه پرداخت خواهد شد باشد خوابگاهي مي امكانات
  www.mhec.ac.ir  دانشگاه مراغه* 

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



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                مچهارفصل 

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 46 صفحه ها پيوست
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي رايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهش
  www.malayeru.ac.ir  دانشگاه مالير* 

  081-33339841: تلفن        65719-95863: كدپستي  . جاده اراك 4ير، كيلومتر مال: نشاني) 3 .دانشگاه مراجعه نماييدپايگاه اينترنتي جهت كسب اطالعات بيشتر به ) 1
  www.neyshabur.ac.ir  دانشگاه نيشابور* 

ورودي جديد اختصـاص   با ظرفيت محدود كه فعال به دانشجويان دختر(انشگاه دانشجويان پذيرفته شده در صورت تمايل، به خوابگاه خودگردان داخل د فاقد خوابگاه دولتي است واين دانشگاه ) 1
،   انتهـاي بلـوار اديـب   ، انتهاي بلوار جانبـازان ، نيشابور، خراسان رضوي :نشاني )2 .شوند هاي غيردولتي قراردارند معرفي مي خوابگاه هاي غيردولتي كه تحت نظارت شوراي نظارت بر يا خوابگاه )دارد
  051-42629001 :نمابر       43305000 :تلفن
  www.velayat.ac.ir  دانشگاه واليت ـ ايرانشهر* 

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

  ). ابتداي جـاده يـزد  (ابتداي بلوار واليت  ،رفسنجان: نشاني) 3.گيرد به دانشجويان پسر دوره شبانه خوابگاه تعلق نمي) 2. گيرد به تمامي دانشجويان دختر در دوره روزانه و شبانه خوابگاه تعلق مي) 1
   034-34356700: نمابر         31312188و  31312189 :تلفن دفتر معاون آموزشي         7718897111: كدپستي

  www.hormozgan.ac.ir  دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس* 
  .ردمجتمع آموزش عالي ميناب هيچ گونه تعهدي نسبت به تامين خوابگاه براي دانشجويان ندا) 2. باشد هاي دانشگاه بر اساس رتبه كشوري پذبرفته شدگان مي اولويت اسكان در خوابگاه) 1
   076-33670716: نمابر           33711000 الي 11 :تلفن           3995: صندوق پستي           1345755959: كدپستي    .   جاده ميناب 9كيلومتر  ،اسببندرع: نشاني) 3
  076-42284665: تلفن       7981634314: كدپستي  .         )شهرك المهدي(بلوار دانش  ،بلوار رسالت ،شهرستان ميناب: نشاني مجتمع آموزش عالي ميناب) 4

  www.art.ac.ir  دانشگاه هنر ـ تهران* 
 دانشـگاه تـالش خـود را بـراي     )4. ردي استدانشگاه فاقد خوابگاه مج )3. متاهلي استدانشگاه فاقد خوابگاه) 2 .سرويس اياب و ذهاب به پرديس كرج و بالعكس را ندارددانشگاه امكان ارائه )1

دانشجويان روزانه ) 6 .باشند مطابق ضوابط تعيين شده مي دانشجويان موظف به رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب )5. هاي خودگردان مورد تاييد وزارت علوم انجام خواهد داد معرفي خوابگاه
 الخصـوص  علـي ( كليه پذيرفتـه شـدگان   )7 .نمايند توانند از اين تسهيالت استفاده صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان، مي و شبانه كه واجد شرايط براي دريافت وام باشند در

  .ر رشته خواهند داشتاجازه تغيي دانشگاه فقط در صورتي كه داراي كد رشته مورد تقاضا و ساير شرايط آموزشي باشند پس از ورود به )هاي نمايش و موسيقي دانشجويان رشته
 هنر  در دانشگاهجمهوري اسالمي ايران ارتش بورسيه موسيقي نظام   رشتهاختصاصي و امتيازات عمومي و شرايط 

نظـام جمهـوري    ان به انقالب اسـالمي و ايم )3. االصل بودن ايراني تابعيت جمهوري اسالمي ايران و) 2. متدين به دين مبين اسالم و التزام عملي به واليت مطلقه فقيه) 1 :شرايط عمومي) الف
عدم ) 6. عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي) 5 .نظام جمهوري اسالمي ايران اقدام عليه انقالب و عدم محكوميت ناشي از) 4. راه تحقق اهداف آن اسالمي ايران و آمادگي فداكاري در

عدم سوءپيشـينه كيفـري برابـر اعـالم مراجـع      ) 8. عدم معروفيت به فساد اخالقي و عدم اعتياد به مواد مخدر) 7. الحادي و غيرقانوني هاي سياسي و گروه يا وابستگي به احزاب و سابقه عضويت و
سالمت جسماني و رواني و تناسـب انـدام    داشتن )10. صورت استعفاء و يا اخراج برابر قوانين و مقررات ارتش هاي دوره آموزشي در كافي مبني بر پرداخت دو برابر هزينه سپردن تعهد) 9. ذيصالح

نتايج  )1 :نحوه اعالم نتايج) ب .نداشتن كارت معافيت پزشكي از حوزه نظام وظيفه )11 .مهوري اسالمي ايرانبرابر تاييد مركز معاينات پزشكي نيروي زميني ارتش ج )متر سانتي 165حداقل قد (
هـا بـه معنـي     نام داوطلبين و شركت در معاينات جسماني و مصاحبه ثبت )2. به اطالع داوطلبان خواهد رسيد www.sanjesh.org :از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني

نام با داوطلبان از طـرف   ثبتتاريخ مراجعه معاينات پزشكي و مصاحبه حضوري و تاريخ  تماس تلفني، اعالن واجدان شرايط، هيچكونه مكاتبه، )3. باشد ميمربوط اگاهي از تمامي ضوابط و مقررات 
  .داوطلبان براي كسب هرگونه اطالع بايد به سايت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه نمايند) 4 .اين دانشگاه صورت نخواهد گرفت

 96ز تـاريخ اولـين روز شـروع فراينـد گـزينش در سـال       امبناي احتساب سن داوطلبـان  ( سال تمام 22حداكثر سن  سال و16حداقل سن در هنگام پذيرش داوطلبان  )1 :شرايط اختصاصي) الف
 22( به حداكثر سن آنان) خدمت مقدس سربازي(مدت خدمت دوره ضرورت  اند، آن را به اتمام رسانيدهداوطلباني كه در حال انجام خدمت مقدس سربازي در نيروهاي مسلح بوده و يا ) 2). باشد مي
رت كسب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان از كار افتاده كلي و فرزندان آزاده از كار افتاده كلي در صو 21ماده  1 به استناد تبصره) 3. اضافه خواهد شد) سال

دارا بـودن  (مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبين آقـا   )4. باشند م و حداكثر سن معاف ميو امتيازات الزم در آزمون استخدامي، از شرط حداقل معدل دبپل) تراز علمي(حدنصاب قبولي 
و قبـل از   1376دانشگاهي و دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت براي متولدين  و بعد از آن، دارا بودن گواهي پايان تحصيالت متوسطه و پيش 1377گواهي اشتغال به تحصيل براي متولدين 

 )6. ت علمي منتخب دانشگاهأاحراز صالحيت علمي به تائيد هي) 5 ).ت سربازي براي داوطلبان سرباز، دارا بودن كارت پايان خدمت جهت داوطلبان منقضي خدمتخدم آن، دارا بودن گواهي اشتغال
احراز ) 7. امه انصراف از تحصيل دانشگاه مربوطه را ارائه نمايندباشند بايستي در موقع پذيرش برگه تسويه حساب و يا ن هاي دولتي و غيردولتي كشور شاغل به تحصيل مي داوطلباني كه در دانشگاه

هـاي   نام نبايستي در استخدام هيچيـك از سـازمان   هنگام ثبت داوطلبان در) 8. تحقيقات الزم به تائيد مركز گزينش نزاجا مصاحبه علمي، روانسنجي، تست ورزش و صالحيت مكتبي و موفقيت در
. باشد نيز ميمهوري اسالمي ايران ، تابع مقررات ارتش جعلوم، تحقيقات و فناوريمقررات آموزشي وزارت  ضمن رعايت ضوابط وهنر رايط ادامه تحصيل در دانشگاه ش) 9. دولتي و غيردولتي باشند

بندي معدل كـل نمـرات طـول تحصـيل      شور براساس رتبهر كل كدي يدريا ي ويهوا نيروهاي زميني، يكي از مراكز ستاد فرماندهي آجا، تحصيل جهت اشتغال در دانشجويان پس از فراغت از) 11
از ادامه تحصـيل  ) هاي آموزشي و آمادي دو برابر هزينه(جبران خسارات مالي  عالوه بر ،يا ارتكاب اعمالي كه موجب اخراج وي از ارتش گردد صورت انصراف دانشجو و در) 12. تقسيم خواهند شد

داوطلبان متاهل حق شركت در معاينات ) 14. از كشورنقطه  هر مقررات ارتش در ضوابط و معرفي ضامن معتبر و سپردن تعهد خدمتي برابر) 13 .م خواهد شددر رشته مربوطه در اين دانشگاه محرو
بعد از قبـولي در  ) 17. نام ندارند ع كارداني و باالتر حق ثبتالتحصيالن مقاط فارغ )16. پوشيدن لباس مصوب ارتشي براي دانشجويان اين دانشگاه الزامي است )15 .و گزينش اين دانشگاه را ندارند

  .اي وجود ندارد اين دانشگاه امكان تغيير رشته و انتقال دائم در هيچ مقطع و رشته
كليه امكانات  و) شود اي از دانشجو دريافت نمي هزينه هيچگونه(روزي و رايگان بوده  شبانه ،ارتش جمهوري اسالمي ايران بورسيه هنردانشگاه رشته موسيقي نظامي تحصيل در ) 1 :امتيازات) ب

ليكن دانشگاه هيچگونه تعهـدي بـراي خوابگـاه    . به عهده ارتش جمهوري اسالمي ايران خواهد بود بهداشت و درمان و وسايل كمك آموزشي رايگان و تحصيل، پوشاك، خوراك، مسكن، زيست،
) 4. خواهد شـد  ءاعطاعلوم، تحقيقات و فناوري التحصيالن مدرك كارشناسي مورد تائيد وزارت  به فارغ) 3. نائل خواهند شد ان به درجه ستواندوميالتحصيلي دانشجوي پس از فارغ )2. متاهلين ندارد

مشمول پرداخت حقوق برابـر قـانون هماهنـگ    (غي دانشجويان در طول مدت تحصيل ماهيانه مبل )5. در خواهد آمدمهوري اسالمي ايران نام به استخدام رسمي ارتش ج دانشجو از بدو ورود و ثبت
حكمت كارت، دفترچه بيمه درماني و بيمه عمر براي خود و عائلـه تحـت    مسكن،: همچنين دانشجويان ارتش از تسهيالتي مانند )6. به عنوان كمك هزينه تحصيلي دريافت خواهند نمود )پرداخت

هاي مربوطه باشند ضمن برخورداري از جوايز نفيس  هاي ممتاز و نخبه كه برابر راي دانشگاه محل تحصيل خود مشمول آيين نامه يان رتبهدانشجو) 7. هاي مصوب برخوردار خواهند شد تكفل و وام
ن ادامه تحصيل در همه مقاطع با توجـه  امكا )8. باشند هاي الزم، مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي بعدي بدون آزمون ورودي مي و مساعدت

هاي طولي و عرضي و پودماني در داخل و خارج از كشور را برابـر   دانشجويان پس از فراغت از تحصيل امكان شركت در دوره )9. به نياز سازمان و با هماهنگي كارگزيني نيروي مربوطه وجود دارد
  . داشت خواهند مهوري اسالمي ايرانروش جاري و قوانين ارتش ج

  www.tabrizau.ac.ir  دانشگاه هنر اسالمي ـ تبريز* 
   35297521و  35419975 :تلفـن      51335/4567: صـندوق پسـتي     5164736931: كدپسـتي    .ميـدان حكـيم نظـامي    ،خيابـان آزادي  ،تبريز: نشاني )2. باشد مي دانشگاه فاقد خوابگاهاين ) 1

  041-35412140 :نمابر
  www.aui.ac.ir  دانشگاه هنر اصفهان* 

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

  www.shirazartu.ac.ir  دانشگاه هنر شيراز* 
 .هاي بخش خصوصي استفاده نمايند توانند از خوابگاه باشد و امكان ارائه و يا واگذاري خوابگاه به دانشجويان را ندارد و دانشجويان با پرداخت هزينه اجاره مي فاقد خوابگاه دولتي مياين دانشگاه ) 1
   071-32292867: نمابر 32290774 - 32298012 - 32298015: دانشگاه 1ماره تماس ساختمان شماره ش) 3. جهت اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه هنر مراجعه فرماييد )2
  .هاي دانشگاه بر روي سايت دانشگاه اطالعات قرار خواهد گرفت در صورت تغيير شماره) 5             071-38256567: دانشگاه 2شماره تماس ساختمان شماره ) 4

  www.yu.ac.ir  دانشگاه ياسوج* 
  .ياسوج، خيابان ارتش: نشاني) 2. دهد دانشگاه به كليه دانشجويان ورودي جديد، خوابگاه اختصاص مي) 1

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

هشي و فرهنگـي، كمـك هزينـه    پژو ـ  هاي آموزشي هاي آموزشي، كمك هزينه شركت در فعاليت پژوهشي، كمك هزينه شركت در كالس ـ  كمك هزينه خريد كتاب و تجهيزات آموزشي: كند مي
كليه دانشجويان روزانه غيربومي خوابگاه تعلق  به) 3. مراجعه فرمائيد  talent.yazd.ac.ir:نشانيبراي اطالع بيشتر به وبگاه مركز استعدادهاي درخشان دانشگاه به ) 2. هاي پژوهشي انجام پروژه

يـك  ) 5. هاي خواهران داخل سايت اصلي دانشگاه است كليه خوابگاه) 4 .دانشگاه يزد خوابگاه متأهلين ندارد) 3. يابد ه تخصيص ميصورت وجود ظرفيت، خوابگا گيرد و به دانشجويان شبانه در مي
  035-38212793: نمابر       31232222: تلفن        .صفائيه، بلوار دانشگاه، چهارراه پژوهش ،يزد: نشاني) 8 .باشد خواهران نيز در سايت اصلي دانشگاه داير مي خوابگاه خودگردان

  www.bam.ac.ir  مجتمع آموزش عالي بم* 
بينـي شـده و    پـيش  اما براي كليه دانشجويان خوابگاه خودگردان با قيمت مناسـب . گونه تعهدي براي تامبن آن ندارد مجتمع آموزش عالي بم فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي دولتي بوده و هيچ) 1

  034-44215868: تلفن .           بم، بزرگراه خليج فارس: نشاني) 2. تحويل داده خواهد شد
  www.gonabad.ac.ir  مجتمع آموزش عالي گناباد* 

داوطلبان جهـت كسـب اطالعـات    ) 2. گرفته شده استذ شهريه در نظرولي براي كليه دانشجويان خوابگاه خودگردان با اخ. باشد دولتي ميمجتمع آموزش عالي گناباد فاقد خوابگاه دانشجويي)1
      .گناباد، انتهاي خيابان غفاري، مجتمع آموزش عالي گناباد: نشاني) 3. شرايط و امكانات رفاهي و آموزشي به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند بيشتر در خصوص

  051-57252969 :نمابر           57229802 -  57229702-57229701 : تلفن
  www.ihekashmar.ac.ir  )ويژه برادران( مركز آموزش عالي كاشمر* 

 هـا و بـالعكس   سرويس رايگـان از دانشـگاه بـه محـل خوابگـاه     داراي جهت رفاه حال دانشجويان،  )2. باشد زير نظر دانشگاه مي) با شهريه مناسب( داراي خوابگاه خودگردان يمركز آموزشاين  )1
  .كاشمر، بلوار سيد مرتضي: نشاني) 4. باشد هاي مصوب صندوق رفاه وزارت علوم مي سرويس دانشجويي با قيمت دانشگاه داراي سلف )3. باشد مي
  051-55236126:  رنماب      55258801: تلفن



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                مچهارفصل 

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاهشرايط 47 صفحه ها پيوست
 

  :ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 2-3
از نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه و يا براي اطالع از شرايط و ضوابط و همچنين  ،شود قبل از انتخاب رشته به كليه داوطلبان عزيز توصيه مي )1-2-3

  .دانشگاه ذيربط، مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خدمات اطالع حاصل نمايند سايت اينترنتي، به مؤسسه آموزش عالي
رفـاهي بـه    سـاير تسـهيالت  از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس ايـاب و ذهـاب و   غيرانتفاعي غيردولتي و ها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاه )2-2-3

  .باشند معذور مي خوددانشجويان 
خوابگاهي كشور، صندوق رفاه دانشجويان وزارت علـوم،   هاي دولتي جهت تأمين نياز با توجه به اهميت تأمين خوابگاه براي دانشجويان و نظر به كمبود خوابگاه) 3-2-3

لـذا داوطلبـان   . هاي منتخب هر استان نموده است هاي غيردولتي كشور از طريق شوراهاي نظارت و ارزيابي و دانشگاه تحقيقات و فناوري اقدام به ساماندهي خوابگاه
: هاي غيردولتي اين صندوق بـه نشـاني اينترنتـي    هاي غيردولتي داراي مجوز، به سامانه خوابگاه گيري از خوابگاه متقاضي خوابگاه، جهت كسب اطالعات بيشتر و بهره

www.swf.ir مراجعه نمايند . 
  :غيردولتي ـ غيرانتفاعي عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه در  تحصيلي هاي مختلف  هريه دورهش) 3- 4-3

. باشند ، ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مؤسسه محل قبولي خود مي»غيردولتي ـ غيرانتفاعي «آموزش عالي ها و مؤسسات  ان دانشگاهكليه پذيرفته شدگ
تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت يربط ي مؤسسه ذبر اساس تصميمات هيأت امنا مؤسسات،ها و  دانشگاهبر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه در اين 

  . را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايند مصوب هيأت امنا ، موظفند جداول شهريهغيرانتفاعيها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاهلذا  .خواهد شد
  ***توجه  ***      صيلي  هاي مختلف تح هاي ثابت و متغير رشته داوطلبان براي اطالع از ميزان شهريه       *** توجه  ***

  .ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو مراجعه نمايند مجري، به پايگاه اينترنتي دانشگاه مؤسساتدر 
 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه  

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

نـام تعهـد    براي كليه دانشجويان الزامي است و هنگام ثبت 2رعايت مفاد مندرج در دفترچه شماره  )3. ن و پسرانهاي مرتبط با دانشگاه براي دخترا و رعايت كامل اصول عفاف در محيط) خواهران
براي اطالع دقيق . ماينداستفاده ن) ع(المللي امام رضا توانند از شرايط تحصيل رايگان در دانشگاه بين داوطلبان داراي معدل ديپلم برتر مي )4. مكتوب در خصوص رعايت مفاد فوق اخذ خواهد گرديد

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

در صـورت نيـاز آسـتان قـدس      )7 .درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بـود  50و  75 ،100به ترتيب از ) شامل دو نيمسال تحصيلي(رشته در هر سال  دانشجويان رتبه اول تا سوم هر) 6
التحصـيالن دانشـگاه    ، در شـرايط علمـي يكسـان، فـارغ    )شـركت و موسسـه   120بيش از (هاي اقتصادي، فرهنگي و هنري وابسته به خود  ها و سازمان رضوي به استخدام نيروي انساني در شركت

ها و موسسات علمي كشور شركت و مقام اول تا  ر طول سال تحصيلي در دانشگاه در مسابقات علمي و يا ورزشي دانشگاهدانشجوياني كه د )8. از اولويت استخدام برخوردارند) ع(المللي امام رضا بين
) ع(المللي امام رضا ه بيننامه استعدادهاي درخشان دانشگا دانشجويان ممتاز و حافظين قرآن در طول دوران تحصيل براساس شيوه )9. سوم را كسب نمايند از دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند شد

اعطاي  )11. توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي استفاده نمايند دانشجويان دختر و غيربومي واجد شرايط مقررات استفاده از خوابگاه دانشگاه مي )10. از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد
): خواهران( پرديس رضواننشاني ) 13    051-38041: تلفن .مشهد، خيابان دانشگاه، خيابان اسرار: سازمان مركزي نشاني) 12. موختگانآ دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانش

  .ميدان فلسطين مشهد،
پذيرش ) 2. خاص و با انجام مصاحبه انجام خواهد شدپذيرش دانشجو در اين رشته بصورت متمركز و با شرايط ) 1 :شرايط تحصيل در رشته كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و ارشاد

داوطلبان پس از اتمام دروس مقطـع  . تحصيل در اين رشته طي يك دوره شش ساله است) 3. باشد علمي فرهنگي دانشگاه مي) آزمون شفاهي(نهايي داوطلبان منوط به شركت و قبولي در مصاحبه 
باشد، استفاده از  با توجه به هدف اين رشته كه همانا تربيت نيروهاي متعهد و متخصص براي تبليغ مي) 4. ن بخش، به دوره ارشد وارد خواهند شدكارشناسي و در صورت قبولي در امتحان پاياني اي

داوطلبان الزم اسـت بـه ديـن مبـين     ) 5. امي استو رعايت كليه مقررات و شئونات دانشگاه بخصوص پوشش اسالمي و عدم استفاده از هرگونه آرايش براي كليه دانشجويان الز) چادر(حجاب برتر 
داوطلبان بايد داراي سالمت كامل جسماني و رواني، شنوايي، بينايي، قدرت ) 7. باشد سال مي 25حداكثر سن داوطلبان ) 6. اسالم، مذهب شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التزام عملي داشته باشند

دانشگاه در صورت عدم احراز هـر  ) 9. عالوه بر سرفصل مصوب در صورت اعالم دانشگاه الزامي است... هاي آموزشي، تبليغي، فرهنگي و  وطلبان در دورهشركت دا) 8. تكلم و فن بيان خوب باشند
  .    نام و يا ادامه تحصيل دانشجويان در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آورد يك از بندهاي ذكر شده از ثبت

  www.bou.ac.ir  ـ قم) ع(اقرالعلومبغيرانتفاعي  دانشگاه* 
 انتهاي بلـوار پرديسان،  ،قم : نشاني) 3. گردد از آنان شهريه دريافت نمي تحصيل براي طالب واجد شرايط رايگان است و) 2. نسبت به تأمين خوابگاه دانشجويان ندارد  تعهدي دانشگاه هيچگونه) 1

  025-32504860-4: رنماب         32136628: تلفن       .دانشگاه
  www.iuc.ac.ir  چابهارغيرانتفاعي   گاهدانش* 

دانشگاه  دانشگاه با توجه به داشتن امكانات خوابگاهي مدرن با كيفيت و استاندارد در محدوده )2. اسالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اعتقاد و پايبندي به )1
بـه   )دو نيمسـال  شـامل (داوطلبان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال  )3. به صورت مستقل اقدام خواهد نمود ، اخذ هزينه نسبت به تامين خوابگاه براي دختران و پسراندرصد 50و  75در قبال 

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

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

 .وام وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخـوردار شـوند  توانند از  ميدانشجويان رفاه دانشجويان،   صورت تخصيص وام شهريه توسط صندوق در) 5 .شود دانشگاه داده مي سلف سرويس دانشجويي در
  051-35134777-35252777-35156 :تلفن       .ميدان مطهري رفيعي، شهيد واربل ،)ع(علي بزرگراه امام مشهد، :نشاني) 7. شد حوادث برخوردار خواهند كليه دانشجويان از مزاياي بيمه )6

  www.alborzq.ac.ir  قزوين ـدانشگاه غير انتفاعي دانش البرز * 
  028-32574045: نمابر     32577190 الي 99 :تلفن .   قزوين ـجنب اتوبان كرج  ،شهر محمديه ،قزوين: نشاني) 2. باشد اين دانشگاه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر مي) 1

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

كشـوري و   200هـاي زيـر    رتبـه ) 3 .شـود  فرزندان آزادگان، حافظان قرآن كريم و همچنين بسيجيان فعال استقبال مي درصد، 25از ورود فرزندان شاهد، فرزندان جانباز باالي ) 2. باشد دانشگاه مي
تهـران، خيابـان آزادي، بـين خـوش و     : نشـاني ) 5 .نـدارد  دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه) 4. مند خواهند شد مجاز، بهره يليها از تحفيف ويژه شهريه در طول دوره تحص المپيادي

  021-66354245-6: تلفن                398كامياران، پالك  آذربايجان، نبش كوچه
  www.shomal.ac.ir  شمال ـ آملغيرانتفاعي   گاهدانش* 

اين دانشـگاه هيچگونـه تعهـدي بـراي تـامين       )2. ثابت معاف خواهند بود سال تحصيلي براساس دستورالعمل مربوط از پرداخت درصدي از شهريه هر مقاطع تحصيلي در انشجويان ممتاز كليهد) 1
 در) 4 .الحسنه تعلـق خواهـد گرفـت    به دانشجويان متقاضي تسهيالت بانكي قرض )3. وردآد بعمل خواه اين زمينه همكاري الزم را دانشگاه در ولي دفتر تهيه مسكن دانشجو واقع در خوابگاه ندارد

 ،مازنـدران، آمـل  : نشـاني  )6 .مراجعه نماينـد فوق  توانند به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني اطالعات بيشتر مي داوطلبان براي كسب )5. اولين نيمسال تحصيلي مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد
  011-44203755 :نمابر   44203710-13 :تلفن            731 :صندوق پستي   .     )ع(امامزاده عبداهللا ، سه راهي)تهرانـ  آمل( جاده هراز 5 كيلومتر

  www.ashrafi.ac.ir  شهيد اشرفي اصفهاني ـ اصفهانغيرانتفاعي   گاهدانش* 
رعايت حجاب كامل اسالمي توسط دانشجويان دختر، در محيط دانشـگاه و خـارج از دانشـگاه     )2. اي تمام دانشجويان الزامي استشئونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت بر رعايت كامل )1

خوابگـاه بـراي تمـام     )4. منـد خواهنـد شـد    هاي اختصاص داده شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مطابق ضوابط در صورت تامين اعتبـار بهـره   دانشجويان از وام) 3 .كامال الزامي است
 )5. ها براي نيمسال اول و دوم الزامي اسـت  اسكان دانشجويان دختر غيربومي جديدالورود در خوابگاه. دانشجويان دختر غيربومي به طور خود گردان و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است

 الحسنه بانك مهر و ساير تسـهيالت  ارائه تسهيالت مالي از جمله تقسيط شهريه نيمسال، اعطاي وام قرض )6 .باشد شي مياين دانشگاه داراي كليه امكانات رفاهي، فرهنگي، ورزشي، علمي و پژوه
  031-36502825: نمابر        36502820-4 :تلفن           .م جنوبيئاصفهان، سپاهانشهر، بلوار قا: نشاني) 7

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

ي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات يتوانند از وام دانشجو دانشجويان براي پرداخت شهريه مي) 4. از مزاياي بيمه دانشجوئي برخوردار خواهند بود دانشجويان) 3. فناوري و دانشگاه را رعايت نمايد
را مطابق ضـوابط وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري      صورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه در )5. استفاده نمايند) صورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه در( و فناوري

همچنين براي ساير دانشجويان، ستاد اسكان دانشـگاه همكـاري    .پذير است حد محدود و با پرداخت هزينه مربوطه امكان پانسيون خودگردان براي دانشجويان دختر شهرستاني در )6 .پرداخت نمايد
اي مربوطـه ميسـر    با پرداخت هزينـه يارانـه  ) براي ناهار( استفاده از امكانات رفاهي خودگردان از قبيل استفاده از سلف سرويس) 6. دهد ان انجام ميالزم را براي تأمين مسكن در سطح شهر بهارست

   031-36816767: نمابر         36816761-6: تلفن      81431-53784: كدپستي         .شهر بهارستان، بلوار بهشت، نبش خيابان فرشته اصفهان،: نشاني) 7. است



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                مچهارفصل 

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاه شرايط48 صفحه ها پيوست
 

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

  www.mohaddes.ac.ir  ـ نور ) ره( نوري  محدث  عالمهغيرانتفاعي   گاهدانش* 
  46418-59558 :كدپستي     46415-451 :صندوق پستي   . پنج كيلومتري جاده نور به چمستان نوري،... خيابان شيخ فضل ا شهرستان نور، مازندران، :نشاني
  011-44510490: نمابر             44511860-5: تلفن
  www.usc.ac.ir  تهرانـ علم و فرهنگ غيرانتفاعي   گاهدانش* 
ملتـزم بـه   ) 3. متعهد به اصول و مباني نظام جمهوري اسالمي ايران )2. اسالم و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران معتقد به دين مبين :شرايط عمومي) الف
حفظ سـالمت علمـي،    به منظور: تذكر مهم .در محيط دانشگاه و شئون اخالقي و اسالمي) مناسب براي برادران اسالمي براي خواهران و پوشش و ظاهر حجاب كامل(عايت كامل ضوابط پوشش ر

شدگان،  پذيرفته بديهي است در صورت عدم احراز شرايط الزم. * شود ر كامل اجرا ميه طوب به ويژه در حوزه حجاب و عفاف انضباطي اخالقي و معنوي محيط دانشگاه، قوانين و مقررات آموزشي و
  .نام به عمل نخواهد آمد از آنان در اين دانشگاه ثبت

   021-44238171-5: تلفن     13145-871 :پستي صندوق  . ، خيابان بهار)پارك سابق( بلوار شهيد اشرفي اصفهاني، نرسيده به بزرگراه شهيد همت، خيابان شهيد غموشي، تهران : نشاني
دانشـگاه را  ايـن  كـه   300هاي آموزشي داراي رتبـه كمتـر از    و در ساير گروه 50رتبه كمتر از  در گروه آموزشي هنر با: 1داوطلبان ممتاز آزمون سراسري سهميه منطقه  )1 :اختصاصي شرايط) ب

مـدت   تخفيف شهريه ثابت در طول %50، از 700تا  300هاي آموزشي با رتبه  ساير گروه و در 200تا  51روه آموزشي هنر داراي رتبه مزيت تحصيل رايگان؛ همچنين داوطلبان گ انتخاب نمايند، از
دانشـجويان ايـن   ) 3. واهـد گرفـت  ممتاز و رتبه اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه تعلـق خ  بر اساس مصوبه هيأت امناي دانشگاه، به دانشجويان )2. شوند مند مي تحصيل بهره

) هاي عادي، ضروري و اضـطراري  ازدواج، وام وام(الحسنه دانشجويان ايران  تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت صندوق قرض دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،
 .باشـد  بهره مندي از وام شهريه براي دانشجويان فـراهم مـي   ها جهت اخذ تسهيالت شهريه با شرايط خاص مذاكره و امكان ز بانكبا تعدادي ا )4. شد در صورت تخصيص اعتبار، برخوردار خواهند

 ضـوابط و مقـررات تعلـق خواهـد    تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر  هاي اول ها و مؤسسات آموزش عالي مقام مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه به دانشجوياني كه در )5
و مراكز علمـي جهـاد دانشـگاهي مـرتبط بـوده و پـس از فراغـت از         ها ها، پژوهشگاه تناسب رشته تحصيلي، عالقه و توانمندي در طول تحصيل با پژوهشكده دانشجويان اين دانشگاه به) 6 .گرفت

 هـاي  اما تالش خود را جهت اسكان دانشجويان در خوابگـاه  ،قبال تأمين خوابگاه ندارد اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در) 7 .مراكز ياد شده از اولويت برخوردار خواهند بود تحصيل جهت همكاري با
  .خصوصي معتبر و مورد تاييد خواهد داشت

  www.sau.ac.ir  يزدـ  هنرعلم و غيرانتفاعي   گاهدانش* 
هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات  دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه )2. مي براي برادران و خواهران الزامي استرعايت كامل ضوابط پوشش و شئونات اسال )1 :شرايط عمومي) الف

متقضيان دختر، خوابگاه دانشـجويي بـا   براي كليه  )4. توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم استفاده نمايند دانشجويان اين دانشگاه براي پرداخت شهريه مي )3. و فناوري را رعايت نمايد
هـاي تحصـيلي،    هـاي تخصصـي مـرتبط بـا رشـته      التحصيالن اين دانشگاه به بازار كـار، دوره  در راستاي توانمندسازي و تسهيل ورود فارغ )1 :شرايط اختصاصي) ب. باشد پرداخت هزينه مهيا مي

، گـروه  500داوطلبان ممتاز آزمون سراسري در گروه آموزشي هنر با رتبه كمتر از  )2. گردد نشجويان مقطع كارشناسي برگزار ميهاي كسب و كار، عالوه بر دروس مصوب دوره براي كليه دا مهارت
صيل رايگـان در طـول مــدت تحصـيل     كـه ايـن دانشـگاه را انتخاب نمايند، از مزيت تح 5000و گروه آزمايشي رياضي و علوم تجربي با رتبه كمتر از  3000آزمايشي علوم انساني با رتبه كمتر از 

   035-38264080-89:تلفن     .يزد، بلوار دانشجو :نشاني )ج. شوند مند مي بهره
  www.ustmb.ac.ir  بابلـ مازندران  فنونم و وعلغيرانتفاعي   گاهدانش* 

  011-2191205-9: تلفن           12بابل، خيابان شيخ طبرسي، سرداران : نشاني
  www.mofidu.ac.ir  قمـ مفيد رانتفاعي غي  گاهدانش* 

هـا و   هاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان و همچنين رعايت حجاب كامل اسالمي و پوشش چادر توسط خـواهران در تمـام بخـش    ون اخالقي و اسالمي و مقررات و آيين نامهئرعايت ش) 1
را ) با دريافت هزينه تمام شده از دانشجو(با توجه به ظرفيت موجود، امكان واگذاري خوابگاه ) اعم از برادران و خواهران(پذيرفته شدگان  دانشگاه براي )2. مراكز وابسته به دانشگاه مفيد الزامي است

حافظـان قـرآن    هاي علمي،  ، برگزيدگان جشنوارههاي پژوهشي فعاليت: دانشجوياني كه شرايطي از قبيل) 4. تحقيقات و فناوري خواهد بود ،ها طبق ضوابط مصوب وزارت علوم شهريه دوره )3. دارد
توجـه بـه كارنامـه حـوزوي، تحصـيل       البالغه و ساير مسابقات فرهنگي و ورزشي، بر اساس رتبه دانشجو در آزمون ورودي سازمان سنجش، اتمام پايه هفتم و باالتر دروس حوزوي بـا  كريم و نهج

هاي خدمات جانبي بـر اسـاس    برابر مصوبه هيأت امنا هزينه) 5. شوند ، از تخفيف در شهريه برخوردار مي)مصوب دانشگاه(نامه تخفيفات  آيين طبق. .. همزمان بيش از يك دانشجو از يك خانواده و
ميـدان   ،متري صدوق 45انتهاي  ،قم: نشاني) 7 .مراجعه نمايندفوق  داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني) 6 .تصويب شوراي دانشگاه از دانشجو اخذ خواهد شد

   025-32925765: نمابر     32130348: تلفن  . فيدم
  www.apadana.ac.ir  شيرازـ آپادانا غيرانتفاعي  مؤسسه* 

نـبش  ، بيهمت جنـو  خيابانابتداي ، معلمميدان ، شيراز: نشاني )3. مراجعه نماييد موسسه گاهجهت كسب اطالعات بيشتر به وب) 2. باشد خودگردان ويژه خواهران مي خوابگاه يكموسسه داراي ) 1
  071-36318494: نمابر    36300853 :تلفن              71859-86666: كدپستي               23كوچه 

  www.uca.ac.ir  اروميهـ آذرآبادگان غيرانتفاعي  مؤسسه* 
به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف ) 2 .در صد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 20و  30، 50 ين موسسه بترتيب از تخفيفدانشجويان رتبه اول، دوم و سوم هر ترم آموزشي ا )1

اسكان دهد و هزينه آن به عهده خـود   هاي خودگردان اين موسسه تالش خواهد كرد همه دانشجويان را در خوابگاه) 3. صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت
دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهنـد   )5. باشد اين موسسه داراي سالن ورزشي، سالن استخر و همچنين داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي و كتابخانه مي )4. دانشجو خواهد بود

                 57155-1991: كدپستي201  شماره ،روبروي مجتمع فرهنگي شمس ،بلوار شهيد باهنر ،اروميه: نشاني )7. خواهد گرفتبه كليه قهرمانان اول ورزشي تخفيف شهريه تعلق ) 6. شد
  044-33839350: نمابر       33828351-33827771-33829974 :تلفن
  www.adib-mazandaran.ac.ir  ارياديب مازندران ـ سغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 ايـن موسسـه   )3. گيـرد  به دانشجويان با شرايط الزم وام تعلـق مـي   )2. شود داده مي تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كسب كنند درصدي از شهريه ثابت تخفيف در پايان هر ترم) 1
ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت  همكاري با بنياد شهيد و امور )5. شود اي داده مي دانشجويان غذاي يارانه به) 4. واهد داشتهمكاري الزم در تامين خوابگاه دانشجويان دختر و پسر را خ

هـاي برتـر    رتبـه ...  فرهنگـي، ورزشـي، علمـي و   هاي مختلف  رشته به دانشجوياني كه در )7. دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد )6. پذيرد و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران انجام مي
 ،آبـاد  بلوار فـرح  ،ساري: نشاني )9. استفاده از سرويس اياب و ذهاب موسسه وجود دارد امكان تردد دانشجويان با )8. شود درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده مي ،نمايند كشوري يا استاني را كسب

  011-33033960:نمابر            33033941-43 :تلفن .    دانشگاه آزاد اسالمي نرسيده به
  www.adiban.ac.ir  اديبان ـ گرمسارغيرانتفاعي  مؤسسه* 

هاي  دوره برگزاري )4 .التحصيالن برنامه ريزي جهت اشتغال فارغ )3 .بهره براي پرداخت شهريه امكان استفاده از تسهيالت بانكي بدون )2 .باشد دانشجويي بدون پرداخت اجاره مي ارائه خوابگاه) 1
اي بـراي كليـه    استفاده از غذاي يارانه باشد و امكان سلف سرويس و بوفه دانشجويي داير مي )6 .تقسيط در پرداخت شهريه امكان )5 .مهارتي با هزينه دانشگاه جهت اماده سازي افراد براي اشتغال

ترم بعد  باشد در 17دانشجوياني كه معدل نيمسال آنان باالي  )8. است صال نامحدود به اينترنت براي كليه دانشجويان قابل استفادهاي دانشگاه با امكان ات سايت رايانه )7. باشد دانشجويان فراهم مي
تواننـد از   تحصيل باشند مي در مؤسسه مشغول به مادامي كه دو دانشجو از يك خانواده )10. دارد امكان استفاده از كتابخانه ديجيتال در كنار كتابخانه فيزيكي وجود )9. برخوردارند از تخفيف شهريه

هـاي   كالس )12. خواهند بود آموختگان مؤسسه در مقاطع باالتر اين مؤسسه پذيرفته شوند از تخفيف شهريه در كل طول تحصيل برخوردار در صورتي كه دانش )11. تخفيف شهريه استفاده نمايند
شـهرك   و  تهران، بـين پـل هـوايي    ـ ضلع شمالي جاده مشهد ،گرمسار: نشاني) 13. برنامه ريزي گردد دو روز آخر هفته براي افراد شاغل حتماگردد  شود و تالش مي مؤسسه در دو روز تشكيل مي

  023-34557261-66: تلفن          .صنعتي گرمسار
  www.edu.ac.ir  ارشاد ـ دماوندغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  021-66483608: نمابر   66483602-7: تلفن  14168-34311: كدپستي  21پالك   ايبي،تهران، خيابان انقالب اسالمي، ابتداي خيابان وصال شيرازي، كوچه شهيد رضا ن: 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.eram-shiraz.ac.ir  ارم ـ شيرازنتفاعي غيرا مؤسسه* 
         071-36465378-81 :تلفن   91895-1195 :صندوق پستي    7194774475 :كدپستي   .خيابان شهيد مختاري، شيراز، ابتداي بلوار چمران: نشاني

  www.unialmahdi.ir  )ويژه خواهران(اصفهان ـ  مهدي مهرغيرانتفاعي ال مؤسسه* 
به دانشـجويان واجـد شـرايط بـر اسـاس ضـوابط       ) 2. د شدنخواه شهريه ثابت برخوردار درصد 50 و 60، 70م و سوم هر سال تحصيلي اين مؤسسه به ترتيب از تخفيف دانشجويان رتبه اول، دو) 1

نامـه از طـرف مؤسسـه بـه صـورت وام       ي متقاضي با معرفيگيرد، به عالوه بر اساس تفاهم نامه همكاري با بانك عامل، شهريه دوره تحصيلي دانشجو صندوق رفاه دانشجويي وام شهريه تعلق مي
خوابگـاه خـودگران ويـژه    : دانشجويان از امكانات رفـاهي شـامل  ) 4. و بهزيستي در خصوص پرداخت شهريه امور ايثارگران، كميته امداد همكاري با بنياد شهيد و) 3. گردد الحسنه پرداخت مي قرض

   .شـمالي  انتهاي بلوار غـدير، بلـوار پاسـداران    شهر، سپاهان اصفهان،: نشاني) 5. مند خواهند شد بهره...  حوادث، مشاوره، پزشك، اردوهاي علمي، تفريحي واي، بيمه  خواهران، يك نوبت غذاي يارانه
 031-3651861: نمابر       36516821-36508280: تلفن
  www.iju.ac.ir  ـ يزد) ع(امام جوادغيرانتفاعي  مؤسسه* 

دانشـجويان از مزايـاي وام   ) 2. تـامين خواهـد شـد    )موقت م يائدا خوابگاه خودگردان(ه است و براي كليه متقاضيان خوابگاه با نظارت دانشگاه گرفت دانشگاه در موقعيت مكاني ممتاز شهري قرار) 1
فرهنگـي و   ،)رتبه اول تا سوم( علمي ممتاز دانشجويان) 3 .دانشجويي برخوردارند و مزاياي بيمه حوادث) در صورت مساعدت صندوق رفاه دانشجويان(ريال  000/000/3 شهريه در هر ترم تا سقف

هاي آزمايشي علوم رياضي و  نيمسال به داوطلبان گروه 7به مدت  ريال 000/500/7 پرداخت مبلغ) 4. شوند برخوردار مي% 50تا سقف  )ثابت و متغير( شهريه ترم از معافيت در هر ورزشي هر رشته،
 كليـه دانشـجويان  ) 5 .)بـا حفـظ شـرط معـدل    ( گيـرد  تعلق مي 1500خارجي با رتبه كمتر از  هاي هاي آزمايشي هنر و زبان و داوطلبان گروه 2000از علوم انساني با رتبه كمتر  فني، علوم تجربي و

 .شـوند  برخوردار مي) ه هيات رئيسه براي هر ترممطابق مصوب(از تخفيف شهريه  18معماري با معدل باالي  و دانشجويان دانشكده علوم انساني و هنر و 17دانشكده فني و مهندسي با معدل باالي 
 مركز رشد كسب و هاي كامپيوتري، اينترنت وايرلس، كتابخانه مركزي و ديجيتال، باشگاه كارآفريني، امكان استفاده رايگان از سايت )7. ترم به صورت اقساط امكان پذير است پرداخت شهريه هر) 6

 035-38233729 :نمابر     38281200-4: تلفن   .)ع(االئمهبلوار جواد، بلوار شهيدان اشرف صفائيه،، يزد: نشاني) 8. باشد مهيا مي )با نرخ دانشجويي( كار، مركز مشاوره و سلف سرويس غذاخوري



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                مچهارفصل 

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاه شرايط49 صفحه ها پيوست
 

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

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

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

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

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

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

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

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

هاي فرهنگي، اجتمـاعي و   هاي فعال در حوزه موسسه داراي كانون) 10. هاي ملي موسسه به صورت رايگان خواهد بود شركت در همايش) 9. شود ي، پژوهشي و ورزشي در هر سال تقدير ميفرهنگ
 براي اطالعات بيشتر به سايت موسسه به نشاني) 12. ه تمهيداتي فراهم خواهد نمودهاي گذشت اين موسسه تعهدي براي خوابگاه ندارد، ولي همانند سال) 11. باشد هاي علمي دانشجويي مي انجمن
 051-34230563: نمابر   34230561: روابط عمومي     34230562-5 :تلفن                     4نبش معلم  ،بلوار طرقبه ،مشهد: نشاني) 13. مراجعه فرماييدفوق 
  www.tabaran.ac.ir  تابران ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 

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

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

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

   051-43331600: نمابر       43347072-3 :تلفن              1416نبش آيت جنوبي، پالك  ،)ره(خيابان امام خميني نيشابور،: نشاني
  www.jami.ac.ir  آباد جامي ـ نجفغيرانتفاعي  مؤسسه* 

و عدم داشتن  هاي مقطع كارشناسي پيوسته را در نيمسال اول به صورت رايگان ثبت نام كرده و در صورت كسب معدل تعيين شده تمامي پذيرفته شدگان رشته 96-97موسسه در سال تحصيلي ) 1
  031-52636319-20 :تلفن           جنب بانك ملي اله طالقاني، خيابان آيت فوالدشهر،: نشاني) 2. هاي بعدي نيز تداوم خواهد يافت مشكل انضباطي در نيمسال

  www.jdeihe.ac.ir  اصفهانـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه* 
  031-33667266: نمابر  33667261-5: تلفن   .انتهاي بلوار دانشگاه صنعتي، خميني شهر، شهرك منظريه، بلوار پرديس اصفهان،: نشاني

  www.mjdkh.ac.ir  خوزستانـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه* 
           061-33345372-4: تلفن               .جنب دانشگاه پيام نور خوزستان ،1پرديس  انتهاي بلوار ،انتهاي بلوار گلستان ،اهواز: نشاني

  www.jdku.ac.ir  كرمانشاهـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه* 
      083-31031: تلفن .     خيابان جهاد دانشگاهي ،بهمن 22ه راه س ،كرمانشاه: نشاني

  www.edu.hafez.ac.ir  شيرازـ  حافظغيرانتفاعي  مؤسسه* 
   71339-63783: كدپستي         .17ري، پالك خرداد، كوچه شهيد حج 15چهارراه شيراز، : نشاني) 2. باشد دانشجويان خوابگاه خودگردان مهيا مي براي) 1

  071-32349419: مابرن    32349420-23 :تلفن
www.hekmat-qom.ac.ir  قمحكمت ـ غيرانتفاعي  مؤسسه* 

            37185-316: صندوق پستي        .55غدير، كوچه  قم، بلوار: نشاني) 2. به نشاني فوق مراجعه نمايند سامانه اينترنتي موسسهاز شرايط و ضوابط مؤسسه به  اطالعداوطلبان جهت كسب ) 1
  025-32855130-31: تلفن
www.hakim-jorjani.ac.ir  حكيم جرجاني ـ گرگانانتفاعي غير مؤسسه* 

  017-32171095-97: لفنت       .بلوار نيايش شرقي 18و  16بين ويالي  گرگان، شهرك ويالشهر،: نشاني
www.hakimtoos.ac.ir  مشهد ـ  طوسحكيم غيرانتفاعي  مؤسسه* 

به دانشجويان رتبه اول تا سوم هررشته در هر نيمسال ) 2. پذير خواهد بود هاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه فردوسي مشهد، امكان اهخوابگ طريق تامين خوابگاه براي دانشجويان غيربومي از) 1
الحسـنه كمـك هزينـه     ه، وام قرضبه دانشجويان ورودي جديد برابر ضوابط موسس) 3. گردد درصد تخفيف شهريه ثابت اعطاء مي 20، 30، 50 :به ترتيب) 18 به شرط كسب معدل باالي(تحصيلي 

دانشجوياني كه اين موسسه را جهت تحصيل انتخاب نموده و رتبه آنـان در كنكـور سراسـري    ) 4. باشد اين وام مجزا از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم مي. گردد پرداخت شهريه اعطاء مي
به دانشجوياني كه اين موسسه را در بين موسسات غيردولتي بعنوان انتخاب اول برگزيده باشند، تخفيـف شـهريه   ) 5. اهند شدشهريه ثابت در ترم اول خو% 50باشد مشمول تخفيف  5000كمتر از 

  051-38407983 :نمابر        38402726-38402799: تلفن             14 پالك ،5 پرستار ،خيابان احمدآباد ،مشهد: نشاني )6 .در ترم اول، اعطاء خواهد شد% 50ثابت به ميزان 
www.hnkh.ac.ir  ساوه ـ  ناصرخسروحكيم غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  086-4278000-6: تلفن               . جنب دانشگاه ازاد اسالمي واحد ساوه ،بلوار دانشگاه ،بلوار شهيد فهميده ،ساوه: نشاني
www.khi.ac.ir  مشهدـ  خاورانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

امكـان  ) 2. ين انتخاب خـود قـرار دهنـد   ، اين مؤسسه را اول)به جز پيام نور، شبانه و پرديس(هاي دولتي  يك نيمسال تحصيلي براي داوطلباني كه پس از دانشگاهشهريه ثابت  معافيت از پرداخت )1
هـاي ذيـربط بصـورت رايگـان در طـول       المللي با همكاري ارگان اي معتبر بين هاي حرفه نامه هاي تخصصي و صدور گواهي ارائه كارگاه )3 .بازديد از موسسه و مشاوره با اساتيد قبل از انتخاب رشته

معافيت از پرداخت درصدي از شهريه  )5. باشد 18ها باالتر از  دانشگاهي آن ولين نيمسال تحصيلي براي دانشجوياني كه معدل كل دوره پيشمعافيت از پرداخت درصدي از شهريه ثابت ا )4 .تحصيل
شـهد و دانشـگاه صـنعتي خواجـه نصـيرالدين      استفاده از اساتيد دانشگاه فردوسـي م  )6. ثابت نيمسال بعد مطابق ضوابط آموزشي موسسه براي دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته، در هر نيمسال

هـاي   سازي تجاري جهت زمينه سازي ورود به بازار كـار بـراي رشـته    برنامه، هاي آموزشي رايگان رباتيك، شبكه، امنيت شبكه و اطالعات ارائه كارگاه )7 .دروس كليدي طوسي در تدريس برخي از
معافيـت از   )9 .باشد در كل دوران تحصيل در مقطع پذيرفتـه شـده   1000پرداخت شهريه ثابت براي داوطلباني كه رتبه كشوري آنها كمتر از معافيت از  )8 .كامپيوتر و برق و الكترونيك و مخابرات

مسال بعد براي دانشـجوياني كـه در سـطح    برخورداري از تخفيف ويژه در شهريه ثابت ني )10. باشد در اولين نيمسال تحصيلي 4000پرداخت شهريه ثابت براي داوطلباني كه رتبه كشوري آنها زير 
وجـود تنـوع   ) 12. كمك به تامين خوابگاه دانشجويي جهت خواهران با هزينه شخصي دانشجو در حـد تـوان   )11. استان و باالتر موفق به كسب رتبه اول تا سوم در مسابقات قراني و ورزشي شوند

اي در صورت تخصيص يارانه از طريق صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم،      سرويس موسسه براي دانشجويان با قيمت يارانه تامين يك نوبت غذاي گرم در سلف )13. غذايي در بوفه موسسه
بلوار امـام  مشهد، : نشاني) 16. داوطلبان براي كسب اطالعات به سايت موسسه مراجعه نمايند) 15. المللي موسسه هاي بين هاي ويژه براي شركت در سمپوزيوم ارائه تخفيف )14 .تحقيقات و فناوري

  051-35230690 :تلفن              4فالحي  بلوار شهيد فالحي، ،)ع(علي
www.khazar.ac.ir  محمودآبادـ  خزراعي غيرانتف مؤسسه* 

 و 35، 45ميـزان   سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه ثابت ترم اول بـه  مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام نور، اين مؤسسه را به عنوان اولويت اول تا دانشجوياني كه در ميان) 1
دانشـجوياني كـه    )3 .شد درصد تخفيف شهريه ثابت ترم اول برخوردار خواهند 40و  30، 20به ترتيب از  19و  18، 17 دانشگاهي زان با معدل پيشآمو كليه دانش )2. مند خواهند شد درصد بهره 25

سه از مزاياي وام شهريه صـندوق رفـاه دانشـجويان    موس دانشجويان اين )4. اي برابر مصوبات داخلي موسسه برخوردار خواهند شد مزاياي ويژه از باشد، 5000 كنكور سراسري كمتر از رتبه آنان در
اول تا  دانشجويان رتبه )6. توانند از يك وعده غذاي دانشجويي استفاده نمايند گرفت و مي به كليه دانشجويان متقاضي خوابگاه تعلق خواهد) 5 .برخوردار خواهند شد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ايثارگران در خصوص پرداخت شـهريه   همكاري با بنياد شهيد و امور )7. شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود درصد 75و  50 ،35ه ترتيب از پرداخت سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي ب
هاي اول تا سوم را كسـب   ها و مؤسسات آموزش عالي مقام گاهدانش دانشجوياني كه به نمايندگي از مؤسسه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي به )8 .و ايثارگران اثابت و متغير فرزندان شهد

هاي كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده  و آزادگان، خانواده حافظان كل قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي فرزندان شاهد )9. تعلق خواهد گرفت نمايند، تخفيف شهريه
اسـتان  : شـاني ن) 11. در موسسـه بصـورت رايگـان   ) سـيم  اينترنـت بـي  (وايرلس  دارا بودن سيستم )10 .برخوردار خواهند بود پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه بر اساس ضوابط و بنابر ميزان...  و

   011-44732360 و 7733989: تلفن               . نهم مازندران، محمودآباد، خيابان آزادي، خيابان درياي
www.daneshvaran.ac.ir  دانشوران ـ تبريزغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  041-34481552-4: تلفن         51788-69341: كدپستي.       314/3، پالك )جنب مدرسه استقالل(تبريز، خيابان آزادي، خيابان رسالت، بعد از ميدان رسالت، روبروي پمپ گاز : نشاني



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                مچهارفصل 

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاه شرايط50 صفحه ها پيوست
 

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

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

دانشجوياني كه در مسـابقات   )4 .هاي كارآموزي جهت دوره) IASTE( معرفي دانشجويان ممتاز به كميته تبادل دانشجويان داخل و خارج از كشور )3 .صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
نام  هاي برتر ورودي موسسه تخفيف ويژه در ثبت به رتبه )5. ز رتبه اول تا سوم گردند از تخفيف ويزه برخوردار خواهند شدئطح ملي يا استاني حاهاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي در س يا رقابت

كليه خدمات آموزشـي موسسـه بـه صـورت      )8. يگر را ندارداين موسسه برنامه انتقالي به ساير موسسات آموزش عالي د )7 .همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران )6. گيرد اولين نيمسال تعلق مي
     46اصفهان، سه راه سيمين، بلوار كشاورز شرقي، نبش بن بست : شانين) 10. باشد موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان شهرستاني مي )9. شود اينترنتي انجام مي

  031-37757560 :نمابر            37753114 :تلفن           816551475 :صندوق پستي
www.raberashidi.ac.ir  تبريزـ  بع رشيديرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

ان با مديريت موسسـه صـورت   هاي خودگرد خوابگاه براي دانشجويان دختر در خوابگاه تامين) 2. به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي تخفيف منظور خواهد شد) 1
توسط . . . ارائه خدمات مشاوره تحصيلي، خانوادگي و) 4. صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم استفاده نمايند توانند برابر دستورالعمل وزارت متبوعه از وام دانشجويان متقاضي وام مي) 3. پذيرد مي

                          5137873715 :ستيكدپ.   جنب مخابرات شهيد قندي خيابان مصلي، شريعتي جنوبي، تبريز،: نشاني) 6. مربوطه بوفه در حال فعاليت و ارائه خدمات) 5. مشاوران موسسه 
   041-35573621 :نمابر               35575956-35575957 :تلفن
  www.rahman.ac.ir  رامسرـ حمان رانتفاعي غير مؤسسه* 

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

هـاي تخصصـي و صـدور گواهينامـه      ارائه كارگاه )7 .دارد ان وجودبراي دانشجوي) نهار( امكان استفاده از يك وعده غذاي گرم)6 .خواهند شد دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار
توسـط  ...  خـانواده و  ارائه خدمات مشـاوره تحصـيلي،   )10 .بصورت اقساطي پرداخت شهريه )9. براي دانشجويان wifi استفاده از خدمات اينترنت )8. هاي ذيربط ارگان المللي با همكاري معتبر بين

       011-55230515  :نمابر     55230511-13 :تلفن.     جنب اداره گاز، بسيجه ارچهار ،رامسر: نشاني) 12. از فضاي سايت كامپيوتر و كتابخانه بصورت رايگان استفاده) 11. مشاوران موسسه
www.resalatkerman.ir  )ويژه خواهران( رسالت ـ كرمانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

و سـلف سـرويس   ) خودگردان و تحت نظارت موسسـه ( خوابگاه :امكانات رفاهي شامل اعطاي وام دانشجويي و مه دانشجويي، تقسيط در پرداخت شهريه،تسهيالتي از قبيل بي اين موسسه داراي) 1
 ،كرمـان : نشـاني ) 4. مراجعه نمايندفوق  به نشانياه موسسه وبگتوانند به  داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر مي )3 .تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند شد دانشجويان ممتاز از )2. باشد مي

  034-33227767: نمابر                 32232881-33210007 :تلفن      76176-43551: كدپستي                   .انتهاي خيابان گلدشت، نبش خيابان عماد
www.rasam.ac.ir  )ويژه خواهران(كرج ـ سام رغيرانتفاعي  مؤسسه* 

ارائه تسهيالت ) 4. طول ترم تحصيلي تقسـيط شهريه در) 3. الزم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاههاي خـودگردان همكاري )2. هاي اول تا سوم در هر ترم ف شهريه ثابت رتبهتخفي) 1
. سرويس اياب و ذهاب به صورت رايگـان ) 6. درصد 25باالي  فرزندان شـهدا و جانبازان )درصدي 100تخفيف (قرارداد با بنياد شهيد و ايثارگران  طرف) 5. وام صندوق رفاه به دانشجويان متقاضي

. نمايند المللي به سايت مؤسسه مراجعه هاي علمي، آموزشي و پژوهشي مؤسسه در سطح ملي و بين ها و توانايي علمي اساتيد و فعاليت بيشتر با سطح علمي مؤسسه، ويژگي داوطلبان براي آشنايي) 7
  026-34582116 :نمابر        34524701 -3: تلفن           ). ع(، به سمت باغستان، قبل از ميدان امام حسين)ميانجاده( بهشتي كرج، خيابان شهيد: شانين) 8

www.roozbeh.ac.ir  زنجانـ روزبه غيرانتفاعي  مؤسسه* 
 خوابگاه دانشجويي با امكانات مناسب از طريق همكاري )2. شود آموزش دقيقا اجرا مي هاي مصوب آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري جهت حفظ و ارتقاء كيفيت نامه كليه مقررات و آيين) 1

 )5 .رفـاه  تخصيص وام دانشجويي در صورت تامين بودجـه توسـط صـندوق    )4. باشد شهريه مقدور مي در صورت درخواست دانشجو و با بررسي شرايط، تقسيط )3. باشد با بخش خصوصي مهيا مي
دانشجوياني كه در  )7. شد خواهند مند يژه بهرهبراساس مقررات و مصوبات داخلي موسسه در ترم اول از تخفيف و دانشجويان ممتاز )6. گردد تغذيه دانشجويي با همكاري بخش خصوصي انجام مي

قهرمانان  )8. اي دريافت خواهند نمود نمايند، جوايز ويژه هاي اول تا سوم را كسب ها و موسسات آموزش عالي كشور يا استان مقام دانشگاه طول مدت تحصيل در مسابقات علمي، فرهنگي و ورزشي
  .بهمن، شهرك پونك 22زنجان، بزرگراه : نشاني) 9. مند خواهند شد تخفيف شهريه ثابت، بهره% 40در اين موسسه هر ترم از ) بيت بدنيتر( رشته علوم ورزشي كشوري پذيرفته شده در

   024-33038002: نمابر          33038003-7: تلفن       4516357517: كدپستي
www.rouzbahan.ac.ir  ساريـ  روزبهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

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

 .اييـد مراجعـه فرم فوق  موسسه به نشانيوبگاه براي اطالعات بيشتر به  )7 .هاي مختلف داير در موسسه اي در رشته تجهيزات و امكانات فراوان كارگاهي و آزمايشگاهي و رايانه )6. پذيرد صورت مي
  011-33218373: تلفكس        33214657و   33219353: تلفن       1755: صندوق پستي             48179-39945: كدپستي.       جاده دريا) 1(ساري، كيلومتر يك : نشاني) 8

www.zand.ac.ir  شيرازـ  دانش گسترزند غيرانتفاعي  مؤسسه* 
ـ     دانشجويان عالوه بر بهره) 2. از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 500سراسري با رتبه كشوري كمتر از  داوطلبان ممتاز آزمون) 1 وم تحقيقـات و  منـدي از وام صـندوق رفـاه وزارت عل

هـاي مجهـز    اين مؤسسه داراي خوابگـاه  )3. دريافت نمايند هاي عامل گذاري از بانك با معرفي از طرف مؤسسه و با شرايط عالي و بدون سپرده الحسنه شهريه ترم وام قرض توانند در هر مي فناوري
و هنـري در   هاي برتر، قهرمانان ورزشي، علمي، فرهنگي به دانشجويان رتبه )4. باشد پرسرعت مي نت وايرلس وو اينتر IT دانشجويان دختر بصورت خودگردان است و مجهز به سيستم كامل براي

امكـان تشـكيل    )6 .مراكـز صـنعتي   هاي كسب و كار و فعاليـت در  كارآفريني و ارتباط با صنعت با تمركز بر ايجاد مهارت وجود مركز )5. گيرد نامه داخلي تعلق مي هر ترم تخفيف شهريه طبق آيين
امكـان   )8. به تمـامي دانشـجويان  ) ... تحصيلي، خانوادگي، سالمت روان و( اي ارائه خدمات مشاوره )7 .اداري و روزهاي تعطيل هاي ويژه كارمندان دولت و بخش خصوصي در خارج ساعات كالس

معرفي دانشجويان ممتاز  )10. برتر به مراجع متقاضي كارپذيران التحصيالن معرفي فارغ )9 .اي كليه دانشجويانمؤسسه و خوابگاه به صورت رايگان بر در محيط) بي سيم(استفاده از اينترنت وايرلس 
همـت  ( ان ايمان جنوبياستان فارس، شيراز، خياب: نشاني )12 .شهدا، جانبازان و ايثارگران هاي معظم تخصيص تخفيفات قانوني براي خانواده )11 .دانشجويان داخل و خارج از كشور به كميته تبادل

  071-36106و   36321041: تلفن    .12ابتداي خيابان  ،)جنوبي
www.sariyan.ac.ir  ساريـ ساريان غيرانتفاعي  مؤسسه* 

  011-33688041 :نمابر              33688042-336881001-4: تلفن      48175-1384: صندوق پستي          .روبروي گمرك ساري، جاده خزرآباد 10كيلومتر ، ساري: نشاني
www.sanabad.ac.ir  گلبهارـ گلبهار سناباد غيرانتفاعي  مؤسسه* 

دولتي  هاي روزانه و شبانه دانشگاه هاي داوطلباني كه اين موسسه را پس از انتخاب رشته  به )2قهرمانان ورزشي در سطح جهاني، آسيايي و ملي مطابق بخشنامه داخلي موسسه  تخفيف شهريه به) 1
امكـان   )4. خواهـد شـد   هاي علمي اول تا سوم در هـر نيمسـال تحصـيلي داده    تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه) 3. درصد شهريه ثابت در نيمسال اول تخفيف داده خواهد شد 50انتخاب نمايند، 

هاي اجرايي از تسهيالت شـهريه   بر اساس آيين نامه خانواده محترم شهدا، جانبازان و ايثارگران با ارائه گواهي معتبر از بنياد شهيد) 5 .استفاده از وام شهريه بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان
  051-38326399: نمابر      38326415-6و   38326401-2: تلفن   .   خراسان رضوي، شهر گلبهار، ابتداي بلوار استقالل، جنب بخشداري استان: نشاني )6 .برخوردار خواهند شد

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

www.shgol.ac.ir  ستان ـ گنبدكاووسشرق گلغيرانتفاعي  مؤسسه* 
وزارت علوم، تحقيقـات و   اندر صورت تخصيص اعتبارات، وام شهريه صندوق رفاه دانشجوي) 4 .سرويس اياب و ذهاب) 3 .تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز )2 .پرداخت شهريه به صورت اقساط) 1

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 .فتفناوري تعلق خواهد گر
 .نـت و انتشـارات مجهـز    كافي) 10 .هاي مختلف ورد نياز دانشجويان در رشتههاي م سالن مطالعه و كتابخانه مجهز و غني از كتاب) 9 .سلف سرويس، بوفه و غذا با نرخ دانشجويي) 8 .)غيرحضوري(

دانشجويان از طريـق  	مجهز به سامانه پاسخگويي به انتقادات، سواالت) 14 .هاي مختلف الكترونيكي جهت رفاه دانشجويان مجهز به سامانه) 13 .اينترنت پرسرعت) 12 .كارگاه كامپيوتر مجهز) 11
  .ها، روبروي سيلو جنوبي، بعد از بازار روس )ره( گنبدكاووس، خيابان امام خميني: نشاني) 16. فضاي فيزيكي مناسب به همراه تجهيزات كمك آموزشي) 15 .)با ما تماس(ه مؤسس گاهوب

  017-33383818: نمابر      33383810-20 :تلفن
www.kshr.ac.ir  كرمانشاهـ هيد رضايي شغيرانتفاعي  مؤسسه* 

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

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

) 5. باشند خوردار ميهاي اول تا سوم ورودي هر رشته از تخفيف شهريه بر رتبه) 4. شود به دانشجو ژتون نهار داده مي) 3. گردد وام دانشجويي پرداخت مي )2 .خوابگاه اختصاصي ندارداين مؤسسه ) 1
       10آباد، بن بست شماره  خيابان شهيد بهشتي، بعد از چهارراه عباس اصفهان،: نشاني) 6. باشد مركز شهر قرار دارد و دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان مي در

  031-32365515 :نمابر        32351994الي  7 :تلفن    81847-75315 :كدپستي
www.tolouemehr.ac.ir  طلوع مهر ـ قمغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  025-32810008: تلفن              3749113362: كدپستي       .قم، پرديسان، بلوار دانشگاه، بلوار شهروند شمالي: نشاني
www.sufi.ac.ir  عبدالرحمن صوفي رازي ـ زنجانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  024-33442223 :نمابر           33442239: تلفن       5خيابان عارف  ،كوي علوم پايه ،زنجان: نشاني



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                مچهارفصل 

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاه شرايط51 صفحه ها پيوست
 

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

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

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

جهـت اسـكان    موسسه) 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 .برخوردار است تحصيليهاي  رشته
   023-34533924-7 :تلفن.     آباد حاجي گرمسار، :نشاني) 8 .باشد كليه فضاهاي آموزشي ميسيم در  موسسه داراي اينترنت بي) 7. باشد دانشجويان خواهر و برادر از خوابگاه دانشجويي برخوردار مي

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

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

www.feiz.ac.ir  فيض كاشاني ـ كاشانعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 
      031-55431075 :نمابر            55431070 :تلفن                       87135-3149: صندوق پستي).           ع(بلوار امام رضا 5كاشان، كيلومتر : نشاني

www.aqi.ac.ir  قزويني ـ قزوينعالمه غيرانتفاعي  مؤسسه* 
منـد   هاي موسسـه بهـره   مساعدت سيطي شهريه ازتوانند براي پرداخت تق دانشجويان مي )2گردند  ريزي مي هاي درس در روزهاي پاياني هفته برنامه جهت مساعدت به دانشجويان شاغل كالس) 1

اسـتفاده از وام   )5 .باشـد  مـي  سرويس اياب و ذهاب به تهران و كرج همه روزه با اخذ هزينه مناسب روزانه از دانشجو داير )4 .اي استفاده نمايند توانند از ناهار با قيمت يارانه دانشجويان مي) 3 .شوند
در هر نيمسال  )7 .هاي خودگردان با هزينه مناسب استفاده كنند توانند با معرفي موسسه از خوابگاه دانشجويان مي )6 .باشد التحصيلي امكان پذير مي خت بعد از فارغدانشجويي صندوق رفاه با باز پردا

  .ع خيابان شهيد مسلم سلماني و بلوار مالياتتقاط ،خيابان نواب، مجتمع ادارات نوابقزوين، : نشاني) 8 .گردند دانشجويان ممتاز ازتخفيف در شهريه بهره مند مي
        028-33372024 :نمابر           33374937-33372127-33372126-33372023 :تلفن
www.sepahan.ac.ir  سپاهان ـ اصفهانفناوري علوم و غيرانتفاعي  مؤسسه* 

جهـت تـامين خوابگـاه، از طريـق      ،اين موسسه برحسب نياز دانشـجويان ) 2. شود تخفيف شهريه داده مي هاي اول تا سوم در هر ترم، اين موسسه به دانشجويان رتبه براساس ضوابط مصوب در) 1
   031-36530245: نمابر 36530080-36530241-2 :لفنت .بلوار پاسداران جنوبي، بلوار غدير انتهاي شهر، سپاهان اصفهان،: نشاني) 3. نمايد هاي خودگردان و تحت نظارت موسسه اقدام مي خوابگاه

www.atr.ac.ir  عمران و توسعه ـ همدانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
. غذاي گرم دانشجويي استفاده كننـد  توانند از دو وعده دانشجويان مي )2. شود در شهريه تخفيف داده مي موسسهضوابط  در پايان هر نيمسال طبق) هاي اول تا سوم رتبه(براي دانشجويان ممتاز ) 1
  .استفاده نمايند ،موسسه بر عملكرد آنها نظارت قانوني دارد هاي دانشجويي داراي مجوز رسمي كه وابگاهتوانند از خ دانشجويان مي )4. دانشجويان امكان استفاده از وام دانشجويي صندوق رفاه )3
  081-38230736: رنماب     38232090-38230410: تلفن        65157-35617: كدپستي           . همدان، چهارراه عارف: نشاني )5

 www.ferdowsmashhad.ac.ir  فردوس ـ مشهدغيرانتفاعي  سهمؤس* 
تخفيف شـهريه جهـت دانشـجوياني كـه در حـين تحصـيل در       ) 2. كند داشتن در مركز شهر و دسترسي آسان به تمام امكانات شهري كه شرايط رفت و آمد را براي دانشجويان تسهيل مي قرار) 1

تخفيف شهريه جهت دانشجوياني كه مقاالت علمي پژوهشي و علمي ترويجي با نـام و نشـان   ) 3. هاي هنري كسب رتبه نمايند ، ورزشي و جشنوارهالمپيادهاي علمي، مسابقات فرهنگي موسسه، در
دانشـجويان در صـورت نيـاز بـه     ) 5. رايطپرداخت وام شهريه صندوق رفاه به دانشـجويان واجـد شـ   ) 4. تحقيقات و فناوري به چاپ برسانند ،موسسه در مجالت معتبر علمي مورد تاييد وزارت علوم

    30 كالهـدوز  شـهيد  كالهـدوز،  شـهيد  بلـوار  مشهد،: نشاني) 7 .گردد به فرزندان شهدا و ايثارگران تخفيف شهريه اعطا مي) 6. هاي خودگردان داراي مجوز معرفي خواهند شد خوابگاه، به خوابگاه
  051-37264134 :نمابر   37291114 :تلفن
www.farvardin.ac.ir  فروردين ـ قائمشهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

هزينه % 50ارائه خوابگاه با پرداخت  )4 .درصد 2الحسنه با بهره  تحصيلي قرض ارائه وام )3 .ارائه وام تحصيلي صندوق رفاه دانشجويان )2 .ذشتهسال تحصيلي گ 3به  عدم افزايش شهريه نسبت) 1
   011-42294272 :نمابر      42294273-6 :تلفن      47645-353 :صندوق پستي       .جاده نظامي 4كيلومتر  ،مشهرئقا :نشاني) 5 .دانشجو توسط

www.fei.ac.ir  )ويژه خواهران(شهر اصفهان  االسالم ـ خميني فيضغيرانتفاعي  مؤسسه* 
 شـهريه تخفيـف داده   درصـد  20تـا   16از  ،20 تـا  16 حجاب اسالمي با معـدل  به دانشجويان ملتزم به فرهنگ و )2. باشد شرط تحصيل در موسسه مي ،به حجاب اسالمي اعتقاد و التزام عملي) 1

و  هاي دانشجويي معتبر دانشجويان شهرستاني به خوابگاه )4. شود تخفيف شهريه داده مي% 20 و سازمان بهزيستي تا سقف) ره(پذيرفته شدگان تحت پوشش كميته امداد امام خميني به )3. شود مي
  031-33605605: لفنت .       معلم، خيابان ساعي ميداناصفهان، خميني شهر، : نشاني) 5 .گردند مناسب معرفي مي

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

ي كليـه دانشـجويان   برا درصد 30و  40 ،50ثابت  تخفيف شهريه )3. تخفيف برخوردار خواهند بود% 50هاي مذكور از  داوطلبان در رشته باشد و ساير اشتغال، اقتصاد و روابط كار بصورت رايگان مي
  028-32243441 :نمابر 2232182 و 2225882 :تلفن .  بلوار سهروردي، صنعتي البرز شهر ،قزوين: نشاني) 4 .گردد اعمال مي رتبه اول تا سوم در هر رشته و هر مقطع

 .دانشجويان بصورت خودگردان از نقاط اصلي شهر تهران رويس اياب و ذهاب براي كليهداراي س) 2. باشد موسسه داراي خوابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر و پسر مي) 1 :واحد خرمدره )ب
تخفيـف   )5 .پـذيرد  شدگان بصورت اقساط انجام مـي  ريافت كل شهريه پذيرفتهد) 4. باشند تخفيف برخوردار مي درصد 10 و كارشناسي از 20در مقاطع تحصيلي كارداني از  كليه پذيرفته شدگان )3

تخفيف شهريه ثابت براي كليه داوطلبين عضو خانه كـارگر  %) 50(پنجاه درصد ) 6. گردد مي براي كليه دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر رشته و هر مقطع اعمالدرصد  30و  40، 50 شهريه ثابت
              35536550 و 560 :تلفن. جنب كمربندي، الدين اسدآبادي خيابان سيدجمال يانتها، خرمدره: نشاني) 8 .ها داشتن معرفي نامه از خانه كارگر در مقاطع كارشناسي كليه رشته با در دست

   024-35527990-1 :نمابر
صـلي شـهر   ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خـودگردان از نقـاط ا   داراي سرويس اياب و) 2. باشد پسر مي موسسه داراي خوابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر و) 1 :واحد رفسنجان )ج

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

   034-34355627: نمابر    34355625 :تلفن .كرمانـ  جاده كمربندي يزد 4كيلومتر  ،رفسنجان: نشاني) 8. ها رشته نامه از خانه كارگر در مقاطع كارشناسي كليه كارگر با در دست داشتن معرفي
www.kavian.ac.ir  ويان ـ مشهدكاغيرانتفاعي  مؤسسه* 

ارائه ) 5. تقسيط شهريه به دانشجويان نيازمند) 4. وام شهريه صندوق رفاهبرخورداري از  )3 .خوابگاه خودگران جهت دانشجويان غيربومي )2 .دانشجويان ممتاز اول تا سوم تخفيف ويژه شهريه به) 1
  .96پالك  ،13كوثر، نبش كوثر  آباد، خيابان مشهد، بلوار وكيل: شانين) 8. تسهيالت ويژه براي دانشجويان ممتاز )7 .بيمه حوادث دانشجويي )6. اي رايگان خدمات مشاوره

  051-38827895 :رنماب         38841809-38816393-38816816 :تلفن
www.kermanihe.ac.ir  رمانكغيرانتفاعي  مؤسسه* 

) 7. بهـا  ناهـار نـيم  ) 6. هـا  بانكاز الحسنه  وام قرض) 5. وام صندوق رفاه) 4. رتبه اول به دانشجويانشهريه تخفيف ) 3. درصد 85قبولي ارشد بيش از ) 2. ترين مؤسسه در كرمان اولين و قديمي) 1
كرمـان   :نشـاني ) 12 .اساتيد متخصص و مجـرب ) 11. ساختمان و امكانات مدرن و استاندارد) 10. بضاعت كمك به دانشجويان كم) 9). ع(م رضاصندوق فرهنگي حضرت اما) 8. خوابگاه خودگردان
  034-33243628 :نمابر       33243624 و 33243629-30 :لفنت      .نرسيده به جاده جوپار ،بعد از پل بازرگاني ،واليت بزرگراه عاشقان

www.kamalolmolk.ac.ir  الملك ـ نوشهر مالكيرانتفاعي غ مؤسسه* 
 نوشـهر، خيابـان  : نشاني )3 .باشد زير نظر موسسه داير مي الزم به صورت خودگردان و خوابگاه ويژه خواهران همراه با تمامي امكانات )2. ترم تخفيف ويژه داده خواهد شد به دانشجويان برتر هر) 1

  011-52337328 :نمابر         52337477و 52332197 : تلفن             4651736817 :كدپستي              60رازي، پالك 
www.golestan.ac.ir  گلستان ـ گرگانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  017-32627322 :نمابر          32627340-4 :تلفن.            روبروي پارك ،شهرك شهريار ،)كمربندي( بلوار شهيد كالنتري گرگان،: نشاني
www.lameigorgani.ac.ir  المعي گرگاني ـ گرگانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 وام صـندوق تعـاون و امـداد   ) 2شـود   آن نه ماه بعد از فراغت از تحصيل شروع مي امور دانشجويان در هر نيمسال با توجه به مصوبه وزارت علوم كه بازپرداخت اقساطي وام شهريه صندوق رفاه) 1
حمايـت مـالي از مقـاالت    ) 4 .المللـي براسـاس ضـوابط موسسـه     ارائه تسهيالت به مخترعان، پژوهشگران و ورزشكاران حائز رتبه ملي و بين) 3). ... تخفيف شهريه و(دانشجويي وابسته به موسسه 
هـا،   هـا، آتليـه   مربع شـامل كـالس   متر 6000پژوهشي با مساحتي حدود  ي مناسب آموزشي وداراي فضا) 6 .درصد 25تخفيف شهريه براي دانشجويان رتبه برتر تا ) 5. همايشي و علمي، پژوهشي

بلـوار شـهيد    گرگان،: نشاني) 7. و آمادگي دانشجويان براي شركت در مسابقات استاني و ملي جهت تمرين) استيجاري(هاي تخصصي سالن اختصاصي  ها و آزمايشگاه كامپيوتري، كارگاه هاي سايت
  017-32627951-3و  32627958-9 :تلفن        .5ي خيام، خيام دهم، المعي كالنتري، كو

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

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



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                مچهارفصل 

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاه شرايط52 صفحه ها پيوست
 

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

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

هاي  رشته هاي پژوهشي و كاربردي و ارتباط هاي علمي و تحقيقاتي دانشجويان در پروژه فعاليت براي آگاهي با )3 .مراجعه نمايندبه نشاني فوق علمي، آموزشي و پژوهشي مؤسسه به سايت مؤسسه 
تخفيف داده % 20ثابت نيمسال اول ورود  اولويت اول آنها در انتخاب رشته، اين موسسه باشد، با ارائه مدارك الزم در شهريه به دانشجوياني كه )4. به سايت موسسه مراجعه نمايند موسسه با صنعت

           021-88330904-6 :تلفن          .       18انتصاريه، شماره  ،كارگر شمالي، خيابان دومخيابان تهران، : نشاني) 5 .خواهد شد
www.mahdeelm.ac.ir  كاشانپوياي مهد علم غيرانتفاعي  مؤسسه* 

ايـن موسسـه   در  )2. مستند در شهريه ثابت نيمسال اول تخفيف مناسب داده خواهد شد اولويت اول آنها در انتخاب رشته، موسسه آموزش عالي مهد علم باشد، با ارائه مدرك به دانشجوياني كه) 1
ها بوده  ساير دانشگاه هاي اخير كمتر از ضمنا درصد افزايش شهريه در سال .گيرد امداد، بهزيستي صورت مي اخذ شهريه همكاري الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايثارگر، كميته جهت
صندوق رفاه دانشجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و    توانند از وام دانشجويي دانشجويان براي پرداخت شهريه مي) 4. شود شهريه داده مي به دانشجويان ممتاز برابر مصوبه هيات امنا تخفيف )3. است

پـل  (همسطح دفاع مقـدس   تقاطع غيربعد از ، بلوار قطب راوندي 4كيلومتر ، كاشان: نشاني) 6. گيرد خودگردان در صورت درخواست در اختيار دانشجويان قرار مي خوابگاه) 5. فناوري استفاده نمايند
         031-55577449 :نمابر    55577556-55577459 :تلفن             87135-1357: صندوق پستي    87159-93361: كدپستي        .)شهيد بهشتي

www.me.ac.ir  قزوينـ يرعماد مغيرانتفاعي  مؤسسه* 
       34145-1331: صندوق پستي        .   55مت ، بن بست حك)ره(المللي امام خميني قزوين، بلوار دانشگاه بين: نشاني )2. داراي خوابگاه خودگردان) 1

  028-33691050 و 33691072و  33691071و  33681009و  33681008 :تلفن
www.mizan.ac.ir  تبريزـ يزان مغيرانتفاعي  مؤسسه* 

تخفيف  ،تخفيف براي حافظان قرآن ،خوابگاه خودگردان در جوار دانشگاه ،كارگاه ،اهآزمايشگ ،سالن كنفرانس ،سالن ورزشي ،سلف سرويس ،قرائت خانه ،كتابخانه ،سرويس اياب و ذهاب: امكانات) 1
همكاري بـا كميتـه امـداد     ،هاي برتر هر رشته در هر ترم تحصيلي هاي كشوري و نيز تخفيف براي رتبه تخفيف براي ورزشكاران با كسب رتبه ،آموزان مدارس تيزهوشان و نمونه دولتي براي دانش

تبريز، ميدان راه آهن، به سمت سـازمان فنـي و   : نشاني) 2. وام صندوق رفاه ،همكاري با بنياد شهيد و بنياد جانبازان، همكاري با سازمان بهزيستي، مقاالت چاپ شده در مجالت خارجيو ) ره(امام
  041-3281039-32890939-32890258-32890007-33826806-8 :تلفن            . تبريز 6اي، روبروي ساختمان شهرداري منطقه  حرفه
www.ucna.ac.ir  ـ تبريز) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي  سسهمؤ* 

 )2. درصد تخفيف در شـهريه ثابـت نيمسـال اول برخـوردار خواهنـد شـد       10و  15، 25باشد به ترتيب از  17و  18، 19پذيرفته شدگاني كه معدل ساالنه آنان در دوره پيش دانشگاهي بيشتر از ) 1
توانند از خوابگاه خودگردان كه اين موسسه بـر آن  دانشجويان دختر غيربومي مي )3. شوند در شهريه ثابت آن نيمسال برخودار مي% 50دانشگاه از تخفيف دانشجويان رتبه اول در هر دوره آموزشي 

صيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويي، وام كمك در صورت تخ )5. يابد وام كمك شهريه كوتاه مدت از طرف موسسه به كليه دانشجويان متقاضي اختصاص مي )4. نظارت دارد استفاده كنند
تقـاطع   ،آهـن  خيابـان راه  ،تبريـز : نشاني) 7.شوند هاي جامع توانمندسازي بهره مند مي كليه دانشجويان در طول تحصيل بصورت رايگان از دوره )6 .يابد شهريه بلند مدت براي دانشجو اختصاص مي

   041-34421999: تلفن                  1283پالك  ،خطيب
www.ncst.ir  آباد جفنغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر) 2. هر نيمسال برخوردار خواهند شد در اين موسسه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم تحقيقات و فناوري جهت دانشجويان پذيرفته شده) 1
تواننـد   نيمسـال مـي   دانشجويان شاهد و ايثارگر بدون پرداخت شهريه در هـر ) 3. بعد معاف خواهند شد درصد شهريه ثابت نيمسال 20درصد و  25درصد  30ز پرداخت يمسال تحصيلي به ترتيب ان

ورزشي رايگان و وعده غذايي ناهـار بـا نـرخ     س اياب و ذهاب، امكاناتسروي) 5. مند شوند توانند از تخفيفات مربوطه بهره نيز مي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي) 4. نام نمايند ثبت
: نشـاني ) 7. گـردد  شـنبه و جمعـه و تشـكيل مـي    پنجبعدازظهر يـا   3هاي شاغلين در صورت به حد نصاب رسيدن عده كالس از ساعت  كالس )6. گردد مصوب مناسب براي دانشجويان فراهم مي

  031-42455447-42443771-4 :تلفن      .ريسندگي و بافندگي ده به كارخانهنرسي) ره(خيابان امام خميني ،آباد نجف
www.novinardebil.ac.ir  نوين ـ اردبيلغيرانتفاعي  مؤسسه* 

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

) 2. اشند از تخفيف شهريه ثابت ترم اول مصوب هيأت امنا برخوردار خواهند شدب موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده دانشجوياني كه از بين) 1
مصوب هيـات امنـا برخـوردار     از درصدي تخفيف شهريه ثابت ترم اول 18جويان با معدل كارشناسي باالتر از دانش كليه )3. شوند دانشجويان دختر به خوابگاه خودگردان زير نظر موسسه معرفي مي

گران در موسسه با بنياد شـهيد و امـور ايثـار    اين )6. باشد بصورت رايگان مي) اينترنت بي سيم(موسسه داراي سيستم وايرلس  )5. شد يك وعده غذاي گرم در موسسه توزيع خواهد )4. خواهند شد
ايـن موسسـه از    دانشـجويان  )8. به صندوق طرف قرارداد موسسه جهت دريافت وام شهريه معرفـي خواهنـد شـد    دانشجويان متقاضي )7. نمايد مي خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير همكاري

مسابقات علمي و فرهنگـي و ورزشـي    نمايندگي از موسسه مقام اول تا سوم در سطح كشوري دركليه دانشجوياني كه به ) 9. تسهيالت وام مربوط به صندوق رفاه وزارت علوم برخوردار خواهند بود
  ، 4631155111: كدپستي.   آملمحمودآباد به جاده  2كيلومتر ، محمودآباد، مازندران: نشاني) 10. گيرد تعلق مي كسب نمايند تخفيف شهريه مصوب هيأت امناي موسسه

  011-44789301: نمابر     44789784 و 44789217و  44789302: تلفن
www.hegmataneh.ac.ir  همدانـ  گمتانههغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  081-38370096: نمابر   38371985: تلفن         6517713757: كدپستي .       جنب جايگاه سوختروشن،  همدان، چهارراه پژوهش، ابتداي بلوار شهيد احمدي: نشاني
www.honarshiraz.ac.ir  شيرازـ  رهنغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   071-32341166 :نمابر      32341160-65 :تلفن      71356-45994: كدپستي      . خيابان خيام، خيابان زند ،شيراز: نشاني) 2. باشد اين مؤسسه فاقد خوابگاه مي) 1
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  .باشد ميپرينت  قابل مشاهده وزير  به نشاني اين دفترچه از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان Pdf ضمناً نسخه

www.sanjesh.org   




