
سطح کالبديامتیاز (فضاي کالبدي)نام خوابگاهنام دانشگاهاستانمنطقهردیف
0,823ساختمان شماره 1حضرت معصومه قمقم14
0,7233الوند بلنددانشکده فنی و مهندسی گلپایگاناصفهان26
0,7493امام حسین 1دانشکده فنی و مهندسی گلپایگاناصفهان36
0,6743داخلی شمالیدانشکده فنی و مهندسی گلپایگاناصفهان46
0,6913خوابگاه فاطمیهدانشگاه  اراك استان مرکزي54
0,6863شهید باهنردانشگاه  اصفهاناصفهان66
0,6733شهید تندگویاندانشگاه  اصفهاناصفهان76
0,6693شهید رجائیدانشگاه  اصفهاناصفهان86
0,73شهید فهمیدهدانشگاه  اصفهاناصفهان96
0,653شهید مفتحدانشگاه  اصفهاناصفهان106
0,6673اختیار زادهدانشگاه  ایالم ایالم115
0,7593الغدیردانشگاه  ایالم ایالم125
0,7283دانشدانشگاه  ایالم ایالم135
0,6713شهید مطهريدانشگاه  ایالم ایالم145
0,7173بعثت2دانشگاه  بوعلی  سینا همدانهمدان154
0,7173بعثت3دانشگاه  بوعلی  سینا همدانهمدان164
0,6663فاطمیه3دانشگاه  بوعلی  سینا همدانهمدان174
0,7293کوثردانشگاه  بوعلی  سینا همدانهمدان184
0,833زینبیهدانشگاه  بین المللی  امام  خمینی (ره ) قزوینقزوین194
0,8493معصومیهدانشگاه  بین المللی  امام  خمینی (ره ) قزوینقزوین204
10,7463دانشگاه تخصصی فناوري هاي نوین آملمازندران212
0,8263الغدیر2دانشگاه  تربیت  مدرس تهران221
0,8193جنبشیدانشگاه  تربیت  مدرس تهران231
0,7613خلوتیدانشگاه  تربیت  مدرس تهران241
0,673زینبیهدانشگاه  تربیت  مدرس تهران251
0,8523شهید ابراهیمیدانشگاه  تربیت  مدرس تهران261
0,6663شهید مومندانشگاه  تربیت  مدرس تهران271
0,6943فاطمیهدانشگاه  تربیت  مدرس تهران281
0,6863قائمدانشگاه  تربیت  مدرس تهران291
0,7263قدس 1دانشگاه  تربیت  مدرس تهران301

گزارش رتبه بندي کلی و کالبدي خوابگاه هاي دانشجویی مناطق ده گانه



سطح کالبديامتیاز (فضاي کالبدي)نام خوابگاهنام دانشگاهاستانمنطقهردیف
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0,7953قدس 2دانشگاه  تربیت  مدرس تهران311
0,7223قدس 3دانشگاه  تربیت  مدرس تهران321
0,6913کوثردانشگاه تفرشاستان مرکزي334
0,6763شهید مطهريدانشگاه  تهران تهران341
0,8433کوثردانشگاه  تهران تهران351
0,8363کاسپین(کاج)دانشگاه  تهران تهران361
0,7833متاهلیدانشگاه تهران- پردیس ابوریحانتهران371
0,7273ساختمان- یکدانشگاه تهران- پردیس فارابیتهران381
0,8093گلشهردانشگاه تهران- پردیس کشاورزي و منابع طبیعی کرجالبرز391
0,6833شقایقدانشگاه حکیم سبزواري سبزوار خراسان رضوي409
0,6843مریمدانشگاه حکیم سبزواري سبزوار خراسان رضوي419
0,7243ولی عصردانشگاه حکیم سبزواري سبزوار خراسان رضوي429
0,7153یاسدانشگاه حکیم سبزواري سبزوار خراسان رضوي439
0,7243خوابگاه ابوالفضل (جدید)دانشگاه  خلیج  فارس  بوشهربوشهر447
0,6943خوابگاه ام البنین (جدید)دانشگاه  خلیج  فارس  بوشهربوشهر457
0,8123خوابگاه 10دانشگاه  خوارزمی تهرانالبرز461
0,7923خوابگاه 17دانشگاه  خوارزمی تهرانالبرز471
0,8033خوابگاه 18دانشگاه  خوارزمی تهرانالبرز481
0,8033شهی صدردانشگاه  خوارزمی تهرانالبرز491
0,8543شهید مطهريدانشگاه  خوارزمی تهرانالبرز501
0,8563الزهرا(س)دانشگاه دامغانسمنان519
0,8243گلستاندانشگاه دامغانسمنان529
0,723شهید مطهريدانشگاه  رازي  کرمانشاهکرمانشاه535
0,853شهیداشرفی 6دانشگاه  رازي  کرمانشاهکرمانشاه545
0,8323کوثر  3دانشگاه  رازي  کرمانشاهکرمانشاه555
0,8173کوثر 2دانشگاه  رازي  کرمانشاهکرمانشاه565
0,8333کوثر4دانشگاه  رازي  کرمانشاهکرمانشاه575
0,8333کوثر5دانشگاه  رازي  کرمانشاهکرمانشاه585
0,7743خدیجه کبريدانشگاه  زابل سیستان و بلوچستان598
0,8343فاطمیه 1دانشگاه  زابل سیستان و بلوچستان608
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0,7843فاطمیه 2دانشگاه  زابل سیستان و بلوچستان618
0,7783فرخی سیستانیدانشگاه  زابل سیستان و بلوچستان628
0,743مطهريدانشگاه  زابل سیستان و بلوچستان638
0,8383یعقوب لیثدانشگاه  زابل سیستان و بلوچستان648
0,7483پسران بلوك 4دانشگاه  سمنان سمنان659
0,713شهید باهنردانشگاه  شهرکردچهارمحال و بختیاري666
0,8283قائمدانشگاه  شهرکردچهارمحال و بختیاري676
0,843والیتدانشگاه  شهرکردچهارمحال و بختیاري686
0,7633دانشکده صنعتی ومعدنی زرندکرماندانشگاه  شهید باهنرکرمان کرمان698
0,7633یزدان پناه زرندکرماندانشگاه  شهید باهنرکرمان کرمان708
0,8443شهید رستگاردانشگاه  شهید بهشتیتهران711
0,7563شهید رنجبراندانشگاه  شهید بهشتیتهران721
0,6743گل ارکیده9دانشگاه  شهید چمران  اهوازخوزستان7310
0,7043گل بنفشه 6دانشگاه  شهید چمران  اهوازخوزستان7410
0,6683گل شقایق 15دانشگاه  شهید چمران  اهوازخوزستان7510
0,673گل الله14دانشگاه  شهید چمران  اهوازخوزستان7610
0,6743گل میخک10دانشگاه  شهید چمران  اهوازخوزستان7710
0,6853گل نرگس 7دانشگاه  شهید چمران  اهوازخوزستان7810
0,7093گل نیلوفر 8دانشگاه  شهید چمران  اهوازخوزستان7910
0,7043گل یاس 5دانشگاه  شهید چمران  اهوازخوزستان8010
0,7053گلها16دانشگاه  شهید چمران  اهوازخوزستان8110
0,3453بلوك 1 الزهرادانشگاه  شهید مدنی آذربایجانآذربایجان شرقی823
0,3453بلوك 2 الزهرادانشگاه  شهید مدنی آذربایجانآذربایجان شرقی833
0,683بلوك 3 الزهرادانشگاه  شهید مدنی آذربایجانآذربایجان شرقی843
0,683بلوك 4 الزهرادانشگاه  شهید مدنی آذربایجانآذربایجان شرقی853
0,653بلوك 5 الزهرادانشگاه  شهید مدنی آذربایجانآذربایجان شرقی863
0,653بلوك 6 الزهرادانشگاه  شهید مدنی آذربایجانآذربایجان شرقی873
0,7263ارم 10دانشگاه  شیرازفارس887
0,7043ارم 11دانشگاه  شیرازفارس897
0,6653ارم 12دانشگاه  شیرازفارس907
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0,793ارم 13دانشگاه  شیرازفارس917
0,8543ارم  14دانشگاه  شیرازفارس927
0,8063ارم 3دانشگاه  شیرازفارس937
0,8063ارم 4دانشگاه  شیرازفارس947
0,8353ارم 5دانشگاه  شیرازفارس957
0,6863ارم 9دانشگاه  شیرازفارس967
0,6863شهید چمراندانشگاه  شیرازفارس977
0,7413شهید رجائیدانشگاه  شیرازفارس987
0,6983شهید مطهريدانشگاه  شیرازفارس997
0,713شهیددستغیب بلوك dدانشگاه  شیرازفارس1007
0,6763والیتدانشگاه  شیرازفارس1017
110,6773پسراندانشگاه  صنعتی  اصفهان اصفهان1026
120,7393پسراندانشگاه  صنعتی  اصفهان اصفهان1036
0,7753انصارالحسینی متاهلیدانشگاه  صنعتی  امیرکبیرتهران1041
0,6683برنجیاندانشگاه  صنعتی  امیرکبیرتهران1051
0,8363شهید بسطامیدانشگاه  صنعتی  امیرکبیرتهران1061
0,6653شهید کبکانیاندانشگاه  صنعتی  امیرکبیرتهران1071
0,7883شهید گلشندانشگاه  صنعتی  امیرکبیرتهران1081
0,6973شهید مراديدانشگاه  صنعتی  امیرکبیرتهران1091
0,7283شهیدسادهدانشگاه  صنعتی  امیرکبیرتهران1101
0,7113شهیدناجیاندانشگاه  صنعتی  امیرکبیرتهران1111
0,7733امینیان2دانشگاه صنعتی بابلمازندران1122
0,8033شهید امینیان1دانشگاه صنعتی بابلمازندران1132
0,7773کوثردانشگاه صنعتی بابلمازندران1142
0,7333مهر 1دانشگاه صنعتی جندي شاپور دزفولخوزستان11510
0,7513مهر 3دانشگاه صنعتی جندي شاپور دزفولخوزستان11610
0,7333مهر 4دانشگاه صنعتی جندي شاپور دزفولخوزستان11710
0,7333مهر 5دانشگاه صنعتی جندي شاپور دزفولخوزستان11810
0,753پردیس 1دانشگاه صنعتی جندي شاپور دزفولخوزستان11910
0,753پردیس 2دانشگاه صنعتی جندي شاپور دزفولخوزستان12010
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0,753پردیس 3دانشگاه صنعتی جندي شاپور دزفولخوزستان12110
0,753پردیس 4دانشگاه صنعتی جندي شاپور دزفولخوزستان12210
0,753پردیس 5دانشگاه صنعتی جندي شاپور دزفولخوزستان12310
0,8133برادران 2دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا بهبهانخوزستان12410
0,8133برادران1دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا بهبهانخوزستان12510
0,8173خواهران1دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا بهبهانخوزستان12610
0,8153خواهران3دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا بهبهانخوزستان12710
0,7843دختران2دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا بهبهانخوزستان12810
0,683بلوك Aدانشگاه  صنعتی  سهند تبریزآذربایجان شرقی1293
0,683بلوك bدانشگاه  صنعتی  سهند تبریزآذربایجان شرقی1303
0,683بلوك cدانشگاه  صنعتی  سهند تبریزآذربایجان شرقی1313
0,673خوابگاه بلوك 1دانشگاه صنعتی شاهرودسمنان1329
0,6593خوابگاه بلوك 2(شهیدهمت)دانشگاه صنعتی شاهرودسمنان1339
0,6593خوابگاه بلوك 3دانشگاه صنعتی شاهرودسمنان1349
0,7513خوابگاه بلوك 4دانشگاه صنعتی شاهرودسمنان1359
0,7513خوابگاه بلوك 5دانشگاه صنعتی شاهرودسمنان1369
0,7283خوابگاه پردیس بلوك 1 بصیرتدانشگاه صنعتی شاهرودسمنان1379
0,7213شهداي هفتم تیردانشگاه صنعتی شاهرودسمنان1389
0,6563نسترندانشگاه صنعتی شاهرودسمنان1399
0,6873واحدهاي مسکن (فاز2)دانشگاه صنعتی شاهرودسمنان1409
0,7133یاسدانشگاه صنعتی شاهرودسمنان1419
0,7163واحدي 12دانشگاه  صنعتی  شریف تهران1421
0,7263احمدي روشن 1دانشگاه  صنعتی  شریف تهران1431
0,7263احمدي روشن 2دانشگاه  صنعتی  شریف تهران1441
0,823آزاديدانشگاه  صنعتی  شریف تهران1451
0,7113طرشت 2 - 1دانشگاه  صنعتی  شریف تهران1461
0,7473طرشت 2 - 10دانشگاه  صنعتی  شریف تهران1471
0,7473طرشت 2 - 11دانشگاه  صنعتی  شریف تهران1481
0,7413طرشت 2 - 12دانشگاه  صنعتی  شریف تهران1491
0,7113طرشت 2 - 2دانشگاه  صنعتی  شریف تهران1501
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0,7113طرشت 2 - 3دانشگاه  صنعتی  شریف تهران1511
0,6723طرشت 2 - 4دانشگاه  صنعتی  شریف تهران1521
0,6793طرشت 2 - 5دانشگاه  صنعتی  شریف تهران1531
0,7283طرشت 2 - 6دانشگاه  صنعتی  شریف تهران1541
0,7493طرشت 2 - 7دانشگاه  صنعتی  شریف تهران1551
0,7363طرشت 2 - 8دانشگاه  صنعتی  شریف تهران1561
0,7473طرشت 2 - 9دانشگاه  صنعتی  شریف تهران1571
0,7373مصلی نژاددانشگاه  صنعتی  شریف تهران1581
0,8253وزواییدانشگاه  صنعتی  شریف تهران1591
0,8313ابن سینادانشگاه صنعتی شیرازفارس1607
0,8313چمراندانشگاه صنعتی شیرازفارس1617
0,793خوابگاه شهیدمدرسدانشگاه صنعتی شیرازفارس1627
0,7863رازيدانشگاه صنعتی شیرازفارس1637
0,7933شهید اسفندیاريدانشگاه  عالمه طباطبایی تهران1641
0,7093شهید آشتیانیدانشگاه  عالمه طباطبایی تهران1651
0,7243شهید رحیمیدانشگاه  عالمه طباطبایی تهران1661
0,7013شهید فرهمنددانشگاه  عالمه طباطبایی تهران1671
0,8083شهید گلعذاريدانشگاه  عالمه طباطبایی تهران1681
0,8193شهید ورامینی(سروستان)دانشگاه  عالمه طباطبایی تهران1691
0,7413خاتمدانشگاه  علم  و صنعت  ایران تهران1701
0,6933داخل بلوك 1دانشگاه  علم  و صنعت  ایران تهران1711
0,8073داخل بلوك 10دانشگاه  علم  و صنعت  ایران تهران1721
0,8073داخل بلوك 11دانشگاه  علم  و صنعت  ایران تهران1731
0,7233داخل بلوك 7دانشگاه  علم  و صنعت  ایران تهران1741
0,8583داخل بلوك 8دانشگاه  علم  و صنعت  ایران تهران1751
0,7533داخل بلوك 9دانشگاه  علم  و صنعت  ایران تهران1761
0,7023رشیددانشگاه  علم  و صنعت  ایران تهران1771
0,6773فرجامدانشگاه  علم  و صنعت  ایران تهران1781
0,6583پردیس خوابگاه 3دانشگاه  علوم  کشاورزي  و منابع  طبیعی گرگان گلستان1792
0,6733پردیس خوابگاه 4دانشگاه  علوم  کشاورزي  و منابع  طبیعی گرگان گلستان1802
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0,6663حضرت زینب (س)بلوك 7دانشگاه  علوم  کشاورزي  و منابع  طبیعی گرگان گلستان1812
0,73حضرت زینب (س)بلوك 8دانشگاه  علوم  کشاورزي  و منابع  طبیعی گرگان گلستان1822
0,7873حضرت زینب(س) بلوك 10دانشگاه  علوم  کشاورزي  و منابع  طبیعی گرگان گلستان1832
0,8113حضرت زینب (س)بلوك 9دانشگاه  علوم  کشاورزي  و منابع  طبیعی گرگان گلستان1842
0,8433شهید معیندانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرخوزستان18510
0,8513معیندانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرخوزستان18610
0,8353پردیس پنجدانشگاه  فردوسی  مشهد خراسان رضوي1879
0,8033پردیس ششدانشگاه  فردوسی  مشهد خراسان رضوي1889
0,7963فجر پنجدانشگاه  فردوسی  مشهد خراسان رضوي1899
0,8063فجر چهاردانشگاه  فردوسی  مشهد خراسان رضوي1909
0,7993فجر سهدانشگاه  فردوسی  مشهد خراسان رضوي1919
0,8443شهید بهشتی(ره)دانشگاه فسافارس1927
0,7753کوثردانشگاه  قم قم1934
0,7823پسران 2 (ایثار)دانشگاه  کردستان کردستان1945
0,7283فرشتگان 3دانشگاه  کردستان کردستان1955
0,7483فرشتگان 4دانشگاه  کردستان کردستان1965
0,7933فرشتگان2دانشگاه  کردستان کردستان1975
0,8543فرشتگان5دانشگاه  کردستان کردستان1985
0,6793باهنردانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامینخوزستان19910
0,8193حضرت زینب(س)دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی ساريمازندران2002
0,8183حضرت مریمدانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی ساريمازندران2012
0,8193شهید چمراندانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی ساريمازندران2022
0,8053شهید ارمغان یکتایی 1(صومعه سرا)دانشگاه گیالنگیالن2032
0,773شهید ارمغان یکتایی 2(صومعه سرا)دانشگاه گیالنگیالن2042
0,663شهید رحمتیدانشگاه گیالنگیالن2052
0,7213شهیده بنت الهدي بلوك1دانشگاه گیالنگیالن2062
0,7183شهیده بنت الهدي بلوك2دانشگاه گیالنگیالن2072
0,8233میرزاکوچک خان بلوك 7دانشگاه گیالنگیالن2082
0,7673میرزاکوچک خان بلوك5دانشگاه گیالنگیالن2092
0,6973میرزاکوچک خان بلوك6دانشگاه گیالنگیالن2102



سطح کالبديامتیاز (فضاي کالبدي)نام خوابگاهنام دانشگاهاستانمنطقهردیف
گزارش رتبه بندي کلی و کالبدي خوابگاه هاي دانشجویی مناطق ده گانه

0,6583ولیعصر شماره 1 بلوك 3دانشگاه  لرستان لرستان2115
0,6613ولیعصر شماره 2 بلوك 1دانشگاه  لرستان لرستان2125
0,663ولیعصر شماره 2 بلوك 2دانشگاه  لرستان لرستان2135
0,743خوابگاه حضرت زینب (س) بلوك 7دانشگاه  مازندران مازندران2142
0,6513باغمیشهدانشگاه  محقق  اردبیلی  اردبیلاردبیل2153
0,6543شماره یک نمیندانشگاه  محقق  اردبیلی  اردبیلاردبیل2163
0,6753شهید رحیمیدانشگاه  محقق  اردبیلی  اردبیلاردبیل2173
0,6553کوثر2دانشگاه  محقق  اردبیلی  اردبیلاردبیل2183
0,7483کوثر3دانشگاه  محقق  اردبیلی  اردبیلاردبیل2193
0,6843فاطمیهدانشگاه والیت ایرانشهرسیستان و بلوچستان2208
0,6563امیندانشگاه ولی عصر(عج ) رفسنجان کرمان2218
0,7323پردیسدانشگاه ولی عصر(عج ) رفسنجان کرمان2228
0,6813خوشبختیدانشگاه ولی عصر(عج ) رفسنجان کرمان2238
0,7213شقایقدانشگاه ولی عصر(عج ) رفسنجان کرمان2248
0,6983بنفشهدانشگاه  هرمزگان هرمزگان2258
0,7173پسران2 کرجدانشگاه  هنر تهرانتهران2261
0,7643شهیدقهاريدانشگاه  هنر تهرانتهران2271
0,8213باراندانشگاه  یاسوج کهگیلویه و بویراحمد2287
0,8273پاییزدانشگاه  یاسوج کهگیلویه و بویراحمد2297
0,7613حاج مهديدانشگاه  یزدیزد2306
0,8153روحانیاندانشگاه  یزدیزد2316
0,6963شهید آوینیدانشگاه  یزدیزد2326
0,7313شهید چمراندانشگاه  یزدیزد2336
0,7883شهید همتدانشگاه  یزدیزد2346
0,6713عطاییدانشگاه  یزدیزد2356
0,8573علم الهديدانشگاه  یزدیزد2366
0,6713بلوك a نقديمجتمع آموزش عالی گنبد کاووسگلستان2372
0,6713بلوك b نقديمجتمع آموزش عالی گنبد کاووسگلستان2382
0,7073بلوك c نقديمجتمع آموزش عالی گنبد کاووسگلستان2392
0,6863سمیهمجتمع آموزش عالی گنبد کاووسگلستان2402



سطح کالبديامتیاز (فضاي کالبدي)نام خوابگاهنام دانشگاهاستانمنطقهردیف
گزارش رتبه بندي کلی و کالبدي خوابگاه هاي دانشجویی مناطق ده گانه

11,0962دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانساراصفهان2416
1,0222فرازهدانشکده فنی و مهندسی گلپایگاناصفهان2426
1,1882شهید نیک نژاديدانشگاه  اصفهاناصفهان2436
1,0892علم الهدي(یاس,یاسین)دانشگاه  اصفهاناصفهان2446
1,1192مجموعه شهدادانشگاه  اصفهاناصفهان2456
1,1832همدانیاندانشگاه  اصفهاناصفهان2466
1,0682گلستان 1دانشگاه  الزهرا (س)تهران2471
1,1122گلستان 2دانشگاه  الزهرا (س)تهران2481
1,0932گلستان 3دانشگاه  الزهرا (س)تهران2491
1,0752گلستان 4دانشگاه  الزهرا (س)تهران2501
1,132گلستان 5دانشگاه  الزهرا (س)تهران2511
0,982شهرك امام بلوك 136دانشگاه  تبریزآذربایجان شرقی2523
0,982شهرك امام بلوك 137دانشگاه  تبریزآذربایجان شرقی2533
0,982شهرك امام بلوك 135دانشگاه  تبریزآذربایجان شرقی2543
0,982شهرك امام بلوك 138دانشگاه  تبریزآذربایجان شرقی2553
0,982شهرك امام بلوك 139دانشگاه  تبریزآذربایجان شرقی2563
1,1232شهید باهنردانشگاه  تبریزآذربایجان شرقی2573
1,1232شهیدبهشتیدانشگاه  تبریزآذربایجان شرقی2583
1,1232شهیدرجائیدانشگاه  تبریزآذربایجان شرقی2593
1,1262فجر 3دانشگاه  تبریزآذربایجان شرقی2603
1,1152مجتمع شهدا بلوك 1دانشگاه  تبریزآذربایجان شرقی2613
1,1152مجتمع شهدا بلوك 2دانشگاه  تبریزآذربایجان شرقی2623
1,1152مجتمع شهدا بلوك 3دانشگاه  تبریزآذربایجان شرقی2633
1,1152مجتمع شهدا بلوك 4دانشگاه  تبریزآذربایجان شرقی2643
0,9132پردیس جدیددانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجانزنجان2653
0,9052پردیس قدیمدانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجانزنجان2663
0,9942دختران Aدانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجانزنجان2673
0,9942دختران Cدانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجانزنجان2683
0,9682الغدیر3دانشگاه  تربیت  مدرس تهران2691
1,1142زعفرانیهدانشگاه  تربیت  مدرس تهران2701



سطح کالبديامتیاز (فضاي کالبدي)نام خوابگاهنام دانشگاهاستانمنطقهردیف
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0,9452شهیدکامروادانشگاه  تربیت  مدرس تهران2711
0,9412کوثردانشگاه  تربیت  مدرس تهران2721
141,1562دانشگاه  تهران تهران2731
151,0162دانشگاه  تهران تهران2741
161,1562دانشگاه  تهران تهران2751
171,1642دانشگاه  تهران تهران2761
221,1132دانشگاه  تهران تهران2771
31,1992دانشگاه  تهران تهران2781
41,1882دانشگاه  تهران تهران2791
61,1612دانشگاه  تهران تهران2801
71,0462دانشگاه  تهران تهران2811
1,0482ادوار براوندانشگاه  تهران تهران2821
1,2072جمال زادهدانشگاه  تهران تهران2831
1,0692حافظدانشگاه  تهران تهران2841
1,0212شهید آبشناسان(72)دانشگاه  تهران تهران2851
1,0242شهید بقایی(71)دانشگاه  تهران تهران2861
1,0212شهید علم الهدي(70)دانشگاه  تهران تهران2871
1,0382شهید علیمحمديدانشگاه  تهران تهران2881
1,0282فاطمیه 1دانشگاه  تهران تهران2891
1,0292فاطمیه 2دانشگاه  تهران تهران2901
1,0282فاطمیه 3دانشگاه  تهران تهران2911
1,022فاطمیه 4دانشگاه  تهران تهران2921
1,0282فاطمیه 5دانشگاه  تهران تهران2931
0,8932کاسپین(یاس)دانشگاه  تهران تهران2941
0,9932وصال شیرازيدانشگاه  تهران تهران2951
1,2812شهید رشمه زاددانشگاه تهران- پردیس ابوریحانتهران2961
0,9902اندیشهدانشگاه تهران- پردیس فارابیتهران2971
1,0792شماره 1دانشگاه تهران- پردیس کشاورزي و منابع طبیعی کرجالبرز2981
1,142شماره 1 خواهراندانشگاه تهران- پردیس کشاورزي و منابع طبیعی کرجالبرز2991
1,062شماره 2دانشگاه تهران- پردیس کشاورزي و منابع طبیعی کرجالبرز3001



سطح کالبديامتیاز (فضاي کالبدي)نام خوابگاهنام دانشگاهاستانمنطقهردیف
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1,2332شماره 2( فاطمیه)دانشگاه تهران- پردیس کشاورزي و منابع طبیعی کرجالبرز3011
1,1932شماره 3دانشگاه تهران- پردیس کشاورزي و منابع طبیعی کرجالبرز3021
1,2042شماره 3 خواهراندانشگاه تهران- پردیس کشاورزي و منابع طبیعی کرجالبرز3031
1,1142شماره 4دانشگاه تهران- پردیس کشاورزي و منابع طبیعی کرجالبرز3041
1,2742فاطمه الزهرا(مصلی نژاد)دانشگاه تهران- پردیس کشاورزي و منابع طبیعی کرجالبرز3051
1,2052کوثر 4دانشگاه  خلیج  فارس  بوشهربوشهر306
0,8722بنت الهديدانشگاه  خوارزمی تهرانالبرز3071
1,1082خوابگاه 1دانشگاه  خوارزمی تهرانالبرز3081
0,9282خوابگاه 11دانشگاه  خوارزمی تهرانالبرز3091
0,9772خوابگاه 12دانشگاه  خوارزمی تهرانالبرز3101
0,9212خوابگاه 13دانشگاه  خوارزمی تهرانالبرز3111
1,0312خوابگاه 14دانشگاه  خوارزمی تهرانالبرز3121
1,0482خوابگاه 16دانشگاه  خوارزمی تهرانالبرز3131
1,2972خوابگاه 26 فجردانشگاه  خوارزمی تهرانالبرز3141
0,9942خوابگاه 22 بهمندانشگاه  خوارزمی تهرانالبرز3151
1,162خوابگاه 23 خرداددانشگاه  خوارزمی تهرانالبرز3161
0,9192خوابگاه 3دانشگاه  خوارزمی تهرانالبرز3171
1,0152خوابگاه 5دانشگاه  خوارزمی تهرانالبرز3181
1,022خوابگاه 6دانشگاه  خوارزمی تهرانالبرز3191
0,9612خوابگاه 8دانشگاه  خوارزمی تهرانالبرز3201
0,9932خوابگاه 9دانشگاه  خوارزمی تهرانالبرز3211
0,9132ابوذردانشگاه دامغانسمنان3229
0,8932حضرت زینب (ع)دانشگاه دامغانسمنان3239
1,1622حضرت مریمدانشگاه دامغانسمنان3249
1,1092حضرت معصومه(س)دانشگاه دامغانسمنان3259
0,9922حضرت زینب (س)دانشگاه  رازي  کرمانشاهکرمانشاه3265
1,0132روغنی زنجانیدانشگاه  زنجان زنجان3273
0,8922شهید بابازادهدانشگاه  زنجان زنجان3283
0,8922شهید عسگري نژاددانشگاه  زنجان زنجان3293
0,8922شهید علیخانیدانشگاه  زنجان زنجان3303



سطح کالبديامتیاز (فضاي کالبدي)نام خوابگاهنام دانشگاهاستانمنطقهردیف
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0,8922شهید فرجامیدانشگاه  زنجان زنجان3313
0,8922شهید ناصر بختدانشگاه  زنجان زنجان3323
0,8922شهید نوريدانشگاه  زنجان زنجان3333
0,8932فاطمیه 2دانشگاه  زنجان زنجان3343
0,8932فاطمیه 3دانشگاه  زنجان زنجان3353
12فاطمیه 4دانشگاه  زنجان زنجان3363
12فاطمیه 5دانشگاه  زنجان زنجان3373
0,8852فاطمیه1دانشگاه  زنجان زنجان3383
0,9612فرزانگان1دانشگاه  سمنان سمنان3399
0,9382فرزانگان2دانشگاه  سمنان سمنان3409
1,1072فرزانگان3دانشگاه  سمنان سمنان3419
0,9632حضرت زینب(س)دانشگاه  شهرکردچهارمحال و بختیاري3426
0,9442حضرت فاطمه(س)دانشگاه  شهرکردچهارمحال و بختیاري3436
1,1462نرگسدانشگاه  شهرکردچهارمحال و بختیاري3446
101,2682خواهراندانشگاه  شهید باهنرکرمان کرمان3458
1,2692خوابگاه شماره 9دانشگاه  شهید باهنرکرمان کرمان3468
1,1562شماره 1دانشگاه  شهید باهنرکرمان کرمان3478
1,0652شماره 2دانشگاه  شهید باهنرکرمان کرمان3488
1,062شماره 3دانشگاه  شهید باهنرکرمان کرمان3498
1,1522شماره 4دانشگاه  شهید باهنرکرمان کرمان3508
1,0652شماره 5دانشگاه  شهید باهنرکرمان کرمان3518
1,072شماره 6دانشگاه  شهید باهنرکرمان کرمان3528
1,1382شماره8دانشگاه  شهید باهنرکرمان کرمان3538
1,1192بلوك  5 کوي برادراندانشگاه  شهید بهشتیتهران3541
1,1392بلوك 1 کوي برادراندانشگاه  شهید بهشتیتهران3551
1,1632بلوك 1 کوي خواهراندانشگاه  شهید بهشتیتهران3561
1,122بلوك 2کوي برادراندانشگاه  شهید بهشتیتهران3571
1,1222بلوك 2کوي خواهراندانشگاه  شهید بهشتیتهران3581
1,1092بلوك 3 کوي برادراندانشگاه  شهید بهشتیتهران3591
1,1742بلوك 3کوي خواهراندانشگاه  شهید بهشتیتهران3601



سطح کالبديامتیاز (فضاي کالبدي)نام خوابگاهنام دانشگاهاستانمنطقهردیف
گزارش رتبه بندي کلی و کالبدي خوابگاه هاي دانشجویی مناطق ده گانه

1,1392بلوك 4 کوي برادراندانشگاه  شهید بهشتیتهران3611
1,1582بلوك 4کوي خواهراندانشگاه  شهید بهشتیتهران3621
1,2882بلوك 5کوي خواهراندانشگاه  شهید بهشتیتهران3631
0,9412شهید سمیهدانشگاه  شهید بهشتیتهران3641
1,022خوابگاه 9دختراندانشگاه  صنعتی  اصفهان اصفهان3656
1,0192شماره 10دختراندانشگاه  صنعتی  اصفهان اصفهان3666
1,1572شهید سحرخیزدانشگاه  صنعتی  امیرکبیرتهران3671
1,1812شهید شکاريدانشگاه  صنعتی  امیرکبیرتهران3681
0,8862شهید کشاورزدانشگاه  صنعتی  امیرکبیرتهران3691
0,942بلوك 1دانشگاه صنعتی جندي شاپور دزفولخوزستان37010
0,9522بلوك 2دانشگاه صنعتی جندي شاپور دزفولخوزستان37110
0,942بلوك 3دانشگاه صنعتی جندي شاپور دزفولخوزستان37210
1,2612اندیشهدانشگاه  صنعتی خواجه  نصیرالدین  طوسیتهران3731
1,292تهران پارس 1 (دانش 1)دانشگاه  صنعتی خواجه  نصیرالدین  طوسیتهران3741
1,1752خواجه عبداله (احسان)دانشگاه  صنعتی خواجه  نصیرالدین  طوسیتهران3751
1,2342سیمرغ (صداقت)دانشگاه  صنعتی خواجه  نصیرالدین  طوسیتهران3761
0,8692اللهدانشگاه صنعتی شاهرودسمنان3779
1,1632نرگسدانشگاه صنعتی شیرازفارس3787
1,1632یاسدانشگاه صنعتی شیرازفارس3797
1,2012شهیدزین الدین(بلوك3)دانشگاه صنعتی مالک اشتراصفهان3806
1,1592شهیدهمت(بلوك5)دانشگاه صنعتی مالک اشتراصفهان3816
1,2692بردباريدانشگاه  عالمه طباطبایی تهران3821
0,8922شهید معینیاندانشگاه  عالمه طباطبایی تهران3831
0,8772شهید همت(کوي نصر)دانشگاه  عالمه طباطبایی تهران3841
1,2412نوبختدانشگاه  عالمه طباطبایی تهران3851
1,2142حکیمیه ارشددانشگاه  علم  و صنعت  ایران تهران3861
1,2182حکیمیه کارشناسیدانشگاه  علم  و صنعت  ایران تهران3871
1,2882پردیس چهاردانشگاه  فردوسی  مشهد خراسان رضوي3889
1,0752پردیس دودانشگاه  فردوسی  مشهد خراسان رضوي3899
1,032پردیس سهدانشگاه  فردوسی  مشهد خراسان رضوي3909
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گزارش رتبه بندي کلی و کالبدي خوابگاه هاي دانشجویی مناطق ده گانه

1,2892پردیس یکدانشگاه  فردوسی  مشهد خراسان رضوي3919
1,242فجر دودانشگاه  فردوسی  مشهد خراسان رضوي3929
1,0542فجر یکدانشگاه  فردوسی  مشهد خراسان رضوي3939
1,0972پروین اعتصامی بلوك 5دانشگاه  کاشان اصفهان3946
1,0252خانه بهار بلوك 7دانشگاه  کاشان اصفهان3956
1,0962سپیده کاشانی بلوك 4دانشگاه  کاشان اصفهان3966
1,1712شهریار بلوك 1دانشگاه  کاشان اصفهان3976
1,1652طیب بلوك 2دانشگاه  کاشان اصفهان3986
1,162کلیم کاشانی بلوك 3دانشگاه  کاشان اصفهان3996
1,1562مریم بلوك 8دانشگاه  کاشان اصفهان4006
0,9152هاجر بلوك 6دانشگاه  کاشان اصفهان4016
0,972شهیده بنت الهدي-بلوك 4دانشگاه گیالنگیالن4022
0,9382شهیده بنت الهدي بلوك3دانشگاه گیالنگیالن4032
0,9842حضرت خدیجه کبريدانشگاه  لرستان لرستان4045
1,0492حضرت زینب کبريدانشگاه  لرستان لرستان4055
1,2332حضرت معصومه (س)دانشگاه  لرستان لرستان4065
0,9392فاطمیه شماره 2دانشگاه  لرستان لرستان4075
0,9792فاطمیه شماره 3دانشگاه  لرستان لرستان4085
0,942فاطمیه شماره 4دانشگاه  لرستان لرستان4095
1,2012الزهرادانشگاه مالیرهمدان4104
1,032زینبیهدانشگاه مالیرهمدان4114
0,8762بهاردانشگاه  یاسوج کهگیلویه و بویراحمد4127
0,8842خرداددانشگاه  یاسوج کهگیلویه و بویراحمد4137
0,9082مهردانشگاه  یاسوج کهگیلویه و بویراحمد4147
0,8752آباندانشگاه  یاسوج کهگیلویه و بویراحمد4157
0,8722بخشندهدانشگاه  یزدیزد4166
1,1512اللهدانشگاه  یزدیزد4176


