
 ها پيوست                                                     1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست 179صفحه   هاپيوست
  

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

  .باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه  لحاظ مقررات از و بوده ) يك  شماره راهنماي  دفترچه 2و  1در صفحات  مندرجشرايط (
لذا بـه داوطلبـان   . باشند از ارائه خوابگاه، سرويس اياب و ذهاب و مسائل رفاهي معذور مي ،نوبت دوم هاي دوره  مجري  عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه -5

  .هاي شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند گردد انتخاب خود را بومي نموده و كد رشته توصيه مي
نوبت دوم   هاي دوره ايجاد طرح نامه آيين رد  كه  مواردي در مگر، ودب خواهند روزانه دوره دانشجويان  آموزشي  مقررات  تابعنوبت دوم  هاي دوره  دانشجويان -6

  .است  شده  مستثني
  .دباش مي  ممنوع  روزانه  دوره  بهنوبت دوم   هاي دوره  دانشجويان  انتقال -7
  .دشو مي ءاعطا» نوبت دوم« كلمه ذكردون ب فناوري و  تحقيقات علوم، وزارت مصوبات بر اساس ، نوبت دوم هاي دوره دانشجويان التحصيلي فارغ  مدرك -8
  .شود نوبت دوم با نظر دانشگاه ذيربط تعيين مي  هاي دوره  هاي كالس  تشكيل  ساعات -9

هـا و مؤسسـات    هاي مورد نظر بـه شـرايط اختصاصـي دانشـگاه     كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است قبل از اقدام به انتخاب كد رشته محل -10
  .اين دفترچه راهنما توجه نمايند 190الي  183آموزش عالي مندرج در صفحات 

  :آموزش عاليها و مؤسسات  نوبت دوم دانشگاه  هاي دوره  شهريهجدول  -11
هاي مجري كه به تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده، به شرح جدول ذيـل   هاي نوبت دوم دانشگاه هاي ثابت و متغير تحصيل در دوره ميزان شهريه

  .هند بودخوا  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  هاي نوبت دوم  دوره  شدگان پذيرفتهكه . باشد مي
  

  )باشد كليه مبالغ به ريال مي( ها و مؤسسات آموزش عالينوبت دوم دانشگاههايدوره  شهريهجدول 

 گروه آموزشي عنوان دانشگاه
 شهريه ثابت
 هر نيمسال

شهريه متغير 
 هر واحد

  پايان نامه شهريه هر واحد
 آزمايشگاهي و كارگاهي نظري

تبريــز،  اصــفهان،: هــايدانشــگاه
مدرس، تهـران، خـوارزمي،    تربيت

ــنعتي    ــيراز، ص ــتي، ش ــهيد بهش ش
اصفهان، صنعتي اميركبير، صـنعتي  
ــران و   ــم و صــنعت اي ــريف، عل ش

 فردوسي مشهد

 000/000/3 000/000/2 000/800 000/500/4 علوم انساني

  000/000/3 000/000/2 000/200/1 000/000/5  هاي آموزشي ساير گروه

مراكز آموزش ها و ساير دانشگاه
 عالي دولتي

 000/500/2 000/000/2 000/700 000/600/3 علوم انساني
  000/500/2 000/000/2 000/800 000/000/4 هاي آموزشيساير گروه

  .گردد يك و نيم برابر شهريه دروس نظري محاسبه مي) در صورت وجود در برنامه آموزشي(شهريه دروس عملي * 
  :هاي نيمه حضوري هاي مختلف تحصيلي دوره دانشجو در رشتهشرايط و ضوابط پذيرش ) ب
  .نمايند  را نيز انتخابحضوري  هاي نيمه دوره تحصيلي هاي رشته توانند مي ) كارنامه 5رديف  براساس( رشته انتخاب  به  جازم داوطلبان  كليه -1
توانند بدون انصراف از تحصيل در آزمون  كنند، مي افيت تحصيلي استفاده نميعالي كه از مع  ها و مؤسسات آموزش حضوري دانشگاه دانشجويان دوره نيمه -2

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

حضوري به هيچ وجه امكان تأمين خوابگاه، وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان را نخواهند  هاي نيمه دوره مجري  عالي   آموزش ها و مؤسسات  دانشگاه -3
  .داشت

نور  گاه پيامحضوري، همانند مقررات آموزشي دانش هاي نيمه عالي در زمينه آموزش  ها و مؤسسات آموزش حضوري دانشگاه هاي نيمه مقررات آموزشي دوره -4
  . هاي رفع اشكال و حداكثر دو روز در هفته با نظر دانشگاه خواهد بود ها بصورت كالس خواهد بود و تشكيل كالس

ها و مؤسسات آموزش عالي با رعايت ضوابط مربوط مدرك تحصيلي رسمي مورد تأييـد وزارت علـوم،    هاي نيمه حضوري دانشگاه التحصيالن دوره به فارغ -5
  .شود اعطاء مي» آموزش اين دوره به طريق نيمه حضوري بوده است«و فناوري با ذكر كلمه تحقيقات 

  .شدگان الزامي است كسب حدنصاب نمره علمي الزم براي كليه پذيرفته -6
  .گردد هاي نيمه حضوري براساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي از دانشجويان دوره -7
هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي وابسـته بـه وزارت علـوم،         حضوري دانشـگاه  هاي نيمه هاي تحصيلي دوره يه رشتهحضوري براي كل هاي نيمه شهريه دوره -8

شامل دو قسمت شهريه ثابت و متغير بوده و ميزان شهريه ثابت و متغير براي هر نيمسال تحصـيلي بـه    1392هاي سال  تحقيقات و فناوري براي ورودي
  .همان دانشگاه خواهد بودهاي دوره نوبت دوم  شهريه% 60ميزان 

  :هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته) ج
 همچنـين  و ذيـربط  هـاي  گـروه   آزمـون ر د شركت شرط  بهو هنر   و مهندسي، كشاورزي پايه، فني  علوم  انساني،  علوم هاي گروه از يك هر  داوطلبان  كليه -1

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

  .باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه  لحاظ مقررات از و بوده ) يك  شماره راهنماي  دفترچه 2و  1صفحات 
ها بـه همـراه فهرسـت     شدگان نهايي اينگونه رشته ها، به روش متمركز صورت خواهد گرفت و فهرست اسامي پذيرفته محل  كد رشتهپذيرش دانشجو در  -3

بديهي است چنانچه تعداد داوطلبان متقاضي كمتر از ظرفيت رشـته محـل باشـد،    . ت متمركز اعالم خواهد شدصور هها ب شدگان ساير رشته اسامي پذيرفته
  .علمي صورت خواهد گرفت حد نصابگزينش بر اساس 
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 :تذكرات

  شـدگان  پذيرفتـه  .باشـد  پيام نور، به شرح جدول ذيل مـي  دانشگاه  تحصيلي  مختلف  هاي رشته درهاي ثابت و متغير  ميزان شهريه :دانشگاه پيام نور  شهريه -4
  .باشد مؤسسات آموزش عالي ذيربط مي  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم

  
  
  

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

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

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

  .باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه  لحاظ مقررات از و بوده ) يك  شماره راهنماي  فترچهد 2و  1صفحات  در مندرج  شرايط( اختصاصي
هـا بـه همـراه     شدگان نهايي اينگونه رشته ها، به روش متمركز صورت خواهد گرفت و فهرست اسامي پذيرفته محل  كد رشتهپذيرش دانشجو در برخي از  -3

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

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

  .سنجش آموزش كشور ارسال خواهند نمود
ايـن دفترچـه راهنمـا     گيـرد، در انتهـاي   متمركز صورت مـي  هايي كه به روش نيمه محل كد رشتهپذيرش دانشجو در  شرايط و ضوابط اختصاصي: تذكر مهم

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

  .نمايند توجه اين دفترچه راهنما 190الي  183مندرج در صفحات عالي آموزش 
  . داشت نخواهند  دانشجويان  به رفاهي امور ساير و  تحصيلي  وام ، خوابگاه ، مسكن  تأمين  امكان  وجه هيچ  به مجري،  عالي  آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه -6
  .است شده  مستثني   ها دوره ايجاد طرح نامه آيين رد  كه  مواردي در مگر ،بود خواهند روزانه دوره دانشجويان  آموزشي  مقررات  تابع دانشجويان -7
  :ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي دانشگاه  شهريه -8

غيردولتـي و غيرانتفـاعي كـه توسـط هيـأت امنـاء        عـالي   آموزش  مؤسسات و ها دانشگاه  تحصيلي  مختلف  هاي رشته درهاي ثابت و متغير  ميزان شهريه
  هـا و  دانشـگاه  در قبـال   مـالي   تعهـدات   رعايـت   بـه   ملزم  شدگان پذيرفتهو  باشد ميذيل مؤسسه آموزش عالي مربوط به تصويب رسيده، به شرح جداول 

 .باشد مؤسسات آموزش عالي ذيربط مي
  )باشد كليه مبالغ به ريال مي( غيردولتي ـ غيرانتفاعيها و مؤسسات آموزش عاليدانشگاه  جدول شهريه

 شهريه ثابت گروه آموزشي عنوان دانشگاه
 هر نيمسال

شهريه متغير 
 هر واحد

  پايان نامه شهريه هر واحد
 آزمايشگاهي و كارگاهي نظري

  000/500/2 000/000/2 000/000/4000/700علوم انساني  هاي غيردولتي ـ غيرانتفاعي دانشگاه
  000/500/2 000/000/2 000/500/4000/800 هاي آموزشيساير گروه

  مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ
 غيرانتفاعي

 000/500/2 000/000/2 000/600/3000/650علوم انساني
  000/500/2 000/000/2 000/000/4000/750 هاي آموزشيساير گروه

  .گردد يك و نيم برابر شهريه دروس نظري محاسبه مي) برنامه آموزشيدر صورت وجود در (شهريه دروس عملي * 
  :)هاي مجازي دوره(ها و مؤسسات آموزش عالي  هاي مختلف تحصيلي دانشگاه شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو دركد رشته )  ه
  .نمايند  هاي مجازي را نيز انتخاب هاي تحصيلي دوره توانند رشته مي)  كارنامه 5رديف  بر اساس(انتخاب رشته  به  داوطلبان مجاز  كليه  -1
واجد شـرايط    است  الزم ،غيردولتي و غيرانتفاعي مجازي  عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه هاي تحصيلي  محل كد رشتهدر  تحصيل   متقاضي  داوطلبان -2

  .باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه  بوده و از لحاظ مقررات)  يك راهنماي شماره   دفترچه 2و  1صفحات مندرج در  شرايط (و اختصاصي   عمومي
توانند براي اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه مـورد نظـر خـود     صورت الكترونيكي بوده و داوطلبان مي ههاي مجازي ب در دوره  آموزش -3

  .مراجعه نمايند
ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده  صورت چند برابر به دانشگاه ها به هاي دوره مجازي به روش شرايط خاص بوده و داوطلبان متقاضي اين رشته محل ذيرش در رشتهپ -4

) صفحه يك آمده اسـت » ب«در بند  كه توضيح(هاي بورسيه و شرايط خاص  شدگان رشته اسامي چند برابر ظرفيت معرفي. ها براي مصاحبه معرفي خواهند شد اين دوره
  .هاي مجازي ندارند هاي دوره ضمناً داوطلبان محدوديتي در تعداد انتخاب رشته محل. در سايت سازمان درج خواهد شد

  . نخواهند داشت دانشجويان  و ساير امور رفاهي به   تحصيلي ، وام  ، خوابگاه مسكن تأمين  امكان   هيچ وجه مجري، به  عالي   آموزش ها و مؤسسات  دانشگاه -5
شـهريه  دولتـي   عالي   آموزش ها و مؤسسات  دانشگاهباشد و ساير  هاي مجازي در مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي مي  جدول شهريه ذيل مختص به دوره -6

  . هاي مجازي خود را بر اساس مصوبه هيات امناء دانشگاه اخذ خواهند نمود دوره
  هاي مختلف تحصيلي مربوط به مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي مجازي رشتهجدول شهريه 

 شهريه ثابت گروه آموزشي
 )ريال(هر نيمسال

شهريه متغير 
 هر واحد

  شهريه هر واحد
 )ريال(  پايان نامه

 000/500/1 000/000/3000/550 علوم انساني
 000/000/2 000/500/3000/600هاي آموزشي ساير گروه

 شهريه متغير به ازاي هر واحد درسي به ريال شهريه ثابت
 دروس عملي پرهزينهنامه هزينه و پاياندروس عملي كمدروس نظري

000/311/3 100/331 300/993 500/655/1  
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  هاي مجازي هاي مختلف تحصيلي مربوط به دوره جدول شرايط و ضوابط پذيرش رشته
 ضوابط پذيرش  و شرايط نام مؤسسه پذيرنده

  دانشكده علوم حديث
  )شهرري(

شـيوة  تبـديل  : تبصـره  .اسـت » آمـوزش محـور  «و به شيوة ) بدون مصاحبه(ارشد به صورت متمركزجذب دانشجو در مقطع كارشناسي -1
 -2 .پذير خواهد بـود  براي دانشجويان ممتاز، طبق ضوابط و با نظر شوراي آموزشي دانشگاه امكان» موزشي پژوهشيآ«به » موزش محورآ«

تحصـيل در دورة مجـازي    -3 .آموختگان اين دانشگاه مدرك رسمي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء خواهد شـد  به دانش
 :اي توليـد شـده و از طريـق سـايت دانشـگاه بـه نشـاني        كلية دروس به صورت چندرسانه. ي و از طريق اينترنت خواهد بودكامًال غيرحضور

http://vu.hadith.ac.ir هـاي مجـازيِ آناليـن،    اي، كـالس  در كنـار دروس الكترونيكـيِ چندرسـانه   . گيرد در اختيار دانشجويان قرار مي 
از ابزارهاي مختلف آمـوزش الكترونيكـي ماننـد تاالرهـاي     ه ه صورت آنالين و آفالين، امكان استفادهاي دانشجويان ب گويي به پرسش پاسخ

هـاي دروس بـه صـورت     آزمـون  -4 .گفتگو و ساير خدمات آموزشي در طول نيمسال تحصيلي در اختيار دانشجويان قـرار داده خواهـد شـد   
هزينة تحصيل، طبـق تعرفـة    -5 .گردد راسر ايران و خارج از كشور برگزار ميهاي دانشگاه در س حضوري در قم و تهران يا يكي از نمايندگي

رتبة (هاي برتر آزمون ورودي تحصيالت تكميلي  دارندگان رتبه: تذكر .مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از دانشجويان أخذ خواهد شد
سرپرست، تحصيل  درآمد و بي هاي كم طالب، ايثارگران، خانواده ، دانشجويان ممتاز، پژوهشگران، فعاالن فرهنگي،)كل داوطلب بدون سهميه

 .طبق ضوابط دانشگاه از تخفيف ويژه برخوردار خواهند بود...همزمان اعضاي يك خانواده و
داوطلبان براي كسب اطالع از  ، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذااصفهانشرايط و ضوابط دانشگاه،اين دفترچهتدويناز آنجاييكه تا زمان  دانشگاه اصفهان

   .مراجعه فرمايند   www.ui.ac.ir :شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

  المللي دانشگاه بين
  مشهد) ع(امام رضا

  )غيردولتي و غيرانتفاعي(

شرايط خاصي را مبني بر انجـام مصـاحبه نـدارد و نتـايج نهـايي بـه       ،هاي اعالم شدهاين دانشگاه در سال جاري براي هيچيك از رشته -1
كليه دروس نظري بـه  ) الف .گردد به شيوه زير ارائه مي) ع(دروس آموزش دوره مجازي دانشگاه امام رضا -2 .گردد صورت متمركز اعالم مي

هـاي آناليـن و    كالس )ب .گيرد دانشجويان قرار مي از طريق سامانه مجازي دانشگاه در اختيار SCORMاي با استاندارد  صورت چند رسانه
امكان تعامـل و مشـاركت   ) ج .گردد هاي حضوري بنا به ضرورت به منظور تقويت علمي بيشتر و رفع اشكاالت دانشجويان برگزار مي كالس

ر تاالرهاي گفتگـو فـراهم گرديـده    ارسال پيام و شركت د ،دانشجويان در فرآيند يادگيري با اساتيد و هماهنگ كننده دروس از طريق ايميل
هـاي ثابـت و    شـهريه  -4 .مراجعه فرمايند www.imamreza.ac.irتوانند به آدرس  متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي -3. است

  .باشد به شرح جدول ذيل مي)ع(المللي امام رضاهاي مجازي دانشگاه بين متغير رشته
)به ريال(شهريه                

  گروه آموزشي 
 شهريه ثابت هر
 نيمسال تحصيلي

  شهريه متغير هر
  واحد نظري

  شهريه متغير هر
  واحد عملي

شهريه هر واحد 
  نامه پايان

  000/150/1  750/718  000/575 500/162/3  علوم انساني 
  000/725/1  500/862  500/632 500/737/3 فني و مهندسي و هنر

  دانشگاه پيام نور
دانشگاه پيام نور كه به هاي تحصيلي دوره مجازي  نامه، در كليه رشتهگذراندن دروس مشخص شده از سوي گروه آموزشي به جاي پايان -1

 :داوطلبان براي كسب اطالع از ساير شرايط و ضوابط بـه سـايت دانشـگاه بـه آدرس     -2. شوند، الزامي است شيوه آموزش محور نيز اجرا مي
www.pnu.ac.ir   مراجعه فرمايند. 

گـردد و   هاي مجازي دوبرابر ظرفيت پـذيرش اعـالم مـي    آموزش محور بوده و پذيرش دانشجو در دورهاين دانشگاههاي مجازي كليه رشته  دانشگاه تهران
   .مراجعه فرمايند   www.ut.ac.ir  :براي كسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه به آدرس.باشدداراي مصاحبه مي

دانشگاه حكيم
  ـ سبزوارسبزواري

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان بـراي كسـب   حكيم سبزوارياين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان
   .مراجعه فرمايند   www.shu.ac.ir  :اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

دانشگاه سيستان و 
  زاهدانـبلوچستان

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لـذا داوطلبـان بـراي    سيستان و بلوچستاناين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان
   .مراجعه فرمايند   www.usb.ac.ir  :كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطالع از شاهروداين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان  شاهروددانشگاه 
   .مراجعه فرمايند   www.shahroodut.ac.ir :شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

هاي اين دانشگاه مصاحبه حضوري بعمل نخواهد آمد و گزينش علمي داوطلبان با توجه به پرونده ظرفيت در رشتهشدگان چند برابر از معرفي  دانشگاه شهيد بهشتي
 .علمي آنان توسط دانشگاه صورت خواهد گرفت

داوطلبـان بـراي كسـب اطـالع از     ، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا شيرازاز آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه  دانشگاه شيراز
   .مراجعه فرمايند   www.shirazu.ac.ir :شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسـب  صنعتي اصفهاناين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان  صنعتي اصفهاندانشگاه 
 .مراجعه فرمايند   www.iut.ac.ir :شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس اطالع از

دانشگاه صنعتي خواجه 
  نصيرالدين طوسي

اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، بـه ايـن سـازمان واصـل نگرديـده؛ لـذا       تدويناز آنجاييكه تا زمان
   .مراجعه فرمايند   www.kntu.ac.ir  :داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

صنعتي سهند دانشگاه
 تبريز

، به اين سازمان واصل نگرديـده؛ لـذا داوطلبـان بـراي     صنعتي سهند تبريزاين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان
   .مراجعه فرمايند   www.sut.ac.ir  :كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان بـراي كسـب   فردوسي مشهداين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان فردوسي مشهددانشگاه 
 .مراجعه فرمايند   www.um.ac.ir :اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

  دانشگاه قم

  .باشد هاي مجازي در دانشگاه قم به شرح جدول ذيل ميشهريه دوره
 )به ريال(شهريه

  
  مجموعه آموزشي

  شهريه ثابت هر
  )به ريال(نيمسال 

  )به ريال(شهريه متغير براي هر واحد درسي 
  نامه پايان  سمينار و تحقيق  دروس نظري  دروس عمومي

  000/235/4  000/089/1  000/847  700/326 000/290/5  علوم انساني
  000/840/4  000/331/1  500/028/1  150/381 250/951/5 علوم پايه و فني و مهندسي

 :هاي مجازي دانشگاه، به سايت اينترنتي دانشكده مجازي قم به آدرسداوطلبان براي كسب اطالع از ساير شرايط و ضوابط اختصاصي دوره
http://vu.qom.ac.irمراجعه نمايند. 

: هـاي مجـازي دانشـگاه، بـه سـايت اينترنتـي دانشـگاه گـيالن بـه آدرس         داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط و ضوابط اختصاصـي دوره  دانشگاه گيالن
www.guilan.ac.ir   مراجعه نمايند. 

مؤسسه غيرانتفاعي 
  مجازي فارابي

 )مهرشهر كرج(
از آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط مؤسسه غيرانتفاعي مجازي فارابي، به اين سازمان واصـل نگرديـده؛ لـذا داوطلبـان     

   .مراجعه فرمايند  www.farabi-ac.comيا  www.farabi.ac.ir:به آدرس مؤسسهبراي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت 
مؤسسه غيرانتفاعي 

مهرالبرز مجازي 
 )تهران(

داوطلبان براي اطالع از نحوه مصاحبه و تكميل فرم اوليه مصاحبه الكترونيكي و اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي مؤسسـه آمـوزش عـالي    
  .مراجعه نمايند   www.mehralborz.ac.ir:مهرالبرز به نشاني
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  :ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاهپرديس خودگردان  هاي شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دوره) و
  . تغيير يافته است» پرديس خودگردان« هاي تحصيلي دورهها و مؤسسات آموزش عالي، به  در كليه دانشگاه» الملل بين«هاي تحصيلي  عنوان دوره -1
  .نمايند  را نيز انتخاب پرديس خودگردانهاي  هاي تحصيلي دوره توانند رشته مي)  كارنامه 5بر اساس رديف (انتخاب رشته  به  داوطلبان مجاز  كليه  -2
  الزم پـرديس خـودگردان  هـاي   پذيرنده دانشـجو در دوره   عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه هاي تحصيلي  محل كد رشتهدر  تحصيل   متقاضي  داوطلبان -3

  منعـي   عمـومي   وظيفـه   بوده و از لحـاظ مقـررات  )  يك  راهنماي شماره دفترچه  2و  1مندرج در صفحات  شرايط (و اختصاصي  واجد شرايط عمومي   است
  .باشند  نداشته

هـا و مؤسسـات    صورت چند برابر بـه دانشـگاه   ها به ن رشته محلبه روش شرايط خاص بوده و داوطلبان متقاضي اي پرديس خودگردانهاي  هاي دوره پذيرش در رشته -4
كه توضـيح آن در بنـد   (هاي بورسيه و شرايط خاص  شدگان رشته اسامي چند برابر ظرفيت معرفي. ها براي مصاحبه معرفي خواهند شد آموزش عالي پذيرنده اين دوره

  .ندارند پرديس خودگردانهاي  هاي دوره وطلبان محدوديتي در تعداد انتخاب رشته محلضمناً دا. در سايت سازمان درج خواهد شد) صفحه يك آمده است» ب«
  .توانند براي اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه مورد نظر خود مراجعه نمايند داوطلبان مي -5

   پرديس خودگردانهاي  هاي مختلف تحصيلي مربوط به دوره جدول شرايط، ضوابط پذيرش و شهريه رشته
  شرايط و ضوابط پذيرش و ميزان شهريه نام دانشگاه 

دانشكده سالمت، ايمني و 
 محيط زيست

اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشكده سالمت، ايمني و محيط زيست، به اين سازمان واصل نگرديـده؛ لـذا داوطلبـان    تدويناز آنجاييكه تا زمان
   .مراجعه فرمايند   www.safety.sbmu.ac.ir  :براي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه اروميه، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط تدويناز آنجاييكه تا زمان  گاه اروميهدانش
   .مراجعه فرمايند   www.urmia.ac.ir :مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

  دانشگاه تبريز
 -2. باشـد  امناء دانشگاه مي ذهاب، غذا، بيمه و غيره طبق مصوبه هياتهاي خوابگاه، اياب و هزينهشهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب -1

دوره تحصيل بصـورت حضـوري و در منطقـه آزاد     -3. شدگان در هنگام ثبت نام، طبق تقويم آموزشي دانشگاه خواهد بود پرداخت شهريه پذيرفته
بـه   اي كسب اطالع از ساير شرايط و ضـوابط بـه سـايت دانشـگاه    توانند بر اوطلبان ميد -4. خواهد بود صنعتي ارس در شهرستان جلفا ـتجاري  
 .فرمايند مراجعهwww.arasp.tabrizu.ac.ir : آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط گاه تهراناين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشتدويناز آنجاييكه تا زمان  دانشگاه تهران
   .مراجعه فرمايند   www.ut.ac.ir :سايت دانشگاه به آدرسمذكور به 

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطالع حكيم سبزوارياز آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه  گاه حكيم سبزواريدانش
   .مراجعه فرمايند   www.shu.ac.ir :از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

دانشگاه خليج فارس 
 )بوشهر(

شوند بايستي شهريه خود را مطابق تعرفه مشخص شده از طرف دانشـگاه پرداخـت   المللي دانشگاه پذيرفته ميدانشجوياني كه در پرديس بين -1
  .باشد ميدر شهر بوشهر در پرديس دانشگاهي واقع در سايت اصلي دانشگاه  پرديس خودگردانهاي  كليه رشتهمحل تحصيل  -2. نمايند

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبـان بـراي كسـب اطـالع از     خوارزمياز آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه  گاه خوارزمي تهراندانش
   .مراجعه فرمايند   www.khu.ac.ir :شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطـالع  رازي كرمانشاهاز آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه  گاه رازي كرمانشاهدانش
   .فرمايندمراجعه    www.razi.ac.ir :از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطـالع از شـرايط   زابلاز آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه  گاه زابلدانش
   .مراجعه فرمايند   www.uoz.ac.ir :مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديـده؛ لـذا داوطلبـان بـراي كسـب اطـالع از       سمناناز آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه  گاه سمناندانش
   .مراجعه فرمايند   www.semnan.ac.ir :شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

 ودانشگاه سيستان
 بلوچستان

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان بـراي كسـب   سيستان و بلوچستاناز آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه
   .مراجعه فرمايند   www.usb.ac.ir  :اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لـذا داوطلبـان بـراي كسـب     شهيد باهنر كرماناز آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه گاه شهيد باهنر كرماندانش
   .مراجعه فرمايند   www.uk.ac.ir :اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

هاي اين دانشگاه مصاحبه حضوري بعمل نخواهد آمد و گزينش علمي داوطلبان بـا توجـه بـه پرونـده     ظرفيت در رشتهشدگان چند برابر از معرفي  گاه شهيد بهشتيدانش
 .علمي آنان توسط دانشگاه صورت خواهد گرفت

نگرديده؛ لـذا داوطلبـان بـراي كسـب      ، به اين سازمان واصلشهيد چمران اهوازاز آنجاييكه تا زمان تدوين اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاه  گاه شهيد چمراندانش
  .مراجعه فرمايند   www.scu.ac.ir :اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

شـرايط  ، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطالع از شيرازاين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان  گاه شيرازدانش
   .مراجعه فرمايند   www.shirazu.ac.ir :مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسـب اطـالع   صنعتي اروميهاين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان  گاه صنعتي اروميهدانش
   .مراجعه فرمايند   www.uut.ac.ir :دانشگاه به آدرساز شرايط مذكور به سايت

دانشگاه صنعتي خواجه 
  نصيرالدين طوسي

اين دفترچه شرايط و ضوابط دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، به اين سازمان واصل نگرديـده؛ لـذا داوطلبـان    تدويناز آنجاييكه تا زمان
  . مراجعه فرمايند   www.kntu.ac.ir: دانشگاه به آدرسبراي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطالع صنعتي سيرجاناين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان  گاه صنعتي سيرجاندانش
   .مراجعه فرمايند   www.maas.ac.ir :از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

 صنعتي شريف دانشگاه

بـراي   -2. الملـل دانشـگاه صـنعتي شـريف اعطـاء خواهـد شـد        آموختگان اين پرديس در جزيره كيش، دانشنامه رسمي پرديس بين به دانش -1
 -3. تخفيف در شهريه متغير، مصوب هيأت امنا دانشگاه صنعتي شريف در نظر گرفته خواهـد شـد  % 50شدگان از طريق آزمون سراسري،  پذيرفته

يـا   www.kish.sharif.eduدر پايگـاه اينترنتـي    1392-93هـاي مختلـف در سـال تحصـيلي      مبالغ شهريه براي رشتهاطالعات مربوط به 
www.kish.ac.ir هـاي   هاي مسكن، اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب، ساير هزينه مبلغ شهريه شامل هزينه) الف. باشد در دسترس عالقمندان مي

حتـي اگـر دانشـجو در    . پرداخت شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي الزامي است) ب. شود بان نميدانشجويي و در صورت نياز آموزش و آزمون ز
در صورت انصـراف و يـا اخـراج دانشـجو از دروه در هـر يـك از مراحـل        ) ج. نام كرده باشد مرخصي تحصيلي باشد و يا در واحدهاي جبراني ثبت

شركت در آزمون زبان ورودي براي تمامي داوطلبـان   -4. يه، به وي مسترد نخواهد شدتحصيل و به هر دليل وجوه دريافتي از دانشجو بابت شهر
شـدگان در   انتقال يا مهمان شدن پذيرفته -5. تاريخ آزمون زبان ورودي متعاقباً از طريق پايگاه اينترنتي پرديس اعالم مي گردد. باشد ضروري مي
 .باشد ي به دانشگاه صنعتي شريف در تهران ممنوع ميالملل دانشگاه در جزيره كيش تحت هر شرايط پرديس بين

  عالمه طباطبايي دانشگاه
قسط به تحصيل ادامه خواهنـد داد و دانشـگاه از   5ميليون تومان شهريه در 17پذيرفته شدگان در محل پرديس خودگردان دانشگاه و با پرداخت

براي پذيرفته شـدگان پـرديس خـودگردان معـذور     ) اعم از خوابگاه، وام، تغذيه و سرويس اياب و ذهاب(ارائه هرگونه تسهيالت رفاهي دانشجويي 
  .  انجام خواهد شد)بدون مصاحبه(ضمناً گزينش نهايي به روش متمركز. است



 ها پيوست                                                     1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست 183صفحه   هاپيوست
  

  پرديس خودگردانهاي  هاي مختلف تحصيلي مربوط به دوره جدول شرايط، ضوابط پذيرش و شهريه رشتهادامه 
  شرايط و ضوابط پذيرش و ميزان شهريه نام دانشگاه 

گاه علوم دريايي و دانش
  دريانوردي چابهار

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لـذا داوطلبـان   علوم دريايي و دريانوردي چابهاراين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان
   .مراجعه فرمايند   www.cmu.ac.ir  :براي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

گاه علوم كشاورزي و دانش
  طبيعي ساريمنابع

، بـه ايـن سـازمان واصـل نگرديـده؛ لـذا       علوم كشاورزي و منابع طبيعي سـاري اين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان
   .مراجعه فرمايند   www.sanru.ac.ir  :داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسـب اطـالع از شـرايط    قماين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان  دانشگاه قم
  .مراجعه فرمايند   www.qom.ac.ir :مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط كاشاناين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان  كاشاندانشگاه 
  .مراجعه فرمايند   www.kashanu.ac.ir :مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

  دانشگاه گيالن
تمـام وقـت و در   و  يصورت حضـور  هب ليدوره تحص -2 .شود يم ءاعطاپرديس دانشگاهي-النيدانشگاه گيآموختگان مدرك رسم به دانش -1

پذيرفته شـدگان نهـايي در صـورت دارا نبـودن      -4 .و ضوابط دانشگاه خواهند بود نيقوان تيشدگان ملزم به رعا رفتهيپذ -3 .خواهد بود يبندرانزل
هـاي جبرانـي زبـان، در آزمـون      در كالس ر شركتمهارت زبان انگليسي با تشخيص پرديس، الزم است جهت تعيين سطح زبان عمومي به منظو

داوطلبان جهت اطالع از شهريه دوره بـه سـايت دانشـگاه بـه      -6 .باشد دانشگاه گيالن فاقد خوابگاه مي -5. زبان عمومي دانشگاه شركت نمايند
 .مراجعه نمايندwww.guilan.ac.ir: نشاني

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لـذا داوطلبـان بـراي كسـب اطـالع از      مازندراناين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان  دانشگاه مازندران
  .مراجعه فرمايند   www.umz.ac.ir :شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبـان بـراي كسـب اطـالع از     هرمزگاناين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان  دانشگاه هرمزگان
 .مراجعه فرمايند   www.hormozgan.ac.ir :شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

) عج(عصردانشگاه ولي
 رفسنجان

اين سازمان واصـل نگرديـده؛ لـذا داوطلبـان بـراي       ، بهرفسنجان) عج(عصرولياين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان
  .مراجعه فرمايند   www.vru.ac.ir  :كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

اطـالع از شـرايط   ، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبان براي كسـب  قماين دفترچه، شرايط و ضوابط دانشگاهتدويناز آنجاييكه تا زمان  دانشگاه ياسوج
  .مراجعه فرمايند   www.yu.ac.ir :مذكور به سايت دانشگاه به آدرس

  
  
  :ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و توضيحات مربوط به برخي از دانشگاه) ز

چنانچه براي يك كد باشد و  ها و مؤسسات آموزش عالي كه نام آنان درج گرديده است مي صورت كلي براي دانشگاه هشرايط و ضوابط ذيل ب
داوطلبان الزم است قبل از انتخـاب محـل   . محل تحصيل توضيحاتي الزم بوده در ستون مالحظات يا ذيل جدول مربوط درج گرديده است

همچنـين  هـاي بـورس دهنـده و     ارگانضمناً شرايط و ضوابط  .نظر اقدام نمايند تحصيل نسبت به شناسايي محل تحصيل رشته محل مورد
  .درج گرديده است) »ح«بند (ا و مؤسسات داراي شرايط خاص در قسمت بعدي ه دانشگاه

 :پژوهشكده ساختمان و مسكن -1
 .نداردو خوابگاهي امكانات رفاهي هيچگونه پژوهشكده ساختمان و مسكن 

 :شناسي پژوهشكده علوم زمين ـ سازمان زمين -2
 .باشد پژوهشكده علوم زمين فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي

 :المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله پژوهشگاه بين -3
  .باشد المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي پژوهشگاه بين

 :پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران -4
   .باشد پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي

 :دسي شيمي ايرانپژوهشگاه شيمي و مهن -5
  .باشد فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي ميپژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران 

 :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي -6
پـنج سـاعت    -1: (امتيازات تحصيل در پژوهشگاه شـامل  -2. داوطلبان تحصيل در پژوهشگاه عالوه بر عالقه و استعداد پژوهشي بايد از فرصت كافي براي انجام كارهاي تحقيقاتي برخوردار باشند -1

  .هـاي پژوهشـي پژوهشـگاه    امكان جـذب همكـاري دانشـجويان در طـرح     -2. ورزي علمي در هفته زير نظر اساتيد برجسته پژوهشگاه و ايجاد فرصت كسب تجربه علمي و عملي در پژوهش پژوهش
هاي پژوهشي پژوهشـگاه هماهنـگ    اولويت هايي كه با كمك مالي به پايان نامه -4. اي پژوهشي پژوهشگاه در صورت احراز ممتاز بودنه آموختگان پژوهشگاه در طرح درصد از دانش 30مشاركت  -3

لعـات فرهنگـي فاقـد هرگونـه امكانـات      پژوهشگاه علوم انساني و مطا -5 ).سال 2هاي اول تا سوم آزمون كارشناسي ارشد هر رشته به مدت  شدگان رتبه ماه به پذيرفته كمك هزينه ويژه هر -5 .باشد
  .باشد خوابگاهي مي

 :يي ايرانپژوهشگاه فضا -7
احـراز   هاي پژوهشـي پژوهشـگاه در صـورت    آموختگان پژوهشگاه در طرح مشاركت دانش -2. الزحمه كارشناسي هاي پژوهشگاه و پرداخت حق ها و پروژه امكان جذب همكاري دانشجويان در طرح -1

تـاپ بـه    هديه يـك عـدد لـپ    -4. هاي پژوهشي پژوهشگاه ها در قالب اولويت نامه كمك مالي به پايان -3). دوره در الويت هستند آموختگان ممتاز دانش( نيروي انساني پژوهشگاهممتاز بودن در تأمين 
  .باشد ميپژوهشگاه فاقد خوابگاه  -5. ن رشته باشدكدرشته امتحاني در محدوده ده درصد باالي تعداد كل پذيرش آ داوطلباني كه رتبه آزمون كارشناسي ارشد آنها در

 :پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري -8
  .باشد پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي

 :پژوهشگاه مواد و انرژي -9
 .باشد خوابگاهي ميپژوهشگاه مواد و انرژي فاقد هرگونه امكانات  -2. محل تحصيل در كرج -1

 :دانشكده الهيات ميبد -10
  . رعايت حدود اسالمي الزامي است

 :دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار -11
 .باشد مي )دختر(اين دانشكده داراي امكانات خوابگاهي براي دانشجويان كارشناسي ارشد پذيرش شده 

 :بهداشتي درماني شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدماتـ  سالمت، ايمني و محيط زيستدانشكده   -12
  .باشد الملل شهر تهران مي هاي واحد بين محل تشكيل كالس

 :دانشكده علوم اقتصادي -13
هـاي ايـن    كليه رشـته  -3 .اجتماعي را دانشجويان عالقمند به اقتصاد انتخاب نمايند -هاي اقتصادي رشته مهندسي سيستم -2. براي دانشجويان تعهدي ندارد خوابگاهنسبت به تأمين  اين دانشكده -1

 .دنباش آموزش و پژوهش محور مي كدهدانش
 :دانشكده فني و مهندسي گلپايگان -14

 .داردرا حداكثر به نيمي از متقاضيان  ،امكان واگذاري خوابگاهفقط اين دانشكده 
 :اهللا العظمي بروجردي آيتدانشگاه  -15

: تلفـن  176: صـندوق پسـتي  . آبـاد  خرم –جاده بروجرد  3بروجرد، كيلومتر : آدرس -2. هاي موجود، مطلقاً تعهدي در قبال ارائه خوابگاه به دانشجويان ندارد به دليل تكميل ظرفيت خوابگاهدانشگاه اين 
   www.abru.ac.ir: نشاني اينترنتي  0662-4468223: دورنگار    21-4468320

 :دانشگاه اراك -16
  .دهد خوابگاه ارائه نمي) نوبت دومروزانه يا (هاي كارشناسي ارشد  اه اراك براي هيچ يك از رشتهدانشگ

 :دانشگاه اروميه -17
 .معذور خواهد بود 1392-93ارشد  يكارشناس يها دوره يورود انيدانشجو يبرا يخوابگاه التياز ارائه تسهاين دانشگاه 



 ها پيوست                                                     1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست 184صفحه   هاپيوست
  

 :دانشگاه اصفهان -18
. شوند اسكان داده مي) هاي آزاد وابگاه خصوصي با هزينهخ(امكان صرفاً در خوابگاه خودگردان  فاقد خوابگاه براي برادران بوده و در صورت) دو نيمسال(اول ورود دانشجو  سال اين دانشگاه قطعاً در -1
هاي تك  به دارندگان رتبه -4. باشد هاي مجاز تحصيلي مي وزارتي صرفاً در ترم دستورالعمل حداكثر زمان استفاده از خوابگاه برابر با -3. گيرد خوابگاه تعلق مي درصد از خواهران واجد شرايط 60به  -2

هاي دولتي و بخـش خصوصـي و بـومي     مجازي، نيمه حضوري، شاغل ارگان به دانشجويان نوبت دوم، ميهمان، انتقالي، بورسيه، -5. شود ارائه مي خوابگاه 1392رقمي آزمون تحصيالت تكميلي سال 
شنبه تا چهارشـنبه برابـر بـا     در اين دانشگاه ارائه تغذيه با يارانه دولتي صرفاً از روز -7. باشد متأهلي مي اين دانشگاه فاقد خوابگاه -6. گيرد خوابگاه تعلق نمي) كيلومتر تا شهر اصفهان 100ه زير فاصل(

  .باشد هميه استعدادهاي درخشان مانند دانشجويان روزانه ميو آموزشي دانشجويان س كليه قوانين رفاهي -8. گردد ضوابط و مقررات ارائه مي
 ):س(دانشگاه الزهرا -19

  .هاي تحصيلي اين دانشگاه منحصراً از بين خواهران صورت خواهد گرفت پذيرش در كليه رشته
 :دانشگاه ايالم -20

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

 :دانشگاه بجنورد -21
  0584-2284610-2284613:  تلفن    1339 :صندوق پستي  . جاده اسفراين 4 بجنورد ـ كيلومتر: آدرس -2. ندارد ييخوابگاه دانشجو نيمأدر قبال ت يگونه تعهدچيه -1

 :دانشگاه بناب -22
  .ندارداين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه براي دانشجويان 

 :دانشگاه بوعلي سينا همدان -23
  .دنماي هاي برتر پذيرفته شده واگذار مي ، با رعايت رتبه ورودي و اولويت رتبهدانشجويان روزانهبه منحصراً هاي خوابگاهي خود را  ظرفيتاين دانشگاه 

 :دانشگاه بيرجند -24
تواننـد بـا پرداخـت اجـاره بهـا از       دانشـجويان پذيرفتـه شـده مـي    . باشـد  فاقد ظرفيت خوابگاهي براي پذيرش دانشجويان جديدالورود روزانه و نوبت دوم مـي  92-93اين دانشگاه در سال تحصيلي  -1

هـا و شـرط معـدل     ه دولتي در سنوات بعدي تحصيل دانشجويان روزانه، بر اساس ظرفيت خوابگـاه ضمناً واگذاري خوابگا. تحت نظارت دانشگاه استفاده نمايند) خودگردان(هاي بخش خصوصي  خوابگاه
  .، عالوه بر شهريه مربوط، بر عهده خود دانشجو خواهد بود و دانشگاه هيچگونه تعهدي در اين زمينه نخواهد داشتنوبت دومنامه كارشناسي ارشد دانشجويان  هزينه اجرايي پايان -2. خواهد بود

 :قزوين) ره(المللي امام خميني انشگاه بيند -25
 . گيرد شدگان دوره روزانه با اولويت رتبه علمي و ساير امتيازهاي مكتسبه، خوابگاه تعلق مي از پذيرفته %40حداكثر به 

 :دانشگاه پيام نور مركز شيراز -26
 ).ده خط( 0711–62222255تلفن .   شيراز ـ شهرك گلستان ـ بلوار عالمه دهخدا ـ خيابان پيام نور: آدرس

 :زيدانشگاه تبر -27
 هاي روزانه كارشناسي ارشد، در صـورت واجــد از پذيرفته شدگان دوره% 65به  -2. اگذار نخواهد شدو هاي نوبت دوم و روزانه شاغل و بورسيه، تحت هيچ شرايطي خوابگاه دوره ذيرفته شدگانبه پ -1

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

ضمناً ايـن دانشـكده تعهـدي در قبـال تهيـه      . باشد در دانشكده كشاورزي اهر وابسته به اين دانشگاه مي) گرايش تغذيه دام(محل تحصيل رشته مهندسي كشاورزي ـ علوم دامي   -5. باشد متأهلي نمي
  www.tabrizu.ac.ir: آدرس سايت اينترنتي دانشگاه -6. پذير خواهد بود هاي خودگردان امكان و اسكان دانشجويان زن نيز در خوابگاه ردداخوابگاه براي دانشجويان مرد ن

 :دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان -28
 . گردد و تعهدي در اين رابطه وجود ندارد شدگان تا حد امكان انجام مي ابگاه به پذيرفتهارائه خو -2. كيلومتري شهرستان كرمان واقع شده است 25دانشگاه در  -1

 :تربت حيدريه دانشگاه -29
  .باشد ميبصورت خودگردان خوابگاه براي كليه دانشجويان داراي  دانشگاهاين 

 :دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي -30
مقطـع كارشناسـي    نوبـت دوم هاي دوره روزانه و  كليه كالس -3. باشد هلي ميأاين دانشگاه فاقد خوابگاه مت -2. است معذور نوبت دومهاي  دورهشدگان  ين دانشگاه از واگذاري خوابگاه به پذيرفتها -1

بـا   -5. باشـد  پيمـاني وزارت آمـوزش و پـرورش مـي     هاي روزانه خاص فرهنگيان رسمي يا ظرفيت پذيرش دانشجو در كليه رشته -4. گردد روز در هفته برگزار مي 3به ميزان  ارشد اين دانشگاه حداقل
حضـور تمـام وقـت خـود در      نحـوه  هاي دولتي، در خصوص موريت تحصيلي، ضروري است فرهنگيان و ديگر شاغلين محترم دستگاهأعنايت به قانون منع تحصيل كاركنان دولت و عدم صدور حكم م

 .ول نمايندالزم معم دانشگاه و در طول مدت تحصيل، چاره انديشي و دقت
 :دانشگاه تربيت مدرس -31

نامـه در اختيـار دانشـجو قـرار      پس از تصـويب موضـوع پايـان    هاي دوم تا مبلغ يك ميليون تومان گرانت پژوهشي، بهتو براي ر ميليون تومان دوارشناسي ارشد تا مبلغ كهاي اول آزمون  براي رتبه -1
دانشگاه به هـيچ وجـه امكـان     -3. شود داده مي خوابگاهطبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارشناسي ارشد خارج از نوبت كهاي يك و دو آزمون  به رتبه -2. گيرد مي

تغذيه طبـق ضـوابط صـندوق رفـاه      -4. انشگاه مراجعه شودبراي كسب اطالعات بيشتر به سايت د. ندارد و مجازي را ، نيمه حضورينوبت دومهاي  تأمين مسكن، خوابگاه و امكانات رفاهي براي دوره
  .شود روزهاي غيرتعطيل از شنبه تا چهارشنبه ارائه مي دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري در

 :دانشگاه تفرش -32
 .گيرد خوابگاه تعلق نمينوبت دوم ولي به دانشجويان  ،دانشگاه تفرش به كليه دانشجويان روزانه خوابگاه ارائه نموده

 :دانشگاه تهران -33
  .نام شيعه دارد منع ثبتباشد و  رشته الهيات و معارف اسالمي ـ فقه شافعي مخصوص داوطلبان اهل سنت مي -2 .باشد هاي نوبت دوم فاقد امكانات خوابگاهي مي اين دانشگاه در دوره -1

 )است  دانشگاه نربيت معلم سبزوار به اين عنوان تغيير پيدا كرده( :دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار -34
. گيـرد  تـرم خوابگـاه تعلـق مـي     3بندي، حـداكثر   كيلومتر باشد در صورت امكان و بر اساس اولويت 300كه فاصله محل سكونت آنان تا شهرستان سبزوار حداقل ) دختر و پسر(به دانشجويان غيربومي 

هـا   اجاره از اين خوابگـاه وديعه و بندي با پرداخت  هاي خودگردان، صرفاً دانشجويان دختر غيربومي بر اساس اولويت لذا در صورت وجود ظرفيت خوابگاه. فاقد خوابگاه استدوم  نوبتدانشگاه براي دوره 
ضمناً دانشگاه به دليل محدوديت امكانات، هيچگونـه تسـهيالت رفـاهي و خوابگـاهي     . گردد هاي خودگردان مسترد مي مبلغ وديعه پس از اتمام سكونت و يا انصراف متقاضي از خوابگاه. استفاده نمايند

  .براي دانشجويان تعهد دبيري و بومي منطقه ندارد
 )است  دانشگاه نربيت معلم تهران و كرج به اين عنوان تغيير پيدا كرده( :دانشگاه خوارزمي ـ تهران -35

هـاي گـروه فنـي و مهندسـي      هاي پرديس خودگردان بـراي رشـته   دوره هيشهر -3 .گيرد خوابگاه تعلق مي 100هاي زير  فقط به پذيرفته شدگان رتبه -2 .محل تحصيل تهران و كرج فاقد خوابگاه -1
و  اليـ ر ونيـ ليم پنجـاه  و سـت يدوهـاي گـروه فنـي و مهندسـي      هاي نوبت دوم مازاد بر ظرفيت براي رشته و در دوره الير ونيليم هشتاد و كصدها ي ساير گروه هيشهرو  الير ونيليم پنجاه و ستيدو

  .باشد مي الير ونيليم هشتاد و كصدها ي و در ساير رشته الير ونيليمبيست  و كصدهاي آموزش محور ي رشته
 :دانشگاه دامغان -36

بر پايه دانش فناوري نانو به صورت نظري و تجربي شامل نانوفيزيك محاسباتي و شبيه سازي هاي دانشجويان كارشناسي ارشد فيزيك حالت جامد  پايان نامه% 80در دانشكده فيزيك اين دانشگاه  -1
ممكـن  ) شـرايط  در صورت احـراز (نيمسال  4نيمسال تا حداكثر  2هاي دانشجويي براي دوره روزانه از  بگاهاستفاده از خوا -2 .شود مواد نانو و همچنين تحقيقات تجربي در زمينه نانوساختارها تعريف مي

يان نوبـت دوم  دانشـجو  -4. نيمسال تحصيلي و خارج از آن بر طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويي اسـت  4 دانشجويي براي دانشجويان دوره روزانه حداكثر تا اي ارانهياستفاده از تغذيه  -3. خواهد بود
كيلـومتري شهرسـتان    100دانشـجويان بـومي تـا شـعاع      -5 .مند خواهند شد نيمسال تحصيلي مطابق با ضوابط از خوابگاه بهره 2حداكثر تا  هاي تك رقمي با اولويت انتخاب دانشگاه دامغان حائز رتبه

  .هاي دانشجويي نخواهند بود خوابگاه دامغان مشمول استفاده از
 :كرمانشاه دانشگاه رازي -37

 .نمايد ارائه نمي نوبت دومهيچگونه امكانات خوابگاهي دولتي براي دانشجويان دوره 
 :دانشگاه زابل -38

براي دانشجويان دوره روزانه خوابگاه در صورت امكـان و مقـدور بـودن تعلـق      -2. اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در خصوص اسكان و ارائه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم كارشناسي ارشد ندارد -1
ظرفيـت، بـه    باشند در صورت انتقال، انصراف، جابجايي و تكميل شوند و مستلزم پرداخت هزينه مي ته مياين دانشگاه پذيرفهاي نوبت دوم  دورهوجوه پرداختي كليه داوطلباني كه در  -3. خواهد گرفت

 .هيچ وجه مسترد نخواهد شد
 :دانشگاه زنجان -39

و براي دانشجويان روزانه در صورت امكان فقط از تـرم   درا ندارنوبت دوم هاي  و اياب و ذهاب براي دانشجويان دوره غذا ،هيچگونه تعهدي در زمينه تأمين امكانات رفاهي از قبيل خوابگاهاين دانشگاه 
  .نمودبه باال خوابگاه مجردي واگذار خواهد  3

 :كازرون  دانشگاه سلمان فارسي ـ -40
 www.kazeroun.ac.ir: نشاني اينترنتي    0721-2226051-2: تلفن.    كازرون، چهارراه ارشاد، ابتداي خيابان طالقاني: آدرس -2. باشد اين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي -1

 :دانشگاه سمنان -41
  .كند و از واگذاري خوابگاه به دانشجويان دوره نوبت دوم معذور است دانشگاه به دانشجويان روزانه فقط براي سال اول خوابگاه واگذار مياين با توجه به محدوديت امكانات، 

 :ـ زاهدان دانشگاه سيستان و بلوچستان -42
دارنـدگان   هـاي  هزينه اجراي پايـان نامـه   -2. كند نيمسال در سايت دانشگاه خوابگاه واگذار مي رقمي و دورقمي روزانه مجرد به مدت چهار هاي تك بلوچستان به دارندگان رتبه دانشگاه سيستان و -1

هيچگونه امكان تـامين   -4. واگذار خواهد شد ره روزانه غيربومي در سنوات مجاز براساس اولويت خوابگاهدانشجويان مجرد دو% 40فقط به  -3. شود هاي يك رقمي روزانه بطور كامل پرداخت مي رتبه
 الملـل  نوبت دوم و بينسرويس اياب و ذهاب و تغذيه براي دانشجويان دوره  هيچگونه امكانات رفاهي اعم از خوابگاه، -5. باشد الملل نمي و بيننوبت دوم روزانه،  خوابگاه متاهلي براي دانشجويان دوره

اطالعـات بيشـتر بـه وبسـايت      داوطلبـان جهـت كسـب    -7. استفاده نماينـد ) بخش خصوصي در سطح شهر(خوابگاهي خودگردان  توانند از امكانات الملل مي دانشجويان نوبت دوم و بين -6. باشد نمي
  .مراجعه نمايند www.usb.ac.ir :دانشگاه به نشاني
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 :دانشگاه شاهرود -43
رتبـه آزمـون    شدگاني كه پذيرفته -2 .تعلق نخواهد گرفت خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم توانند از خوابگاه استفاده نمايند و روزانه در سنوات مجاز تحصيل فقط دونيمسال مي شدگان دوره رفتهپذي -1

توانند به مـدت چهـار    مي ،انتخاب نمايند و دوره روزانه اين دانشگاه را) گروه آزمايشي هر 100تا  1هاي  رتبهيا ( رشته باشد جزو ده درصد برتر كل پذيرش آن ،كارشناسي ارشد آنها در كدرشته امتحاني
پـرديس كشـاورزي بسـطام،    كشاورزي،  :هاي شدگان كليه رشته پذيرفته محل تحصيل -4. شد پژوهشي نيز برخوردار خواهند در انجام امور )حمايت مالي( پژوهانه نيمسال از خوابگاه استفاده نمايند و از

  .دباش شهرستان شاهرود مي كيلومتري 7واقع در 
 :دانشگاه شهركرد -44

 .دكرخواهد واگذار خوابگاه نامه دانشگاه،  طبق شيوهروزانه واجد شرايط دوره دانشجويان تعدادي از صرفاً به ين دانشگاه ا
 :دانشگاه شهيد باهنر كرمان -45

 .هاي واحد پرديس براساس مصوبات هيأت امناي دانشگاه شهيد باهنر كرمان تعيين خواهد گرديد شهريه رشته -2. استخوابگاه فاقد  92-93جهت سال تحصيلي اين دانشگاه  -1
 :دانشگاه شهيد بهشتي -46

  .باشد دانشجويان مياين ضمناً اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي براي . البرز را نداردتهران و  هاي استان ينبومي ساكننوبت دوم و خوابگاه براي دانشجويان واگذاري اين دانشگاه امكان 
 :دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز -47

  .باشد يمنوبت دوم هاي  دورهفاقد هرگونه امكانات خوابگاهي براي دانشجويان ين دانشگاه ا
  )است  آذربايجان به اين عنوان تغيير پيدا كردهدانشگاه نربيت معلم ( :شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز  دانشگاه - 48

شوند، امكانات خوابگـاهي تعلـق    هاي نوبت دوم پذيرفته مي به دانشجوياني كه در دوره -2. هاي ارائه شده به صورت خودگردان ارائه خواهد شد هاي روزانه، خوابگاه به دانشجويان پذيرفته شده دوره -1
هاي اين دانشگاه، براي اطالع از ساير شرايط و ضوابط پـذيرش دانشـجو بـه پايگـاه      داوطلبان قبل از انتخاب رشته -3. شوند هاي خودگردان اسكان داده مي خوابگاهگيرد، ولي در صورت امكان در  نمي

  .مراغه قرار دارد ـ جاده تبريز 35پرديس اصلي دانشگاه در كليومتر  -4. مراجعه نمايند www.azaruniv.ac.ir: اينترنتي اين دانشگاه به نشاني
 :دانشگاه شيراز -49

در خوابگـاه دولتـي ظرفيـت    نفر دانشـجوي پسـر    250نفر در خوابگاه خودگردان و  100نفر دانشجوي دختر در خوابگاه دولتي و  250با توجه به محدوديت خوابگاهي، دانشگاه شيراز براي پذيرش  -1
 100به دانشجويان روزانه ساكن اطراف شـيراز تـا شـعاع     -3 .اولويت واگذاري خوابگاه با دانشجويان داراي رتبه برتر آزمون سراسري خواهد بود -2. شود دارد كه بر اساس اولويت واگذار ميخوابگاهي 

در صورت نياز به كسب اطالعات بيشـتر   -5 .ندارد دانشگاه شيرازهيچگونه امكانات و تعهدي براي اسكان تمامي دانشجويان نوبت دوم -4 .كيلومتري در صورت وجود ظرفيت، خوابگاه واگذار مي شود
دانشگاه شيراز، ملزم بـه   92-93تمامي پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد سال تحصيلي  -1 :ساير شرايط .مراجعه فرماييد www.shirazu.ac.ir :در مورد خوابگاه به سايت دانشگاه شيراز به آدرس

هـاي   در دوره پـذيرش دانشـجو   -2 .باشـند  هاي معافي زبان انگليسي دانشگاه شيراز، تا قبل از دفاع از پايـان نامـه مـي    از طريق شركت در آزمون ي ارشد،احراز نمره قبولي زبان انگليسي ويژه كارشناس
  .باشد داوطلب ميتحصيالت تكميلي الملل دانشگاه شيراز فقط براساس نمره آزمون  واحد بينو مجازي 

 :تهراندانشگاه صنايع و معادن ايران ـ  -50
  .باشد دانشگاه صنايع و معادن ايران فاقد خوابگاه مي

 :ـ تهران )شهيد عباسپور(دانشگاه صنعت آب و برق  - 51
معرفـي  ) در صورت وجود ظرفيـت (هاي خودگردان  تواند متقاضيان را به خوابگاه دانشگاه مي. را ندارد) اعم از دختر يا پسر(اين دانشگاه به هيچ وجه امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان ورودي جديد 

  .نمايد
 :دانشگاه صنعتي اراك -52

بـراي   دانشگاه تعهدي در قبال اسكان، تغذيه، اياب و ذهاب و ساير امكانات رفـاهي  -2. نمايند هاي خصوصي استفاده توانند از خوابگاه دانشجويان مي. باشد امكانات خوابگاهي مي اين دانشگاه فاقد -1
   www.arakut.ac.ir: نشاني اينترنتي 0861-3670020: دورنگار-3670021 3: تلفن 38181-41167 :كدپستي .اراك، خيابان دانشگاه: آدرس -3. ت دوم نداردهاي نوب دانشجويان دوره

 :دانشگاه صنعتي اروميه - 53
  .خوابگاه استفاده نمايند توانند از باشد و تمامي دانشجويان با پرداخت اجاره مي اين دانشگاه داراي خوابگاه استيجاري خودگردان مي

 :دانشگاه صنعتي اصفهان -54
  .باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان دوره نوبت دوم مي

 :دانشگاه صنعتي اميركبير -55
پـرديس گرمسـار فاقـد     -3 .باشـد  دوره نوبـت دوم مـي   اين دانشگاه فاقد خوابگاه بـراي دانشـجويان   -2. اختصاص خوابگاه در صورت امكان براي دانشجويان روزانه از نيمسال دوم تحصيلي است -1

  .باشد ها مي تسهيالت دانشگاهي و خوابگاه براي كليه دوره
 :دانشگاه صنعتي بابل -56

  .اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در واگذاري خوابگاه به دانشجويان پذيرفته شده نداردبا توجه به محدوديت فضاي خوابگاهي، 
 :دانشگاه صنعتي بيرجند -57

  .دشخواهد واگذار  طيواجد شرا انيبه دانشجو) يبخش خصوص( صورت خودگردان هدانشگاه خوابگاه ب نيادر 
 :االنبياء ـ بهبهان دانشگاه صنعتي خاتم -58

  .خوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ ابتداي جاده ديلم: آدرس
 :دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -59

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

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

 :دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز -60
هـاي مجـازي    در دوره -2 .باشد هاي برتر مي هاي روزانه نيز اولويت با رتبه به هيچ عنوان خوابگاه تعلق نخواهد گرفت و در دورهنوبت دوم هاي  با توجه به محدوديت خوابگاه، براي دانشجويان دوره -1

  .باشد ها به حد نصاب رسيدن تعداد ثبت نام كنندگان مي نيز شرط تشكيل كالس
 :دانشگاه صنعتي شريف -61

امكان تأمين خوابگاه و سـاير اموررفـاهي بـراي    متأسفانه به هيچ وجه  -2. پذير خواهد بود هاي دانشگاه امكان ها و در قالب محدوديت دانشجويان روزانه فقط با توجه به اولويت تأمين خوابگاه براي -1
پژوهشـي و آموزشـي در ايـن مقطـع تحصـيل نمـوده و        -هـاي آموزشـي   شيوه دانشجويان پذيرفته شده در مقطع كارشناسي ارشد مطابق ضوابط اين دانشگاه در -3. نوبت دوم وجود ندارد دانشجويان

  .دشون آموخته مي دانش
 :دانشگاه صنعتي شيراز -62

  .داردمحدوديت  انيدانشجوه خوابگاه بدر ارائه  دانشگاهاين 
 :قمدانشگاه صنعتي  -63

 .باشد مي يخوابگاهامكانات  فاقد اين دانشگاه
 :ندانشگاه صنعتي همدا -64

 .نداردنوبت دوم روزانه و  انيدانشجو رايخوابگاه بدر قبال تأمين  يتعهد چگونهيه اين دانشگاه
 :دانشگاه عالمه طباطبائي -65

علمـي، فرهنگـي،    يك از مسـابقات  هاي كشوري در هر شدگان روزانه دارنده مقام پذيرفته -2 .شد خواهند از اولويت دريافت خوابگاه برخوردار 20هاي زير  كارشناسي ارشد با رتبه دانشجويان روزانه -1
شـد و درصـورت عـدم وجـود      داده خواهنـد  در صورت وجود ظرفيـت اسـكان  ) با اولويت دانشجويان دختر(روزانه ساير دانشجويان  -3 .هنري و ورزشي از اولويت دريافت خوابگاه برخوردار خواهند شد

  .ه خواهند شدهاي خودگردان زير نظر دانشگاه اسكان داد خوابگاه صورت وجود ظرفيت، در درنوبت دوم كليه دانشجويان  -4 .شوند دانشگاه، اسكان داده مي هاي خودگردان زير نظر ظرفيت، در خوابگاه
 جنـب  ،تر از چهارراه لشگر ايين، پخيابان كارگر جنوبيتهران،  ):نيمه حضوري( پرديس دانشگاه نشاني محل -6 .ارائه هرگونه خدمات خوابگاهي به دانشجويان نيمه حضوري معذور است دانشگاه از -5
  .612پالك  ،مپ بنزينپ

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

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

 .باشد ميبوده و از ارائه تسهيالت خوابگاه به دانشجويان معذور  يخوابگاهفاقد هرگونه امكانات  اين دانشگاه
 :دانشگاه علوم دريايي و دريانوردي چابهار -68

  .نـام بـر اسـاس تقـويم آموزشـي دانشـگاه خواهـد بـود         در هنگـام ثبـت  شدگان  پرداخت شهريه پذيرفته -2 .باشد گذراندن دروس جبراني مورد نياز بر اساس تشخيص پرديس دانشگاه و الزامي مي -1
ها به سـايت دانشـگاه بـه     جهت اطالع از ميزان شهريه. الحساب بوده و پس از تصويب هيأت امناء قطعي خواهد شد بصورت علي... شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب خوابگاه، غذا، بيمه و  -3

در صـورت   -5 .باشـد  پرداخت شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي حتي در صورت اخذ مرخصي تحصيلي و يا گذراندن واحدهاي جبراني الزامـي مـي   -4 .نمايندمراجعه  www.cmu.ac.ir: آدرس
دانشگاه در تامين خوابگاه خودگردان مساعدت الزم  -6 .دباش پرداختي بابت شهريه توسط دانشجو قابل استرداد نمي هانصراف و يا اخراج دانشجو از تحصيل در طول مراحل تحصيل و به هر دليل، وجو

  .توانند براي كسب اطالع از ساير شرايط و ضوابط به سايت دانشگاه مراجعه فرمايند داوطلبان مي -7. بعمل خواهد آورد
 :دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني اهواز -69

 www.ramin.ac.ir: نشاني اينترنتي .باشد فاقد خوابگاه و امكانات رفاهي مي و داردكيلومتري اهواز قرار  35در اين دانشگاه 
 :دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري -70

 .باشد خوابگاه مي اين دانشگاه براي كليه مقاطع دانشجويان جديدالورود فاقد امكانات رفاهي و
 :دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان -71

در صورت ارائه به قيمت تمام شده  ... نقل و سرويس حمل و هاي خدمات رفاهي از قبيل تغذيه، گيرد وكليه هزينه به دانشجويان نوبت دوم خوابگاه تعلق نمي -2 .باشد نشگاه فاقد خوابگاه ميدااين  -1
 .باشد نامه براي دانشجويان نوبت دوم به عهده دانشجو مي هزينه اجراي پايان -3 .اخذ خواهد شد
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 :ي خرمشهريدانشگاه علوم و فنون دريا -72
  .باشد محدود مياين دانشگاه امكانات خوابگاهي در 

 :دانشگاه فردوسي مشهد -73
ايـن   .دنمـو تحصيلي واگـذار خواهـد    سالبه دانشجويان روزانه نيز، خوابگاه بر اساس اولويت حداكثر به مدت دو  باشد و نوبت دوم معذور ميدوره انشگاه فردوسي مشهد از ارائه خوابگاه به دانشجويان د

  .باشد صندوق رفاه دانشجويان قابل پرداخت مي در صورت تخصيص اعتبار از سوي هاي نوبت دوم، صرفاً وام به دانشجويان دوره ضمناً. باشد هلين ميأدانشگاه فاقد خوابگاه مت
 :دانشگاه قم -74

ها به صورت تفكيك جنسيتي مرد و زن بوده و رعايـت حجـاب بـراي خـواهران      نظام آموزشي اين دانشگاه براي كليه رشته -2 .دانشجويي نداردخصوص ارائه خوابگاه در هيچ تعهدي اين دانشگاه  -1
  .الزامي است

 :دانشگاه كاشان -75
هـايي اسـت    كه تاسيس آن جهت رفاه حال خـانواده  ،خيابان طالقاني است در واحد خواهران واقع در پرديس اصلي دانشگاه نبوده و در، باشد هايي كه پذيرش در آن فقط زن مي محل تحصيل رشته -1

هاي مربوط به دانشكده منابع طبيعـي و   محل تحصيل رشته شيمي فناوري اسانس در شهر قمصر كاشان و محل تحصيل رشته -2 .كه مايلند فرزندانشان در محيط اختصاصي خواهران تحصيل نمايند
توانند با پرداخـت   دانشجويان روزانه مي و گيرد تعلق نمينوبت دوم خوابگاه به دانشجويان  -3 .باشد وبيدگل مي شهر آران در )آبخيز داري، مرتع داري ت، بيابان زدايي،هاي محيط زيس رشته(علوم زمين 

تغذيه با يارانه دولتي بـراي   -4 .هاي خودگردان واقع در داخل شهر استفاده نمايند خوابگاهدانشجويان واحد خواهران از  هاي خودگردان با مديريت خصوصي واقع در داخل دانشگاه و اجاره بها از خوابگاه
 -5 .ه نماينـد توانند از غذا اسـتفاد  هزينه تمام شده مي% 50با پرداخت نوبت دوم و دانشجويان  شود مقررات ارائه مي دانشجويان روزانه صرفاً در روزهاي غيرتعطيل از شنبه تا چهارشنبه برابر با ضوابط و

مبلـغ پنجـاه ميليـون ريـال بـه عنـوان        ،تقربياً دويست ميليون ريـال اسـت كـه در آغـاز هـر نيمسـال       ،ذكر شده در كل دوره »الملل بين«هزينه تحصيل در پرديس دانشگاهي كه در دفترچه با عنوان 
  .شود م شده ارائه ميخدمات رفاهي به اين دسته از دانشجويان با قيمت تما. گردد الحساب دريافت مي علي

 :ـ سنندجدانشگاه كردستان  -76
سـاير   گيـرد و دانشـگاه در قبـال    خوابگاه دولتي تعلق مـي  ،ساير شرايط و كسب امتيازات الزم هاي روزانه، در صورت دارا بودن دوره) بر اساس رتبه آزمون(شدگان برتر  پذيرفتهاز  درصد 25فقط به  -1

  .گيرد به دانشجويان دوره نوبت دوم امكانات رفاهي نظير خوابگاه تعلق نمي -2. ندارددانشجويان جهت اعطاي خوابگاه تعدي 
 :دانشگاه گلستان ـ گرگان - 77

ـ    توانند از امكانات خوابگاه باشد و در صورت وجود ظرفيت تعداد محدودي از دانشجويان مي اين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي -1 اجـاره بهـاي    ا پرداخـت هاي خـودگردان و اسـتيجاري ب
  www.gu.ac.ir: نشاني اينترنتي     0171-2322806: تلفن و دورنگار          49138-15759: كد پستي  155: صندوق پستي. گرگان، خيابان شهيد بهشتي: آدرس -2. مند گردند مصوب بهره

 :دانشگاه گيالن ـ رشت -78
تشـكيل   عصـر  صـبح و  در پـرديس خـودگردان  و نوبـت دوم   ،روزانههاي آموزشي دوره  كالس -2. باشد با توجه به كمبود فضاي خوابگاهي، واگذاري خوابگاه به دانشجويان جديدالورود مقدور نمي -1

پـرديس  يـا  نوبـت دوم  دانشـجوي دوره   -4. گيـرد  اولين نيمسال تحصيل مـورد بررسـي قـرار نمـي    ها در  دانشگاه و ساير دانشگاهاين شدگان  و ميهمان پذيرفته ، مرخصيدرخواست انتقال -3 .شود مي
جهت اطـالع از  نوبت دوم داوطلبان دوره  -5 .پژوهشي دوره الزامي است هاي آموزشي و تمامي فعاليت وي در حضور وبوده كليه مراحل تحصيل تمام وقت  همانند دانشجوي دوره روزانه در خودگردان

 .مراجعه نمايند www.guilan.ac.ir: دوره به سايت دانشگاه گيالن به آدرس شهريه
 :آباد دانشگاه لرستان ـ خرم -79

  .باشد ميخوابگاه  فاقداين دانشگاه 
 :دانشگاه مازندران ـ بابلسر -80

  .باشد ميو خودگردان ميسر ي هاي خصوص خوابگاهواگذاري خوابگاه به دانشجويان صرفاً از طريق اين دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي بوده و 
 :دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل -81

 -2 .هاي روزانه و نوبت دوم را در طول دوران تحصـيل نـدارد   فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي براي برادران و خواهران بوده و به هيچ وجه امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان دورهاين دانشگاه  -1
 .ه نخواهد شدئصبحانه و شام ارا و شود ه ميئيك وعده غذا به قيمت تمام شده اراوبت دوم نبراي دانشجويان دوره 

 :دانشگاه مراغه -82
 .باشد صورت خودگردان مي هاي اين دانشگاه به خوابگاه

 :دانشگاه مالير -83
  .باشد صورت خودگردان مي خوابگاه اين دانشگاه به

 :دانشگاه نيشابور -84
  .ريال در سال آماده بهره برداري است 000/000/6خوابگاه خودگردان با هزينه حدود  -2 .باشد دانشجويي مي دانشگاه نيشابور فاقد خوابگاه -1

 :دانشگاه هرمزگان -85
  .بوده و تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجويي به دانشجويان نداردي خوابگاه دانشجويهرمزگان فاقد دانشگاه 

 :دانشگاه هنر اسالمي ـ تبريز -86
تـاريخي بـا    رايب امتحاني رشته طراحي صنعتي و زير مجموعه طراحـي صـنعتي و رشـته مرمـت آثـار     ض طراحي پژوهي شناختي با رشته -2 .باشد مي يخوابگاهفاقد هرگونه امكانات  دانشگاهاين  -1
 .باشد رايب مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي در دست اقدام ميض

 :دانشگاه هنر اصفهان -87
  .باشد مي دولتي خوابگاهفاقد  اين دانشگاه

 :دانشگاه هنر تهران -88
نـدارد و  نوبـت دوم  دانشگاه تعهدي براي اسـكان دانشـجويان روزانـه و     -3 .باشد مي دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي -2. سرويس اياب و ذهاب تهران به كرج و بالعكس را ندارد دانشگاه امكان ارائه -1

براني ج هزينه دروس ،شوند روزانه كه موظف به گذراندن واحد جبراني به تشخيص گروه آموزشي مي دانشجويان -4 .شود اولويت و به صورت محدود واگذار ميخودگردان نيز با در نظر گرفتن  خوابگاه
داراي مدرك غيرمرتبط دروس  توجه به اينكه به دانشجويان با -6 .باشند پوشش مناسب مطابق ضوابط تعيين شده مي دانشجويان موظف به رعايت شئونات اسالمي و -5 .بايست پرداخت نمايند را مي

  www.art.ac.ir : به نشاني دانشگاهاينترنتي سايت اطالعات بيشتر در  -7. شود انجام مي 92از بهمن  گيرد شروع به تحصيل ايشان در صورت لزوم جبراني تعلق مي
 :دانشگاه ياسوج -89

همچنـين درخواسـت هرگونـه     -2 .هـايي وجـود دارد   مين خوابگاه براي دانشجويان پسر محدوديتأاما در خصوص ت ،دختر خوابگاه اختصاص خواهد داداالمكان به دانشجويان  دانشگاه ياسوج حتي -1
  .باشد ميهاي ديگر به دانشگاه ياسوج قابل بررسي ن يا از دانشگاه ها و انتقالي و مهماني دانشجويان كارشناسي ارشد از دانشگاه ياسوج به ديگر دانشگاه

 :العظمي حايري ـ ميبد... ا مجتمع آموزش عالي آيت -90
  .باشد حجاب خواهران در اين مجتمع چادر مي -2. گيرد در اين مجتمع به دانشجويان خوابگاه تعلق مي -1

 :مجتمع آموزش عالي اردكان -91
  .مين خواهد شدأولي در صورت امكان خوابگاه خودگران براي برادران ت ،باشد فاقد خوابگاه برادران مي يدانشگاهمجتمع اين 

 :گنبدمجتمع آموزش عالي  -92
  .باشد مي يخوابگاههرگونه امكانات فاقد  يدانشگاهمجتمع اين 

 :مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه زنجان -93
جبر، آنـاليز، هندسـه، معـادالت ديفرانسـيل، نظريـه      : هاي موجود در دانشكده رياضي شامل در ضمن زمينه -2 .استفاده كنندتوانند از خوابگاه خودگردان تازه ساز در داخل دانشگاه  خواهران فقط مي -1

  .باشد گراف و تركيبات، نظريه اطالعات و كدگذاري، رياضي فيزيك و رياضي زيستي مي
 :ـ مشهد) غيرانتفاعي( )ع(امام رضا المللي بيندانشگاه  -94

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

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

 www.imamreza.ac.ir: اينترنتي نشاني  91735-553:  صندوق پستي  0511-8448620-30: تلفن  .خيابان اسرار، دانشگاه
 :اصفهان  دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي ـ -95

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

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

  www.shbu.ac.ir: آدرس اينترنتي
 :آملـ دانشگاه غيرانتفاعي شمال  -96

  .مراجعه نمايندقسمت تحصيالت تكميلي  www.shomal.ac.ir: نشانيبه نام  ز زمان و مدارك الزم جهت ثبتا اطالعبراي  شدگان پذيرفته
  : وابسته به جهاد دانشگاهي) غيردولتي و غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ  - 97

دانشجويان اين دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشـجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و     -2. رعايت كامل ضوابط پوشش و شئونات اسالمي براي خواهران و برادران -1 :شرايط عمومي) الف
و  شـرايط ) ب .اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال خوابگاه نـدارد  -3. برخوردار خواهند شد) هاي عادي، ضروري و اضطراري وام ازدواج، وام(الحسنه دانشجويان ايران  تسهيالت قرض فناوري و نيز از

محل تحصيل خود را دانشـگاه  كه هاي تحصيلي دانشگاه  شناسي و حائزين رتبه اول در ساير رشته زيست  در رشته 3تا  1هاي  حائزين رتبه ،داوطلبان ممتاز آزمون تحصيالت تكميلي -1 :اختصاصيضوابط 
ويـان  علوم جانوري با همكـاري پژوهشـگاه ر   -رشته زيست شناسي  -2. مند خواهند شد آشتياني بهره علم و فرهنگ انتخاب نمايند از مزيت تحصيل رايگان يادمان دانشمند جهادگر دكتر سعيد كاظمي

هـاي تحقيقـاتي بنيـادي و كـاربردي در      هاي دانشجويان مستعد براي انجام پـروژه  مندي از توانمندي پژوهشگاه و به منظور بهرهاين هاي پژوهشي  طرحالمللي  بينبا توجه به اهميت لذا شود،  انجام مي
گذراندن دو واحد ابزارهاي تحقيق، شـش واحـد زبـان انگليسـي در طـول سـه        -3. رشته الزامي استاين طلبان در مقطع كارشناسي براي داو 17هاي بنيادي، دارا بودن حداقل معدل كل  عرصه سلول

ان الزامـي  عالوه بر دروس مصوب دوره بـراي كليـه دانشـجوي   ) در نيمسال دوم(هاي كمي و كيفي تحقيق  و دو واحد آشنايي با روش) در نيمسال دوم(، دو واحد كارآفريني )واحد 2هر نيمسال (نيمسال 



 ها پيوست                                                     1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست 187صفحه   هاپيوست
  

منـد   هاي پژوهشي دانشـگاه بهـره   نامه تشويق فعاليت از مزاياي مالي آئيندانشجويان كارشناسي ارشد به ازاء انتشار يا ارائه هر مقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس،  -4. است
هاي جهاددانشگاهي برابر مقررات و ضوابط مربوط، اسـتخدام   هاي الزم و نياز واحدها، مؤسسات و پژوهشكده ه احراز صالحيتآموختگان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه، مشروط ب دانش -5. خواهند شد
ايع و مهندسـي مـالي بـا    شناسي علوم جانوري با همكاري پژوهشگاه رويان، رشته مهندسي صن مطالعات فرهنگي با همكاري دانشگاه تربيت مدرس، رشته زيست -رشته علوم اجتماعي -6. خواهند شد

رشـته  : هـا عبارتنـد از   برخـي رشـته  دار پژوهشـي در   محورهـاي اولويـت  : محورهـاي پژوهشـي   -7. شود همكاري پژوهشكده توسعه تكنولوژي و رشته پژوهش هنر با همكاري دانشگاه هنر برگزار مي
  .گيـري بـا معيارهـاي چندگانـه     يابي تسهيالت و تصميم زنجيره تأمين، مكان ؛رشته مهندسي صنايع. درماني  سلول هاي بنيادي، فناوري سلول بنيادي و شناسي سلول زيست ؛شناسي علوم جانوري زيست
   021-44214750: نمابر             44238171-5: تلفن     . هاي نوين هاي آشوب و استراتژي هاي آينده، تئوري ، سازمانتوسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط ؛MBAرشته 

 www.usc.ac.ir: نشاني اينترنتي
 :ـ بابل دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران -98

  0111-2290118 :فاكس    2291205-9  :تلفن.          734 يپست صندوقي ـ آزاد يابانخي ـ طبرس خيش يابانخـ  بابل
 :هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش -99

   .باشند هاي تحصيلي پژوهش محور مي كليه رشته -2. باشند هرگونه امكانات خوابگاهي ميواحدهاي دانشگاهي اين سازمان فاقد  -1
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آبا ـ آبيك -100

 2899250 :فكس  2899896-9 و 2899251-3 :تلفن. ورودي شهرك قدس ،)عج(ميدان وليعصر، آبيك :ادرس
 :روستاها ـ همدانمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آباداني و توسعه  -101

تواننـد از   يمـ  انيدانشـجو  -2. منظـور خواهـد شـد    فيـ تخف يقبل مساليثابت ن هياز شهر درصد 5 و  10 ،15 بيبه ترت يليتحص سماليهر ن انيدر پا) اول تا سوم يها رتبه( ممتاز انيدانشجو يبرا -1
از طـرف   ييمـواد غـذا   هيسـهم  نيمأسسه در صورت تؤم -3. الزم را در حد امكان انجام خواهد داد يها يسسه هماهنگؤو م ندياستفاده نما ،است يمقامات استان دأييخودگردان كه مورد ت يها خوابگاه

 يهـا  مسـال يثابـت ن  هيمكلف است طبق مقررات شـهر  ،سسه انصراف دهدؤم نيدر ا لياز تحص ليچنانچه دانشجو به هر دل -4. دارد يتمام شده ارائه م نهيگرم با اخذ هز يوعده غذا كيوزارت علوم 
جهت موارد فوق  يو فناور قاتيتحق ،بر اساس مقررات وزرات علوم ييسرانه دانشجو نهيهز نينام و همچن ثبت نهيهز ،ها ستميارتقاء س ي،دروس عمل ي،مواد مصرف نهيهز -5. ديمانده را پرداخت نمايباق

، جهـاد  دانيـ مهمـدان،   :آدرس -7. نـد يمراجعـه نما  www.atr.ac.ir :يبه نشـان  مؤسسه ينترنتيا تيبه سا شتريتوانند جهت كسب اطالعات ب يداوطلبان م -6. باشد يم انيبرنامه به عهده دانشجو
  0811-8232090-1 :تلفن.  وانيكوچه ك، چهارراه عارف

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي اديبان ـ گرمسار -102
  0232-4257261-6 :تلفن.  بين پل هوايي و شهرك صنعتي گرمسار ،تهران ـ ضلع شمالي جاده مشهد ،گرمسار :آدرس

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ارومي ـ اروميه -103
بنابراين برنامه درسي اين . ميكروالكترونيك است مخصوصاً صنعت نوپاي و كشور  Hi-Techتوانمند براي صنايع التحصيالن بسيار تربيت فارغ ،مخابرات هاي الكترونيك و رشته مؤسسه دراين هدف 
  .نيست دانشجويان شاغل يا آنهايي كه در تحصيل آنها وقفه طوالني رخ داده است، لذا به هيچ وجه مناسب حال. اي جدي است جدي و سنگين بوده و همراه با پروژه ها بسيار رشته

، با توجه به معدل ترم قبل پذيرفته شدگان بوميدر طول تحصيل  -2. خواهند بوداز پرداخت شهريه معاف  800رفته شدگان بومي با رتبه بهتر از و پذي 500با رتبه بهتر از پذيرفته شدگان  -1: امتيازات
در طول تحصيل پذيرفته شدگان بومي، با توجـه بـه معـدل     -3). دانشجويان دوره% 20حداكثر (استفاده نمايند شهريه % 100تخفيف توانند از  ، ميو رتبه آنان در ميان دانشجويان آن دوره) 18 قلحدا(

شهرك فناوري الكترونيـك، كيلـومتر   اروميه، : آدرس -4 ).دانشجويان دوره% 20حداكثر (شهريه استفاده نمايند % 50تخفيف توانند از  و رتبه آنان در ميان دانشجويان آن دوره، مي) 17حداقل (ترم قبل 
  .نماييدمراجعه  www.urumi.ac.ir: ه سايت مؤسسه به نشانيبراي كسب اطالعات بيشتر بداوطلبان ـ  0441-3466532: دورنگار  3484680-1 :نتلف. ه جانوسلويك جاد

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي اشراق ـ بجنورد -104
هـا   هاي خصوصي طرف قرارداد تا سقف ظرفيـت ايـن خوابگـاه    تواند شرايط اسكان را در خوابگاه بوده و مي سسه در بخش خدمات خوابگاهي در قالب بخش خصوص آماده ارائه خدمات مربوطهؤاين م

  .باشد ضمنا جهت دانشجويان متقاضي در قالب تسهيالت دانشجويي آماده ارائه خدمات تخصيص وام تا سقف مورد تائيد وزارت علوم مي .تامين نمايد
 :ـ قزوين مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي البرز - 105

  www.alborzq.ac.ir: نشاني اينترنتي  0282-2574044-5 :دورنگار 2577190-9 :تلفن. شهر محمديه، جنب اتوبان كرج قزوين ،قزوين: آدرس
 :ـ يزد) ع(مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي امام جواد -106

   0351-8281200-4: تلفن، بلوار جواد، بلوار شهيدان اشرف، ميدان اطلسي، يزد :آدرس -2 .شد تأمين خواهدخوابگاه  متقاضي خوابگاه خودگردان با دريافت هزينه، براي كليه دانشجويان -1
  www.iju.ir: آدرس اينترنتي

 :ايالمـ  باخترمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  -107
تخفيفـات   -2. ترم بعنوان تخفيف شهريه بـراي تـرم بعـد منظـور خواهـد شـد      ن شهريه ثابت همادرصد  10و  15، 20به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتيب  در پايان هر ترم تحصيلي -1

در  دانشجوياني كه براي مقاطع باالتر برندگان مسابقات قرآني و مذهبي، -از يك خانواده  حضور دو دانشجو فرهنگي، ورزشي، برندگان المپيادهاي علمي، -نويسندگان مقاالت دانشجويي ديگري براي
امكان  تحصيلي در حد و پسر غيربومي ورودي هر سال تامين خوابگاه براي دانشجويان دختر -3. اعمال خواهد شد نامه تشويق و تخفيف دانشجويان ين مركز دانشگاهي پذيرفته شوند برمبناي آيينهم

كتابخانـه و سـايت رايانـه دانشـگاه     ، دانشـگاهي  مركـز جـوار   مركز مشاوره، بوفه دانشجويي، سرويس،از خدمات سلف  توانند دانشجويان در طول تحصيل مي -4. گيرد و بصورت خودگردان صورت مي
  www.bakhtar.ac.ir  :نشاني اينترنتي 0841-2238528: دورنگار 2238166-9 :تلفن .انتهاي خيابان مهديه، ميدان دانش ،رزمندگان، ايالم: نشاني -5. استفاده نمايند

 :كرمانـ  بعثتنتفاعي مؤسسه آموزش عالي غيرا -108
  . سمت راست ،نرسيده به سه راه دانشگاه آزاد ،واليت بزرگراه عاشقانكرمان، : آدرس -2 .هاي خودگردان فراهم است سسه به خوابگاهؤدانشجويان اين م شرايط براي معرفي -1

  www.besat.ac.ir : نشاني اينترنتي
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي بهاران ـ گرگان -109

 ييتواننـد از وام دانشـجو   يبه بعـد مـ   يلياز ترم دوم تحص انيدانشجو -2. خواهد شد يهمكار زيپسر ن انياسكان دانشجو يدختر خوابگاه خودگردان وجود دارد و در حد امكان برا انيدانشجو يبرا -1
از  هيشـهر  افـت يمعتبـر عـالوه بـر در    يبه فرزندان و همسران شاهد با ارائه گـواه  -4. ندياستفاده نما هيشهر فيتوانند از تخف يم يكشور يممتاز و كسب مقام ورزش انيبه دانشجو -3. ندياستفاده نما

. خواهند شد رداربرخوسسه ؤم يبرابر مصوبات داخل يا ژهيو ياياز مزا ،باشد 5000 ريز يكه رتبه آنان در كنكور سراسر يانيدانشجو -5. مند شوند بهره زين هيشهر فيتوانند از تخف يمربوطه م يها ارگان
 يسـاختمان آموزشـ  *  0171-2251606-10 :تلفـن    4916694187 :يكدپسـت    . ، جنب اتاق تعـاون 6ي مالقات ،يمالقات دانيم ،يبهشت ديشه ابانيخ گلستان، گرگان، :يساختمان مركز: درسآ -6
  0171-3337723-3357885-3350114: تلفن 4915625866: يكد پست .  استان گلستان يكشاورز قاتيتحق زمرك يروبرو ،يكاشان ابانيخ يگلستان، گرگان، ابتدا ):جهت مراجعه و ثبت نام(

 :قزوينان ـ ارسيمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پ -110
پذيرفتـه   -3. دانشجويي براي كليه دانشجويان الزامـي اسـت   رعايت شئون -2. اعتقاد و باور به دين مبين اسالم و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به ويژه واليت مطلقه فقيه -1

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

 :االيشمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پ -111
 اسكان دانشـجويان دختـر غيـر   . ده استها در صورت رسيدن به حدنصاب به صورت خودگردان تأمين گردي دختر و پسر و همچنين سرويس اياب و ذهاب به خوابگاهدانشجويان خوابگاه براي تمام  -1

در نيمسـال بعـد طبـق    شـهريه ثابـت   درصـدي از  از تخفيـف  در پايان هر نيمسال تحصـيلي  رتبه اول دانشجويان  -2. گردد ها براي نيمسال اول و دوم پيشنهاد و ارائه مي بومي جديدالورود در خوابگاه
       09135589654و  0311-3660600: تلفن    . اصفهان، انتهاي بلوار دانشگاه صنعتي، شهرك منظريه، بلوار بهشت غربي: آدرس -3. مصوبات هيأت مؤسس برخوردار خواهند بود

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پرديسان ـ فريدونكنار -112
تهيه خوابگاه و تأمين مسكن در حد مقدورات بـراي   -2 .برخوردار خواهند شد درصد 30و 40و 50نامه از تخفيف شهريه ثابت به ترتيب  سوم هر نيمسال تحصيلي طبق آيين دانشجويان رتبه اول تا -1

از طريـق وبسـايت    ،در تاريخ تعيين شده توسط سازمان سـنجش نام و كسب اطالعات بيشتر  براي ثبت داوطلبان پذيرفته شده در اين مؤسسه بايستي -3. پذير است خوابگاه خودگردان امكان معرفي به
   0112-5667240: دورنگار    5667241-3 :تلفن  . جنب مخابرات ريدونكنار، بلوار نماز،ف مازندران،: نشاني -4. داقدام نماين  www.heip.ac.ir :نشانيسسه به ؤم

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پرندك ـ پرندك - 113
سسه فاقـد هرگونـه امكانـات    ؤاين م -2 .نيمسال بعد از پرداخت درصدي از شهريه ثابت و متغير معاف خواهند بودبر اساس ضوابط و مصوبات در ) هاي اول تا سوم هر رشته رتبه(دانشجويان ممتاز  -1

از  مؤسسـه دانشـجويان ايـن    -4. باشـد  اين سرويس اياب و ذهاب با پرداخت هزينه توسط دانشجو ميسر مي آموزش عالي پرندك نزديكترين شهر به تهران است، بنابر مؤسسه -3 .باشد خوابگاهي مي
   37718-53894: كدپستي .  ، خيابان فرهنگ)عج(ساوه، شهر پرندك، خيابان وليعصر -آزاد راه تهران  60كيلومتر : آدرس -5. مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد

  0256-5284331و   5284333و  021-88212140: تلفن
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پويش ـ قم  - 114

   0251-2855011-15 :تلفن    37195-1383 :يصندوق پست     37139-56331: كدپستي.   11كوچه شماره  ن،يبعد از پمپ بنز ر،يبلوار غد ن،يبلوار محمدام يانتها، قم :آدرس
  www.pooyesh.ac.ir: نشاني اينترنتي

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي پيام ـ گلپايگان - 115
مهيـا بـودن    -3. داشتن خوابگاه براي دختران و پسـران  -2. منظور خواهد شد شوند كه در نيمسال بعد درصد تخفيف در شهريه ثابت همان نيمسال برخوردار مي 30رشته  هردانشجويان رتبه اول  -1

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

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي تابران ـ مشهد - 116
از جمله خوابگـاه تـابران بـه    (داراي مجوز رسمي  هاي اين مؤسسه با خوابگاه -2 .هيأت مؤسس در هر نيمسال از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات -1

هاي ممتاز علمي، فرهنگي  دانشجوياني كه مقام -4. باشند ميكليه فرزندان شاهد، جانباز و ايثارگر طبق مقررات از مزاياي قانوني برخوردار  -3. قرارداد منعقد نموده است )صورت مشاركتي و خودگردان
: آدرس -6. و سـازمان بهزيسـتي از تخفيـف برخـوردار خواهنـد شـد      ) ره(دانشجويان واجد شرايط تحت پوشش كميته امداد امام خميني -5. و ورزشي كسب كنند، از تخفيف ويژه برخوردار خواهند شد

  91895-397: صندوق پستي       91897-13113: كد پستي    .11 پالك ،60/4شريعتي  خيابان ،60عتي شري ،بلوار شريعتي، آباد قاسم ،مشهد
  www.tabaran.ac.ir: نشاني اينترنتي   0511-5227223: دورنگار 5227219و  5227215-7: تلفن

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي تاكستان ـ تاكستان قزوين - 117
سرويس رفت و برگشت از تهران و كرج به دانشگاه و بالعكس بـا اخـذ    -2 .خوابگاه خودگردان ارائه خواهد نمود) براي برادران در صورت امكان( مؤسسهشده در  براي خواهران پذيرفته مؤسسهاين  -1

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

  ir.www.takestan.ac: نشاني اينترنتي              0282-5223125-5247381-4 :تلفن
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 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي تعالي ـ قم - 118
قرآن مجيـد، كـه    دانشجويان غير از رشته تربيت معلم قران كريم موظفند واحدهاي -2. گردند شهريه ثابت و متغير در نيمسال اول برخوردار مي% 10مجيد با ارائه مدرك از  حافظان و قاريان قرآن -1

داوطلبان الزم است بـه ديـن مبـين     -3 .نمره اين واحدها در معدل نيمسال مربوطه و معدل كل محاسبه خواهد شد. شود را بگذرانند نياز و بصورت رايگان ارائه مي از طرف مؤسسه بعنوان دروس پيش
و عدم استفاده از آرايش براي كليه خواهران الزامي است و بـرادران دانشـجو موظـف بـه رعايـت      ) چادر مشكي(از حجاب برتر استفاده  -4. داشته باشند اسالم و اصل واليت فقيه اعتقاد و التزام عملي

اول تا سـوم در هـر نيمسـال از    هاي  دانشجويان رتبه -5. تحصيل جلوگيري بعمل آورد نام آنان در هر مرحله از تواند از ثبت د در غير اينصورت مؤسسه مينباش مي) چهره و لباس مناسب(ظواهر شرعي 
هـاي ايـن    كليـه كـالس   -7. گردنـد  شود معرفي مي دانشجويان جهت استفاده از خوابگاه به بخش خصوصي كه بصورت خودگردان اداره مي -6. گردند تخفيف مصوب براي نيمسال بعدي برخوردار مي

       0251-7838811: دورنگار    7833301-2 :تلفن      .، ساختمان شفيعه1، كوي )شهر دور(قم، خيابان شهيد فاطمي : آدرس -8. شود مؤسسه در طول هفته برگزار مي
  www.taali.ir: نشاني اينترنتي

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي توس ـ مشهد - 119
درصـد   20و  30، 50هاي اول تا سـوم هـر رشـته بـه ترتيـب       رتبه انيبه دانشجو يليهر ترم تحصپايان در  -2 .شوند يم يمعرف ،يمجوز رسم يدارا يخصوص يها به خوابگاه يربوميغ انيدانشجو -1

  www.toos.ac.ir: ينترنتيا ينشان   0511-8792510: تلفن اداره آموزش   8837077: تلفن   .، جنب فضاي سبز31رضوي، رضوي  اربلو ،مشهد: آدرس -3. تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد
 :جيرفتـ  جاويدمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  - 120

سسه در هر نيمسـال  ؤدانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات شوراي عالي م به -2. گيرد خوابگاه خودگردان دانشجويي تعلق مي سسه،ؤبا نظارت معاونت دانشجويي م شدگان به كليه پذيرفته -1
كوچـه   پذير و چهارراه جهاد قديم، خيابان آزادي، جيرفت، مابين چهارراه مهمان: درسآ -4. سسه مراجعه نماييدؤجهت كسب اطالعات بيشتر به وب سايت م -3. گردد ميتسهيالت ويژه اعطا  تخفيف و

  www.javid.ac.ir: نشاني اينترنتي    7861845117 :كدپستي    0348-2413449 :دورنگار    2415585-7 :تلفن   . 4آزادي 
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي اصفهان - 121

 هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نامه موظف است كليه مقررات و آئين دانشجو -2. پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است رعايت شئونات اسالمي و -1
 در(وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري     تواننـد از وام دانشـجويي صـندوق رفـاه     تعدادي از دانشجويان مي -4. خواهند بود دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار -3. و دانشگاه را رعايت نمايد

  .ضـوابط وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري پرداخـت نمايـد       ه را مطابقصورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگا در -5. نمايند استفاده) صورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه
شـهرك   ،شـهر  خميني ،انتهاي بلوار دانشگاه صنعتي اصفهان، :آدرس -7 .جامعه باشد هاي كاربردي و مورد نياز شود پروژه دانشجويان در حوزه پژوهش انشگاهي تالش ميد با توجه به رسالت جهاد -6

  www.jdeihe.ac.ir :نشاني اينترنتي     0311-3667261-5: تلفن     .بلوار پرديسه، منظري
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كاشمر - 122

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

  0532-8250800-5: نتلف 9671697714: صندوق پستي. كاشمر، بلوار سيدمرتضي، روبروي پمپ بنزين :آدرس -6. مهيا است) با پرداخت هزينه(سرويس اياب و ذهاب  -5. گردد دانشجويي ارائه مي
 :كرمانشاهمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي  - 123

  0831-8253811 :تلفن    .يدانشگاهجهاد  ابانيخ ،بهمن 22سه راه  ي،بهشت ديبلوار شه ،كرمانشاه: آدرس
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي ـ يزد - 124

  .شدشهريه برخوردار خواهند  نامه، مقاالتي را در مجالت معتبر علمي به چاپ برسانند از تخفيف ويژه در هاي تحقيقاتي در طول دوره تحصيل خود و يا پايان دانشجوياني كه بتوانند با انجام پروژه
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي حكيم جرجاني ـ گرگان - 125

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

  0171-3371095-97:تلفن .بلوار نيايش شرقي ،18 و16بين ويالي  ،شهرك ويالشهر ،گرگان :مؤسسه
 :مشهد مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خاوران ـ - 126

صندوق رفاه يـك نوبـت غـذاي گـرم در سـلف       توسطه بودجدر صورت تأمين  -2. نمايد الزم را مي با هزينه شخصي دانشجو در حد توان همكاري دانشجوييتأمين خوابگاه  اين مؤسسه به منظور -1
جهت دانشجويان را از طريق صندوق رفاه دانشجويان  هاي الزم در خصوص دريافت كمك هزينه تحصيلي و وام دانشجويي پيگيري مؤسسهاين  -3. گردد توزيع مي اي سرويس مؤسسه با قيمت يارانه
 مك هزينه شهريه پرداخـت خواهـد  تحصيل، مقاالتي را در مجالت معتبر به چاپ برسانند ك به دانشجوياني كه با انجام پروژه تحقيقاتي در طول -4. بعمل خواهد آورد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  .12/4فالحي  ،)تربيت شمالي( بلوار سردار شهيد رفيعي ،)ع(علي بزرگراه امام ،آباد مشهد، قاسم: آدرس -6 .به نحو مقتضي تقدير بعمل خواهد آمد التحصيل هاي ممتاز فارغ از رتبه -5. شد
  www.khi.ac.ir : به نشانيسسه ؤاطالعات بيشتر در سايت اينترنتي مـ  0511-5230690 :تلفن

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خراسان ـ مشهد - 127
 18و يا داراي ميانگين معدل (در مقطع كارشناسي پيوسته  17به قبول شدگان داراي معدل  -2. رعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان و رعايت حجاب اسالمي براي خواهران، الزامي است -1

معرفي بـه   -3. شود درصد تخفيف شهريه ثابت و در طول تحصيل نيز براي دانشجويان ممتاز، تخفيف شهريه در نظر گرفته مي 50در اولين نيمسال تحصيلي ) و كارشناسي ناپيوسته در مقاطع كارداني
به دانشـجويان بسـيجي فعـال بـا معرفـي       -4. شود ي دانشجويان ارشد، در نظر گرفته ميهاي خودگردان براي خواهران و برادران و استفاده از وام شهريه و ساير خدمات رفاهي، در اولويت برا خوابگاه

  .گردد نيمسال تحصيلي، اعمال مي 4مناطق مقاومت بسيج سراسر كشور، تخفيف شهريه براي مدت 
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خرد ـ بوشهر - 128

   www.kherad.ac.ir :نشاني اينترنتي
 :غيرانتفاعي خزر ـ محمودآبادمؤسسه آموزش عالي  - 129

 10و  15، 20از تخفيف شهريه ثابت ترم اول به ميـزان  به ترتيب  ،انتخاب كرده باشند مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين مؤسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود دانشجوياني كه در ميان -1
سسـه از  ؤدانشـجويان ايـن م   -3. تخفيف شهريه ثابت ترم اول برخوردار خواهند شد درصد 40و  30، 20به ترتيب از  19و  18، 17كليه دانشجويان با معدل كارشناسي  -2. مند خواهند شد بهره درصد

 هـاي علمـي از قبيـل اعضـاي تـيم      داراي اختـراع و فعـال درزمينـه    به دانشـجويان  -4. تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد وزارت علوم، مزاياي وام شهريه طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان
بـه   -5. گردد شهريه ارائه مي برابر ضوابط داخلي تخفيف ،يد وزارت علومأيهاي علمي معتبر و مورد ت ساير فعاليت المللي و كشوري و بين يهاي علمي كشور و المپيادها روبوكاپ، كسب عنوان در رقابت

 دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيـب از پرداخـت   -6. غذاي دانشجويي استفاده نمايند توانند از يك وعده خوابگاه تعلق خواهد گرفت و مي كليه دانشجويان متقاضي
سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفـرانس، از تخفيـف در    ارائه هر مقاله، متناسب بادانشجويان كارشناسي ارشد به ازاء انتشار يا  -7. درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود 35 و 50، 75

 به دانشجوياني كه به نمايندگي از مؤسسه در مسـابقات  -9. فرزندان شهيد و ايثارگران همكاري با بنياد شهيد و امورايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير -8 .شد شهريه برخوردار خواهند
حافظـان كـل قـرآن كـريم، كليـه قهرمانـان ورزشـي         -10. شهريه تعلق خواهد گرفت هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف ها و مؤسسات آموزش عالي مقام ورزشي دانشگاه علمي و فرهنگي و يا

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

  www.khazar.ac.ir : نشاني اينترنتي
 :مشهدـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي خيام  - 130

 مؤسسـه يك نوبت، غذا با نرخ دانشـجويي در سـلف سـرويس     دانشجويان در به -2. نفر 500با ظرفيت  مؤسسههاي متعلق به  در خوابگاه) با اخذ هزينه(دانشجويان دختر  تأمين خوابگاه براي كليه -1
  .1آباد، شهرك لشكر، فالحي  مشهد، قاسم: آدرس -5. شد كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند -4. توانند از وام شهريه برخوردار شوند دانشجويان مي -3. شود داده مي

     0511-6640233-6635777-6621777: تلفن
 :پژوهان ـ اصفهان ؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي دانشم - 131

هـاي مصـوب وزارت علـوم، تحقيقـات و      نامـه  است كليه مقـررات و آئـين   دانشجو موظف -2 .پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است رعايت شئونات اسالمي و -1
 امكان استفاده از سالن غذاخوري دانشجويي در موسسـه و خوابگـاه خـودگردان    -4 .باشد تحقيقات و فناوري مي سسه مطابق مصوبات وزارت علوم،ؤشهريه اين م -3 .رعايت نمايد سسه راؤفناوري و م

 در( تحقيقـات و فنـاوري   ق رفـاه وزارت علـوم،  ارائه تسهيالت مناسب جهت پرداخت وام شهريه از طريق صندو -5 .است پذير براي دانشجويان دختر و پسر شهرستاني با پرداخت هزينه مربوطه امكان
هنـري و ورزشـي در سـطح     فرهنگي، علمي، هاي دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابت -7 .بيمه دانشجويي برخوردار خواهند شد دانشجويان از مزاياي -6 ).صورت تعيين بودجه از طرف صندوق رفاه

تحقيقـات و فنـاوري    سسه را طبق ضوابط وزارت علوم،ؤبه م در صورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده -8. مند خواهند شد يف ويژه بهرهتخف ملي يا استاني حائز رتبه اول تا سوم گردند از
، طبقـه فوقـاني   110آپادانـا و سپهسـاالر، سـاختمان    فاصل چهارراه  حد خيابان سجاد، اصفهان،: آدرس -10 .برنامه انتقالي به ساير موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد اين موسسه -9 .پرداخت نمايد

  www.daneshpajoohan.ac.ir : نشاني اينترنتي     6410566-0311: دورنگار  5-6410560 :تلفن   816551475: صندوق پستي   8165755913 :كد پستي. تجارت بانك
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ديلمان ـ الهيجان - 132

دادن وام دانشجويي بـر حسـب    -4 .داشتن خوابگاه خودگردان تحت نظارت دانشگاه -3. ارائه يك وعده غذاي گرم در سلف سرويس دانشگاه -2 .)اول تا سوم(هاي برتر  بهتخفيف شهريه براي رت -1
  www.deylaman.ac.ir : نشاني اينترنتي    0141-2234781 :دورنگار    2245500: تلفن   .90پالك  ،بلوار شهيد مطهري ،ميدان كاج ،الهيجان: آدرس -5. انشجويان متقاضيد نوبت به

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي راغب اصفهاني ـ اصفهان - 133
 فيـ تخف -5 .يعلم يها انجمن -4 .ييدانشجو جيبس يفرهنگ يها تيفعال -3 .فوق برنامه يآموزش يها دوره يبرگزار -2 .باشد مي يورزشگاه اختصاصو مجهز  يسالن غذا خوراين مؤسسه داراي  -1

  .باشند يم مؤسسهدر  يرانيا يبر فرهنگ اسالم يمبتن يشئونات اسالم تيموظف به رعا انيدانشجو هيكل -7. رفت و برگشت سيسرو -6 .ثارگريممتاز و شاهد و ا انيدانشجو يبرا هيشهر
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي رجا ـ قزوين - 134

نظـر گرفتـه    در يا ژهيـ و فيـ تخف يو كشـور  ييورزشكاران حائز رتبه در مسابقات دانشجو يبرا -2 .شود يداده م يا ژهيو فيتخف مساليممتاز بر اساس ضوابط و مقررات مركز هر ن انيبه دانشجو -1
  .للالم نيجنب خوابگاه دانشگاه ب ،انينوروز ابانيخ ،)ره(ينيخم  بلوار امام ،نيقزو: آدرس -4 .باشد به تهران و كرج همه روزه فراهم مي مؤسسهاز محل  سرويس اياب و ذهاب -3 .شود يم

  www.raja.ac.ir: سايت اينترنتي     0281-3677105 : فاكس     3677101-10: تلفن      341451177: يپست صندوق
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي رودكي ـ تنكابن - 135

  0192-4235561-3: تلفن     .318پالك، )مخابرات( خيابان شهيد پورتقي ،تنكابن :آدرس -2. دباش خودگردان ويژه خواهران ميمؤسسه داراي امكانات خوابگاه  -1



 ها پيوست                                                     1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست 189صفحه   هاپيوست
  

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي روزبه ـ زنجان - 136
خوابگاه دانشجويي با امكانات مناسب از طريق همكاري با بخـش   -2. شود اجرا مي اًهاي مصوب آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت حفظ و ارتقاء آموزشي دقيق نامه كليه مقررات و آيين -1

منـد   از تخفيف ويـژه بهـره   مؤسسهدانشجويان ممتاز براساس مقررات و مصوبات داخلي  -4. يابد با همكاري بخش خصوصي تخصيص مي ،حد مقدورات اي در غذاي يارانه -3. باشد خصوصي مهيا مي
اي دريافـت   هاي اول تا سوم را كسب نماينـد جـوايز ويـژه    سسات آموزش عالي كشور مقامؤها و م دانشجوياني كه در طول مدت تحصيل در مسابقات علمي، فرهنگي و ورزشي دانشگاه -5. خواهند شد
  0241-5260172: دورنگار    5257757 – 5254441: تلفن    .كوروش رستانمايب يروبرو ،شهرك پونك ي،انتظام يروين يروبرو ،بهمن 22بزرگراه ، جيبس دانيم، زنجان: آدرس -6. خواهند نمود

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي روزبهان ـ ساري - 137
  .گردند در اين مؤسسه خوابگاه بصورت خودگردان بوده و داوطلبان جهت استفاده از خوابگاه با شرايط مطلوب معرفي مي

 :ساريمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ساريان ـ  - 138
ي بصـورت خـودگردان   يدانشجويان به خوابگـاه دانشـجو   -2. داده خواهد شد اي در شهريه ترم بعد سس تخفيف ويژهؤرشته تحصيلي بر اساس ضوابط و مصوبه هيأت م هر به دانشجويان ممتاز در -1

سسـه ارائـه   ؤي در سـلف سـرويس م  يبه دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با نرخ دانشجو -4. هد شدبه دانشجويان واجد شرايط از طريق صندوق رفاه وام تحصيلي پرداخت خوا -3. شد معرفي خواهند
  0151-3823001-4و  3823042: تلفن  48175-1384: صندوق پستي . روبروي گمرك ساري، جاده خزرآباد 10كيلومتر ، ساري: آدرس -6. باشد سرويس اياب و ذهاب شهري مهيا مي -5. گردد مي

 :عالي غيرانتفاعي سبز ـ آملمؤسسه آموزش  - 139
درصـد از شـهريه ثابـت تـرم بعـد تخفيـف داده        10و  20، 30 هاي اول تا سوم هر ترم به ترتيـب  به دانشجويان رتبه -2 .باشد هاي خودگردان براي دانشجويان دختر مي اين مؤسسه داراي خوابگاه -1

فرهنگي و ورزشي در سطح استان و يا كشور حائز رتبه اول تا سوم گردند، براساس ضوابط مصوبه هيأت مؤسـس از تخفيـف    -علمي هاي دانشجوياني كه به نمايندگي از مؤسسه در رقابت -3 .شود مي
ميـدان عالمـه ميرحيـدر آملـي،      ،آمل: درسآ -5 .مند خواهند شد فرزندان و همسران شاهد و ايثارگر با ارائه گواهي معتبر از بنياد شهيد انقالب اسالمي، از تسهيالت ويژه بهره -4 .مند خواهند شد بهره

  www.sabz.ac.ir: نشاني اينترنتي   0121-327291  :دورنگار     3272222-3273801-8  :تلفن   647: صندوق پستي  .بلوار شهيد منفردنياكي
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سجاد ـ مشهد - 140

مؤسسه در امر اسكان  همچنين ستاد اسكان. هاي جديد با اخذ هزينه در نظر گرفته خواهد شد براي ورودي هاي خالي آن، كه ظرفيت) نفر 200با ظرفيت (اين مؤسسه داراي خوابگاه براي خواهران  -1
  www.sadjad.ac.ir: نشاني اينترنتي   0511-6029000 :تلفن  91881-48848: كد پستي   .62آل احمد، جالل آل احمد  مشهد، بلوار جالل: نشاني -2. ساير دانشجويان همكاري خواهد نمود

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سلمان ـ مشهد - 141
مشـهد، بلـوار   : نشاني -2. باشد ميكاربردي كنترل، آناليز عددي، معادالت ديفرانسيل، رياضي فيزيك و آناليز تابعي  :هاي مقطع كارشناسي ارشد داراي گرايشكاربردي  رشته رياضياين مؤسسه در  -1

  www.salman.ac.ir: نشاني اينترنتي    0511-8650370-1 :تلفن         91976-73499: كد پستي        .2ابتداي بلوار الدن، نبش خضرايي منش آباد،  وكيل
 :چنارانمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سناباد ـ  - 142

 هاي اول تا سـوم  تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه -3 .ضوابط صندوق رفاه دانشجويان امكان استفاده از وام شهريه بر اساس -2 .مجرب دانشگاه منتخب استان خراسان رضوي استفاده از اساتيد -1
  www.sanabad.ac.ir: اينترنتينشاني    .هار، خيابان استقالل، پشت ساختمان بخشداريگلب استان خراسان رضوي، شهرستان چناران، شهر جديد: نشاني -4 .هر نيمسال تحصيلي

    09153114353  - 09155114117  - 09155114026  - 09155191060: تلفن
 :گنبدـ  مسمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ش - 143

 0172-3349640 :تلفن   .  ضلع شرقي درياچه مصنوعي ،بلوار شادي، گنبد: آدرس
 :قمـ اب دانش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي شه - 144

، قم، شـهر پرديسـان،   2ساختمان شماره *    0251-2855213: دورنگار     2858111-6: تلفن.   ، جنب اداره دارايي13و  11، قم، بلوار الغدير، بعد از پمپ بنزين، بين كوچه 1ساختمان شماره : آدرس
 www.shdu.irو   www.shahabdanesh.ac.ir: نشاني اينترنتي    0251-2808680-4: تلفن).       خيابان دانشگاه پيام نور( متري شهروند با بلوار امامت 50تقاطع 

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني ـ اصفهان - 145
عنوان حجاب برتـر همـواره بـا      استفاده از چادر به -2. هاي زننده براي تمام دانشجويان الزامي است ها و پوشش رعايت كامل شئونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت و عدم استفاده از لباس -1

 .نمايـد  يان نيازمند در صورت تأمين اعتبار از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وام تحصيلي پرداخت مياين مؤسسه به دانشجو -3 .مانتو و مقنعه اسالمي براي خواهران دانشجو كامالً الزامي است
مسـال اول و  هـا بـراي ني   اسكان دانشجويان دختر غيربومي جديدالورود در خوابگـاه . خوابگاه براي تمام دانشجويان دختر غيربومي به طور خودگردان و از طريق بخش خصوصي تأمين گرديده است -4

  .شـود  نظـر گرفتـه مـي    دهـي بـه دانشـجويان در    هاي اياب و ذهاب جهـت سـرويس   صورت تأمين امكانات الزم، سرويس در باشد و هاي غذاخوري مي اين مؤسسه داراي سالن -5 .دوم ضروري است
  0311-6502820-4 :تلفن   .بلوار قائم جنوبي ،شهر سپاهان، اصفهان: آدرس -6

 :غيرانتفاعي صبح صادق ـ اصفهان مؤسسه آموزش عالي - 146
  .رديگ يتعلق م هيشهر فينفرات برتر هر رشته تخف به -2 .در قبال خوابگاه ندارد يسسه تعهدؤم -1

 :ـ تهران) صدرا(مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صدرالمتألهين - 147
هاي دانشجويي طبـق ضـوابط وزارت علـوم،     دانشجويان از كمك هزينه تحصيلي و وام -2. باشد الزامي ميرعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان  -1

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

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

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صنعتي مازندران ـ بابل - 148
نفرات اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از تخفيف ويژه  -2. خواهد داد دانشجويان متقاضي را اسكانسسه طرح خودگردان خوابگاه را به اجرا درآورده و ؤم دانشجويان با همكاري -1

  .سسه بهره مند خواهند شدؤم فرزندان و همسران شاهد با ارائه گواهي معتبر از قرارداد بنياد شهيد با اين -3. برخوردار خواهند شد) شهريه ثابت درصد 15و  20، 25به ترتيب (دانشجويي  شهريه
  www.mit.ac.ir   : تينشاني اينترن    0111-2163219: دورنگار   2163218-2163217-2163216-2163215: تلفن   . موسسه پرديس، جاده بابل به قائمشهر 5كيلومتر ، بابل: آدرس -4

 :ابلمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي طبري ـ ب - 149
به دانشجويان كارشناسي ارشد وام و امكانات ارائـه شـده صـندوق رفـاه      -3. گيرد به دانشجويان دختر خوابگاه خودگردان تعلق مي -2. باشد داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي مي مؤسسهاين  -1

   www.tabari.ac.ir:   آدرس وب سايت    0111-2208951-3: تلفن    47139-75689: كدپستي  .9، كوچه سرداران خيابان شيخ طبرسيميدان كشوري، بابل، : آدرس -4. تعلق خواهد گرفت
 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي ـ زنجان - 150

  www.sufi.ac.ir  :نشاني اينترنتي     1547-45195: صندوق پستي    .  5عارف  يابانخ ،علوم پايه ،زنجان: آدرس
 :گرمسارمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي عالالدوله سمناني ـ  - 151

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

   www.asihe.ac.ir: نشاني اينترنتي   0232-4533924-7 :تلفن  . آباد يحاج، گرمسار :آدرس -7. باشد يبرخوردار م ييخواهر و برادر از خوابگاه دانشجو
 :جعفري ـ رفسنجانعالمه غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي  - 152

 ترتيـب از دوم و سوم را كسب كننـد بـه    دانشجوياني كه در هر ترم رتبه اول، -2 .شوند درصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي 30از ، باشد 17دوره كارشناسي آنان باالتر از  دانشجوياني كه معدل -1
  .جنب شهرك نفت يزد،ـ جاده رفسنجان  2كيلومتر  رفسنجان، :آدرس -4. خوابگاه خودگردان استفاده نمايند توانند از دانشجويان مي -3 .شوند تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي درصد 15و  25، 35

  www.aj.ac.ir: اينترنتينشاني      134 :صندوق پستي    0391-3230776 :دورنگار    3234863-8 :تلفن
 :دهخدا ـ قزوينعالمه غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي  - 153

ـ   نيو همچنـ  يو فنـاور  قاتيتحق ،مصوب وزارت علوم يها نامه نيمقررات و آئ هيدانشجو موظف است كل -2 .است يالزام انيدانشجو هيكل يبرا يشئونات اسالم تيرعا -1 مؤسسـه را   يضـوابط داخل
 ييچنانچه دانشـجو  -5 .ندارد ييمؤسسه برنامه انتقال و جابجا نيا -4 .خواهد شد ائهار ژهيو فيتخف ،رشته ممتاز در هر انيمؤسسه به دانشجو يمصوب شورا ياساس ضوابط داخل بر -3 .دينما تيرعا

 قيـ از طر انيدانشـجو  ازيـ مؤسسه فاقد امكانات خوابگاه است امـا برحسـب ن   -6 .متعلقه را طبق برآورد مؤسسه بپردازد يها نهيهز هيمؤسسه انصراف دهد متعهد است كل نيدر ا لياز تحص ليدل به هر
مؤسسـه از   -8 .تعلق خواهـد گرفـت   يليوام تحص طيحائز شرا انيوام از طرف وزارت متبوع به دانشجو صيدر صورت تخص -7 .را حل نموده است انيمشكل سكونت دانشجو دگردانخو يها خوابگاه

همه روزه ) هاي مربوط بعهده دانشجو پرداخت هزينه( انيدانشجو ژهيوو ذهاب  ابيا سيسرو -9 .نموده است ايمه انيدانشجو يدر مقاطع باالتر را برا ليامكان تحص يآمادگ يها دوره يبرگزار قيطر
ثابـت   هيشـهر  فياز تخف حائز رتبه اول شوند، ياستان اي يدر سطح مل يو ورزش يهنر ،يفرهنگ ،يعلم يها رقابت ايكه در مسابقات  يانيدانشجو -10 .است اياز تهران و كرج به مؤسسه و بالعكس مه

   www.adi.ac.ir:نشاني اينترنتي     0281-3692391-2 :تلفن دبيرخانه  ).  عج(وليعصر يابانخ، پيروزي يابانخ، ايران يابانخ، ميدان جانبازان، قزوين :آدرس -11 .شوند يبرخوردار م
 :ض كاشاني ـ كاشانيفعالمه غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي  - 154

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

  .      مراجعه نمايند www.feiz.ac.irداوطلبان براي اطالعات بيشتر به آدرس *      0361-5431075: دورنگار    5431070: تلفن
 :ـ نور )ره(عالمه محدث نوري غيرانتفاعي مؤسسه آموزش عالي  - 155

هاي الزم را  همچنين امور دانشجويي مؤسسه مشاوره. باشد مؤسسه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر غيربومي به تعداد محدود مي -2. اين مؤسسه داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي است -1
پرداخـت شـهريه    دانشـجويان بـراي   -4. شجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخـوردار خواهنـد بـود   دان -3 .هاي محترم دانشجويان در تهيه مسكن استيجاري در سطح شهرستان خواهد داد به خانواده

 ،نوري اهللا شيخ فضل يابانخ ،نورمازندران، شهرستان : آدرس -5. استفاده نمايند) در صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه( فناوري توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و مي
   www.mohaddes.ac.ir :نشاني اينترنتي   0122-6210490: دورنگار    6211860-4: تلفن     46418-59558 :كدپستي    46415-451 :صندوق پستي    . ابتداي جاده چمستان

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان ـ بابل - 156
خـواهران دانشـجو    -2. اسـتفاده نماينـد  ) در صورت تأمين بودجه از طرف صـندوق رفـاه  (از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري توانند  شهريه مي دانشجويان براي پرداخت -1

     .بان دانشگاه، نبش خيا)بابلسر -بابل (مازندران، بابل، اميركال، كمربندي : آدرس -3. مند شوند توانند از امكانات خوابگاه تحت نظارت مؤسسه بهره مي
  www.aryan.ac.ir: نشاني اينترنتي    0111-3254000: دورنگار)   خط 8( 3255000: تلفن
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 :قزوينـ  غزاليمؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  - 157
  .سرويس اياب و ذهاب به كرج و نقاط مختلف تهران -4. سرو يك وعده غذاي گرم در روز -3 .اعطاي وام دانشجويي -2. هاي خودگردان تحت نظارت موسسه معرفي دانشجويان به خوابگاه -1
  www.ghazali.ac.ir :نشاني اينترنتي   0281-3790291-2 :تلفن     .هاي تعاوني شيشه جنب ساختمان ،فلكه هما، مينودر ،قزوين :آدرس -5

 :الدين جمشيد كاشاني ـ آبيك غيرانتفاعي غياثمؤسسه آموزش عالي  - 158
 دانشجوياني كـه در مسـابقات علمـي حـائز رتبـه شـوند از تخفيـف ويـژه         -2. بر اساس ضوابط و مصوبات هيات امنا در هر نيمسال تخفيف ويژه ارائه خواهد شد) تا سوم اول(به دانشجويان ممتاز  -1
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) سـازه (و رياضي كاربردي، آمار رياضي، علوم كامپيوتر، مهندسـي عمـران   ) خابرات و الكترونيكم(هاي برق  اندازي دوره كارشناسي ارشد در رشته با توجه به راه -8. باشند كامپيوتر به طور فعال داير مي

  .آبيك، ميدان مادر، بلوار شهداي بحرين: نشاني -9. كند نامه مربوطه فراهم مي اساس آئين ها بر مؤسسه تسهيالت الزم را براي ورود برگزيدگان علمي در اين رشته
  www.ghiasodin.ir : نشاني اينترنتي    0282-2881200-10و  2898511-14: تلفن
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  .30شهيد كالهدوز ،بلوار شهيد كالهدوز ،مشهد :آدرس -6. حصيلي تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفتبه دانشحويان ممتاز هر رشته، در يك سال ت -5 .شهريه تعلق خواهد گرفت
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  021-88500970-3: تلفن  .11پالك  ،دوازدهمخيابان  ،)بخارست(خيابان احمد قصير  ،ميدان آرژانتين ،تهران :آدرس دفتر مركزي*  0242-5526550 و 60: تلفن  . كوچه هشتم ،شرقي
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  .مراجعه نماييد www.maziar.ac.ir: به آدرس
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  0282-2895217-9: تلفن.   شهرك قدس ي، ابتدا)عج(عصريول داني، ميطالقان ...ا تي، بلوار آنيقزو كيآب: آدرس

 :مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي مهرآستان ـ آستانه اشرفيه - 169
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      0411-5517044-6: كستلف .ن تربيت معلم شهيد بهشتي سابقساختما، خيابان قطران ،تبريز: نشاني -5. شود هاي اول تا سوم در هر ترم در نظر گرفته مي ويژه براي رتبه

  www.mizan.ac.ir : اينترنتينشاني 
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ملـك   ابـان يخي، غرب نيفرورد ابانيخ، )عج(عصريول ابانيخ، بهارستان، اصفهان: آدرس -6. را بعمل خواهد آورد انيصندوق رفاه دانشجو قياز طر طيواجد شرا انيدانشجو هيكل يبرا) ييدانشجو هيشهر
  www.naghshejahan.ac.ir: نشاني اينترنتي       0311-6826055-8 :تلفن     .1001 پالك، بهار يالشعرا
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  021-22290063: تلفن تماس. مراجعه نمايند www.imps.ac.ir: وطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به وب سايت مؤسسه به نشانيدا -8 .هرگونه امكانات خوابگاهي است



 ها پيوست                                                     1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست 191صفحه   هاپيوست
  

   :شرايط خاص  عالي داراي  آموزش  سساتؤمها و  دانشگاهو   دهنده بورس  هاي ارگان  شرايط و ضوابط اختصاصي) ح
    شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  سساتؤمها و  دانشگاهو   دهنده بورس  يها ارگان  تحصيلي  هاي كد رشته  ضوابط انتخاب )ح-1
  دفترچـه  در  منـدرج   تحصـيلي   هـاي  كد رشـته از   يك ، در هر شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  مؤسساتها و  دانشگاهيا  و ها ارگان ها يا ها يا سازمان وزارتخانه  بورسيه  متقاضيان -1

  آزمون 2  و شماره 1  شماره  راهنماي  هاي در دفترچه  مندرج  و اختصاصي  شرايط عمومي  بر دارا بودن  عالوه ، آزموناين ) 2دفترچه شماره (هاي تحصيلي  رشته  انتخاب  راهنماي
 بـورس   و يـا ارگـان    يـا سـازمان    وزارتخانه  اختصاصي و  شرايط و ضوابط عمومي ، بايد واجد1392 سال)  داخل  ارشد ناپيوسته  كارشناسي  هاي دوره(  تكميلي  تحصيالت  ورودي

 . نيز باشند  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  مؤسسات  و همچنين  دهنده 
ذيـربط    هـاي  محل  كد رشتهاز   يك در هر  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  مؤسسات  و همچنين  دهنده  بورس  هاي ها و ارگان ها، سازمان وزارتخانه  ضوابط اختصاصي و شرايط -2

  دقيـق   مطالعـه  از  پـس   شـود كـه   مـي   ها توصيه رشته  اينگونه  انتخاب  مند به عالقه  امتحاني  هاي از كد رشته  يك هر  داوطلبان  و به  است  شده  اعالم ذيالً  داوطلبان  اطالع  براي
  پـذيرش   و وجود ظرفيت  بودن مند عالقه  ذيربط، در صورت  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  يا مؤسسات و  دهنده  بورس  ، سازمان، ارگان وزارتخانه  ختصاصيشرايط و ضوابط ا

نماينـد    اقدام  امتحاني  رشته  مربوط به  هاي محل  كد رشته  ، از بين محل كد رشته 2حداكثر   انتخاب  به  مربوط، نسبت  امتحاني  در رشته  شرايط خاص  و داراي  بورسيه  دانشجوي
  انتخـاب   در فـرم   عالقـه   تقدم  ترتيب  به  امتحاني  از رشته  انتخابي  هاي كد رشتهساير   همراه  را به) مجاز  محل  كد رشته 2حداكثر (  انتخابي  هاي محل  يا رشته  محل  كد رشتهو 

 .اينترنتي درج نمايند  رشته
 :ممه  خيلي  تذكرات -3

تغيير و يا   قابل  عنوان  هيچ  بهپايان مهلت مقرر از   پس  تحصيلي  هاي رشته  انتخاب  در فرم  پس از درج  انتخابي  هاي محل  كد رشته  باشد كه  داشته  توجه بايد  داوطلب هر -1-3
  . نيست  تعويض

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

دو  در هـر   ، چنانچه دريافتياوليه   كارنامه  به  اند و با توجه نموده  شركت  امتحاني  رشته كددر دو  1  شماره  راهنماي  دفترچه  مندرجات  به  با توجه  كه  داوطلبانياز   دسته  آن -3-3
  كـد رشـته   2حـداكثر    انتخاب  مجاز به اً، منحصر فوق 2در بند   ندرجشرايط و ضوابط م  مطابق  باشند، همانند ساير داوطلبان  رشته  انتخاب  نيز مجاز به  امتحاني  كد رشته

  . باشند مي  بورسيه و يا  شرايط خاص  داراي  محل
از پـذيرش دارنـد    پـرديس خـودگردان  ، دانشگاه شاهد و همچنين آن دسته از مؤسساتي كه به روش مجازي يـا  )ع(هاي امام صادق هاي تحصيلي دانشگاه انتخاب كد محل: تبصره

  .باشد شرط محدوديت انتخاب دو كدمحل بورسيه و يا داراي شرايط خاص مستثني مي
   شرايط خاص  و داراي  بورسيه  هاي محل  از كد رشته  يك دانشجو در هر  گزينش  نحوه) ح-2
  متقاضـي   داوطلبـان   ، از بـين  شرايط خـاص   داراي  عالي  آموزش  مؤسسات و  مختلف  هاي ارگان  بورسيه  دانشجوي  پذيرش  ظرفيت  بر اساس  امتحاني  هاي كد رشتهاز   يك در هر -1

  شدگان معرفي  اسامي  فهرستاطالعيه سازمان در رابطه با زمان اعالم ، )مجاز  محل  كد رشته 2حداكثر (  انتخابي  هاي از كد رشته  يك در هر  امتحاني  نمرات  به  مربوط، با توجه
و  30/2/1392دوشـنبه مـورخ    هـاي روزپيـك سـنجش   و در   اسـتخراج   گـزينش   و ديگـر مراحـل    ، معاينه در مصاحبه  منظور شركت  به  ا چند برابر ظرفيتها ت رشته  در اينگونه

  . خواهد شد  اعالمهمچنين از طريق سايت اينترنتي اين سازمان و  6/3/1392
  مختلـف   مراحـل   انجـام   شود بـراي  منتشر مي  آنان  فهرست  همراه  به  كه  زماني  برنامه  بر اساس  است  الزم  شرايط خاص  داراي و  بورسيه  هاي كد رشتهاز   يك هر  شدگان معرفي -2

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

  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  مؤسساتيا  و  دهنده بورس  هاي ارگان و ها ها، سازمان وزارتخانه  ضوابط اختصاصي و  شرايط) ح-3
  :ياسالم  و انقالب)  س( خميني  امام  پژوهشكده  - 1

نيـاز بـه    گذرانيدن واحدهاي كمبود و پـيش ) 1: سن شهرت به تقوي، ايمان، عالقه و استعداد به امور پژوهشي، بايد داراي شرايط زير باشندداوطلبان پذيرش در اين پژوهشكده عالوه بر ح
داوطلبـان  : امتيازات* . ن در مصاحبه علمي و عمومي پژوهشكدهه شدپذيرفت) 2. تحصيلي وي شود  باشد و شرايط شغلي دانشجو نبايد مانع از انجام فعاليت  پژوهشكده الزامي ميتشخيص 

صوبات صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري خواهـد    ميزان پرداخت وام دانشجويي طبق روال و م) 1: در صورت پذيرفته شدن، از امتيازات ذيل برخوردار خواهند بود
كمك هزينه تحصـيلي بـه    )3. باشد  شهريور، خوابگاه مجردي تعطيل مي 15تير تا  15از (دوره روزانه، خوابگاه در نظر گرفته شده است ) پسر و دختر(براي كليه دانشجويان مجرد ) 2. بود

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

تـاريخ  ) 1 :انديشـه سياسـي در اسـالم    )ج  .)س(خمينـي  آثار عرفاني امام) 4 .)قرائت صحيح از متن و درك مطلب(زبان عربي و انگليسي درحد استفاده از متون علمي ) 3 .)س(خميني امام
شناسـي سياسـي و    جامعه) 1 :شناسي انقالب جامعه )د .انديشه سياسي در اسالم و ايران) 4 .انديشه سياسي غرب) 3 .قيقمتدولوژي و روش تح) 2 .تحوالت سياسي اجتماعي ايران معاصر

تاريخ اسالم با تأكيد ) 1 :تاريخ انقالب اسالمي)  ه  .)س(خميني اجتماعي امام ـ زندگينامه انديشه سياسي) 3 .ها و تحوالت سياسي و اجتماعي ايران معاصر جريان) 2 .جامعه شناسي انقالب
  .مباني علم تاريخ) 3 .تاريخ معاصر با تكيه بر تاريخ انقالب اسالمي) 2 .بر مسائل ايران

  : علوم شناختي ـ تهرانغيرانتفاعي پژوهشكده  - 2
عالوه بـر حسـن    رشتهش دانشجويان اين  شرايط و ضوابط اختصاصي پژوهشكده براي پذير -2. متمركز انجام خواهد شد صورت نيمه ههاي تحصيلي اين پژوهشكده ب پذيرش در رشته -1

شدگان چنـد   معرفي قبولي در آزمون زبان انگليسي تخصصي و آزمون استعداد و مصاحبه، از بينشامل شهرت به تقوي، ايمان، رعايت شئونات اخالقي و اسالمي، عالقه به امور پژوهشي، 
  .باشد برابر ظرفيت مي

 :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه -3
 تخصصـي دروس : علمي رشته مجموعـه تـاريخ، مطالعـات تـاريخ تشـيع      مواد مصاحبه(انجام مصاحبه علمي  -2. باشد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي -1

  ).هاي دروس كارشناسي رشته اقتصاد در حد سر فصل: رشته مجموعه علوم اقتصادي، اقتصاد اسالميتاريخ و مواد مصاحبه علمي كارشناسي رشته 
 :يي ايرانپژوهشگاه فضا - 4
 ياست كه در زمان مصـاحبه موافقـت كتبـ    يمرتبط داشته باشند و در صورت اشتغال ضرور يسابقه صنعتداراي  ستيبا يممهندسي هوافضا گرايش مهندسي فضايي رشته  انيمتقاض -1

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

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

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

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

شكده انصراف دهـد، موظـف و   چنانچه دانشجو به هر دليل از ادامه تحصيل در اين دان -4. باشند مي  معافترم بعد    شهريهكل % 20 باشد از باالتر يا) 5/19(  بعد آنان  به اول  ترم معدل
دانشكده شعبه  -6. هران هيچگونه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه و امكانات آن براي دانشجو ندارده تدانشكده شعب -5. هاي ثابت چهار ترم را پرداخت نمايد متعهد است كليه شهريه

تمامي دانشجويان دانشكده در شعبه  -7. نمايد در زمينه تسهيالت خوابگاهي همكاري ميفقط براي خواهران دانشجو هيچگونه تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه براي آقايان ندارد و قم 
  .باشد مي   در مصاحبه  موفقيتشرط ورود به دانشكده،  -8. شوند مند مي دزفول از خوابگاه و امكانات رفاهي بهره

  : اطالعات  نشكدهدا - 6
احراز صالحيت برابر ضوابط گزينش وزارت  -3. و نظام جمهوري اسالمي تابعيت جمهوري اسالمي ايران، داشتن اعتقادات و التزام عملي به واليت فقيه  -2. تدين به دين مبين اسالم -1

حداكثر سن  -6. اي باشند زمان يا وزارتخانهداوطلبان نبايد در استخدام و متعهد به سا -5. برخورداري از سالمت رواني و جسمي به تشخيص مراجع پزشكي وزارت اطالعات -4. اطالعات
داوطلبان در  -8. شدگان از تحصيل انصراف دهند بايد خسارت مالي ناشي از گزينش و تحصيل را بپردازند كه پذيرفته در صورتي  -7. باشد مي 31/6/1392سال تمام تا مورخ  27داوطلبان 

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

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

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

  : الملل وزارت امور خارجه دانشكده روابط بين -7
  .ها و نهادهاي دولتي عدم اشتغال در سازمان -2 .باشد سال مي 35حداكثر سن مجاز براي داوطلبان  -1
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  ها پيوست 192صفحه   هاپيوست
  

  :دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ـ تهران -8
شود كه در صورت معرفي دانشگاه و نياز سازمان صداوسـيما بـه ميـزان دو     داوطلب در شروع تحصيل متعهد مي -2 .متعهد به نظام جمهوري اسالمي ايران باشدداوطلب بايد مؤمن و  -1

در صورت موافقت سازمان با انجام تعهد خدمت : تبصره .كند، مشغول به انجام خدمت شود آموختگي در هر يك از مراكزي كه سازمان تعيين مي برابر مدت تحصيل بالفاصله پس از دانش
 ايـران در   اسـالمي   جمهـوري   سال تمام و توضيح آنكه كاركنان رسمي سازمان صداوسـيماي  30سن  حداكثر -3 .براي داوطلبان مشمول خدمت وظيفه امريه برابر ضوابط اخذ خواهد شد

و همچنـين گـزينش سـازمان صداوسـيماي     ) تخصصي و عمـومي (موفقيت در مصاحبه حضوري  -4 .ن شركت نمايندتوانند در آزمو سال سنوات خدمت، مي 12ماندن حداقل  صورت باقي
  اسـالمي   جمهـوري   جانبازان عزيز باتوجه به ضوابط مربوط و شرايط خاص سازمان صداوسيماي(برخورداري از سالمت كامل به تأييد مركز بهداشت سازمان  -5 .جمهوري اسالمي ايران

دانشـجويان در طـول تحصـيل از كمـك هزينـه تحصـيلي        -7 .و دروس خاص ارائه شده از سوي دانشگاه هستند ها پذيرفته شدگان ملزم به گذرانده دوره -6. )تخاب خواهند شدايران ان
ادامـه تحصـيل در مقـاطع بـاالتر بـراي       -8 .واهـد شـد  پرداخـت خ  كمك هزينه تحصيلي، هديه ازدواج و كمك هزينـه پايـان نامـه برابـر قـوانين سـازمان      : تبصره .مند خواهند بود بهره
داوطلبان رسمي و پيمـاني شـاغل در سـاير     -9 .باشد شوند منوط به كسب موافقت و صدور مجوز از سوي سازمان مي آموختگاني كه به سازمان جهت انجام تعهد خدمت معرفي مي دانش

توانند مطابق قراردادي كـه بـين دانشـگاه صداوسـيما و سـازمان       توانند در آزمون شركت و در صورت قبولي نهايي مي مي هاي دولتي در صورت ارائه مجوز كتبي از سازمان متبوع سازمان
  .گردد، در اين دوره مشغول به تحصيل شوند متبوع ايشان منعقد مي

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

دانشكده به هـيچ  اين  -4 .پذيرد پذيرش نهايي داوطلبان از طريق مصاحبه صورت مي -3 .سال تمام مي باشد 30حداكثر سن  -2 .)شوند شرايط حوزوي را دارا نيستند گزينش و جذب مي
دانشـكده نبايـد در اسـتخدام رسـمي،     اين با توجه به امكان تعهد دو برابر مدت تحصيل براي پذيرفته شدگان، متقاضيان  -5 .وجه امكان تامين خوابگاه براي پذيرفته شدگان خود را ندارد

هاي سازمان صدا و  دانشكده متناسب با سياستاين التحصيالن دانشكده، متقاضيان  وجه به امكان به كارگيري فارغبا ت -6 .هيچ نهاد، سازمان يا ارگان دولتي و غيردولتي باشند.. .پيماني و
 اطالعـات  -8 .به پذيرفته شدگان نهايي كمك هزينه آموزشـي تعلـق خواهـد گرفـت     -7 .سيماي جمهوري اسالمي بر حسب نياز بايد آمادگي خدمت در هر نقطه از كشور را داشته باشند

  .موجود است www.qiu.ir :بيشتر در پايگاه اينترنتي دانشكده به نشاني
 :حديث غيرانتفاعي قرآن وگاه دانش - 10

و ضـوابط  امـل  رعايـت ك  -3. گـروه آموزشـي مربـوط   سـوي  از ارائـه شـده   نياز و جبرانـي   گذراندن دروس پيش -2 .دانشكدهعمومي و علمي موفقيت در مصاحبه  -1 :شرايط اختصاصي
  .مطابق با نرخ مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري...) اعم از رفاهي، فرهنگي و (هاي خدمات جانبي آن  پرداخت شهرية دوره و هزينه -4 .هاي داخلي دانشكده دستورالعمل

شـدگان از كتابخانـة    پذيرفتـه  -2 .گردد شجويان واجد شرايط توزيع ميشده بين دان داده در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان، اعتبار تخصيص -1 :امكانات و مزايا
رتبـة كـل   ( ام آزمـون ورودي تحصـيالت تكميلـي    نفرات اول تا سـي  -3 .طبق ضوابط دانشگاه برخوردار خواهند بود) خودگردان(تخصصي مجهز، تاالر رايانه، امكانات ورزشي و خوابگاه 

نامة دانشگاه از تخفيف در شهريه  طبق آيين) در طول سنوات مجاز( دانشجويان برتر در هر سال -4 .معاف خواهند بود) نيمسال 4( در طول دوره، از پرداخت شهريه )داوطلب بدون سهميه
  .برخودار خواهند شد
به اضافة منابع ديگري كه توسـط   .خواهد بود) 1112، 1111(مواد و منابع مصاحبة علمي همان منابع آزمون ورودي تحصيالت تكميلي در كد رشته امتحاني مربوط  :مواد مصاحبه ورودي

  .اعالم خواهد شد www.Qom.hadith.ac.irيا   www.hadith.ac.ir :ها تعيين خواهد شد، متعاقباً در پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني گروه
  ):غيردولتي ـ غيرانتفاعي(اصفهان ) ع(و عترت ه معارف قرآنكددانش -11
محيط آموزشي اين دانشكده براي برادران و خواهران به صـورت مجـزا    -2. دين مبين اسالم، فقه شيعه و اصل واليت فقيه، اعتقاد و التزام عملي داشته باشند است به داوطلبان الزم -1

 ف اين دانشكده در تربيت نيروهاي كارآمد براي تبليغ دين، استفادهبا توجه به هد -3. ها و ضوابط پرورشي دانشكده براي كليه دانشجويان الزامي است نامه مقررات، آيين باشد و رعايت مي
دانشـجويان خـواهر    بـراي كليـه  ) كفش ساده با رنگ تيره و همچنين عدم استفاده از هرگونه آرايـش  چادر مشكي ساده بدون طرح و مدل، مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره،(از حجاب برتر 

شرعي چهره و همچنين عدم استفاده از  داوطلبان برادر موظف به رعايت ظواهر -4. در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آمد نام يا ادامه تحصيل آنان ثبتالزامي بوده و در غير اينصورت از 
المت كامل جسماني و رواني، دارا بودن قدرت تكلم، س كليه داوطلبان بايد از -5. گردد هاي برادران روزهاي پاياني هفته برگزار مي كالس ضمناً. باشند هاي مروج فرهنگ بيگانه مي لباس

ضمناً كليه دانشجويان موظفند . نمايد مؤسسات آموزش عالي موافقت نمي ها و هاين دانشكده با انتقال و مهماني دانشجويان خود به ساير دانشگا -6. باشند بينائي و شنوائي كامل برخوردار
 شود و تحصيل در اين دانشكده براساس تجربيات و آزمون علمي و مصاحبه انجام مي پذيرش دانشجو در اين دانشكده براساس -7. بگذرانند تعيين شده توسط دانشكده را نياز دروس پيش

تحقيقـات و   تأييـد وزارت علـوم،  التحصيالن، مدرك رسـمي مـورد    باشد و به فارغ و فناوري مي دستاوردهاي علمي و دانشگاهي و حوزوي و برابر ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات
غيربـومي از خوابگـاه    دانشـجويان  -9. رفاه، به دانشجويان حائز شرايط، وام تحصيلي تعلق خواهـد گرفـت   در صورت تخصيص وام دانشجوئي از طرف صندوق -8. شود فنّاوري اعطا مي

خدمت وظيفه عمومي منعي نداشته باشند،  براي برادران پذيرفته شده كه از نظر -10. وئي استفاده نمايندوعده غذاي دانشج توانند از يك استفاده نموده و دانشجويان مي) منزل استيجاري(
باشـند الزم   كه واجد شرايط و ضـوابط فـوق نمـي    داوطلباني -11. شوند اند ترخيص مي حال انجام خدمت كه قبل از اعزام، غيبت نداشته معافيت تحصيلي صادر خواهد شد و داوطلبان در

هيچگونـه   )ع(تحصيل، دانشكده معـارف قـرآن و عتـرت    خودداري نمايند در غير اين صورت عواقب آن به عهده داوطلب بوده و در صورت منع از هاي اين دانشكده ست از انتخاب رشتها
ابتـداي خيابـان شـهيدان     ،بزرگراه شهيد خـرازي ، اصفهان واقع در توانند به ساختمان مركزي دانشكده عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي -12. مسئوليتي را بعهده نخواهد گرفت

  .دنتماس حاصل نماي) 105داخلي ( 0311-3372020: شماره تلفن مراجعه يا با www.icqt.ac.ir :و پايگاه اينترنتي دانشكده به نشاني) ع(و عترت دانشكده معارف قرآن ،غربي
 ): غيردولتي ـ غيرانتفاعي(مذاهب ـ قــم  گاه اديان ودانش - 12

ن براي كسب اطالع از شرايط مذكور بـه سـايت   از آنجاييكه تا زمان چاپ اين دفترچه شرايط و ضوابط دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب قم، به اين سازمان واصل نگرديده؛ لذا داوطلبا
  .دانشگاه مراجعه نمايند

  ):ع(امام صادق  دانشگاه - 13
هاي مديريت آموزشي، معارف اسالمي و  در رشته) 1392-93(اهداف متعالي دانشگاه و با امتياز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي سال تحصيلي  بر اساس) ع(دانشگاه امام صادق )الف

   .پذيرد شرايط ذيل دانشجو مي بر اساس، منحصراً از جنس زن و )در مقطع كارشناسي ارشد( گرايش حقوق خانواده -حقوق
شـرايط عمـومي آزمـون    كسـب   سال تحصيلي جـاري الزم اسـت عـالوه بـر    در پرديس خواهران، ) ع(دانشگاه امام صادقداخلي كننده در آزمون  كليه داوطلبان شركت :شرايط داوطلبان) ب

  :كارشناسي ارشد ناپيوسته، داراي شرايط اختصاصي زير باشند
در آزمـون كارشناسـي   و پذيرش نام  ثبت -4. داشتن شرايط جسماني متناسب با دوره تحصيلي -3. التزام به نظام جمهوري اسالمي ايران و واليت فقيه -2. تدين به دين مبين اسالم -1

انتخـاب  سازمان سنجش آموزش كشـور  در آزمون كارشناسي ارشد شدگان  ذيرفتهپاز بين ) ع(هاي دانشگاه امام صادق با توجه به اينكه داوطلبان رشته: توضيح* 1392ارشد ناپيوسته سال 
نام نموده و شماره پرونده آزمون كارشناسي  نيز ثبت) ع(در آزمون داخلي دانشگاه امام صادق 1392آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال  گردند، الزم است داوطلبان عالوه بر شركت در مي

الزم به ذكر است كه داوطلبان در صـورت پذيرفتـه شـدن، از امتيـازات دريافـت وام دانشـجويي طبـق روال و        . درج نمايند) ع(نام دانشگاه امام صادق است ثبتدر برگ درخوخود را ارشد 
  .گيرد مي، همچنين به كليه دانشجويان شهرستاني خوابگاه تعلق همصوبات صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار بود

، رشته معارف اسـالمي  )1117امتحاني  كد رشته( 1مجموعه علوم تربيتي ) 4گرايش (در آزمون كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي  داوطلبان واجد شرايط كه صرفاً -1: نام نحوه ثبت) ج
 كدرشـته تواننـد بـر اسـاس مـوارد ذيـل نسـبت بـه انتخـاب          اند، مي شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده) 1126امتحاني  كد رشته(مجموعه حقوق و ) 10گرايش (و حقوق خانواده 

آزمـون داخلـي   در  نـام  ذكـر اسـت ثبـت   الزم به  .باشد هاي اين دانشگاه در برگه انتخاب رشته اينترنتي، ضروري مي محل كد رشتهشود كه انتخاب  متذكر مي .اقدام نمايند) ع(هاي دانشگاه امام صادق محل
بايست نسبت به  نجام خواهد شد و داوطلبان ضمن مراجعه به اين سايت ميا www.isuw.ac.ir :نام اينترنتي به آدرس از روش ثبتمنحصراً  ،پرديس خواهران) ع(دانشگاه امام صادق

  .آورد نام از داوطلبان را بعمل مي خردادماه ثبت 16دانشگاه از اول تا نام اين  سامانه ثبت. نماينداقدام نام اين دانشگاه  تكميل فرم ثبت
پرداخت  قابل(سيبا، نزد بانك ملي ايران، شعبه مهرگان تهران  0101530085005 به حساب شماره) هزار ريال هشتادو  يكصد(ريال  000/180پرداخت مبلغ  -1: نام مدارك الزم براي ثبت) د

تصـوير بـرگ    -5. 1392سـال   كارنامه نتايج اوليه آزمـون كارشناسـي ارشـد    تصوير -5. يك برگ فتوكپي شناسنامه -3. رنگي 3×4دو قطعه عكس  -2). ايراندر كليه شعب بانك ملي 
بايسـت   داوطلبـان مـي  . باشـد  كان پـذير مـي  ذكر شده، امذيل )  ه(ارسال مدارك فوق صرفا با پست سفارشي به آدرسي كه در بند : توجه. * انتخاب رشته اينترنتي آزمون كارشناسي ارشد

نام و پـذيرش دانشـگاه تشـخيص     اي كه مغايرت شرايط داوطلب با شرايط ثبت در هر مرحله :1بصره ت .ارسال نمايندبه آدرس اين واحد دانشگاهي  15/3/92مدارك فوق را حداكثر تا تاريخ 
 :3تبصره  .پرديس خواهران خواهد بـود ) ع(دانشگاه امام صادقدر تهران شدگان،  محل تحصيل پذيرفته :2تبصره  .آيد بعمل ميداده شود از ادامه مراحل گزينش يا تحصيل داوطلب جلوگيري 

  .نام پس از پرداخت مسترد نحواهد شد هزينه ثبت
 مديريت آموزشي سازمان سنجش آموزش كشـور سـال   آزمون كارشناسي ارشد در) هاي برتر با رتبه اولويت( رشته مجاز به انتخاب از داوطلبان پذيرفته شده و -1 :اطالعات و تذكرات الزم)   ه

 مجاز به انتخاب از داوطلبان پذيرفته شده و -2. آزمون شفاهي را كسب نمايند مورد نياز در آزمون مذكور و لذا داوطلبان الزم است امتياز .آيد آزمون معارف اسالمي بعمل مي اًصرف ،1392
 اختصاصي اين رشـته مطـابق جـدول دروس و    آزمون معارف اسالمي و دو هر ،)خانواده گرايش حقوق(حقوق  كارشناسي ارشد معارف اسالمي و آزمون در) برتر هاي رتبهبا  اولويت( رشته
الزم به ذكر اسـت دانشـگاه    -3. آزمون شفاهي كسب نمايند واختصاصي  آزمون دروس معارف اسالمي، دو هر را در لذا داوطلبان اين رشته بايد امتياز مورد نياز .آيد آزمون بعمل مي منابع
اصـول فقـه، انديشـه     فقـه،  آزمـون معـارف اسـالمي در دروس    حوزه معارف اسالمي، اقدام به برگزاري دوره آمادگي علمي داوطلبان در پرديس خواهران جهت تقويت بنيه )ع(صادق امام

) 021-22131874-6( تلفـن  با اداره گزينش دانشگاه بـا شـماره   باره اين دوره، اطالعات بيشتر در دريافت نام و توانند جهت ثبت مي داوطلبان. ده استنموزبان انگليسي  عربي و ،اسالمي
 در نوبـت صـبح و   16/4/1392شـنبه  يك، روز )گرايش حقـوق خـانواده  ( حقوق و آزمون دروس معارف اسالمي براي دو رشته مديريت آموزشي و معارف اسالمي -4 .تماس حاصل نمايند

شنبه توانند براي دريافت كارت ورود به جلسه روز  متقاضيان مي .برگزار خواهد شد ن روزادر نوبت عصر هم )گرايش حقوق خانواده(حقوق  اختصاصي رشته معارف اسالمي و آزمون دروس
 ،خيابـان طاهرخـاني   ،بلوار شهيد فرحزادي ،)غرب(شهرك قدس  ،تهران. ذيل مراجعه نمايندنشاني  به با همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت شناسايي 16الي  13ساعت از  15/4/1392

 -6 .باشـد  مي رايگان صورت تمام وقت روزانه و سال و به 5/2نياز حدود  دروس پيش ناپيوسته به تناسب رشته تحصيلي بدون احتساب دوره آموزشي كارشناسي ارشد -5 .خواهرانپرديس 
 ؛اسـت  داراي شـرايط خـاص   سسات آموزش عـالي ؤاز جمله م) ع(با توجه به اينكه دانشگاه امام صادق -7. شوند مي يز جزء داوطلبان محسوبدر آزمون نطالب واجد شرايط معرفي شده 

  .دانشگاه را رعايت نمايند گردند كه در طول تحصيل ضوابط اين دانشجويان متعهد مي
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  )ويژه خواهران(منابع آزمون رشته مديريت آموزشي جدول دروس، ضرايب و       
  منابع آزمون شيوه آزمون  ضريب نام درس
). ع(، انتشـارات دانشـگاه امـام صـادق    )صد گفتار، سيره معصومين، مقام زن، انسان برآستان دين(آثار شهيد مطهريخالصه  تشريحي  1  انديشه اسالمي

  )شودبراي خريد كتاب به فروشگاه دانشگاه مراجعه(
  ).مباحث الفاظ و اصول عمليه(مظفرالفقهتحرير اصولتشريحي  1 اصول فقه

  .از عليرضا اميني) نكاح و طالق، متاجر، و نهي از منكر امر به معروفصوم، ،صاله(فقهيبابوااللمعهتحريرالروضه في شرحتشريحي  1 فقه
– English Grammar in use Inter mediateupper تستي  1 زبان انگليسي Intermediate و متون تخصصي.  

 .4قواعد عربي در سطح مبادي العربيه ج تستي  1 زبان عربي
 

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

   )براي خريد كتاب به فروشگاه دانشگاه مراجعه شود(
– English Grammar in use Inter mediateupper تستي  1 زبان انگليسي Intermediate و متون تخصصي.  

 .4العربيه جقواعد عربي در سطح مبادي تستي  1 زبان عربي
 .)كاملجلد2(مظفرالفقهاصولتشريحي  3 اصول فقه

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

 .آموزش و تحقيقات قوه قضاييه
معاونـت  انتشـارات  ، )هاي خانواده جلد مربوط به دادگاه 5(رويه قضايي  -2.)كاتوزيانناصردكتر(جلدي2حقوق خانواده-1 تشريحي  4  حقوق مدني

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

. توانند در ساعات اداري به فروشگاه شركت تعاوني دانشـگاه مراجعـه نماينـد    باشند، مي ضمناً داوطلباني كه مايل به تهيه آثار شهيد مطهري مي. بالمانع است حمنق زيرنويس و غير
  .باشد پذير مي هاي معتبر امكان دسترسي به ساير منابع از طريق كتابفروشي

  ):ع(دانشگاه باقرالعلوم - 14
از مركـز   2ارائه گواهي قبـولي سـطح    -2). ها ليه گرايشك(علميه براي رشته مدرسي معارف اسالمي  هاي كتبي پايه دهم و شفاهي پايه نهم از مركز مديريت حوزهارائه گواهي قبولي  -1

سپردن تعهد رسمي به دانشگاه مبنـي بـر    -5. در دانشگاه تحصيلهمزمان با اشتغال به تحصيل حوزوي  -4. علمي موفقيت در مصاحبه -3. ها راي ساير رشتهبعلميه  هاي مديريت حوزه
هاي دانشـگاه   چنانچه دانشجويي به هر دليل قادر به ادامه تحصيل نباشد موظف به پرداخت دو برابر هزينه -6. انجام خدمت به ميزان دو برابر مدت تحصيل در صورت درخواست دانشگاه

  .گردد شدگان داراي شرايط حوزوي شهريه اخذ نمي از پذيرفته -8. وابگاه دانشجويان ندارددانشگاه تعهدي نسبت به تأمين خ -7. خواهد بود
  :دانشگاه تهران -15

هاي مجموعـه   تاريخ مصاحبه رشته -2. به زبان اصلي با توجه به گرايش مربوط صورت خواهد گرفت) 1131كد (مجموعه رشته مطالعات جهان هاي  كليه گرايشبراي مصاحبه علمي  -1
؛ لـذا داوطلبـان بـراي    خواهد شد اعالم www.ut.ac.ir :دانشگاه به نشاني متعاقباً در سايت) 32088كد محل تحصيل (صنايع ـ  مطالعات جهان و دوره مشترك رشته مهندسي صنايع

  .كسب اطالع از شرايط مذكور به سايت دانشگاه مراجعه نمايند
  :) ع( حسين  امامجامع   دانشگاه - 16

پاسداران انقالب اسالمي و ارائه مجـوز ادامـه تحصـيل از مركـز      عضويت رسمي در سپاه )الف: داوطلبين بايستي داراي يكي از شرايط زير باشند -1 :شرايط و ضوابط كلي دانشگاه
 دانشـجويان  -3. مين خوابگـاه نـدارد  أدانشگاه تعهدي براي ت -2 .اعالم نتايج نهايي ا قبل ازپذيرفته شدن در مراحل گزينش و عضويت رسمي در سپاه ت )ب. انساني سپاه عمليات نيروي

  .گيرد پذيرش دانشجو صرفاً از بين داوطلبان مرد صورت مي -4. عالوه بر دروس مصوب، موظف به گذراندن دروس عقيدتي سياسي خواهند بود
  :برادران بسيجي ويژه شناسي از بين زيستهاي فيزيك، شيمي و  شرايط پذيرش دانشجو در رشته

پـذيرش دانشـجو   عالوه بر هاي سازماني سپاه پاسداران انقالب اسالمي است، به منظور تأمين نيروي انساني متخصص و متعهد مورد نياز سپاه و كشور،  دانشگاه كه يكي از دانشگاهـ اين 
از بين برادران بسيجي ويژه واجد شرايط كـه در سـپاه و    شناسي هاي فيزيك، شيمي و زيست رشتهدر بر اساس شرايط و ضوابط ذيل  1392سال مطابق ضوابط آزمون تحصيالت تكميلي 

  .دپذير اند، دانشجو مي شركت نمودهنيز  مذكورباشند و در آزمون  دانشگاه شاغل مياين 
اند، با توجه به نمره كل اكتسـابي و   از بين داوطلباني كه بر اساس كارنامه اوليه مجاز به انتخاب رشته شدههاي امتحاني فوق،  گزينش دانشجو در هر يك از رشته :روش گزينش علمي
  .باشد بديهي است پذيرش نهايي داوطلبان منوط به اعالم سازمان سنجش آموزش كشور مي. هاي گزينش انجام خواهد شد هاي انتخابي و بررسي صالحيت اولويت كدرشته محل

داشـتن حـداقل    -2داشتن مدرك كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي،   -1 :ومي و اختصاصي داوطلبانشرايط عم
  .هـاي آزاد  التحصـيالن دانشـگاه   شـد بـراي فـارغ   در مقطع كارشناسي ار 00/14داشتن حداقل معدل  -3. هاي دولتي التحصيالن دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد براي فارغ 00/14معدل 

  .پذيرش دانشجو منحصراً از بين برادران صورت خواهد گرفت -5. باشد دانشگاه فاقد خوابگاه مي -4
  .باشد قابل مشاهده مي www.ihu.ac.ir: و پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني www.pasdar.org: ضمناً متن اطالعيه در سايت پاسدار به نشاني

  :شاهد  دانشگاه -17
 ياسـالم  ينظـام جمهـور   ه،يـ فق تيبه وال ياعتقاد و التزام عمل -2. به احكام ياسالم و التزام عمل نيمب نياعتقاد به د -1: دانشجو در دانشگاه شاهد رشيپذ يو ضوابط اختصاص طيشرا

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

  .توانند از خوابگاه استفاده نمايند اين گروه از دانشجويان صرفاً ًدر صورت وجود ظرفيت مازاد خوابگاهي و با پرداخت قيمت تمام شده مي. خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم ندارد
  :دانشگاه شهيد مطهري - 18
هاي حوزوي و طلبگي و رعايت زي  داشتن گرايش -2. به دين مبين اسالم و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و واليت فقيهايمان و اعتقاد  -1 :شرايط اختصاصي) الف

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

  .باشند از آزمون اختصاصي معاف مي، 1392كارشناسي ارشد سال آزمون 
  :مواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق خصوصي)ج   :مواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق اسالمي)ب

  مالحظات  منبع دوره مورد نظر  ماده امتحاني   مالحظات  منبع دوره مورد نظر  ماده امتحاني
  عبادياتغير از   شرح لمعه شهيد ثاني فقه  غير از عباديات شرح لمعه شهيد ثاني فقه

  -  الفقه مرحوم مظفر اصول اصول فقه  - الفقه مرحوم مظفر اصول اصول فقه
  -  شرح ابن عقيل ادبيات عرب  -  شرح ابن عقيل ادبيات عرب
حقوق تعهدات، مسئوليت مباحث   -  حقوق مدني   حقوق تعهداتمبحث   -  حقوق مدني

  مدني و عقود معين
  :مواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق خانواده)ه   :شناسيمواد آزمون اختصاصي براي رشته شيعه )د

  غير از عباديات  شرح لمعه شهيد ثاني فقه  مباحث غير از امور عامه  شرح تجريد فقه
  -  الفقه مرحوم مظفر اصول اصول فقه  - المنطق مرحوم مظفر اصول فقه

  -  شرح ابن عقيل ادبيات عرب  بخش الهيات شرح منظومه سبزواري ادبيات عرب
مباحث حقوق تعهدات، مسئوليت   -  حقوق مدني   -  شرح ابن عقيل  حقوق مدني

  مدني و حقوق خانواده
  :امواد آزمون اختصاصي براي رشته فقه و حقوق جز)ز  :مواد آزمون اختصاصي براي رشته فلسفه و حكمت اسالمي)و

  غير از عباديات  شهيد ثانيشرح لمعه فقه  غير از امور عامهمباحث  شرح تجريد كالم
  -  الفقه مرحوم مظفر اصول اصول فقه  - المنطق مرحوم مظفر منطق
  -  شرح ابن عقيل ادبيات عرب  بخش الهيات شرح منظومه سبزواري فلسفه

  -  -  حقوق جزاي عمومي  -  شرح ابن عقيل ادبيات عرب
  -  -  حقوق جزاي اختصاصي     
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گـواهي   -4. در سـال جـاري  تهيـه شـده    3×4سه قطعه عكـس   -3. اصل كارت ملي و يك برگ كپي -2. آن و يكسري رونوشت از تمامي صفحات اصل شناسنامه -1 :مدارك الزم) ح
ر ميـانگين كـل در هـر دو    ذك( 31/6/92يا گواهي اشتغال به تحصيل در آخرين ترم با ذكر تاريخ فراغت حداكثر تا ) التحصيالن براي فارغ(عكسدار مبني بر پايان تحصيل دوره كارشناسي 

هـاي   الزم به ذكر اسـت داوطلبـان متقاضـي رشـته    . كپي برگه انتخاب رشته هنگام دعوت براي مصاحبه علمي -6. 1392كارنامه آزمون تحصيالت تكميلي سال -5. )مورد ضروري است
هـاي   زمان و مكان آزمون اختصاصي در زمان اعالم اسامي چند برابر ظرفيت رشـته . فرمايندالذكر كه از آزمون معاف هستند بايستي مدارك خود را براي روز آزمون اختصاصي ارسال  فوق

  .خاص در سايت سازمان سنجش اعالم خواهد شدداراي شرايط 
 :راشت  مالك  صنعتي  دانشگاه -19
عـدم سـابقه عضـويت و     -3 . ايـران   اسـالمي   جمهـوري   انقالب اسـالمي و نظـام  ايمان به  -2 .اعتقاد و التزام عملي به اصل واليت مطلقه فقيه و قانون اساسي -1 :عمومي شرايط) الف

بـراي   ايـران   اسـالمي   جمهـوري   تابعيـت  -5. مخـدر  مواد  اعتياد به و  فساد اخالقي  به  معروفيتسوءپيشينه كيفري و عدم   عدم -4.  يا الحادي و  غيرقانوني  سياسي  هاي گروهوابستگي به 
خـانواده معظـم شـهدا و     -8. زارت دفاعاحراز صالحيت و قبولي در سير مراحل گزينش و -7 .داشتن شرايط جسماني و رواني مناسب با دوره تحصيلي منتخب -6. داوطلب و خانواده وي

كـه   يوطلباندا :شرايط اختصاصي) ب .هاي سياسي و حزبي شركت نمايند وانند در فعاليتت قانوني، دانشجويان اين دانشگاه نميهاي  با توجه به ممنوعيت -9 .ايثارگران در اولويت قرار دارند
هاي معتبر داخل و خارج با  برگزيدگان در مسابقات علمي و جشنواره -2. اول رتبه آزمون باشند% 10جزو  -1. گيرند در اوليوت پذيرش قرار ميشرايط زير باشند يك يا چند شرط از داراي 

در دوره هـاي آموزشـي و تحقيقـاتي     ها و فعاليت انجام پروژه -4. ترجمه تأليف منتشر شده و يا چاپ و ارائه مقاله در نشريات علمي داخلي و خارجي -3. هاي مربوط تأييد كتبي از سازمان
بـه   -1 :ويژه شرايط) ج. هاي علمي و پژوهشي با تأييد مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه محل تحصيل عضويت در بسيج دانشجويي و انجام فعاليت -5. كارشناسي با ارائه مدرك مستدل

دانشـجويان بـا   ) ب. اول رتبه آزمون باشـند % 5جزو ) الف. گيرد نوان هديه تعلق ميآن دسته از دانشجويان كه داراي شرايط ذيل باشند برابر دستورالعمل مربوط يك دستگاه لپ تاپ به ع
نامـه   هاي پايـان  برابر مقررات دانشگاه كليه پروژه -2. با تأييد معاونت آموزش و تحصيالت تكميلي دانشگاه) نامه بدون احتساب نمره پايان(پس از گذراندن كليه دروس  5/19معدل باالي 
هاي تحقيقاتي را دارنـد در صـورت تمايـل     آن دسته از دانشجويان كه توانمندي انجام پروژه -3. باشند هاي تحقيقاتي و صنعتي وزارت دفاع مي ناسي ارشد مرتبط با پروژهكارش دانشجويان

دانشـجويان روزانـه    -5. بر دستورالعمل مربوطه از مزاياي آن برخوردار شوندهاي مراكز تحقيقاتي دانشگاه مشاركت داشته و برا نامه خود در انجام ساير پروژه توانند عالوه بر پروژه پايان مي
نوبـت دوم  دانشـجويان  دانشگاه تعهدي براي تـأمين خوابگـاه    -6. توانند برابر مقررات از امكانات خوابگاهي در تهران، اصفهان و كرج برخوردار شوند غيربومي در حد مقررات دانشگاه مي

پذيرفتـه شـدگان هماننـد سـاير دانشـجويان كشـور        -7. توانند از خوابگاه اسـتفاده نماينـد   ها برابر دستورالعمل مربوطه مي لكن در صورت وجود ظرفيت مازاد با پرداخت كليه هزينه. ندارد
. وجه به مقررات خاص دانشگاه، بانوان محترم دانشجو بايد پوشش برتـر را رعايـت نماينـد   با ت -8. نامه وزارت علوم استفاده نمايند توانند از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان مطابق آيين مي

پذيرش داوطلبان مرد و زن با توجه به نوع رشته در ستون ظرفيت پـذيرش مشـخص شـده     -1: مالحظات) د. باشد دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي براي دانشجويان كارشناسي ارشد مي -9
آموختگان مطابق عناوين هر رشـته   مدارك دانش -3. بايستي با توجه به شهرستان محلي كه تحصيل خواهند نمود دقت الزم را بعمل آورند هنگام انتخاب رشته ميداوطلبان به  -2 .است

 1/7/1392داكثر سن كاركنان نيروهاي مسلح تا تـاريخ  ح(كاركنان، همسر و فرزندان كاركنان وزارت دفاع و نيروهاي مسلح، در شرايط مساوي در اولويت قرار دارند  -4 .صادر خواهد شد
امتيـاز آخـرين فـرد    % 80رشته محل، تعلق به آن دسته از كاركنان رسمي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسـلح دارد كـه    از ظرفيت پذيرش هر% 20 -5). سال بيشتر باشد 40نبايد از 

تعـدادي از  ) ماننـد تونـل آب  (افزاري قابل توجه، در واحـد شـيراز ايـن دانشـگاه      ضمناً با عنايت به امكانات سخت -6 .كرده باشندمعرفي شده براي انجام مصاحبه و ساير مراحل را كسب 
: داوطلبـان قبـل از هـر اقـدامي، جهـت كسـب اطالعـات بيشـتر بـه سـايت دانشـگاه بـه نشـاني              -7 .منـد خواهنـد بـود    دانشجويان رشته مهندسي دريا از امكانـات آزمايشـگاهي بهـره   

www.mut.ac.ir مراجعه نمايند.  
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 ها پيوست                                                     1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست 195صفحه   هاپيوست
  

 : گاه علوم قضايي و خدمات اداري ـ دادگستريدانش - 21
  .دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد -2. باشد تحصيل در دانشگاه بصورت تمام وقت مي -1 :عموميشرايط ) الف
. آيـد  از داوطلبان چند برابر ظرفيت مصاحبه علمي بعمـل مـي   -2. گيرد پذيرش دانشجو صرفاً از بين قضات و شاغلين قوه قضائيه صورت مي -1 :شرايط داوطلبان شاغل در قوه قضائيه) ب
  . ايندنام ارائه نم نام، موافقت كتبي و بدون قيد و شرط كارگزيني محل خدمت خود را دريافت و در زمان ثبت شدگان نهايي بايد قبل از ثبت پذيرفته -3
ط الزم را يهاي عمومي، شرا قوه قضائيه ممكن است در صورت نياز از بين برادران داوطلب سهميه آزاد دانشگاه علوم قضايي كه از نظر علمي و صالحيت :شرايط داوطلبان سهميه آزاد) ج

  .داشته باشند، افرادي را براي جذب در كادر قضايي دادگستري بورس نمايد
  :رف قرآن كريم ـ سازمان اوقاف و امور خيريهدانشگاه علوم و معا - 22

متخصص؛ نشر و ترويج علوم قرآنـي و معـارف اسـالمي و ايجـاد محـيط مناسـب بـراي         و تربيت نيروي انساني متعهد ،با توجه به اين كه هدف اصلي دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم
  :نام بايد داراي اين شرايط باشند كليه داوطلبان گرامي عالوه بر شرايط عمومي آزمون تحصيالت تكميلي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت ،باشد آموزش و پژوهش علوم قرآني مي

ي براي يـادگيري علـوم و معـارف    عالقمندي و انگيزه جد -3 .نداشتن هرگونه سوءپيشينه كيفري -2 .اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسالم، نظام جمهوري اسالمي و واليت فقيه -1
 كننـدگان در  اين دانشگاه از بـين شـركت  تحصيلي هاي  داوطلبان رشته -5 .اعتقاد و التزام به احكام نوراني اسالم و اخالق قرآني -4 .هاي قرآني پس از تحصيل قرآني و اشتغال به فعاليت

  .تحصيل در دوره روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم رايگـان اسـت   -1 :امتيازات. گردند لمي انتخاب ميمتمركز و از طريق مصاحبه ع آزمون تحصيالت تكميلي و به صورت نيمه
  .شوند شدگان غيربومي از خوابگاه دانشجويي برخوردار مي پذيرفته -3 .شوند دانشجويان از مزاياي متعارف صندوق رفاه دانشجويان برخوردار مي -2

  : دانشگاه مذاهب اسالمي  - 23
 -4. نداشتن سابقه محكوميت سياسي و كيفـري  -3. نداشتن منع ادامه تحصيل از نظر نظام وظيفه عمومي -2. ايران اعتقاد به دين مبين اسالم و نظام جمهوري اسالمي -1 :شرايط عمومي) الف

اعتقاد بـه   -2. سال سن 30دارا بودن حداكثر  -1: شرايط اختصاصي) ب .علوم، تحقيقات و فناوريدارا بودن مدرك كارشناسي مورد تأييد وزارت  -5. التزام و تعهد عملي به تقريب مذاهب اسالمي
نامـه از دو شخصـيت علمـي، روحـاني يـا       ارايه معرفـي  -4. موفقيت در آزمون شفاهي داخلي دانشگاه پس از اعالم پذيرش در آزمون سراسري -3. مذهب تشيع يا يكي از مذاهب رسمي اسالمي

آموختگـان مـدرك    نامه دوره تحصيالت تكميلي وزارت علوم است و براي دانـش  آموزش در اين دانشگاه بر اساس ضوابط و آيين -1 :تذكرات) ج .در صورت دعوت براي آزمون شفاهيدانشگاهي 
پنجاه درصد از هزينه تحصيل مصوب وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري از     -3 .دانشگاه تعهدي در برابر تأمين خوابگاه نخواهد داشت -2. گردد مورد تأييد وزارت متبوع صادر مي كارشناسي ارشد

هاي تحصـيلي در   با توجه به خاص بودن رشته -5. شوند هاي برتر از پرداخت تمامي يا بخشي از شهريه مطابق ضوابط دانشگاه معاف مي دانشجويان ممتاز و رتبه -4. گردد شدگان اخذ مي پذيرفته
دانشجويان بورسيه نهادهاي مختلـف از   -7. شدگان نخواهد داشت دانشگاه تعهدي در برابر تقاضاي تغيير رشته پذيرفته -6. ها وجود ندارد نقل و انتقال دانشجو به ساير دانشگاهاين دانشگاه امكان 

در  -9. هـا تحصـيل نماينـد    توانند همزمان در ساير دانشگاه ود و دانشجويان نميش ها به صورت حضوري، تمام وقت و روزانه تشكيل مي كالس -8. نظر تحصيلي تابع مقررات دانشگاه خواهند بود
  .نياز خواهند گذرانيد صورت تشخيص گروه آموزشي دانشجويان واحدهايي را بعنوان دروس پيش

  :مفيد ـ قــم  دانشگاه  - 24
مكاسـب و جلـد اول    عيـ ب يهـا  از كتـاب  يامتحان كتب(دانشگاه  يدر آزمون داخل تيموفق -2. حوزه علميه» يسطح حوزو«اتمام مرحله  -1 :متمركز مهيصورت ن به ياختصاص طيشرا ) الف
 بـر انجـام خـدمت دو    يمبن يسپردن تعهد رسم -5. دانشگاه يداوطلب از سو تياحراز صالح -4. يكتب مونالزم در آز ازيپس از كسب امت يدر مصاحبه علم تيموفق -3 .)االصول هيكفا

دانشجوياني كه برخي از شرايط فوق را نداشته باشند، : تذكر .يردولتيو غ يتعهد خدمت در مؤسسات دولت اي ينداشتن رابطه استخدام -6. صورت درخواست دانشگاهدر  ليبرابر مدت تحص
 ليـ قب از يطيكه شـرا  يانيدانشجو -1 ):يرانتفاعيغ( متمركزصورت  دانشجو به رشيمورد پذ در حاتيتوض) ب .توانند با پرداخت شهريه برابر با شهريه دانشجويان متمركز تحصيل نمايند مي

ـ معتبر، اتمام پا فيبودن پژوهش و تأل ارشد، دارا يدر آزمون كارشناس يرقم كي يها رتبه ،ياحراز رتبه اول در مقطع كارشناس طبـق   ،را داشـته باشـند   يهفـتم و بـاالتر دروس حـوزو    هي
 يخدمات جانب يها نهيا هزامن أتيبرابر مصوبه ه -3 .دداررا ) جونشبا دريافت هزينه از دا(ي يخوابگاه دانشجوامكان واگذاري دانشگاه  -2 .شوند يم برخوردار هيدر شهر فياز تخفنامه  آيين

ـ  يهـا  نامـه  نييو مقررات و آ يو اسالم يون اخالقئش تيرعا -5 .ها در تهران برگزار شود كالس يممكن است برخ -4 .دانشگاه اخذ خواهد شد يشورا بيتصو بر اساس دانشـگاه   يداخل
 انيدانشـجو  رشيپـذ  -6 .اسـت  يالزامـ  ديها و مراكز وابسته به دانشگاه مف و پوشش چادر توسط خواهران در تمام بخش يحجاب كامل اسالم تيرعا نيو همچن انيدانشجو هيتوسط كل

داوطلبـان بـراي كسـب    . (ها طبق ضوابط مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهـد بـود   شهريه دوره -7 .رديگ يضوابط و مقررات مربوط توسط دانشگاه انجام م بر اساس يرانيرايغ
  .)مراجعه نمايند www.mofidu.ac.ir :يدانشگاه به نشاناينترنتي سايت  به شترياطالعات ب

  : ـ تهران) غيرانتفاعي(سازمان مديريت صنعتي   -25
پذيرش دانشجو در رشته  -3. نامه سازمان مديريت صنعتي پرداخت شهريه مطابق آيين -2. اي كه با شركت در دوره مغايرت داشته باشد ها به گونه نداشتن تعهد به مؤسسات و سازمان -1

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

  ):گروه صنعتي سايپا(شركت مگاموتور   - 26
 در صورت انتخاب رشته ديگر بعبارت ديگر در .مصاحبه تخصصي خواهد بود پذيرش نهايي براساس نمره آزمون و -2. سيستم محركه خودرو التحصيلي مهندسي مكانيك، مدرك فارغ -1

  .تواند در اين رشته پذيرش گردد آن، داوطلب نمي كسب نمره قبولي در اين رشته و ت قبل ازياولو
  :مي ايراناالنبياء ارتش جمهوري اسال قرارگاه پدافند هوايي خاتم -27
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پذيرش دانشجو در اين مؤسسه به صورت شرايط خاص بوده و معرفي شدگان چند برابر ظرفيـت، بايـد در مراحـل مصـاحبه علمـي و       -2. پذيرش در اين مؤسسه ويژه خواهران است -1

. باشـد  مؤسسه فاقد امكانات خوابگاهي مي -4. ان الزامي استبراي پذيرفته شدگ) التزام عملي به استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر(رعايت پوشش اسالمي  -3. عمومي شركت نمايند
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 التحصيالن رتبه اول فرم تأييديه فارغ                                                   1392سال ) كارشناسي ارشد(دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

  ها پيوست 196صفحه   التحصيالن رتبه اول فرم تأييديه فارغ
  

 محل درج شماره داوطلبي
          
           

 محل درج شماره پرونده
          

  ها و مؤسسات آموزش عالي هاي كارشناسي دانشگاه التحصيالن رتبه اول دوره فرم تأييديه فارغ
  1392در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال 

  
  1392//                    : تاريخ                                       باسمه تعالي                     

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

  
  

  

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

  

  ................................................................................... مؤسسه آموزش عالي/ معاونت محترم آموزشي دانشگاه : به
      

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

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

  :نام، نام خانوادگي و امضاي دانشجو  
  

  1392/       /          :تاريخ تكميل فرم
  

   ......................................به شماره شناسنامه  ................................فرزند  .......................................................آقاي /شود كه خانم بدينوسيله تأييد مي

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

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

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

  معاون آموزشي     
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي   

  
 

  

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

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

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

آن را در صـورتي كـه واجـد    » ب«التحصيل رتبه اول، قسـمت   ها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكميل شده از داوطلبان فارغ دانشگاه -3
در پرتال اينترنتي رتبه اول اين سازمان وارد و اين فرم را  5/5/1392تأييد نموده و حداكثر تا تاريخ باشند، تكميل و  شرايط استفاده از امتياز رتبه اولي مي

گردد و هيچگونه مسئوليتي  التحصيالن منظور نمي بديهي است در غير اينصورت امتياز رتبه اول براي اين قبيل از فارغ. در پرونده دانشجو بايگاني نمايند
  . هد بودمتوجه اين سازمان نخوا

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

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