
 



 تذكرات مهم و فهرست مندرجات دفترچه راهنما

 :تذكرات مهم*  
  تجسـمي، طراحـي    هنرهـاي   تصويري، كارداني  نقاشي، ارتباط :هاي تحصيلي پذيرش دانشجو در رشته 1394به اينكه در آزمون سراسري سال  با توجه -1

  عروسـكي، طراحـي   كـارگرداني، نمـايش   ـ   نمايشي، بازيگري  سازي، عكاسي، ادبيات  نگارگري، مجسمهصنعتي، كتابت و   لباس، طراحي  پارچه، طراحي
بايست  لذا كليه متقاضيان مي. پذيرد بصورت متمركز و با شرايط خاص صورت مي ،آهنگسازي و صحنه، موسيقي ايراني، موسيقي جهاني، موسيقي نظامي

هاي مندرج در پايگاه اطالع رساني اين سازمان و نشـريه   اطالعيهمندرجات اين دفترچه راهنما و با توجه به بمنظور انتخاب رشته و انجام آزمون عملي 
  .پيك سنجش اقدام نمايند

و مصوبه سومين  شوراي اسالميمحترم مجلس  10/6/92مصوب » ها و مراكز آموزش عالي كشور سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه«قانون  بر اساس -2
هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علـوم   ، آن دسته از ديپلمه1394، در آزمون سراسري سال 23/7/93خ جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مور

اند و يك يا چند درس آنهـا بصـورت نهـايي و سراسـري      اخذ نموده 1393لغايت  1384هاي  انساني و علوم و معارف اسالمي كه ديپلم خود را طي سال
  . لحاظ شده استدر نمره آزمون آنان درصد و بصورت تأثير قطعي  25وابق تحصيلي موجود به ميزان برگزار شده، مشمول سوابق تحصيلي بوده و س

مجلس محترم شوراي اسالمي و مصـوبه   10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5اده براساس م -3
پذيرش براي حدود ها،  و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 31/4/93ين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ ومد

برخـي از  هـاي   پذيرش در تعدادي از كدرشته محللذا . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي ظرفيت دانشگاه% 60
صورت ) معدل كتبي ديپلم(صرفاً براساس سوابق تحصيلي  ،نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي دانشگاه پيامها و مؤسسات آموزش عالي،  دانشگاه

براسـاس مصـوبه     .گيرد، به روش متمركز خواهد بود هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي پذيرش در كليه كدرشته. پذيرد مي
التحصيلي دانشجوياني كـه در   در مدارك تحصيلي فارغ» صرفاً براساس سوابق تحصيلي«ومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، نوع پذيرش د

  .شوند، درج نخواهد شد ها پذيرفته مي اين كدرشته
از ظرفيـت هـر كدرشـته    % 25سهميه ايثارگران  مجلس محترم شوراي اسالمي، ظرفيت اختصاصي براي داوطلبان 4/12/1393با توجه به مصوبه مورخ  -4

  .باشد ها و مؤسسات آموزش عالي مي هاي تحصيلي دانشگاهنمره گزينش آزاد براي تمامي رشته% 70محل و حدنصاب نمره اين داوطلبان 
توانند در صورت  وجود ندارد و داوطلبان ميمتمركز، از نظر تعداد  هاي نيمه ، محدوديتي براي انتخاب رشته1394در انتخاب رشته آزمون سراسري سال  -5

بديهي است با توجه به ضوابط و كسب حدنصاب . متمركز، كه واجد شرايط و ضوابط آن باشند را انتخاب نمايند نيمه هاي تمايل به تعداد دلخواه، كدرشته
هاي انتخابي براي انجام آزمون عملي، مصاحبه و  ا توجه به اولويتمتمركز ب رشته نيمه )دو( 2دوره، حداكثر در  -نمره علمي الزم، هر داوطلب در هر گروه 

  .متمركز خود در فرم انتخاب رشته، نهايت دقت را بعمل آوررند هاي متمركز و نيمه داوطلبان در چينش و درج كدرشته محل .يا معاينه معرفي خواهد شد
نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه و يا امكانات رفاهي و  ،ها اطالع از وضعيت خوابگاهبراي  ،شود قبل از انتخاب رشته به كليه داوطلبان توصيه مي -6

 آموزش عاليمؤسسات  و ها دانشگاه هاي اينترنتي سايتاين دفترچه راهنما و همچنين م چهارفصل ها مندرج در  بخش پيوست، به مؤسسه آموزش عالي
  :نشـاني هاي جمعي و سـايت وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري بـه       رسانهدر مندرج ها و مؤسسات آموزش عالي  هاي مندرج دانشگاه اطالعيه، ذيربط

www.msrt.ir مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خدمات اطالع حاصل نمايند.  
نمايند، از ارائـه   اقدام به پذيرش دانشجو مي 1394كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه -7

ـ . باشـند  دوره بطور جـد معذور ميپذيرفته شده در اين رفاهي به دانشجويان  تسهيالتهرگونه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و  ر ايـن  ب
  .شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ نموده و رشته  گردد انتخاب رشته خود را بومي اوطلبان توصيه مياساس به د

اعـم از تابعـه   (ها و مؤسسات آموزش عـالي   هاي خودگردان دانشگاه هاي پرديس در تمامي رشته محل 1394پذيرش دانشجو در آزمون سراسري سال  -8
   .بصورت متمركز و بدون انجام مصاحبه خواهد بود ،)وزارت علوم و يا وزارت بهداشت

آزمـون  و همچنين كدرهگيري خود را بـراي انجـام امـور بعـدي      و رمز ورودسريال كارت اعتباري شماره پرونده، شماره داوطلبان الزم است اطالعات  -9
  .نزد خود نگهداري نمايند 1394ماه سال  تا پايان بهمن ،...)انتخاب رشته، مشاهده كارنامه نهايي، تكميل ظرفيت و (
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 مقدمه و نكات مهم

  مقدمه و نكات مهم  1صفحه   فصل اول
 

ی عا ه   با
   :مقدمه

انـد، انتخـاب رشـته     داوطلباني كه مجاز بـه انتخـاب رشـته شـده      اميد كه  و با اين   سراسري  آزمون  شما متقاضيان در گزينش  براي موفقيت   آرزوي  و  سالمبا         
  انقـالب   وردهايادسـت   بخـش   و تـداوم   اسـالم   از حريم  حفاظت  براي  شايسته  علم و ايمان، پاسداراني و صحيح انجام دهند تا در آينده بتوانند در سنگرهاي آگاهانه 
 .دارد راهنما معطوف ميمندرج در اين دفترچه  نكات   را به  گرامي باشند، نظر داوطلبان  عالي  موزش آ  ها و مؤسسات در دانشگاه اسالمي 

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

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

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

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

 .كند و تأثير ديگري در پذيرفته شدن وي ندارد هاي انتخابي وي تعيين مي صرفاً تقدم ترتيب عالقه داوطلب را به ادامه تحصيل در هر يك از رشته محل
 1394آزمـون سراسـري سـال    ) متمركز هاي تحصيلي متمركز و يا نيمه اعم از رشته(هاي روزانه  شدگان دوره ر به اينكه پذيرفتهنظ: يادآوري مهم

شـود كـه    به داوطلبان اكيداً توصيه ميبنا بر اين را نخواهند داشت،  1395نام و شركت در آزمون سال  حتي با انصراف قطعي از تحصيل، حق ثبت
  . به اين امر توجه داشته باشند اي دوره روزانهه در انتخاب رشته

  1394جدول زمان بندي انتخاب رشته تا اعالم نتايج آزمون سراسري سال 
 تاريخ موضوع

 1394ماه  اول مرداد هفته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص شدگان چند برابر ظرفيت رشته اعالم اسامي معرفي

 1394ماه  مرداد اول نيمه انتخاب رشته از طريق سايت اينترنتي سازمان 

 1394ماه  دوم شهريور دهه  اعالم نتايج نهايي آزمون 

 1394ماه  شهريوروم س دهه روي سايت سازمان بر 1394 سال  استقرار كارنامه نهايي آزمون سراسري

 1394ماه  مهردهه اول  متمركز نيمههاي  شدگان چند برابر ظرفيت رشته اعالم اسامي معرفي

  :هاي مهم توصيه
و همچنين راهنماي شركت در آزمون كه به همراه كارت ورود بـه   1394 ن سراسري سالوآزم 1مطالب اين دفترچه و دفترچه راهنماي شماره  -1

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

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

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

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

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

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

هـايي   هاي آزمايشـي و دوره  در انتخاب رشته بر اساس وضعيت مجاز به انتخاب رشته بودن كارنامه اوليه خود اقدام كنيد و انتخاب رشته از گروه -6
هايي كه بر اساس كارنامه  هاي آزمايشي و دوره بديهي است كه انتخاب رشته از گروه. تخاب رشته به شما داده نشده، خودداري نمائيدكه اجازه ان

 .اوليه اجازه انتخاب رشته از آنها را نداريد، باطل است
انتخـاب رشـته، كـه متقاضـي شـركت در گـزينش       داوطلبان آزاد غيرشاغل و نيز داوطلبان شاغل رسمي و پيماني آموزش و پرورش مجـاز بـه    -7

باشند، الزم است قبـل از انتخـاب رشـته اينترنتـي، نسـبت بـه        دبير شهيد رجايي تهران و دانشگاه ويژه فرهنگيان مي هاي دانشگاه تربيت  رشته
 .شتاب اقدام نمايندهاي بانكي عضو شبكه  ريال منحصراً بصورت الكترونيكي، از طريق كارت) هزار چهل( 000/40پرداخت مبلغ 

انـد، در صـورت تمايـل بـه      هاي دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعي اعالم نكـرده  داوطلباني كه قبالً عالقمندي خود را به گزينش در رشته -8
ريال منحصـراً بصـورت   ) هزار ادهشت( 000/80ها، الزم است قبل از انتخاب رشته اينترنتي، نسبت به پرداخت مبلغ  شركت در گزينش اين رشته
 .هاي بانكي عضو شبكه شتاب اقدام نمايند الكترونيكي، از طريق كارت
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  .اند، الزامي است شده  هاي آزمايشي كه مجاز به انتخاب رشته داوطلبان همه گروهمطالعه مطالب اين فصل براي 

 فصل اول

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

 .باشند 1394آزمون سراسري سال  1داوطلبان بايد واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي شماره  -
 .درج شده، نبايد منعي داشته باشند 1394آزمون سراسري سال  1داوطلبان مرد از نظر مقررات وظيفه عمومي كه در دفترچه راهنماي شماره  -
  هـاي  آموزشـكده   پيوسته  و يا كارداني  عالي  آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه )فوق ديپلم(هاي كارداني  در دوره 31/6/1394ي كه حداكثر تا تاريخ برادران كليه  -

، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي و همچنـين    به تأييد وزارتين علومرشته تحصيلي آنها، شوند و  التحصيل مي فارغ اي  و حرفه  فني
سـال    سراسـري   در آزمـون   خـدمت  به   از اعزام و قبل  تحصيل  بعد از اتمام  ماهه   شش  در مهلت فاقد دوره كارشناسي ناپيوسته بوده و  ،دانشگاه آزاد اسالمي

از   تعـدادي   و بـا احتسـاب    باالتر از كارداني  گروه آزمايشي ذيربط در مقطع  تحصيلي  هاي در رشته  شدن پذيرفته  اند، در صورت نموده  و شركت نام  ثبت  جاري 
  مـدت   كمتـر از طـول   سـال  2بـاالتر    مقطـع   به  از كارداني  آنان  تحصيل  مدت  حداكثر طول  كه  نحويه باالتر ب  در دوره)  ديپلم فوق(  كارداني  دوره  واحدهاي
صـورت   در غير اين . خواهد بود  بالمانع وظيفه  از نظر نظام  آنان   باشد، قبولي  حصيليت  دوره  در همان  و فنĤوري  ، تحقيقات علوم  ضوابط وزارت  طبق  تحصيل

  .را نيز ندارند  آينده سال  در آزمون  شركت  حق  سراسري  هاي  و برابر ضوابط آزمونگرديده  لغو   آنان  قبولي 
  :شرايط پذيرش دانشجو )2- 1

  :پذيرش شوند كه 1394ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال  توانند در دانشگاه داوطلباني مي
  .اوليه مجاز به انتخاب رشته شده باشنددر آزمون مذكور شركت كرده و بر اساس كارنامه  -1-1-2

صرفاً  هاكه گزينش آندانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ها و مؤسسات آموزش عالي،  برخي از دانشگاههاي تحصيلي  در آن دسته از رشته: تبصره
الزامـي  به انتخـاب رشـته   و يا مجاز شدن آزمون  حضور در جلسه، گيرد داوطلبان صورت مي) معدل كتبي ديپلم(دوره متوسطه براساس سوابق تحصيلي 

 .باشد مين

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

 .م قديم آموزش متوسطهديپلم كامل متوسطه براي داوطلبان نظا -
 .1394دانشگاهي براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه و يا اخذ آن حداكثر تا پايان شهريور  مدرك پيش -
  .باشند دانشگاهي مي اي يا كاردانش كه فاقد مدرك پيش براي داوطلبان داراي ديپلم فني و حرفه) فوق ديپلم( مدرك كارداني -

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

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

  .تكميل نكنند
 :اتباع خارجي پذيرششرايط و ضوابط  )3- 1

مندرج در دفترچـه راهنمـاي   (، بايد عالوه بر دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون 1394كننده در آزمون سراسري سال  كليه اتباع غيرايراني شركت     
شـدگان نهـايي ايـن     بديهي است چنانچه اتباع غيرايراني كه در رديف پذيرفته. نام اينترنتي، عالمتگذاري نموده باشند بند مربوط را در تقاضانامه ثبتبايد ، )1شماره 

  .تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد 21نام بند  آزمون قرار گيرند، در زمان ثبت
در گـزينش  ) 1مندرج در دفترچه راهنمـاي شـماره   (ايراني مقيم جمهوري اسالمي ايران منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر فقط اتباع غير -1

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

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

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

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

  .)باشد هاي علوم پزشكي، پرداخت شهريه تابع مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي در دانشگاه( باشند مي) شبانه(هاي نوبت دوم  دوره  هاي شهريه

  :ها سهميه )4- 1
ضي توانستند متقا، داوطلبان با توجه به شرايط خود مي1394آزمون سراسري سال  1به دفترچه راهنماي شماره  عنايتبر اساس ضوابط و مصوبات مربوطه و نيز با 

  .الذكر درج گرديده استها، در دفترچه فوقتوضيحات مربوط به هر يك از سهميه. شوند مندرج در صفحه بعدهاي  يكي از سهميه
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 3و  2، 1منـاطق  هاي  سهميهيكي از  وهاي زير جز با توجه به مالكدر آزمون سراسري سال جاري شركت كنندگان متقاضي سهميه مناطق  :سهميه مناطق) الف
  .ن لحاظ گرديده استآنااوليه نتيجه محسوب گرديده و در كارنامه 

  .براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دبيرستان يا هنرستان )1
، بخـش محـل اخـذ مـدرك تحصـيلي دو سـال آخـر دبيرسـتان و دوره         )سـالي واحـدي   يـا  اعم از ترمي واحدي و(براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه ) 2

  .دانشگاهي پيش
 تر كه بخش محل اخذ مدرك تحصيلي داوطلبان سهمية مناطق متفاوت باشد، سهمية داوطلب براساس بخش محل اخذ مدرك تحصيلي منطقة مرفه  در صورتي) 3

  .شود مير گرفته و در نظتعيين ) حتي يك سال از سه سال(و باالتر 
سـال اول، دوم و  (پيوسته، بر اساس بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره دبيرستان و يا هنرستان ) ديپلم  فوق(هاي كارداني  التحصيالن دوره فارغ) 4

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

 .شوند محسوب مي 3جزو سهميه منطقه ) اند نموده سازمان ارسال 
  :و خانواده شهدا ايثارگران ،سهميه رزمندگان) ب

در خصوص اصـالحيه مـاده   ) 2(و قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  با توجه به تصويب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
  .گيرد، گزينش داوطلبان واجد شرايط براساس اين قانون صورت ميقانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 70

 ايثـارگران جـزو سـهمية    ،درصد به بـاال  25جانبازان با جانبازي همسر و فرزندان بازان، جانو همسر و فرزندان آنان، شهدا، آزادگان همسر و فرزندان  :ايثارگران -1
از ظرفيت هر كدرشته محل  است و حدنصـاب  % 25اختصاصي براي اين دسته از داوطلبان ظرفيت  .باشند ميايثارگران محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه 

  .باشد مي هامحل تمامي رشته نمره گزينش آزاد براي% 70نمره اين داوطلبان 
حدنصاب نمره براي . باشند ميرزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه  رزمندگانجزو سهمية ) ماه حضور در جبهه 6با حداقل (رزمندگان  :رزمندگان -2

  . باشد ميدر رشته محل مورد نظر گزينش آزاد نمره % 75اين داوطلبان 
  . باشند ميخانواده شهدا محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه  خانواده شهداجزو سهمية پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد  :شهدا خانواده  -3
  :توضيحات مهم )1-1-4
هـاي   سـهميه بـه بعـد و داوطلبـان مشـمول      1368از سال و ستاد كل نيروهاي مسلح وزارت جهاد كشاورزي  ،رزمندگان سپاه پاسدارانداوطلبان مشمول سهمية  -

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

آزمون سراسري پذيرفته شوند، در صورت انصراف از قبـولي اوليـه،    و پرديس خودگردان مجازي ،حضوري ، پيام نور، غيرانتفاعي، نيمه)شبانه(هاي نوبت دوم  دوره
  .منحصراً يك بار ديگر مجاز به استفاده از سهميه مذكور خواهند بود

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

هاي ايالم، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيسـتان و   استانها و مؤسسات آموزش عالي واقع در  اي، قطبي و كشوري دورة روزانه دانشگاه هاي ناحيه يك از كدرشته
  .يابد هاي فوق تخصيص مي هرمزگان به داوطلبان بومي استان و يلويه و بويراحمد، لرستانگبلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كه

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

ي گروه آزمايشـي علـوم تجربـي درج شـده     راهنمادفترچه دوم ها در فصل  شرايط و ضوابط اين رشته. نمايد پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي اجرا مي: شامل
  .است

، 20/1/92شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي مـورخ       732بنـا بـر مصـوبه     ):استان آذربايجان شرقي(اهر، ورزقان و هريس : هاي شهرستانسهميه داوطلبان  )ب
هاي اختصاصي اين توانند كدرشته ، ميشرايط ذيلبه شرط داشتن در استان آذربايجان شرقي،  اهر، ورزقان و هريسهاي  شهرستانهاي  كليه بخشداوطلبان بومي 

بايست گواهي مربوطه را در ها، داوطلبان ميشدن در اين كدرشته بديهي است در صورت پذيرفته. مربوط در اين دفترچه انتخاب نمايند هاي ها را از بخش شهرستان
هـاي تابعـه    ايـن سـهميه فقـط بـه داوطلبـان بـومي كليـه بخـش         -1 .گـردد خود ارائه نمايند در غير اينصورت قبولي آنها لغـو مـي  قبولي  سسهؤم نام بهزمان ثبت
باشد  اين سهميه مشمول داوطلباني مي -2. باشد هاي استان آذربايجان شرقي نمي گيرد و شامل ساير شهرها و بخش هاي اهر، ورزقان و هريس تعلق مي شهرستان
. دانشگاهي آنها در يكي از شهرهاي ياد شده باشد اقامت آنان يكي از شهرهاي فوق باشد و يا محل اخذ مدرك تحصيلي سال دوم، يا سال سوم و يا پيشكه محل 

تأييـد فرمانـداري    ها اقامت داشته و ايـن موضـوع مـورد    گيرد كه داوطلب در زمان وقوع زلزله در اين شهرستان شهر اقامت در صورتي مالك عمل قرار مي: تبصره
وسسه محل قبولي ارائـه دهـد، در   منام به  بايست مدارك الزم را در زمان ثبت ها داوطلب مي بديهي است در صورت پذيرفته شدن در اين كدرشته .ذيربط قرار گيرد

هرگونه تغييـر   -4. شود رابر مدت تحصيل محسوب ميميزان تعهد خدمت پذيرفته شدگان با استفاده از اين سهميه، دو ب -3 .غيراينصورت قبولي وي لغو خواهد شد
 1396آزمـون سراسـري سـال    و حداكثر تـا  سال  5تخصيص اين سهميه به مدت  -5. باشد رشته يا انتقال براي پذيرفته شدگان با استفاده از اين سهميه ممنوع مي

 .دقابل اجرا خواهد بو
بر اسـاس مصـوبه شصـتمين جلسـه كميتـه       ):گنج و منوجان باد، كهنوج، رودبار، قلعهآفت، عنبرجير( هاي جنوب استان كرمان شهرستانسهميه داوطلبان  )ج

سـال دوم، سـوم و   (مذكور كه سه سال آخـر تحصـيالت دوره متوسـطه آنـان     هاي  داوطلبان بومي شهرستان، 3/2/88مورخ  ريزي آزمون سراسري مطالعه و برنامه
هـاي مربـوط در ايـن دفترچـه      ها را از بخـش  هاي اختصاصي اين شهرستانتوانند كدرشته، ميبوده هاي تابعه ها يا يكي از بخش در اين شهرستان )دانشگاهي پيش

در  ،ود ارائه نمايندسسه قبولي خؤنام به مبايست گواهي مربوطه را در زمان ثبتها، داوطلبان ميبديهي است در صورت پذيرفته شدن در اين كدرشته. انتخاب نمايند
شدگان مشمول تسهيالت اين طرح بايد متعهد شوند كه به مدت دو برابـر مـدت تحصـيل در منـاطق محـروم       ضمناً پذيرفته. گرددغير اينصورت قبولي آنها لغو مي

  .استان خود خدمت نمايند
شوراي عالي انقالب فرهنگـي، مبنـي بـر اختصـاص      21/3/87مورخ  625در راستاي اجراي مصوبه  :در استان هرمزگان ابوموسي شهرستانسهميه داوطلبان  )د

البته . هاي استان هرمزگان، به اين دسته از داوطلبان اختصاص دارد هاي تحصيلي دانشگاه از ظرفيت پذيرش رشته% 40سهميه براي داوطلبان شهرستان ابوموسي، 
سـال در شهرسـتان ابوموسـي،     3مالك بومي جهت استفاده از اين سهميه، سـكونت مسـتمر بـه مـدت      -1تبصره . ستگزينش آزاد الزامي ا% 75كسب حدنصاب 

در دانشـگاه پيـام نـور    % 100هاي استان هرمزگان كسب ننمايند، بصورت  هاي دانشگاه چنانچه داوطلبان واجد شرايط حدنصاب الزم را در رشته -2تبصره . باشد مي
وسسـه محـل   م«نام به  بايست مدارك الزم را در زمان ثبت ها داوطلب مي بديهي است در صورت پذيرفته شدن در اين كدرشته .شوند في ميابوموسي جايابي و معر

  .قبولي ارائه دهد، در غيراينصورت قبولي وي لغو خواهد شد
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  بـراي سـال تحصـيلي    23/9/1393ريـزي علـوم پزشـكي مـورخ      جلسـه شـوراي معـين عـالي برنامـه     چهل و يكمـين  مطابق مصوبه يكصد و  :سهميه بهياران ) ه
بـه بهيـاران واجـد شـرايط     ) بر حسب ميزان متقاضـيان هـر كدرشـته محـل    (هاي كشور  هاي پرستاري در كليه استان محل ظرفيت هر يك از رشته% 5، 95-1394

باشـد، بـديهي اسـت تعريـف      نطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي محل اشتغال متقاضيان معتبر مـي سهميه بهياران در رشته پرستاري در م. يابد اختصاص مي
و يا بهيـاران داراي ديـپلم   دارندگان ديپلم بهياري مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش لذا . باشد استان بومي، استان محل بومي بهيار بر اساس مندرجات كارنامه مي

، چنانچه مجاز به انتخـاب رشـته شـده باشـند، در     اند و در آزمون شركت كرده نمودهو تكميل گذاري  نامي را عالمتتقاضانامه ثبت 25و  22 هايكه بندمورد تأييد، 
كل حاصل از نمرات دروس عمومي و تخصصي گروه آزمايشي علوم تجربي و احتسـاب نمـره درس تخصصـي بهيـاري      هاي پرستاري با نمرهصورت انتخاب رشته

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

  .برخورداري از سالمت كامل جسمي و رواني -2.  1394دارا بودن شرايط عمومي شركت در آزمون سراسري سال  -1  :شرايط عمومي -
دارا بودن حداقل سه سال  -2. دارا بودن گواهينامه اشتغال به خدمت، اعم از دولتي و يا غيردولتي به تأييد دفتر پرستاري محل خدمت -1 :شرايط اختصاصي -

دارا بـودن ديـپلم    -3. از دولتي و يا غيردولتي به عنوان بهيار در استان محل خدمت به تأييد دفتـر پرسـتاري محـل ارائـه خـدمت     سابقه خدمت اعم 
  .دانشگاهي بهياري نظام قديم آموزش متوسطه و يا ديپلم بهياري نظام جديد آموزش متوسطه به اضافه مدرك پيش

هـاي همجـوار را    هاي ايجاد شـده در اسـتان   محل  متقاضيان حق انتخاب كدرشته(باشد  بهيار مي) اشتغال محل(استان بومي، استان محل خدمت  -1 :تذكرات -
نامـه   طول دوره تحصيل و نظام آموزشي مطابق آيـين  -2). در صورت عدم رعايت اين ضابطه در صورت قبولي، قبولي داوطلب لغو خواهد شد. ندارند

شدگان اين آزمون  پذيرفته -3. ريزي علوم پزشكي است و كارشناسي ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه آموزشي مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته
ريـزي   برنامه آموزشي مطابق برنامه آموزشي مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري مصوب شوراي عالي برنامـه  -4. باشند مجاز به انتقال و جابجايي نمي

شود و دانشجو ملزم است  در دوره بهياري گذرانده است در مقطع كارشناسي پيوسته، تطبيق واحد داده نمي هايي كه دانشجو درس. علوم پزشكي است
   .كليه دروس مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري را بگذراند

نامي تقاضانامه ثبت 24و  22 هايكه بند پرورشو   آموزش  وزارت  موزگارانآ  سهميه به ه و مشاور  راهنمايي   رشته  از ظرفيت درصد 80حدود  :سهميه آموزگاران )و
هـاي  ، چنانچه مجاز به انتخاب رشـته شـده باشـند، در صـورت انتخـاب رشـته      اند و در آزمون شركت كرده نمودهو تكميل گذاري  را عالمت

  .يابد مي  اختصاص ،شوندگزينش مي انسانيل حاصل از نمرات دروس عمومي و تخصصي گروه آزمايشي علوم ك با نمرهراهنمايي و مشاوره 

  آموزشـي   ها و مؤسسات ، دانشگاه و فنĤوري  علوم، تحقيقات  وزارت  رسمي  كارمندان  به) شبانه(هاي نوبت دوم  از ظرفيت رشتهدرصد  10حدود  :سهميه كارمندان )ز
  .يابد مي  مربوط اختصاص  استان  بومي ، و فنĤوري  تحقيقاتعلوم،   وزارت به  وابسته  و پژوهشي

و   پزشـكي   علوم  هاي ها و دانشكده دانشگاه  در هر رشته به كاركنان) شبانه(هاي نوبت دوم  رشتهاز ظرفيت پذيرش % 20هاي گروه آموزش پزشكي حدود  در رشته -
را داشـته    اسـتان   در همـان   استخدام  از انواع  يكي  سابقه  سال  سه  حداقل باشند و يا   شرايط بومي  يا داراي  يابد كه مي  اختصاص استان   و درماني  بهداشتي  خدمات
 .باشند
 سـال  35 ،  ايـن وزارت   بـه   وابسته  و پژوهشي  آموزشي  ها و مؤسسات ، دانشگاه و فنĤوري  علوم، تحقيقات  وزارت  رسمي  كاركنان  سهميه  براي  حداكثر سن  -1تبصره 

  .خواهد بود  نام ثبت  هنگام  به  تمام 
هاي علـوم پزشـكي و    ها و دانشكده ريزي علوم پزشكي، كاركنان دانشگاه شوراي دبيران شوراي عالي برنامه 2/2/85مورخ  137با توجه به مصوبه جلسه  -2 تبصره

 .، محدوديتي از لحاظ سن ندارند)شبانه(نوبت دوم هاي  براي پذيرش در دورهخدمات بهداشتي درماني 
 . است  ممنوع  تحصيلي  هزينه  كمك  هرگونه  و يا پرداخت  شهريه  و پرداخت  )شبانه(در دوره نوبت دوم   شده  پذيرفته كاركنان  به  آموزشي   مأموريت  اعطاي -3  تبصره

در   نـام  ثبـت  هنگـام   و بـه   شـدن  پذيرفته  و در صورت  بوده  داوطلب  شخص  عهده  به  ضوابط بومي  به  با توجه  رشته  و انتخاب  شرط سني  رعايت  مسئوليت -4تبصره 
  .گردد مي لغو   وي  قبولي  صورتندر غير اينمايند،   مربوط را ارائه  بايد مدارك  دانشگاه

  :مختلف  هاي سهميه  شدگان پذيرفته  تعهدات  )1-5
  عهـده   بـه   كـه   و اخالقي  شرعي  تعهدات بر  عالوه) ها سهميه  بندي  تقسيم  ضوابط مربوط به  بر اساس( 3و  2  مناطق  از سهميه كه  هاي روزانه دوره گانشد پذيرفته -

د نا شده پذيرفته  كه  اي  رشته در مقطع  تحصيلي  دوره  از گذراندن  پس   اند، بايد متعهد شوند كه برخوردار شده از آن  اي  سهميه  در پذيرش كه  امتيازاتي  دليل   دارند به
، نسـبت بـه ايفـاي    )هاي ذيربط به تشخيص سازمان(تحصيل در هر يك از نقاط ايران   دو برابر زمان  مدت به )  عمومي وظيفه   خدمت از انجام   پس برادران   براي(

تعهـد   از اتمـام    را نيـز پـس    رايگان شدگان بايد تعهد آموزش  و كليه پذيرفته  نبوده رايگان   تعهد آموزش  از اجراي تعهد مانع   مفاد اينضمناً . تعهد خود اقدام نمايند
 .دهند  انجام  فوق
 از اعـالم   ، پـس  عالي  موزشآ  ها و مؤسسات دانشگاه  سراسري  آزمون  ريزي مطالعه و برنامه  كميته 24/9/1375  مورخ  در جلسه  متخذه  تصميمات  بر اساس  :1 تبصره

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

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

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

  هاي ها و سازمان وزارتخانه  كه  را در مناطقي  رايگان  از آموزش  استفاده  خود، تعهد مربوط به تحصيل  زمان  برابر مدت  يك  مدت به )  عمومي  ظيفهو  خدمت  از انجام
 . يندنما  كنند، خدمت مي  ذيربط تعيين

 بـدون (  تحصـيل  دوره  از پايـان    پـس   سـال   يك  ظرف كه   در صورتيهاي تحصيلي دوره روزانه،  در رشتهو ايثارگران  3و  2، 1كنندگان از سهمية مناطق  استفاده -
 بر استرداد دو برابر هزينـه   كه عالوه  وزارت ذيربط مجاز و مختار است ،استنكاف نمايند  خدمت به نحو فوق از انجام )  برادران براي   عمومي وظيفه   خدمت  احتساب 
  .نمايد  مذكور خودداري  خدمت  تا انجام  تحصيلي  مدارك  ، از تحويل تحصيل  مدت  دانشجو در طول  سرانه 
  .نمايند  عمل  متبوع  وزارتيا  سازمان  از طرف  قرارداد منعقد شده  ها موظفند بر طبق  نهادها و وزارتخانه  هاي  بورسيه -
، پيـام نـور، غيرانتفـاعي،    )شـبانه (ها به غير از دوره روزانه، اعم از نوبت دوم  ساير دورههاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در  دانشگاهپذيرفته شدگان  -

 . مجازي، نيمه حضوري و پرديس خودگردان تعهد خدمت ندارند
هـا و   سازمان نياز در صورت  شدن التحصيل  از فارغ  پس  بايد متعهد شوند كه  مختلف  هاي سهميه  تحصيلي ذيربط در كليه  هاي كليه رشته  انشدگ پذيرفته :مهم  تذكر

  مـذكور، در بخـش    هـاي  هـا و ارگـان   نيـاز سـازمان    عـدم   مراجع ذيصالح در صورت  تشخيص  و به  اسالمي  انقالب  ها و نهادهاي و ارگان  دولتي  ادارات
  .نمايند  خدمت  كار و امور اجتماعي  وزارت  و معرفي  به تشخيص  خصوصي
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  :گزينش بومي )1-6
، بر اساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگـي بـه شـرح    )گزيني بدون بومي (صورت كشوري   اي، قطبي و گزينش به گزينش بومي بصورت بومي استاني، ناحيه

 . گردد اعمال مي 1394زير در آزمون سراسري سال 
  :گزيني برخي از اهداف بومي -

  .)خانواده و مشكالت اقتصادينظير مشكل كمبود خوابگاه، افت تحصيلي ناشي از دوري (كاهش مشكالت اقامتي و معيشتي دانشجويان و دانشگاه  -1
  .هاي درون كشوري كاهش مهاجرت -2
  .مند گردند هاي بومي بهره گزينش بومي باعث خواهد شد تا داوطلبان هر ناحيه با امتيازات در نظر گرفته شده، بتوانند از امكان قبولي بيشتر در رشته -3

  :هاي تحصيلي بندي رشته دسته -
  .شوند مي  بندي  جدول زير، تقسيم  شرح  و به  دسته 4  كشور به  در سطح  ماهيت و گسترش  به  با توجه  تحصيلي  مختلف  هاي رشته : تحصيلي  هاي رشته  بندي دسته -

  

  توضيح  هاي رشته

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

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

  اي ناحيه 

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

 .اند دفترچه راهنما مشخص گرديدهآزمايشي مختلف در اين 

 قطبي 

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

 .اند آزمايشي مختلف در اين دفترچه راهنما مشخص گرديده

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

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

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

  .شود و دو سال آخر دبيرستان براي داوطلبان نظام جديد در استان باشد، داوطلب بومي آن استان تلقي مي
حصيلي سه سال آخر داوطلبي در يك استان نباشد، استان محل تولد داوطلـب بـه عنـوان اسـتان بـومي وي در نظـر گرفتـه        در صورتي كه محل اخذ مدرك ت )ب

  .شود مي
  .اند، استان محل تولد، استان بومي اينگونه داوطلبان تلقي خواهد شد داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را در خارج از كشور گذرانيده )ج
اند و همچنين استان تولد ايشان نيز خـارج از كشـور بـوده اسـت، اسـتان بـومي ايـن قبيـل          سه سال آخر محل تحصيل را خارج از كشور گذرانيدهداوطلباني كه  )د

 .داوطلبان تهران خواهد بود
  مجاور، يـك   چند استان  از مجموع  :كشور بومي  نواحي  بندي دسته*  

  .باشد ذيل مي  جدول  شرح  به  بومي  نواحي. گردد ايجاد مي  بومي  ناحيه
 كشور  بومي  نواحي  بندي دسته  جدول

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

 كشور  بومي  هاي قطب  بندي دسته  جدول

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هـاي مختلـف توزيـع     به صورت ذيل در دوره) ب(توجه به نوع گزينش رشته مطابق جدول  ، بادرصدي سهميه ايثارگران 25پس از كسر ظرفيت هر كدرشته محل 
  :شودمي
هـاي منـاطق   كدرشته محل به نسبت تعداد شركت كنندگان هر يك از سـهميه  هايي كه نوع گزينش آنها كشوري است ظرفيت هر در رشته :هاي كشوريرشته -

  .شود يك، دو، سه و خانواده شهدا به تعداد كل شركت كنندگان هر گروه آزمايشي تعيين مي
اوطلبان آزاد و مابقي آن بـه نسـبت   درصد ظرفيت به د 20بوده، حدود ) اي، استاني قطبي، ناحيه(هايي كه نوع گزينش آنها بومي  در رشته محل :هاي بوميرشته -

به تعداد كل شركت كنندگان آن بوم در هـر  ) قطب، ناحيه، استان( هدر بوم مربوطهاي مناطق يك، دو، سه و خانواده شهدا  يك از سهميه تعداد شركت كنندگان هر
  .يابدگروه آزمايشي اختصاص مي

درصد از ظرفيت  40) الف(هاي پرمتقاضي دوره روزانه مطابق جدول  كدرشته محل مربوط به رشته براساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در هر: 1تبصره 
  .شودضمناً نيمي از ظرفيت خالي مانده سهميه رزمندگان نيز به داوطلبان آزاد اختصاص داده مي. يابد باقي مانده، به داوطلبان آزاد اختصاص مي

  .يابد ان به داوطلبان آزاد اختصاص ميظرفيت خالي مانده سهميه ايثارگر: 2تبصره 
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  رمتقاضيهاي پ جدول رشته) الف(جدول 
 ها عناوين رشته گروه آزمايشي
 صنايع يمهندس و مهندسي معماري عمران، يكامپيوتر، مهندس يمكانيك، مهندس يبرق، مهندس يمهندس علوم رياضي و فني

دامپزشكيپزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و  علوم تجربي
حقوق، روانشناسي و حسابداري علوم انساني

  .باشدبه شرح جدول ذيل ميهاي مختلف نوع گزينش دوره
 مختلفهاي  هاي تحصيلي دوره نحوة گزينش رشتهجدول ) ب(جدول 

 نوع گزينش نام دوره
  هاي آزمايشي مشخص شده است هاي تحصيلي هر يك از گروه اي يا قطبي يا كشوري است كه در جدول رشته استاني يا ناحيه  روزانه 

بومي استاني )شبانه(نوبت دوم 
اي بومي ناحيه غيرانتفاعيغيردولتي و 
بومي استاني نيمه حضوري

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

ومي آن شهرستان و بپيام نور در هر شهرستان به داوطلبان آموزشي دانشگاه هاي مراكز يا واحدهاي  از ظرفيت رشته %70حدود  نور دانشگاه پيام
 .يابد هاي تحت پوشش مركز يا واحد پذيرنده تخصيص مي ظرفيت به داوطلبان بومي شهرستان %30حدود 

  

  :تتوضيحا
گزينـي انجـام    در گزينش داوطلبان متقاضي سـهميه ايثـارگران، بـومي   ) 2 .گيرد گزيني صورت نمي كشوري است، بوميصورت   ي كه گزينش آنها بهيها در رشته) 1

باشـد كـه در سـتون توضـيحات جـدول       صورت خاص مـي  سسات آموزش عالي، بهؤها و م هاي تحصيلي تعداد معدودي از دانشگاه گزينش برخي از رشته .شود نمي
هـاي   گـزينش اغلـب رشـته   ) 4 .بـه صـورت كشـوري اسـت    ) ها بورسيه(هاي تحصيلي داراي شرايط خاص  گزينش اغلب رشته) 3. تمربوطه، به آن اشاره شده اس

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

  .مقررات اعمال خواهد شد
ـ   و  14/3/66مـورخ  شوراي عالي انقالب فرهنگـي  جلسه سي و سوم بر اساس مصوبه  :پذيرش دانشجو در مناطق محروم مين نيـروي متخصـص   أبـه منظـور ت

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

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

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

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

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

  .ايند، كه الزم است داوطلبان در زمان انتخاب رشته به آن دقت نممتفاوت استبر اساس جداول فوق ها يك از دوره
 :عالي  آموزش ها و مؤسسات در دانشگاه  تحصيل  ضوابط و شرايط كلي )8- 1
خـود را    تحصـيل   محـل   عالي  آموزش  يا مؤسسه  دانشگاه  و ضوابط خاص  و نيز مقررات  عالي  آموزش ورود به  عمومي   مقررات كليه   است  دانشجو موظف و مكلف -

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

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

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

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

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

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

 .رفتار خواهد شد  با وي دانشجويان  
هاي موجود بـين تمـامي متقاضـيان، پـذيرش آن دسـته از       توزيع عادالنه فرصت ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و لزوم با توجه به محدوديت امكانات دانشگاه -

. باشـد  پـذير نمـي   امكان) روزانه(اند، در همان دوره  اي به اتمام رسانيده تحصيالت خود را در رشته) آموزش رايگان(داوطلباني كه قبالً با استفاده از امكانات دولتي 
تواننـد، بـا    در همان مقطع متقاضي شوند و يا در صـورت قبـولي در دوره روزانـه مـي    ) شبانه(وانند براي دوره نوبت دوم ت اين قبيل داوطلبان در صورت تمايل مي

  .، در رشته مربوط ادامه تحصيل نمايند)شبانه(پرداخت شهريه همانند دانشجويان دوره نوبت دوم 
باشند و  هاي علوم پزشكي نمي مجاز به استفاده از تسهيالت آموزش رايگان در مقطع دكتراي رشتهها،  التحصيالن مقطع كارشناسي دوره روزانه دانشگاه فارغ: تبصره

  .ها، ملزم به پرداخت شهريه مصوب از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهند بود در صورت پذيرفته شدن در اين رشته
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به شرط آن كه دوره فوق با مجوز شوراي گسـترش آمـوزش عـالي وزارت علـوم، تحقيقـات و      ) معادلدارندگان مدرك (هاي معادل كارداني  اموختگان دوره دانش -
سراسري براي ادامـه تحصـيل در مقطـع      توانند با همان مدرك معادل در آزمون فناوري برگزار شده باشد و مدارك معادل آنان مورد تأييد وزارت متبوع باشد، مي

 .   رفته شدن ادامه تحصيل دهندباالتر شركت نمايند و در صورت پذي
بـه    بازگشت و ادامه تحصـيل   حق ،شوند يا نشوند  سال جاري پذيرفته  در آزمون سراسري كه  از اين  اعم  عالي   آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه  انصرافي دانشجويان  -

 .خود را ندارند قبلي  رشته  
اين دفترچه  چهارمفصل   3شماره   وستپيها و مؤسسات آموزش عالي در  شرايط اختصاصي دانشگاه  ، در جدول عالي  آموزش  از مؤسسات  برخي  شرايط اختصاصي -

  .است راهنما درج شده 
 :عالي  آموزش  و مؤسسات ها مختلف دانشگاه  تحصيلي  هاي  در رشته دانشجو  پذيرش و ضوابط   شرايط) 1-9

  :شرايط و ضوابط كلي )1-1-9
در دوره يـا    رشـته   انتخـاب   به مندرجات كارنامـه اوليـه مجـاز بـه      با توجه مربوط شركت كرده،   هاي آزمايشي ا گروهي  گروه  در آزمون كه  يشرط  به  داوطلبان  كليه - 

 هـاي  تواننـد رشـته   شند، ميبوده و حائز شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي اعالم شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور باذيربط ها و مؤسسات  دانشگاه
 هاي مختلف را از گروه آزمايشي ذيربط استخراج و بر اساس توضيحات اين دفترچه راهنما و از طريق اينترنت و به صورت صحيح در فرم انتخـاب   دوره  تحصيلي 

  .نمايند  رشته وارد
هـاي   هاي آزمايشي و در زيرگـروه  در هر يك از گروه(هاي تحصيلي  ز رشتههاي تحصيلي و همچنين مواد امتحاني و ضرايب دروس هر يك ا نحوه انتخاب رشته -

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

مقطع 
 تحصيلي

 اي ي حرفهادكتر كارشناسي ارشد پيوستهكارشناسيكارداني

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

 5/9 7 7 5 5 4 3 2 )سال( مدت
  
  .ندارندمحدوديتي انتخاب،  150ها تا سقف  هاي تحصيلي هر يك از دوره از نظر تعداد انتخاب كدرشته ،داوطلبان واجد شرايط، در صورت مجاز بودن -
، حـداكثر تـا تـاريخ    نـام  ثبـت بايست ضمن داشتن شرايط و ضوابط منـدرج در دفترچـه راهنمـاي     براي شركت در آزمون ميسنوات قبل، دانشجويان دوره روزانه  -

 . در غير اينصورت حتي در صورت قبولي در اين آزمون قبولي آنها باطل خواهد شد. دادند اي كه در آن مشغول تحصيل هستند انصراف مي از رشته 30/11/93
عالي و همچنين دانشگاه پيام نـور و مؤسسـات     ها و مؤسسات آموزش دانشگاه  پرديس خودگرانحضوري، مجازي و  ، نيمه)شبانه(نوبت دوم هاي  دانشجويان دوره -

 .نام و شـركت نماينـد   توانند بدون انصراف از تحصيل در آزمون سراسري ثبت كنند، مي آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي
  .رشته قبولي قبلي خود انصراف قطعي حاصل نمايندنام در رشته قبولي جديد، الزم است از   بديهي است در صورت موفقيت و قبل از ثبت

عـالي و همچنـين دانشـگاه پيـام نـور و        ها و مؤسسات آمـوزش  دانشگاهپرديس خودگردان حضوري، مجازي و  ، نيمه)شبانه(نوبت دوم هاي  در دوره  شدن پذيرفته -
  .شود نمي  محسوب  سراسري  مجاز در آزمون  قبولي  حداكثر دو نوبتاز   قبولي  نوبت  يك  عنوان  بهمؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي 

نامه ميهمـاني و انتقـال    ها و مؤسسات آموزش عالي، بر اساس آيين انتقال و تغيير رشته دانشجويان پذيرفته شده در هر يك از مؤسسات آموزشي به ساير دانشگاه -
شدگان در صورت درخواست تغيير رشته پذيرفتهضمنًا . مان انتخاب رشته و دانشگاه دقت الزم را داشته باشندلذا داوطلبان الزم است در ز .پذيرد دانشجو انجام مي

 .اقدام نمايندمربوط نامه آموزشي  بايست از طريق مؤسسه آموزشي يا دانشگاه محل قبولي خود و بر اساس آئينيا انتقال و يا هر دو به صورت توأم، مي

  :تحصيلي دوره روزانههاي  رشته )2-1-9
ها را توانند اينگونه رشتهاند، ميها و مؤسسات آموزش عالي شدههاي دوره روزانه دانشگاهمنحصراً داوطلباني كه بر اساس كارنامه اوليه، مجاز به انتخاب رشته -

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

يـا   نمـوده    نـام   ذيربط ثبـت   عالي  آموزش  در مؤسسه  خواه) متمركز متمركز و يا نيمه  هاي از رشته  اعم( 1393سال   سراسري  آزمون  روزانه  هاي دوره  شدگان پذيرفته -
  است  بديهي. اند را نداشته) 1394 سال  سراسري  آزمون(  جاري  سال  سراسري  در آزمون  و شركت  نام ثبت  حق از تحصيل  قطعي  انصراف  با دادن تي باشند، ح  ننموده

 .رفتار خواهد شد  مربوط با آنان  برابر مقررات  جاري  سال در آزمون   شركت  در صورت
به عنوان يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي در آزمون سراسري ، )متمركز اعم از متمركز و يا نيمه( روزانه دورههاي تحصيلي  يك از رشته هرشدن در پذيرفته -

 .گرددتلقي مي
هاي تحصيلي ه بعد، يك بار در رشتهب 1376به بعد و داوطلباني كه با استفاده از سهميه شاهد از سال  1368داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان از سال  -

يا نكرده باشند، مجاز به استفاده  نام كردهانصراف داده يا در رشته قبولي ثبتقبولي شوند، اعم از اينكه از رشته دوره روزانه در آزمون سراسري پذيرفته شده يا مي
  .نخواهند بود مربوطهاي مجدد از سهميه

  .مراجعه نماييدذيربط ها به سايت اينترنتي دانشگاه  ها و امكانات رفاهي دانشگاه اهبراي اطالع از وضعيت خوابگ: مهم *
   :و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران) مراكز تربيت معلم سابق(هاي دانشگاه فرهنگيان  هاي تحصيلي پرديس رشته )3-1-9

هاي مختلف  هاي اسالمي و نياز دوره وزارت آموزش و پرورش براي تامين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود، متناسب با مباني و ارزش
و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، از ميان داوطلبان واجد شرايط دانشجو ) مراكز تربيت معلم سابق(تحصيلي در كارشناسي پيوسته براي دانشگاه فرهنگيان 

اين دفترچه راهنما و م چهارفصل  2مندرج در پيوست شماره (هاي عمومي و اختصاصي و ساير شرايط و ضوابط  داوطلبان در صورت احراز صالحيت. پذيرد مي
  . در صورت قبولي، ادامه تحصيل نمايند و موفقيت در مراحل مزبور توانند پس از انتخاب رشته و مي) هاي بعدي آزمون اطالعيه

م چهـار فصـل    2در پيوست شـماره  كه ها  اينگونه رشتهدر صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي  شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش،همچنين 
ي ويـژه  هـا  مقطع تحصـيلي تمـامي رشـته    .نماينداقدام ها  محلرشته اين كدانتخاب نسبت به ها   محل رشتهكدو با توجه به جدول  درج گرديده اين دفترچه راهنما

هـاي دانشـگاهي    در پرديسها  اين رشتهمحل تحصيل . پذيرد صورت مي) بدون آزمون(پذيرش دانشجو در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي و كارداني  شاغلين،
  .ها درج شده است مقابل هر يك از كدرشته محلدانشگاه فرهنگيان خواهد بود كه در 
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  :)شبانه( دوم  نوبت  دوره  تحصيلي  مختلف  هاي رشته )9- 4-1
  
  
  
  
  

  
  
) شـبانه (نوبت دوم   ايجاد دوره  طرح  نامه آيين در  كه  مگر در مواردي. خواهند بود  روزانه  دوره  دانشجويان  آموزشي  مقررات  تابع) شبانه(نوبت دوم   دوره  دانشجويان -

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

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

  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  .موارد لزوم بايد مرخصي بدون حقوق دريافت نمايندكارمندان در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي در  -
  : حضوري نيمه  هاي دوره  تحصيلي  مختلف هاي  رشته )9- 5-1
مين خوابگاه، وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان را نخواهند أحضوري به هيچ وجه امكان ت هاي نيمه دوره مجري  عالي  آموزش   ها و مؤسسات دانشگاه -

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

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

  .شود اعطاء مي» حضوري بوده است آموزش اين دوره به طريق نيمه«و فنĤوري با ذكر كلمه 
  .گردد بر اساس مقررات مربوط شهريه اخذ مي ،ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه »حضوري نيمه«هاي  از دانشجويان دوره -
هاي مربوط تعيين و از پذيرفتـه   هيأت امناي دانشگاه مصوبات، بر اساس حضوري هاي نيمه ورهبر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه د -

نماينـد،   نسبت بـه پـذيرش دانشـجو اقـدام مـي     » حضوري نيمه«هاي  ها و مؤسسات آموزش عالي، كه در دوره شگاهدانلذا آن دسته از . شدگان دريافت خواهد شد
  .ندو به اطالع داوطلبان برسانموظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج 

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

  :شرايط تحصيل در دانشگاه پيام نور* 
شرايط و ضوابط ذيل نيز بـه اطـالع   ) شرايط و ضوابط دانشگاه پيام نور(شماره يك آزمون سراسري  دفترچه 42و  41در صفحات عالوه بر شرايط و ضوابط مندرج 

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

  .ه نماينددانشگاه پيام نور مراجعپايگاه اينترنتي هاي اين دانشگاه به  لذا داوطلبان براي كسب اطالع از ميزان شهريه. دريافت خواهد شد
  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -

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

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

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

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

  :شيوه آموزش در دانشگاه پيام نور
هـاي آموزشـي و تجهيـز     فنـاوري گيـري از   است و دانشگاه با بهره...) نيمه حضوري، الكترونيكي و (آموزش در دانشگاه پيام نور مبتني بر نظام آموزش از راه دور  -

هـاي آموزشـي    توانسته اسـت كـالس   DVDپاورپوينت و يا سيستم تلويزيون و  ،هاي دروس نظري به تجهيزات نوين ويدئو پروژكتور و نمايشگر اساليد كالس
البتـه طبـق ضـوابط آموزشـي دانشـگاه      . نمايـد ريزي و ارائه  ها برنامه هاي درس سنتي ساير دانشگاه خود را در قالب ساعات محدودتري نسبت به ساعات كالس

  . باشد هاي عملي الزامي مي هاي درس اختياري بوده و فقط شركت در كالس حضور دانشجويان در كالس
  :انتخاب محل تحصيل

نشگاه در صورتي كه داراي يكي از شـرايط  و با ارائه گواهي معتبر مورد تأييد دا) براي كاركنان دولت(داوطلبان بايد با توجه به شهرستان محل سكونت يا اشتغال  -
  .درج نمايند انتخاب رشته اينترنتيزير باشند، نسبت به انتخاب رشته از مراكز يا واحدهاي دانشگاه پيام نور اقدام و در فرم 

 4وست شـماره  پيهاي زير پوشش مركز يا واحد دانشگاه طبق جدول مربوط در  محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان يا بخش -
  .اين دفترچه راهنمام چهارفصل 

زير پوشش مركـز يـا واحـد دانشـگاه طبـق جـدول       هاي  در شهرستان يا بخش 31/6/1394تا  1/7/1392دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پيوسته از تاريخ  -
  .اين دفترچه راهنمام چهارفصل  4وست شماره پيمربوط در 

هاي زير پوشش مركز يا واحد دانشـگاه طبـق جـدول مربـوط در      در شهرستان يا بخش 31/6/1394تا  1/7/1393محل تولد و سال آخر اقامت داوطلب از تاريخ  -
  .دفترچه راهنمااين م چهارفصل  4وست شماره پي

اين دفترچه راهنمـا،  م چهارفصل  4وست شماره پيبا توجه به جدول مربوط در ) با توجه به حكم اشتغال(در صورت شاغل بودن بر اساس شهرستان محل خدمت  -
  .رشته و مركز آموزشي محل تحصيل خود را انتخاب نمايد

هاي زير پوشش  هنر و فني و مهندسي محدوده جغرافيايي پذيرش دانشجو عالوه بر جدول شهرستان موزشيهاي آ هاي مربوط به گروه در كليه رشته محل :1 تذكر
  .شود استاني هم انجام مي ـمراكز و واحدهاي ذيربط به صورت بومي 

اقـدام بـه پـذيرش دانشـجو      1394كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه
معذور  جـدبطور ) شبانه(نمايند، از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و تسهيالت رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم  مي
 .مايندشهر محل سكونت خود را انتخاب ن/ شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته  لذا به داوطلبان توصيه مي. باشند مي



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

  فصل اول  9صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

  .توجه داشته باشند 1394يك آزمون سراسري سال  دفترچه راهنماي شماره 42مندرج در صفحه  »خيلي مهمتذكر «داوطلبان بايد به  :2 تذكر
باشـند و در صـورت تمايـل     كارمندان مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور با هر وضعيت استخدامي مجاز به انتخاب رشته از مركز يا واحد محل اشتغال خود نمـي  -

و يا مهمان شدن به مركز يا واحد محل اشتغال آنها قابل عالوه بر اين در صورت دانشجو شدن، تقاضاي انتقال . توانند ساير مراكز و واحدها را انتخاب نمايند مي
  .باشد بررسي نمي

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

  .اعطاء خواهد شد  و فنĤوري  ، تحقيقات علوم  مربوط برابر ضوابط وزارت  مدرك  التحصيالن فارغ 
  . ندارند  دانشجويان  و غذاي  ، خوابگاه مسكن  تأمين  به  نسبت  تعهدي  غيرانتفاعي ـغيردولتي   عالي  آموزش  مؤسسات -
و   مـديريت   سـازمان   از طـرف   مؤسسـه   بـه   بودجـه   تخصـيص   در صورت و فنĤوري   ، تحقيقات علوم  وزارت نامه  با آيين مطابق   تحصيلي توانند از وام مي  دانشجويان -

  .نمايند  كشور استفاده  ريزي برنامه
ات هيـأت امنـاي   مصـوب ، بر اساس غيرانتفاعيها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ   انشگاهبر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه د -

كـه در آزمـون    غيردولتي ـ غيرانتفـاعي  ها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاهكليه لذا . مربوط تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شدو مؤسسات  ها دانشگاه
  .نا را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايند، موظفند جداول شهريه مصوب هيأت امنمايند سراسري نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي

  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
  : )الكترونيكي(هاي مجازي  دوره  تحصيلي  هاي رشته )9- 8-1
هـاي   اي، نشـريه  هـاي چندرسـانه   الكترونيكـي مثـل كـامپيوتر، اينترنـت، ديسـك     هـاي   گيري از سيستم طور كلي بهره ا آموزش الكترونيكي به يآموزش مجازي  -

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

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

اين حالت بيشتر در مواقعي كه كالس حالت تكنيكي داشته، مثال واحدهاي آزمايشگاهي و . مان وارد سيستم اينترنت شوندزند كه استادان و دانشجويان همكن مي
 .شود يا در صورتي كه تجربه كردن فرآيندها و گرفتن بازتاب و نتيجه فوري ضرورت دارند، انجام مي

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

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

شـوند   ها پذيرفته مي داوطلباني كه در اين دوره. كت نمايدها بدون محدوديت شر تواند در مقاطع باالي دانشگاه در سطح جهاني نيز مورد قبول است و دانشجو مي
 .حداقل بايد داراي يك دستگاه كامپيوتر بوده و امكان دسترسي به اينترنت پرسرعت را داشته باشند

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

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

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

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

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

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

  .خواهند بود  مربوطه  دانشگاه  در قبال  مالي  تعهدات  رعايت  به  ملزم  شدگان رفتهپذي -
   ):اوليه(كارنامه نتايج علمي  )2

 :سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور بـه آدرس     تواننـد بـا مراجعـه بـه سـايت اينترنتـي        ، مـي 1394سراسـري سـال   حاضـر در جلسـه آزمـون    هر يك از داوطلبـان  
www.sanjesh.org  را مالحظه نمايند روش زير كارنامه خود سهبه يكي از ) اوليه(كارنامه نتايج علمي و وارد شدن به بخش مشاهده:  

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

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

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

تولد، استان بومي، ناحيه  آموزي، كد منطقه اخذ ديپلم، محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي ، محل اخذ ديپلم، محل اخذ سال ما قبل ديپلم، محل اخذ ديپلم، كد دانش
 ). است ن دفترچه درج شدهيا 6و  3 ترتيب در صفحاتنحوه تعيين سهميه و استان بومي داوطلب به ( بومي و قطب بومي

 است، شامل هاي آزمايشي كه شركت كرده مشخصات آزموني داوطلب در هر يك از گروه : 
در سهميه   ها، رتبه نمره كل در هر يك از زيرگروهدرصد تĤثير سوابق تحصيلي، يك از دروس عمومي و اختصاصي،  در هر) به درصد(نمرات خام  شماره داوطلبي،

رتبه كل در سهميه، ها،  ماكزيمم نمره كل زيرگروههاي پرستاري ويژه بهياران،  ها، نمره كل براي رشته يك از زيرگروه كشوري در هر ها، رتبه يك از زيرگروه در هر
هاي روزانه و  در دوره(بودن  رشته    خصوص مجاز به انتخاب كشوري، وضعيت داوطلب در ، رتبه))شبانه(نوبت دوم هاي روزانه و  دوره(در سهميه  آخرين رتبه مجاز

 ،فرهنگيان ويژه هاي با نوع پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي، و رشته غيرانتفاعي و نور ، پيامپرديس خودگردانحضوري و مجازي و  ، نيمه)شبانه(وبت دوم ن
نور، غيرانتفاعي، آموزگار، بهيار  پيامدر خصوص مراكز (هايي كه  مندي و وضعيت اطالعات داوطلب و عالقه)) مراكز تربيت معلم سابق(و دانشگاه فرهنگيان بهياران 

 .، اعالم نموده است)و كارمندي



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

  فصل اول  10صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

= 

= 

1رابطه ( نمره كل سوابق تحصيلي 
 داوطلب در زيرگروه الف

2رابطه (   آزموننمره كل 
در زيرگروه الفداوطلب 

  ه الفوداوطلب در زيرگرنمره كل  3رابطه (
 با احتساب سوابق تحصيلي

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

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

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

اختصاصي  با توجه به ناهمگوني و ناهمترازي نمرات دروس مختلف امتحاني در يك گروه آزمايشي كه ناشي از نابرابري سطح دشواري دروس مختلف عمومي و
براي تعيين نمره تراز، الزم است تمامي نمرات خام كلية داوطلبان در هر گروه آزمايشي و هر درس در دسترس باشد؛ بنابراين، . شود مياست، نمرات خام تراز 
  .پذير نيست توسط داوطلب امكان) اعم از عمومي و اختصاصي(يافتن نمره تراز دروس 

انگين وزني نمرات تراز دروس عمومي و دروس اختصاصي وي با توجه به ضريب هر درس در نمره كل هر داوطلب در هر زير گروه، مي: نمره كل در زير گروه -
  .شود برابر مي 3شود كه ضريب دروس تخصصي  متذكر مي. باشد آن زير گروه مي

مجلـس شـوراي اسـالمي، در آزمـون      10/6/92مصوب » ها و مراكز آموزش عالي كشور سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه«در راستاي اجراي قانون  ) 1 تبصره
 1384هـاي   هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي كه ديپلم خود را طـي سـال   ، آن دسته از ديپلمه1394سراسري سال 

حـداكثر  اند و يك يا چند درس آنها بصورت نهايي و سراسري برگزار شده، مشمول سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجـود   اخذ نموده 1393لغايت 
  .در گزينش نهايي اعمال خواهد شد قطعيدرصد و بصورت تأثير  25به ميزان 

 ---------------------------------------------------------------------------------  
                                                    مجموع ضرايب دروس عمومي مؤثر ديپلم+  3× ) مجموع ضرايب دروس اختصاصي مؤثر ديپلم(                                          )ضريب مربوطه×تراز دروس عمومي مؤثر ديپلم اتنمر(مجموع  + 3 × )ضريب مربوطه×تراز دروس اختصاصي مؤثر ديپلم اتنمر(مجموع 

  

  

  

                         )    ضريب مربوطه×نمرات تراز دروس عمومي آزمون(مجموع +  3× ) ضريب مربوطه× نمرات تراز دروس اختصاصي آزمون (مجموع        
                        مجموع ضرايب دروس عمومي آزمون                                 +  3× ) مجموع ضرايب دروس اختصاصي آزمون(                           

  :شود تأثير داشته باشد، نمره كل نهايي داوطلب در زيرگروه الف به شكل زير محاسبه مي xاگر سوابق تحصيلي با ضريب  -
  

   = x )نمره كل سوابق تحصيلي داوطلب در زيرگروه الف) + (x-1) (نمره كل آزمون داوطلب در زيرگروه الف(         
  

  .است ارائه شده، )1شماره جدول (ذيل ميزان سوابق تحصيلي در نمره كل داوطلبان است كه در جدول  X، مقدار 3در رابطه 
 ---------------------------------------------------------------------------------  

ديپلم داوطلب با گـروه آزمايشـي وي يكسـان باشـد،      نوعبطوري كه اگر (است  %25و حداكثر  قطعيبا تأثير همانگونه كه ذكر شد ميزان تأثير نمرات دروس ديپلم 
ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي متفاوت باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر وي بر اساس دروس مـؤثر موجـود    نوعاما اگر . خواهد بود% 25ميزان تأثير دروس مؤثر 

  ).شود جايگزين مي% 25محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره كل به جاي 
  و نوع ديپلم ميزان تأثير سوابق تحصيلي در نمره كل داوطلبان به تفكيك گروه آزمايشي -1ل شماره جدو

 گروه آزمايشي
 

  نوع ديپلم 

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

1  2  3  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  
  25 9/11 9/11 9/11  4/7  7  9/7  9/8  7  1/8  7/7 3/10  7/9 8/6 5/19 2/20  16 9/17 2/18  25  25  25  رياضي فيزيك

  25 9/11 9/11 9/11  4/7  7  9/7  9/8  7  1/8  7/7 3/10  7/9 8/6  25  25  25  25  25 6/18 7/17 1/17  تجربيعلوم 
  25 9/11 9/11 9/11  9/5  5/5  2/6  9/4 5/5  25  25  25  25  25  7/6  9/5  5/5  2/5  2/6  9/7  7/6  2/7  انسانيعلوم 

  25 9/11 9/11 9/11  9/5  5/5  2/6  9/4 5/5  25  25  25  25  25  7/6  9/5  5/5  2/5  2/6  9/7  7/6  2/7  اسالمي علوم و معارف
باشد، ضرايب اين دروس  مي 1393تا  1384هاي  براي داوطلبان مشمولي كه نمرات دروس امتحاني آنها به طور كامل موجود نيست، يا سال اخذ آنها به غير از سال: توجه* 

  .از درصد سوابق تحصيلي كسر خواهد شد
  

 :ها بهـــرت )3-2
كـل برابـر     داوطلبـان چنانچـه نمـره   . شود دهي مي كل داوطلبان در هر زيرگروه و هر سهميه به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه  نمره :زيرگروهدر سهميه در هر   رتبه

تعداد داوطلبان شركت كننده با سهميه مشابه داوطلب در گروه آزمايشي مربوط نيز در اين . رتبه يكساني خواهند داشت ،باشند داشته 
  .شود قسمت اعالم مي

كل برابر رتبـه    ا نمرهداوطلبان ب. شود دهي مي كل داوطلبان در هر زيرگروه بدون اعمال سهميه به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه  نمره : كشوري در هر زيرگروه  رتبه
  .شود تعداد داوطلبان گروه آزمايشي مربوط نيز در اين قسمت اعالم مي. يكساني خواهند داشت

  .شود پرستاري براي بهياران محاسبه مي نمره كل رشته ،4ب يبا اضافه كردن درس تخصصي بهياري با ضر :هاي پرستاري ويژه بهياران نمره كل براي رشته
. شـود  دهي مي هاي هر داوطلب استخراج شده و اين نمره داوطلبان در هر سهميه به ترتيب نزولي مرتب شده و رتبه كل زيرگروه  نمرهماكزيمم  :سهميهرتبه كل در 

ب اين رتبه فقط جهت اطالع داوطلب درج گرديده اسـت و بـراي انتخـا   (باشند رتبه يكساني خواهند داشت  برابر داشته   داوطلبان چنانچه نمره
داوطلبـان بـراي مقايسـه خـود بـا دوسـتان و ديگـر        . در هر زيرگروه توجه شـود » بدون سهميه«رشته بايد به رتبه در سهميه و رتبه كشوري 

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

گرفتن سهميه داوطلبـان ايـن نمـره بـه ترتيـب نزولـي مرتـب شـده و          نظر هاي هر داوطلب استخراج شده و بدون در كل زيرگروه  نمرهماكزيمم  :كشوري رتبه كل 
اين رتبه فقط جهت اطالع داوطلب درج گرديده است و براي انتخاب رشـته  ( برابر رتبه يكساني خواهند داشت  داوطلبان با نمره. شود دهي مي رتبه

داوطلبان براي مقايسه خود با دوستان و ديگر داوطلبان مشـابه  . در هر زيرگروه توجه شود» بدون سهميه«بايد به رتبه در سهميه و رتبه كشوري 
  ).را مالك قرار دهندكشوري كل  وجه نبايد رتبه  هيچ  خود، به



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

  فصل اول  11صفحه   شرايط، ضوابط و كليات پذيرش دانشجو
 

 : اير توضيحاتس) 2- 4
دانشـگاه  سسـات آمـوزش عـالي    ؤمندي خود را جهت تحصـيل در مراكـز و م   چنانچه داوطلب عالقه: هايي كه اعالم نموده است مندي وضعيت داوطلب و عالقه -

  .شود غيرانتفاعي اعالم كرده و يا آموزگار، بهيار و كارمند باشد، وضعيت او در اين قسمت درج مي و مؤسسات آموزش عالي نور پيام
حضوري و مجازي  ، نيمه)شبانه(نوبت دوم هاي روزانه و  چنانچه داوطلب مجاز به انتخاب رشته در دوره: بودن  رشته  خصوص مجاز به انتخاب وضعيت داوطلب در -

مراكز تربيت (و دانشگاه فرهنگيان  بهياران ،فرهنگيانويژه ، صرفاً بر اساس سوابق تحصيليبا نوع پذيرش  هاي ، رشتهغيرانتفاعي و نور ، پيامگرداندپرديس خوو 
  .شود باشد، در اين قسمت مجاز به انتخاب رشته بودن او درج مي) معلم سابق

  .گيرد صورت جداگانه در اختيار آنان قرار مي  اند، به گروه آزمايشي شركت كردهشود كه اطالعات فوق براي داوطلباني كه در چند  خاطر نشان مي: نكته
  :گزينش دانشجو )3
سوابق قطعي اعمال و  آزموننمرات با (بر اساس آزمون سراسري آنها پذيرش كه ي يها محل  در كدرشته هاي گزينش دانشجو روش )3- 1

  :باشد مي )تحصيلي
 :متمركز روش -

  گيرد و اسامي داوطلبان واجد شرايط مالك و مبناي پذيرش قرار ميو حسب ضوابط سوابق تحصيلي كه فقط نمرات آزمون   روشي استروش گزينش متمركز، 
بر اساس نمره كل  و...) از نظر سهميه، بوم و ( در اين روش هر داوطلب با توجه به شرايط وي. گردد شدگان در يك مرحله و به طور يكجا اعالم مي ذيرفتهپ
، در صورت وجود )در مقايسه با ساير داوطلباني كه شرايط مشابه وي را دارند( كتسابي در زيرگروه مربوطه، به اولين كدرشته انتخابي كه از نظر علمي برتري داردا

شدگان نهايي  عالم اسامي پذيرفتهبه منظور ا .گيرد مي صورتها و مؤسسات آموزش عالي به روش متمركز  هاي دانشگاه گزينش اغلب رشته. شود ظرفيت معرفي مي
  :گردد به اين روش، اقدامات زير انجام مي

  .همراه ساير اطالعات آنان  هاي متمركز داوطلبان و ذخيره كردن آنها به بررسي كدرشته -
داوطلب با ديگر داوطلبان با وضعيت مشابه وي اي كه بين هر  و مقايسه) لحاظ از هر( تعيين نقطه يا اولويت قبولي هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وي -

  .گيرد انجام مي
  .شدگان نهايي اعالم اسامي پذيرفته -

هايي هستند كه در پـذيرش آنهـا    رشته داراي شرايط خاصهاي  رشته .شود انجام ميصورت شرايط خاص ه ها ب پذيرش در بعضي از رشته ،در روش متمركز: تبصره
بـا اعمـال نتـايج    هـا   شدگان نهايي ايـن رشـته   شود و اسامي پذيرفته ، اعمال مي... شرايط خاصي از قبيل مصاحبه، معاينه، آزمون عملي يا علمي جداگانه و 

  . شود هاي متمركز اعالم مي ها به همراه ساير رشته شدگان اين رشته نتايج پذيرفته. شود مشخص ميمطابق ظرفيت هر كدرشته مراحل فوق، 
  :متمركز نيمه  روش -
 اقـدامات   نيـاز بـه    كه  هايي رشته  براي. شود شدگان نهايي به صورت قطعي و در يك مرحله اعالم نمي كه اسامي پذيرفته  متمركز، روشي است روش گزينش نيمه -

كـه كـد اينگونـه      دسته از داوطلباني  هاي متمركز و از بين آن جداگانه دارد، بعد از اعالم نتايج نهايي رشته  و يا علمي  عملي  نظير مصاحبه، معاينه، آزمون  ديگري 
اسـامي  . گيـرد  چند برابر ظرفيت گزينش صـورت مـي  صورت   به اند،  ها را انتخاب كرده و در اولويت انتخابي قبل از اين كدها در رشته متمركز پذيرفته نشده رشته

متمركـز   هاي نيمـه  در گزينش نهايي هر يك از رشته. شود برابر ظرفيت براي انجام مراحل مصاحبه، معاينه، آزمون علمي و يا عملي اعالم مي شدگان چند معرفي
 . گردد شدگان نهايي اعالم مي شود و اسامي پذيرفته مي عالوه بر نمرات آزمون، نتايج مراحل فوق مربوط به هر رشته نيز مالك قرار داده

هـر    متمركز تا چند برابر ظرفيت نيمه  هاي از كدرشته هر يك  شدگان  معرفي  اسامي  فهرستمتمركز،   هاي رشته  نهايي  شدگان پذيرفته  اسامي  از انتشار فهرست  پس -
 .خواهد شد  و اعالم  اند استخراج نموده  مذكور را انتخاب  هاي يا كدرشته  كدرشته  كه  داوطلباني  از بين  كل  نمره  به  با توجه  رشته
متمركـز بـه    نيمـه   هاي شرايط رشته  واجدين  شوند، در رديف  متمركز پذيرفته نيمه  هاي از كدرشته  ، قبل متمركز انتخابي  در كدرشته  كه  از داوطلباني  دسته  آن:  تبصره

  . گيرند متمركز قرار نمي نيمه هاي  يا رشته  رشته  شدگان  معرفي  فهرست  منظور استخراج 
 عمومي  هاي صالحيت  بررسي  نتيجه و  و يا علمي  عملي  ، آزمون ، معاينه مصاحبه  نتايج  به  مربوط و با توجه  اكتسابي  كل  نمره  بر اساس  در هر رشته  نهايي  گزينش -

 .خواهد شد  و اعالم  استخراج  نهايي  شدگان قبول  اسامي  و فهرست  ذيربط، انجام  توسط ارگان  داوطلبان 
  هاي روزانـه، بـه   متمركز دوره نيمه  تحصيلي  هاي از رشته  در هر يك  نهايي  و گزينش  عملي  و يا آزمون  و معاينه  در مصاحبه  از موفقيت  پس  داوطلب  شدن پذيرفته -

 .گردد مي  محسوب وي   براي قبولي   حداكثر دو نوبتاز   نوبت  يك  عنوان
 .نمايند و تحصيل  نام  متمركز ثبت  قبولي مقرر در رشته   در تاريخ  است الزم   دسته از داوطلبان  اين  :1 تبصره
مذكور پذيرفتـه    هاي  رشته يا  رشته   گزينش   مختلف  در مراحل و   كنند اقدام    شده معرفي   متمركز نيمه هاي  رشته يا  رشته  گزينش  مراحل   براي  كه   در صورتي :2 تبصره

هماننـد    و بـا آنـان   لغـو گرديـده  متمركـز   در رشته  آنان   قبلي  گردد، قبولي  اعالم  متمركز  نيمه رشته   نهايي   شدگان  پذيرفته  جزو  آنان  اسامي  شوند و فهرست 
  .شدرفتار خواهد  انتقالي   دانشجويان

قـرار  ) هـاي بـومي   مانند رشته(هاي داراي تعهد  هاي متمركز شرايط خاص و يا رشته شدگان نهايي رشته به آن دسته از داوطلباني كه در رديف پذيرفته :نكته مهم
چنانچـه  بـديهي اسـت   . متمركز خودداري نماينـد  هاي نيمه شود از ادامه شركت در مراحل مصاحبه، آزمون علمي و يا عملي رشته گيرند، توصيه مي مي

متمركز قرار گيرند، مطابق مفاد سند تعهد محضري اخـذ   هاي نيمه شدگان نهايي رشته هاي متمركز داراي تعهد، در رديف پذيرفته پذيرفته شدگان رشته
  .شده با آنان رفتار خواهد شد

هاي تحصيلي  اين پذيرش دانشجو و آغاز تحصيل براي رشته شود، بنابر ميماه اعالم  ماه و يا اوايل بهمن   متمركز حدوداً در اواخر دي هاي نيمه نتايج نهايي رشته -
  . خواهد بود) ماه بهمن(متمركز از نيمسال دوم  نيمه

متمركـز دانشـجو    نيمـه   روش  بـه   جـاري   سـال  آنها در آزمون   به  وابسته  عالي  آموزش  مؤسسات  كه  هايي ها و ارگان ها، سازمان از وزارتخانه  يك هر  رسمي  پرسنل -
  كد وزارتخانه  و شماره  و نام   ذيربط داشته  و ارگان  ، سازمان در وزارتخانه  رسمي  خدمت  سابقه  تمام  سال سه   حداقل 12/1393/ 29تا تاريخ   صورتيكه پذيرند، در مي

و   گـزينش   داوطلبان  ساير  به  تا چهار برابر، نسبت  قبولي  باشند، با امكان  نموده   مشخص  سراسري آزمون   نام ثبت  خود را هنگام   خدمت  محل  و يا ارگان يا سازمان
 .خواهند شد  معرفي

گردد، ليكن داوطلباني كه مراحـل مختلـف مصـاحبه، معاينـه و آزمـون عملـي را بـا         متمركز به عنوان قبولي نهايي محسوب نمي هاي نيمه معرفي چند برابر رشته -
  .باشند متمركز مي شدگان نهايي به عنوان قبولي توسط اين سازمان اعالم نتايج شوند پذيرفته شده رشته نيمه نمايند و در رديف پذيرفتهموفقيت طي 
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  :باشد مي سوابق تحصيليكه پذيرش آنها صرفاً بر اساس ي يها محل  در كدرشته گزينش دانشجو  روش )2-3
ها و مؤسسات آموزش عالي كشـور بـر اسـاس سـوابق      ظرفيت دانشگاه% 60ها، پذيرش براي حدود  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه در راستاي اجراي
هاي مختلـف   در دوره ها و مؤسسات آموزش عالي برخي از دانشگاههاي  پذيرش در تعدادي از كدرشته محل 1394آزمون سراسري سال در . شود تحصيلي انجام مي

معـدل  (صرفاً براساس سـوابق تحصـيلي   با توجه به تعداد متقاضيان آنها،  ...و  مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ،نور دانشگاه پيام، )شبانه(روزانه، نوبت دوم : عم ازا
در ايـن    .، به روش متمركز خواهد بودگيرد هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي پذيرش در كليه كدرشته. پذيرد صورت مي) كتبي ديپلم

در . گـردد  شدگان در يك مرحله و به طور يكجا اعالم مي ذيرفتهپ  گيرد و اسامي داوطلبان واجد شرايط مالك و مبناي پذيرش قرار ميديپلم  معدل كتبيفقط روش 
در ( ، به اولين كدرشته انتخابي كـه از نظـر علمـي برتـري دارد    كتبي ديپلم معدلبر اساس  و...) از نظر سهميه، بوم و ( اين روش هر داوطلب با توجه به شرايط وي

شـدگان، اقـدامات زيـر انجـام      به منظـور اعـالم اسـامي پذيرفتـه    . شود ، در صورت وجود ظرفيت معرفي مي)مقايسه با ساير داوطلباني كه شرايط مشابه وي را دارند
  :گردد مي
  .همراه ساير اطالعات آنان  خيره كردن آنها بهداوطلبان و ذ انتخابيهاي  بررسي كدرشته -
اي كه بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضـعيت مشـابه وي    و مقايسه) لحاظ از هر( تعيين نقطه يا اولويت قبولي هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وي -

  .گيرد انجام مي
  .شدگان اعالم اسامي پذيرفته -

پذيرد و نظر به اينكه دروس امتحاني داوطلبان ديپلمه با توجه به نـوع   صورت مي) معدل كتبي ديپلم(داوطلبان بر اساس سوابق تحصيلي از آنجا كه پذيرش : تبصره
 شـود متفـاوت باشـد، درصـد     متفاوت است، لذا چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي كه متقاضـي آن مـي  ....) رياضي، تجربي ، انساني و (ديپلم آنان 

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

  نوع ديپلم
  

  گروه آزمايشي
  رياضي فيزيك

  )10كد (
  علوم تجربي

  )11كد (
  علوم انسانيادبيات و 

  )12كد (
  علوم و معارف اسالمي

  )19و  18 هايكد(
  ساير عناوين ديپلم

، 16، 15، 14، 13كدهاي (
  )20و  17

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

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

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

باشد، لذا داوطلبان مجاز به انتخاب رشـته الزم اسـت بـا مراجعـه بـه سـايت        پذير مي با توجه به اينكه انتخاب رشته داوطلبان منحصراً از طريق اينترنت امكان) الف
هاي انتخابي بر اساس تقدم عالقه اقدام و سپس يك نسـخه   نسبت به وارد نمودن كدرشته www.sanjesh.org :سنجش آموزش كشور به نشانيسازمان 

  . هاي انتخابي پرينت شده را نزد خود نگهداري نمايند هاي انتخابي خود را پرينت و بعد از كنترل مجدد كدرشته از كدرشته
حضـوري و   ، نيمـه )شـبانه (نوبـت دوم  روزانـه و  «: هاي دوره ذيل هر يك از در »مجاز«، با درج كلمه شما يه، مجاز به انتخاب رشته بودنبا توجه به كارنامه اول) ب

هاي با نوع پذيرش صـرفاً بـر    و رشته غيرانتفاعيسسات ؤپيام نور، م) مراكز تربيت معلم سابق(دانشگاه فرهنگيان پرديس خودگردان، ويژه فرهنگيان، مجازي و 
تمام اطالعـات مربـوط بـه نمـرات     ايد، در كارنامه اوليه شما  ضمناًً در صورتيكه در چند گروه آزمايشي شركت كرده .مشخص شده است اساس سوابق تحصيلي

لـذا   .اسـت   شـده تعيـين  د، يـ ا هـايي كـه شـركت كـرده     گروهاز نظر مجاز به انتخاب رشته بودن، به صورت جداگانه براي هر يك از شما ها و وضعيت  خام، رتبه
  .بايست در انتخاب رشته به وضعيت مجاز به انتخاب رشته بودن خود در كارنامه اوليه توجه داشته باشيد مي

  .خاب رشته كنيدتوانيد انت ايد، مي كه در آن مجاز به انتخاب رشته شده) هاي آزمايشي يا گروه( هاي تحصيلي هر گروه آزمايشي از دوره) ج
بـه  توانند در صورت تمايل  متمركز، از نظر تعداد وجود ندارد و داوطلبان مي هاي نيمه ، محدوديتي براي انتخاب رشته1394در انتخاب رشته آزمون سراسري سال  )د

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

، )باشـند  اعالم عالقمندي كـرده ها  د گروه آزمايشي شركت كرده باشند و در يك دوره يا همه دورهاعم از اينكه در يك يا چن(مجاز به انتخاب رشته   به داوطلبان )  ه
 هـاي انتخـابي خـود را    اين الزم اسـت كليـه كدرشـته    بنابر. گردد كد رشته در آن قابل درج است، ارائه مي 150فقط يك فرم انتخاب رشته اينترنتي كه حداكثر 

  .ديم وارد نمايردر اين ف، فقط )محل كدرشته 150حداكثر (
آزمـون و   بـه روش پـذيرش بـا   هاي تحصيلي  اند، مجاز به انتخاب رشته شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده 1394داوطلباني كه در آزمون سراسري سال ) و

هـايي   و در دوره  آزمايشي كه در آن شركت نمودههاي  در هر يك از گروهبا اعمال سوابق تحصيلي  هاي تحصيلي به روش پذيرش صرفاً همچنين انتخاب رشته
  .باشند و از اين لحاظ محدوديتي براي آنان وجود نخواهد داشت اند، مي كه در آن اعالم عالقمندي نموده

در صورتيكه قبالً  -1: باشند ند، ميا شدهنهايي از يك گروه آزمايشي كه در آن مجاز به انتخاب رشته  اين دسته از داوطلبان چنانچه عالقمند به انتخاب رشته: تبصره
نام در آزمـون   چنانچه قبالً متقاضي ثبت -2. باشد هاي آزمايشي مد نظر نمي اند نيازي به پرداخت وجه عالقمندي براي گروه نام نموده در آن گروه آزمايشي ثبت

هاي بانكي عضو  ريال را از طريق كارت 000/150زمايشي مربوط يعني مبلغ اند بايستي ابتدا هزينه اعالم عالقمندي براي گروه آ گروه آزمايشي مورد نظر نبوده
  . شبكه شتاب پرداخت و سپس نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند

بـه  هـاي تحصـيلي    منحصراً مجاز به انتخاب رشـته  ،اند بودهجلسه آزمون اند و يا غايب  مجاز به انتخاب رشته نشده 1394در آزمون سراسري سال داوطلباني كه ) ز
جـازه تأييـد و ادامـه مراحـل     ، ادر آن تأثير دارد آزمونكه نمره ي يها هاي رشته كدرشته محل درجباشند و در صورت  مي با اعمال سوابق تحصيليروش پذيرش 

خـود اقـدام نمـوده و     يانتخـاب هـاي   اولويت، از مربوطهاي  ه حذف كدرشتهنسبت ب در همان مرحله بايست انتخاب رشته اينترنتي به آنان داده نخواهد شد و مي
  .سپس مراحل بعدي را ادامه دهند

تواننـد   انـد، مـي   نام نمـوده  ثبت 1394بر حسب اينكه در يك گروه آزمايشي و يا چند گروه آزمايشي در آزمون سراسري سال  -1: داوطلبان مشمول بند فوق: تبصره
انـد   نام نموده چنانچه قبالً فقط در يك يا دو گروه آزمايشي ثبت -2. اند را انتخاب نمايند نام نموده هاي آزمايشي كه در آن ثبت هاي مربوط به گروه يا گروه رشته

 000/150هاي آزمايشي مربوط يعنـي مبلـغ    زينه اعالم عالقمندي براي گروهبايست ابتدا ه باشند مي هاي آزمايشي مي و عالقمند به انتخاب رشته از ساير گروه
  . هاي بانكي عضو شبكه شتاب پرداخت و سپس نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند ريال را از طريق كارت
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انـد،   نام نموده ثبت 1394در آزمون سراسري سال ) جيهاي خار علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان(داوطلباني كه در يك گروه آزمايشي ) ح
هـاي   ، منحصـراً از طريـق كـارت   )ريـال  000/150هاي آزمايشي مبلغ   براي هر يك از گروه(توانند با پرداخت هزينه مربوط  در صورت تمايل در اين مرحله مي

هاي تحصيلي صرفاً با اعمـال سـوابق    هاي آزمايشي مربوط از بخش رشته روهاز گروه يا گ  بانكي عضو شبكه شتاب بصورت الكترونيكي، نسبت به انتخاب رشته
  .تحصيلي اقدام نمايند

تواند متقاضي يك گـروه   هر داوطلب مي) سوابق تحصيلي صرفاً بر اساسپذيرش با آزمون و پذيرش (در هر دو روش الزم به تأكيد است  :تذكر خيلي مهم* 
توانـد   بـديهي اسـت يـك داوطلـب نمـي     . هاي خـارجي باشـد   و دو گروه آزمايشي هنر و زبان )م تجربي و علوم انسانيعلوم رياضي و فني، علو( آزمايشي اصلي

   .باشدهاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني  يعني گروههاي آزمايشي اصلي  متقاضي دو گروه آزمايشي از گروههمزمان 
  :تذكرات -
هايي كه اجازه انتخاب  هاي آزمايشي و دوره اساس وضعيت مجاز به انتخاب رشته بودن كارنامه اوليه خود اقدام كنيد و انتخاب رشته از گروهدر انتخاب رشته بر  -

تخاب رشته از آنها هايي كه بر اساس كارنامه اوليه اجازه ان هاي آزمايشي و دوره بديهي است كه انتخاب رشته از گروه. رشته به شما داده نشده، خودداري نمائيد
 .را نداريد، باطل است

هايي را انتخاب كنيد كه عـالوه بـر    ها توجه داشته و كدرشته سسات آموزش عالي و رشتهؤها و م ها، دانشگاه در انتخاب رشته به شرايط و ضوابط مربوط به دوره -
 .بط آنها را دارا باشيده بر اساس كارنامه اوليه اجازه انتخاب آنها به شما داده شده، شرايط و ضواكاين

   :هاي انتخاب رشته مالك -
كه به همـراه  و راهنماي شركت در آزمون مذكور  1394آزمون سراسري سال  1كليه ضوابط، شرايط و مقررات مندرج در اين دفترچه، دفترچه راهنماي شماره  -1

نامـه پيـك سـنجش و سـايت     هاي سازمان مندرج در هفتـه و همچنين اطالعيه به شما ارائه گرديدهاز طريق سايت اينترنتي اين سازمان كارت ورود به جلسه 
  .باشيد اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور، در گزينش داوطلبان آزمون مورد اشاره، مالك خواهد بود، لذا الزم است به موارد ذكر شده توجه داشته

هـايي كـه پـذيرش آنهـا      در رشـته (و يا معدل كتبي ديپلم هاي انتخابي بوط به رشته يا رشتهدر گزينش نهايي داوطلبان، نمره كل اكتسابي آنان در زيرگروه مر -2
لـذا الزم اسـت در زمـان    . رتبه كل مندرج در كارنامه اوليه شما به هيچ وجه در گزينش مؤثر نيسـت . مالك خواهد بود، )صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي است

 .ها توجه نمائيدگروههاي خود در زيرانتخاب رشته، فقط به رتبه
درج گرديـده و نيـز توضـيحاتي كـه در     راهنمـا  اين دفترچه م چهارفصل وست پي 3بخش ها و مؤسسات آموزش عالي كه در به كليه ضوابط و شرايط دانشگاه -3

 .ها مندرج است، توجه داشته باشيدمحل مقابل ستون مالحظات برخي از كدرشته
خانواده، محيط : مهمترين عوامل بيروني تأثيرگذار عبارتند از. شودتحصيلي داوطلبان شامل عوامل بيروني و عوامل دروني ميعوامل تأثيرگذار بر انتخاب رشته  -4

هـا، اعتقـادات،   عالقـه، ارزش : ها و عوامل دروني مهم تأثيرگـذار بـر ايـن امـر عبارتنـد از     هاي همساالن و رسانهآموزشي، افراد تأثيرگذار در زندگي فرد، گروه
شود جهت انتخاب رشته صحيح و آگاهانه از نظرات افرادي استفاده كنيد كه داراي توصيه مي. هاي شخصيتي، اهداف و تجربياتها، ويژگيها و مهارت توانايي

بـرداري  منتشـر گرديـده، بهـره   اطالعات كافي باشند و به آنها اطمينان و اعتماد داريد و از منابعي كه جهت باال بردن آگاهي شما در اين زمينه توسط سازمان 
هـاي   ها و شرايط خاص خود را در نظر داشته، تصوير روشني از عوامل دروني فوق داشته باشيد و پس از انجام مشـورت  همچنين سعي كنيد محدوديت. نمائيد

  .گيري كنيد بندي و بر اساس نتايج حاصله، تصميم الزم، جمع
  :فرايند انتخاب رشته -
  .از طريق سايت سازمان دريافت كرده و به مندرجات آن دقيقاً توجه نمائيدكارنامه اوليه را  -1
و نسبت به مطالعه دقيق  يافتدرسايت اينترنتي سازمان سنجش را ) همين دفترچه( 1394هاي تحصيلي آزمون سراسري سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته -2

 .مندرجات آن اقدام كنيد
 .نويس درج كنيدرا از دفترچه استخراج و در فرم پيشهاي انتخابي مورد نظر خود كدرشته -3
فرم انتخاب رشته اينترنتي خود  هاي زيربه يكي از روشمراجعه و    www.sanjesh.org: به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني -4

 :الزامي استافزار انتخاب رشته  به نرملذا آماده داشتن اطالعات مورد نياز براي ورود ، را مشاهده نمائيد
 نام، شماره شناسنامه وارد كردن اطالعات سريال ثبت) روش اول. 
 وارد كردن شماره پرونده، كد ملي، شماره سريال شناسنامه) روش دوم.  
 نام، كد ملي وارد كردن شماره پيگيري ثبت) روش سوم.  

اي و آزموني خود را در مرحله بعد كنترل كرده و مواردي كه نياز به تأييد شما دارد را بر حسب مورد، ز تكميل فرم انتخاب رشته، اطالعات شناسنامهقبل ا -5
 .تأييد نمائيد

 .م كنيدنويس در فرم انتخاب رشته اينترنتي به صورت دقيق اقداهاي انتخابي خود از روي فرم پيشنسبت به وارد كردن كدرشته -6
 .هاي خطاي احتمالي كه به شما داده شده توجه كرده و نسبت به رفع آن اقدام نمائيددر مرحله بعدي به پيام -7
در اين . ق دهيديهاي انتخابي تطبشود توجه كرده و آنها را دقيقاً با رشتههاي انتخابي شما، نمايش داده ميبه عناوين رشته و دانشگاه كه بر اساس كد رشته -8

به اين موارد دقت داشته و در صورتي كه در درج كد اشتباه . شودهاي مختلف نمايش داده ميها و مقاطع مختلف، با رنگها در دورهمرحله عناوين رشته
 .رحله بعد برويدشود، مورد تأييد شما است، به مكه نمايش داده مي  يي هاها و دانشگاهچنانچه همه رشته. اصالح نمائيد كد مربوطه راايد، كرده

شود حتماً فرم انتخاب رشته تكميل شود، تأكيد ميبه شما نمايش داده مي يانتخابهاي  به همراه كدرشته محل رقمي 15 انتخاب رشته در آخرين مرحله رسيد -9
 .نزد خود نگه داريدبصورت محرمانه  1394شده خود را چاپ كرده و تا اعالم نتايج نهايي آزمون سراسري سال 

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

 .ها، دقت كافي داشته باشيدتحصيلي رشته

 .ادامه دهيد و در پايان از فرم انتخاب رشته تكميل شده خود، يك نسخه چاپ كنيد رقمي 15 انتخاب رشته بايد فرايند انتخاب رشته را تا دريافت رسيد -2

بايست پس از اعالم نتيجه اوليه آزمون  هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي، مي آن دسته از داوطلبان عالقمند به انتخاب رشته -3
 www.azmoon.org: به سايت مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالميا كد دسترسي مندرج در كارنامه بسراسري و دريافت كارنامه، براي انتخاب رشته 

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

  دومفصل 
  

                                                                                                                                                                                                                                     )        (  
  
  
  
  
  
ارتباط تصويري، طراحي پارچه، طراحي صحنه، طراحي لباس، عكاسي، كارداني هنرهاي تجسمي، كتابت و نگارگري، : هاي تحصيلي پذيرش دانشجو در رشته - 

، )روه چهاراز زيرگ(، ادبيات نمايشي، بازيگري ـ كارگرداني و نمايش عروسكي )از زيرگروه دو(، طراحي صنعتي )از زيرگروه يك(مجسمه سازي و نقاشي 
به صورت متمركز و با شرايط  1394در آزمون سراسري سال ) از زيرگروه پنج(آهنگسازي، نوازندگي موسيقي ايراني، نوازندگي موسيقي جهاني و موسيقي نظامي 

  .پذيرد خاص صورت مي
 . به گروه آزمايشي هنر در جدول ذيل درج گرديده است مربوط  در زيرگروه امتحاني  از دروس  يك هر  ها و ضرائب از زيرگروه  يك هر  مواد امتحاني - 

  كد گروه نام گروه آزمايشي مواد امتحاني هاي آزمايشي ضرايب دروس به تفكيك زيرگروه
1 زيرگروه 2زيرگروه  3زيرگروه  4زيرگروه  5زيرگروه  آزمايشي

3 3 3 3 4 درك عمومي هنر - 1

 4 هــنر

1 1 1 3 1 ي ـ فيزيكدرك عمومي رياض  - 2
1 1 2 2 1 ترسيم فني - 3
1 2 2 4 4 خالقيت تصويري و تجسمي - 4
1 4 1 1 1 خالقيت نمايشي - 5
4 1 1 1 1 خالقيت موسيقي - 6
1 1 1 1 1 خواص مواد - 7

توجه داوطلبان را به موارد ، 1394  سال  سراسري  ونهاي تحصيلي جدول ذيل بصورت متمركز و با شرايط خاص در آزم با توجه به پذيرش دانشجو در مجموعه رشته
  .نمايد ذيل جلب مي

اعالم  ينام تقاضانامه ثبت 45بند خود را براي عالقمندي كه در زمان مقرر جدول ذيل  3و  2، 1هاي تحصيلي  كليه داوطلبان عالقمند به هر يك از مجموعه رشته - 
 2و  1هاي مجموعه  در آزمون عملي و يا طراحي رشتهبايست  مي اند، اقدام نمودهانتخابي خود در زمان مقرر  پرداخت هزينه آزمون عملي رشتهده و نسبت به كر

دسته از داوطلبان  ضمناً اين. شركت نمايند ،گردد برگزار مي 16/5/94در روز جمعه ) كتابت و نگارگري( 3و رشته مجموعه  9/5/1394روز جمعه مورخ  كه در
  . در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند) 150تا  1از اولويت (هاي مورد عالقه خود را در هر اولويتي كه عالقه داشته باشند  حلتوانند كدرشته م مي

  به  وجهت بابرابر ظرفيت  چند  شدگان معرفي اساميهاي تحصيلي،  رساند كه پس از مرحله انتخاب رشته به اطالع مي 7و  6، 5، 4هاي  مجموعه رشتهدر خصوص  - 
بايست پس از واريز هزينه آزمون عملي در موعد مقرر در آزمون  دسته از داوطلبان مي گردد، اين ماه منتشر مي و در هفته اول مرداد  ، استخراجاكتسابي  كل  نمره

هاي تحصيلي  بايست نسبت به استخراج كدرشته يمها  لذا عالقمندان به اين رشته .گردد شركت نمايند عملي رشته مربوط كه در نيمه دوم مرداد ماه برگزار مي
  .و در هر اولويتي كه عالقه دارند اقدام نمايند 150تا  1مربوط در اين دفترچه را در  فرم انتخاب رشته از اولويت 

  مجموعه  ها نام رشته
  1  لباس  طراحي -5 ،پارچه  طراحي -4 ،تجسمي هنرهاي كارداني - 3 ،تصويري ارتباط - 2 ،نقاشي -1

  2  صنعتي  طراحي
  3  كتابت و نگارگري

  4  سازي  مجسمه
  5  عكاسي

  6  صحنه طراحي - 4 ،عروسكي نمايش  - 3 ،كارگردانيـ  بازيگري - 2 ،نمايشي  ادبيات -1
  7 سازي آهنگ -4 ،موسيقي نظامي -3 ،موسيقي جهاني - 2 ،موسيقي ايراني -1

بصورت متمركز و  فوقهاي جدول  و مراكز آموزشي دانشگاه پيام نور در مجموعه رشتهموزش عالي غيرانتفاعي آسسات ؤپذيرش در م :نكته مهم* 
پـس از   فوق،هاي هنري مندرج در جدول  شدگان نهائي مجموعه رشته اسامي پذيرفته .گردد انجام مي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي

ايي توسط اين سـازمان در دهـه دوم شـهريور مـاه     انجام آزمون عملي و تخصصي و انتخاب رشته داوطلبان پس از گزينش علمي نه
  .منتشر خواهد شد 1394 هاي مختلف تحصيلي آزمون سراسري سال شدگان رشته همزمان با اعالم اسامي پذيرفته

 ، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش)هــــنر( 4هاي تحصيلي گروه آزمايشي  جدول رشته  

 نوع گزينش مقطع تحصيليهگرو زير نام گرايش  نام رشته رديف رشته

 يكشور كارشناسي 1 تصويري ارتباط1
 يكشور كارشناسي 2 باستانشناسي3
 يكشور كارشناسي 1ديجيتالي هنرهاي و تلويزيون4
 يكشور كارشناسي 1 چاپ6

 سينما 7

 يكشور كارشناسي 4
 يكشور كارشناسي 4تدوين

 يكشور كارشناسي 4فيلمبرداري
 يكشور كارشناسي 4نويسي نامهفيلم

 يكشور كارشناسي 4كارگرداني
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 ، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش)هــــنر( 4هاي تحصيلي گروه آزمايشي  جدول رشته  

 نوع گزينش مقطع تحصيليهگرو زير نام گرايش  نام رشته رديف رشته

 يكشور كارشناسي 1 دستي صنايع8
 يكشور كارشناسي 2 صنعتي طراحي11
 يكشور كارشناسي 1 عكاسي13

 فرش كارشناسي 18

 يكشور كارشناسي 1
 يكشور كارشناسي 1بافت

 يكشور كارشناسي 1رنگرزي
 يكشور سيكارشنا 1طراحي

 يكشور كارشناسي 4 تلويزيون كارگرداني19
 يكشور كارشناسي 1 نگارگري و كتابت20
 يكشور كارشناسي 5 ايراني موسيقي نوازندگي21
 يكشور كارشناسي 1 سازي مجسمه22
 يكشور كارشناسي 3 تاريخي ثارآ مرمت25
 يكشور كارشناسي 2تاريخي بناهاي احياي و مرمت26
 يكشور كارشناسي 3 موزه27
 يكشور كارشناسي 5 جهاني موسيقي نوازندگي28
 يكشور كارشناسي 1 نقاشي29
 يكشور كارشناسي 4 نمايشي ادبيات30

 اسالمي هنر 31

 يكشور كارشناسي 2
 يكشور كارشناسي 2نگارگري

 يكشور كارشناسي 2چوب صنايع و هنر
 يكشور اسيكارشن 2فلز صنايع و هنر

 يكشور كارشناسي 2سفال
 يكشور كارشناسي 2شيشه

 يكشور كارشناسي 1گرافيك تجسمي هنرهاي32
 يكشور كارشناسي 5 نظامي موسيقي33
 يكشور كارداني 3 باستانشناسي كارداني34
 يكشور كارداني 3تاريخي بناهاي مرمت و حفاظت كارداني37
 يكشور كارداني 1دستباف فرش ديكاربر- علمي كارداني45
 تجسمي هنرهاي كارداني 47

 يكشور كارداني 1گرافيك
 يكشور كارداني 1نقاشي

 يكشور كارداني 1گرافيك كاربردي- علمي كارداني50

 صناعي هنرهاي 53

 يكشور كارشناسي 1معرق و منبت
 يكشور كارشناسي 1فلز

 يكشور كارشناسي 1كاشي
 يكشور كارشناسي 1سنتي ينساج
 يكشور كارشناسي 1سفال

 يكشور كارداني 1تجسمي هنرهاي آموزش كارداني61
 يكشور كارشناسي 1 پارچه طراحي62
 يكشور كارشناسي 1 لباس طراحي63
 يكشور كارشناسي 5 آهنگسازي64
 يكشور كارشناسي 4 كارگرداني- بازيگري66
 يكشور رشناسيكا 1 صحنه طراحي67
 يكشور كارشناسي 4 عروسكي نمايش68
 يكشور كارداني 1سفالگري هنر كاربردي علمي كارداني70
 يكشور كارداني 4انيميشن كاربردي علمي كارداني71
  : مهم تذكرات

  .خواهد آمد  بعمل  4 با ضريب، طراحي  پروژه  زمونآ ،لباسطراحي ، نقاشي، هنرهاي تجسمي و طراحي پارچه و  ارتباط تصويري  هاي از متقاضيان رشته -1
  .شد خواهد  محاسبه 4  با ضريب  ،عملي  پروژه  ، درس سازي مجسمه  هاي رشته  در گزينش - 2
  .محاسبه خواهد شد 4با ضريب  ،طراحي صنعتي  نمره درس عملي طراحي براي رشته - 3
  .اهد شدمحاسبه خو 4با ضريب  ،نمره آزمون عملي رشته نمايش - 4
  .محاسبه خواهد شد  6با ضريب  ،جهاني و موسيقي نظامي موسيقي ،ايراني موسيقيهاي  رشتهعملي آزمون نمره  - 5
  .محاسبه خواهد شد  4با ضريب  ،رشته كارشناسي آهنگسازيعملي آزمون نمره  - 6
  .محاسبه خواهد شد  4با ضريب ، عكاسيرشته كارشناسي عملي آزمون نمره  - 7

  هاي مختلف هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر در دوره رشته پذيرشت جدول ظرفي

   دوره
 هاي تحصيلي  ظرفيت رشته

با اعمال نمره آزمون و  جمع
  سوابق تحصيلي

  منحصراً با اعمال
  سوابق تحصيلي

 3305 65  3240  روزانه

 6  - 6  سهميه مناطق محروم

 615  -  615  )شبانه(نوبت دوم 

 6370 6020  350  پيام نوردانشگاه 

 7900 7000 900 غيرانتفاعيآموزش عالي غيردولتي و مؤسسات 

 18196 13085  5111  جمع
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  هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر رشته
  :خيلي مهم اتتذكر
ايـن  دانشـجو در  از نحوه پـذيرش  ها،  دانشگاه) شبانه(نوبت دوم سهميه مناطق محروم و ، هاي روزانه داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته دوره -1

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

نمايند، از ارائه  اقدام به پذيرش دانشجو مي 1394كه در آزمون سراسري سال ) شبانه(بت دوم هاي نو ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه - 2
بطـور جــد معـذور    ) شـبانه (رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم  تسهيالتخوابگاه و يا اسكان دانشجويي، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و 

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

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
دوم زن مرد  اول

- زن مرد  مرمت و احياي بناهاي تاريخي 50 با آزمون روزانه 12001
- زن مرد نقاشي 50 با آزمون روزانه 12002

 )ويژه خواهران( تهران –) س(دانشگاه الزهرا 
- زن - ارتباط تصويري 36 با آزمون روزانه 12003
- زن - صنايع دستي 27 با آزمون روزانه 12004
- زن - طراحي پارچه 15 با آزمون روزانه 12005
- زن - صنعتيطراحي  29 با آزمون روزانه 12006
- زن - طراحي لباس 15 با آزمون روزانه 12007
- زن - كتابت و نگارگري 22 با آزمون روزانه 12008
- زن - نقاشي 36 با آزمون روزانه 12009
- زن - ارتباط تصويري 4 با آزمون نوبت دوم 12010
- زن - صنايع دستي 3 آزمون با نوبت دوم 12011
- زن - طراحي پارچه 2 با آزمون نوبت دوم 12012
- زن - طراحي صنعتي 3 با آزمون نوبت دوم 12013
- زن - طراحي لباس 2 با آزمون نوبت دوم 12014
- زن - كتابت و نگارگري 3 با آزمون نوبت دوم 12015
- زن - نقاشي 4 با آزمون نوبت دوم 12016

 ورددانشگاه بجن
15 15 - ارتباط تصويري 30 با آزمون روزانه 12017
- زن مرد صنايع دستي 40 با آزمون روزانه 12018

 همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
- زن مرد ارتباط تصويري 30 با آزمون روزانه 12019
- زن مرد باستانشناسي 30 با آزمون روزانه 12020
- زن مرد طراحي صنعتي 20 با آزمون روزانه 12021
- زن مرد نقاشي 30 با آزمون روزانه 12022
- زن مرد ارتباط تصويري 10 با آزمون نوبت دوم 12023
- زن مرد باستانشناسي 10 با آزمون نوبت دوم 12024
- زن مرد طراحي صنعتي 5 با آزمون نوبت دوم 12025
- زن مرد نقاشي 10 آزمون با نوبت دوم 12026

 دانشگاه بيرجند
- زن مرد باستانشناسي 60 با آزمون روزانه 12027
- زن مرد صنايع دستي 60 با آزمون روزانه 12028
- زن مرد كارشناسي فرش 60 با آزمون روزانه 12029
- زن مرد هنر اسالمي 30 با آزمون روزانه 12030

 زوينق - ) ره(دانشگاه بين المللي امام خميني 
- زن مرد مرمت و احياي بناهاي تاريخي 25 با آزمون روزانه 12031

)هاي آزاد رشته( تهران –دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   

- زن مرد ارتباط تصويري 15 با آزمون نوبت دوم 12043
 )هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش رشته( تهران –دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

ايـن    مچهارفصل  2بايست با توجه به شرايط و ضوابط مندرج در بخش  تربيت دبير شهيد رجايي تهران، مي  ليه داوطلبان عالقمند به رشته تحصيلي ارتباط تصويري دانشگاهك -
در زمان اعالم اسامي چند برابر ظرفيـت  . رشته اقدام نمايندفرم انتخاب  150تا  1هاي مربوط با توجه به گروه آزمايشي در اولويت  محل  دفترچه راهنما، نسبت به انتخاب رشته

هـاي بـانكي عضـو     ريال بصورت الكترونيكي و از طريق كـارت ) چهل هزار( 000/40شوند كه اوالً مبلغ  براي مصاحبه، معاينه و گزينش منحصراً داوطلباني دعوت به مصاحبه مي
  .هاي اين دانشگاه در فرم انتخاب رشته اقدام نمايند نموده و ثانياًً نسبت به انتخاب رشته ها را پرداخت شبكه شتاب، بابت عالقمندي به اين رشته

اي كه در دهه سوم مردادماه توسـط ايـن    طبق اطالعيه ،بايست عالوه بر شركت در آزمون عملي ي مييرجا داوطلبان متقاضي رشته ارتباط تصويري دانشگاه تربيت دبير شهيد -
ر مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيت عمومي كه در دو قسمت مجزا توسط وزارت آموزش و پرورش استان محل اقامت داوطلـب برگـزار خواهـد شـد،     سازمان براي شركت د

حيت عمومي بوده تا گردد، به عبارتي كليه داوطلبان بايد حائز شرايط مصاحبه و بررسي صال از ادامه گزينش تلقي مي داوطلبدر غيراينصورت به منزله انصراف . شركت نمايند
  .گيرد، شركت داده شوند در گزينش نهائي كه بر اساس ضوابط صورت مي

  .باشند ، متعهد به خدمت در وزارت آموزش و پرورش ميذيلهاي تحصيلي  رشتهكدكليه پذيرفته شدگان نهايي : نكته مهم* 
مرد مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي ارتباط تصويري 1 - - با آزمون روزانه 12032
مرد مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي ارتباط تصويري 1 - - با آزمون روزانه 12033
مرد مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي ارتباط تصويري 2 - - با آزمون روزانه 12034
يارتباط تصوير 2 - 1 1 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي با آزمون روزانه 12035

مرد مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان  ارتباط تصويري 1 - - با آزمون روزانه 12036
مرد مخصوص داوطلبان بومي استان فارس  ارتباط تصويري 2 - - با آزمون روزانه 12037
مرد مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان ارتباط تصويري 1 - - با آزمون روزانه 12038
مرد مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران ارتباط تصويري 1 - - با آزمون روزانه 12039

مرد مخصوص داوطلبان بومي استان همدان  ارتباط تصويري 1 - - با آزمون روزانه 12040
مرد مخصوص داوطلبان بومي شهر تهران  ارتباط تصويري 2 - - با آزمون روزانه 12041

ارتباط تصويري 1 - زن - صوص داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهرانمخ با آزمون روزانه 12042
 دانشگاه تهران

ادبيات نمايشي 12 - 6 6 با آزمون روزانه 12044
ارتباط تصويري 15 - 7 8 با آزمون روزانه 12045
كارگرداني -بازيگري  12 - 6 6 با آزمون روزانه 12046
طراحي صحنه 12 - 6 6 با آزمون روزانه 12047

10 طراحي صنعتي 20 - 10 با آزمون روزانه 12048
عكاسي 15 - 7 8 با آزمون روزانه 12049



 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   17 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 تهراندانشگاه ادامه  

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
دوم زن مرد  اول
8 8 - مجسمه سازي 16 با آزمون روزانه 12050
8 8 - نقاشي 16 با آزمون روزانه 12051
6 6 - نمايش عروسكي 12 با آزمون روزانه 12052
6 6 - نوازندگي موسيقي ايراني 12 با آزمون روزانه 12053
6 6 - نوازندگي موسيقي جهاني 12 با آزمون روزانه 12054

 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- زن مرد مرمت و احياي بناهاي تاريخي 48 با آزمون روزانه 12055
- زن مرد مرمت و احياي بناهاي تاريخي 22 با آزمون نوبت دوم 12056

 دانشگاه دامغان
- زن مرد ادبيات نمايشي 26 با آزمون روزانه 12057
- زن مرد ي ديجيتاليتلويزيون و هنرها 26 با آزمون روزانه 12058

 دانشگاه زابل
- زن مرد كارگرداني -بازيگري  35 با آزمون روزانه 12059
- زن مرد باستانشناسي 35 با آزمون روزانه 12060
- زن مرد مرمت آثار تاريخي 35 با آزمون روزانه 12061
- زن مرد كارگرداني -بازيگري  15 با آزمون نوبت دوم 12062
- زن مرد باستانشناسي 15 با آزمون نوبت دوم 12063
- زن مرد مرمت آثار تاريخي 15 با آزمون نوبت دوم 12064

 دانشگاه زنجان
- زن مرد نقاشي 30 با آزمون روزانه 12065

 دانشگاه سمنان
- زن مرد ارتباط تصويري 20 با آزمون روزانه 12066
- زن مرد يع دستيصنا 30 با آزمون روزانه 12067
5 15 - طراحي پارچه 20 با آزمون روزانه 12068
- زن مرد طراحي صنعتي 15 با آزمون روزانه 12069
- زن مرد عكاسي 20 با آزمون روزانه 12070
- زن مرد طراحي,بافت 45 كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12071
- زن مرد بناهاي تاريخي مرمت و احياي 25 با آزمون روزانه 12072
- زن مرد نقاشي 30 با آزمون روزانه 12073
- زن مرد ارتباط تصويري 10 با آزمون نوبت دوم 12074
- زن مرد صنايع دستي 10 با آزمون نوبت دوم 12075
- زن مرد طراحي پارچه 10 با آزمون نوبت دوم 12076
- زن مرد نعتيطراحي ص 10 با آزمون نوبت دوم 12077
- زن مرد عكاسي 15 با آزمون نوبت دوم 12078
- زن مرد طراحي,بافت 15 كارشناسي فرش با آزمون نوبت دوم 12079
- زن مرد مرمت و احياي بناهاي تاريخي 10 با آزمون نوبت دوم 12080
- زن مرد نقاشي 20 با آزمون نوبت دوم 12081

 زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه 
- زن مرد صنايع دستي 25 با آزمون روزانه 12082
25 زن مرد طراحي - كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12083

ــاي ــت بناه ــوان مرم ــا عن ــذيرش ب پ
مرمت و احياي بناهاي تاريخي  25 - زن مرد تاريخي  با آزمون روزانه 12084

- زن مرد نقاشي 40 انهروز 12085 با آزمون 
- زن مرد صنايع دستي 10 با آزمون نوبت دوم 12086
10 زن مرد طراحي - كارشناسي فرش با آزمون نوبت دوم 12087
- زن مرد مرمت و احياي بناهاي تاريخي 8 با آزمون نوبت دوم 12088
- زن مرد نقاشي 10 با آزمون نوبت دوم 12089

 )دانشكده هنر و علوم انساني فارسان محل تحصيل(دانشگاه شهركرد 
- زن مرد صنايع دستي 39 با آزمون روزانه 12090
- زن مرد طراحي,رنگرزي 50 كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12091
- زن مرد صنايع دستي 1 با آزمون نوبت دوم 12092
- زن مرد طراحي,رنگرزي 1 كارشناسي فرش با آزمون نوبت دوم 12093

 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 
15 15 - كارگرداني -بازيگري  30 با آزمون روزانه 12094
- زن مرد طراحي,رنگرزي 40 كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12095
- زن مرد مرمت و احياي بناهاي تاريخي 30 با آزمون روزانه 12096
- زن مرد نقاشي 25 با آزمون روزانه 12097
دمر - زن  هنر اسالمي 40 با آزمون روزانه 12098
- زن مرد مرمت و احياي بناهاي تاريخي 10 با آزمون نوبت دوم 12099

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي فرش راور(كرمان  - دانشگاه شهيد باهنر 
- زن مرد كارشناسي فرش 25 با آزمون روزانه 12100
- زن مرد كارشناسي فرش 25 با آزمون نوبت دوم 12101

 )محل تحصيل واحد شوشتر(اهواز  - دانشگاه شهيد چمران 
- زن مرد ارتباط تصويري 35 با آزمون روزانه 12102
- زن مرد نقاشي 35 با آزمون روزانه 12103
- زن مرد ارتباط تصويري 10 با آزمون نوبت دوم 12104
- زن مرد نقاشي 10 آزمونبا  نوبت دوم 12105

 دانشگاه شيراز
12 12 - ارتباط تصويري 24 با آزمون روزانه 12106
10 10 - صنايع دستي 20 با آزمون روزانه 12107
7 8 - طراحي 15 كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12108

 دزفول - دانشگاه صنعتي جندي شاپور 
ــاي ــت بناه ــوان مرم ــا عن ــذيرش ب پ

احياي بناهاي تاريخي مرمت و  30 - زن مرد تاريخي  با آزمون روزانه 12109
 تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

- زن مرد طراحي صنعتي 22 با آزمون روزانه 12110
 دانشگاه كاشان

- زن مرد باستانشناسي 17 با آزمون روزانه 12111
- زن مرد صنايع دستي 34 با آزمون روزانه 12112



 هنرهاي تحصيلي گروه آزمايشي  توضيحات و جداول رشته                                      وم                                                            دفصل 

  ومدفصل   18 صفحه    هنرآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 نكاشادانشگاه ادامه  

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
دوم زن مرد  اول
- زن مرد طراحي,رنگرزي 38 كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12113
- زن مرد باستانشناسي 3 با آزمون نوبت دوم 12114
- زن مرد صنايع دستي 14 با آزمون نوبت دوم 12115
- زن مرد طراحي,رنگرزي 7 كارشناسي فرش با آزمون نوبت دوم 12116

 رشت -دانشگاه گيالن 
35 زن مرد ارتباط تصويري - با آزمون روزانه 12117
35 زن مرد نقاشي - با آزمون روزانه 12118
35 زن مرد نوازندگي موسيقي ايراني - زمونبا آ روزانه 12119

 بابلسر -دانشگاه مازندران 
- زن مرد صنايع دستي 15 با آزمون روزانه 12120
- زن مرد صنايع دستي 10 با آزمون نوبت دوم 12121

 )گردشگري نوشهر صنايع دستي و محل تحصيل دانشكده ميراث فرهنگي و(بابلسر  -دانشگاه مازندران 
- زن مرد نساجي سنتي 50 هنرهاي صناعي با آزمون روزانه 12122

 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
- زن مرد باستانشناسي 30 با آزمون روزانه 12123
- زن مرد صنايع دستي 20 با آزمون روزانه 12124
- زن مرد نقاشي 20 با آزمون روزانه 12125
- زن مرد نگارگري 20 هنر اسالمي با آزمون روزانه 12126
- زن مرد باستانشناسي 15 با آزمون نوبت دوم 12127
- زن مرد صنايع دستي 10 با آزمون نوبت دوم 12128
- زن مرد نقاشي 10 با آزمون نوبت دوم 12129
- زن مرد نگارگري 10 هنر اسالمي با آزمون نوبت دوم 12130

  دانشگاه نيشابور
20 زن مرد ارتباط تصويري - مونبا آز روزانه 12131
20 زن مرد مجسمه سازي - با آزمون روزانه 12132
20 زن مرد نقاشي - با آزمون روزانه 12133
15 زن مرد ارتباط تصويري - با آزمون نوبت دوم 12134
15 زن مرد مجسمه سازي - با آزمون نوبت دوم 12135
15 زن مرد نقاشي - با آزمون نوبت دوم 12136

 بندر عباس - گان دانشگاه هرمز
- زن مرد صنايع دستي 35 با آزمون روزانه 12137

 اصفهان - دانشگاه هنر 
8 8 - ارتباط تصويري 16 با آزمون روزانه 12138
8 8 - صنايع دستي 16 با آزمون روزانه 12139

15 15 - طراحي صنعتي 30 با آزمون روزانه 12140
10 10 - عكاسي 20 هروزان 12141 با آزمون 

پذيرش بـا عنـوان كارشناسـي فـرش
بافت 14 - 7 7 گرايش بافت و مرمت كارشناسي فرش  با آزمون روزانه 12142

7 7 - طراحي 14 كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12143
پذيرش با عنـوان كتابـت و نگـارگري

كتابت و نگارگري  20 - 10 10 گرايش نگارگري  با آزمون روزانه 12144
پذيرش با عنـوان كتابـت و نگـارگري

كتابت و نگارگري  12 - 6 6 گرايش خوشنويسي  با آزمون روزانه 12145
10 10 - مرمت آثار تاريخي 20 با آزمون روزانه 12146

ــاي ــت بناه ــوان مرم ــا عن ــذيرش ب پ
مرمت و احياي بناهاي تاريخي  20 - 10 10 تاريخي  با آزمون روزانه 12147

10 10 - موزه 20 با آزمون روزانه 12148
10 10 - نقاشي 20 با آزمون روزانه 12149
7 7 - نگارگري 14 هنر اسالمي با آزمون روزانه 12150
5 5 - هنر و صنايع فلزي 10 هنر اسالمي با آزمون روزانه 12151
5 5 - سفال 10 هنر اسالمي با آزمون روزانه 12152
1 1 - ارتباط تصويري 2 با آزمون نوبت دوم 12153
1 1 - صنايع دستي 2 با آزمون نوبت دوم 12154
1 1 - طراحي صنعتي 2 با آزمون نوبت دوم 12155
1 1 - عكاسي 2 با آزمون نوبت دوم 12156

پذيرش بـا عنـوان كارشناسـي فـرش
بافت 2 - 1 1 گرايش بافت و مرمت كارشناسي فرش  با آزمون نوبت دوم 12157

1 1 - طراحي 2 كارشناسي فرش با آزمون نوبت دوم 12158
پذيرش با عنـوان كتابـت و نگـارگري

كتابت و نگارگري  2 - 1 1 گرايش نگارگري  با آزمون نوبت دوم 12159
پذيرش با عنـوان كتابـت و نگـارگري

كتابت و نگارگري  2 - 1 1 گرايش خوشنويسي  با آزمون نوبت دوم 12160
1 1 - رمت آثار تاريخيم 2 با آزمون نوبت دوم 12161

ــاي ــت بناه ــوان مرم ــا عن ــذيرش ب پ
مرمت و احياي بناهاي تاريخي  2 - 1 1 تاريخي  با آزمون نوبت دوم 12162

1 1 - موزه 2 با آزمون نوبت دوم 12163
1 1 - نقاشي 2 با آزمون نوبت دوم 12164
1 1 - نگارگري 2 هنر اسالمي دومنوبت  12165 با آزمون 

 تهران - دانشگاه هنر 
- زن مرد ادبيات نمايشي 7 با آزمون روزانه 12166
- زن مرد ارتباط تصويري 9 با آزمون روزانه 12167
- زن مرد كارگرداني -بازيگري  7 با آزمون روزانه 12168

فيلمنامه ,فيلمبرداري,تدوين 27 - زن مرد 
كارگرداني,نويسي سينما  با آزمون روزانه 12169

- زن مرد صنايع دستي 9 با آزمون روزانه 12170
- زن مرد طراحي پارچه 9 با آزمون روزانه 12171
- زن مرد طراحي صحنه 7 با آزمون روزانه 12172
- زن مرد طراحي صنعتي 9 با آزمون روزانه 12173
- زن مرد عكاسي 9 با آزمون روزانه 12174
نز مرد  - طراحي,بافت 9 كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12175
- زن مرد مجسمه سازي 9 با آزمون روزانه 12176
- زن مرد نقاشي 9 با آزمون روزانه 12177
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 تهران - دانشگاه هنر ادامه  

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

پذيرش نحوه دوره تحصيلي محل  
دوم زن مرد  اول
- زن مرد نمايش عروسكي 7 با آزمون روزانه 12178
- زن مرد ادبيات نمايشي 3 با آزمون نوبت دوم 12179
- زن مرد ارتباط تصويري 6 با آزمون نوبت دوم 12180
- زن مرد كارگرداني -بازيگري  3 با آزمون نوبت دوم 12181

 ,فيلمبرداري ,وينتد 13 - زن مرد 
كارگرداني,فيلمنامه نويسي سينما  با آزمون نوبت دوم 12182

- زن مرد صنايع دستي 6 با آزمون نوبت دوم 12183
- زن مرد طراحي پارچه 6 با آزمون نوبت دوم 12184
- زن مرد طراحي صحنه 3 با آزمون نوبت دوم 12185
- زن مرد طراحي صنعتي 6 دوم نوبت 12186 با آزمون 
- زن مرد عكاسي 6 با آزمون نوبت دوم 12187
- زن مرد طراحي,بافت 6 كارشناسي فرش با آزمون نوبت دوم 12188
- زن مرد مجسمه سازي 6 با آزمون نوبت دوم 12189
- زن مرد نقاشي 6 با آزمون نوبت دوم 12190
- زن مرد نمايش عروسكي 3 آزمون با نوبت دوم 12191

 )محل تحصيل پرديس كرج(تهران  - دانشگاه هنر 
- زن مرد آهنگسازي 8 با آزمون روزانه 12192
- - مرد موسيقي نظامي 12 با آزمون روزانه 12193
- زن مرد نوازندگي موسيقي ايراني 12 با آزمون روزانه 12194
- زن مرد نوازندگي موسيقي جهاني 12 آزمونبا  روزانه 12195
- زن مرد آهنگسازي 4 با آزمون نوبت دوم 12196
- زن مرد نوازندگي موسيقي ايراني 6 با آزمون نوبت دوم 12197
- زن مرد نوازندگي موسيقي جهاني 6 با آزمون نوبت دوم 12198

  شيراز - دانشگاه هنر 
- زن مرد پذيرش با عنوان فرش بافت 22 كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12199

ــاي ــت بناه ــوان مرم ــا عن ــذيرش ب پ
مرمت و احياي بناهاي تاريخي  20 - زن مرد تاريخي  با آزمون روزانه 12200

- زن مرد موزه 33 با آزمون روزانه 12201
- زن مرد كارداني باستان شناسي 35 با آزمون روزانه 12202

 دانشگاه هنر اسالمي تبريز
- - مرد يطراحي صنعت 25 با آزمون روزانه 12203
25 زن - طراحي صنعتي - با آزمون روزانه 12204
- - مرد طراحي 30 كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12205
30 زن - طراحي - كارشناسي فرش با آزمون روزانه 12206
- - مرد مرمت آثار تاريخي 25 با آزمون روزانه 12207
25 زن - ريخيمرمت آثار تا - با آزمون روزانه 12208
- - مرد نگارگري 15 هنر اسالمي با آزمون روزانه 12209
15 زن - نگارگري - هنر اسالمي با آزمون روزانه 12210
15 زن - هنر و صنايع فلزي - هنر اسالمي با آزمون روزانه 12211
- - مرد هنر و صنايع فلزي 15 هنر اسالمي ا سوابق تحصيليصرفا ب روزانه 12212

 )محل تحصيل آموزشكده فرش هريس(دانشگاه هنر اسالمي تبريز 
- - مرد كاربردي فرش دستباف-كارداني علمي  50 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12213

 دانشگاه يزد
20 زن مرد ارتباط تصويري - با آزمون روزانه 12214
30 زن مرد نقاشي - با آزمون روزانه 12215

 دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران 
- زن - ارتباط تصويري 20 با آزمون روزانه 12216
- زن - طراحي پارچه 15 با آزمون روزانه 12217
- زن - طراحي لباس 15 با آزمون روزانه 12218
- زن - ارتباط تصويري 20 با آزمون نوبت دوم 12219

 الي ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگيمركز آموزش ع
ــاي ــت بناه ــوان مرم ــا عن ــذيرش ب پ

مرمت و احياي بناهاي تاريخي  - 15 زن مرد تاريخي  با آزمون روزانه 12220
15 زن مرد موزه - با آزمون روزانه 12221

  
  

 مناطق محرومهاي تحصيلي  رشته
  :خيلي مهم اتتذكر
اند، مجاز به انتخاب  لذا داوطلباني كه در جلسه آزمون شركت ننموده. باشد مي» با آزمون«يه مناطق محروم هاي تحصيلي سهم نحوه پذيرش در رشته -1

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

  .مطلع گردندم اين دفترچه راهنما چهارها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در فصل  شرايط و ضوابط دانشگاه
 )اهر، ورزقان و هريس( ذربايجان شرقيآمخصوص داوطلبان بومي مناطق زلزله زده استان 

 توضيحات/ ه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل دانشگا
جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش نيمسال
كدرشته 
مرد محل زن دوم اول

- دانشگاه هنر اسالمي تبريز زن 1 - طراحي كارشناسي فرش 13346
 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كهكيلويه وبويراحمد

1 تهران -دانشگاه هنر  1 - 2 كارگرداني سينما 13347
 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم لرستان

مرد دانشگاه دامغان - - 1 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 13348
مرد تهران -دانشگاه هنر  - - 2 كارگرداني,فيلمنامه نويسي سينما 13349
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  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات  رشته
  :يلي مهمتذكر خ

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

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

ها، پذيرش  و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 23/7/93ش دانشجو مورخ ين جلسه شوراي سنجش و پذيرموسمصوبه 
لـذا پـذيرش در تعـدادي از كدرشـته     . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي ظرفيت دانشگاه% 60براي حدود 

پـذيرش در كليـه   . پـذيرد  صورت مي) معدل كتبي ديپلم(ي، صرفاً براساس سوابق تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاع ها و هاي دانشگاه محل
   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي كدرشته

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

 تهران -سوره غيرانتفاعي دانشگاه 

جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
زن مرد  اول دوم
ط تصويريارتبا - 60 زن مرد  12352 با آزمون
كارگرداني 60 - زن مرد 12353 سينما با آزمون
12354 نقاشي - 60 زن مرد با آزمون
12355 ادبيات نمايشي - 60 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
كارگرداني -بازيگري  - 60 زن مرد  12356 صرفا با سوابق تحصيلي
12357 صنايع دستي 60 - زن مرد رفا با سوابق تحصيليص
12358 طراحي صحنه - 40 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12359 كتابت و نگارگري - 60 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12360 نمايش عروسكي - 40 زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

هنر و , هنر و صنايع چوب 60 - زن مرد 
نگارگري, سفال, صنايع فلزي ميهنر اسال  صرفا با سوابق تحصيلي 12361 

 اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني غيرانتفاعي دانشگاه 
12362 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 60 - زن مرد با آزمون

 تهران -علم و فرهنگ غيرانتفاعي دانشگاه 
12363 ارتباط تصويري 60 - زن مرد با آزمون
12364 طراحي پارچه 60 - زن مرد مونبا آز
12365 طراحي لباس 60 - زن - با آزمون
12366 نقاشي 60 - زن مرد با آزمون
نگارگري 60 - زن مرد 12367 هنر اسالمي با آزمون

 يزد -علم و هنر غيرانتفاعي دانشگاه 
12368 ارتباط تصويري 60 - زن مرد محل تحصيل واحد يزد صرفا با سوابق تحصيلي
12369 صنايع دستي 60 - زن مرد محل تحصيل واحد يزد صرفا با سوابق تحصيلي
طراحي 60 - زن مرد محل تحصيل واحد يزد 12370 كارشناسي فرش صرفا با سوابق تحصيلي
12371 نقاشي 60 - زن مرد محل تحصيل واحد يزد صرفا با سوابق تحصيلي
12372 هنر اسالمي 60 - زن مرد محل تحصيل واحد يزد بق تحصيليصرفا با سوا

 شيراز - آپادانا غيرانتفاعي موسسه 
12373 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12374 نقاشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
نقاشي 100 - زن مرد 12375 كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز -ارم غيرانتفاعي موسسه 
12376 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12377 عكاسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12378 نقاشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12379 كارداني حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي 100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
گرافيك 100 - زن مرد تجسميكارداني هنرهاي   12380 صرفا با سوابق تحصيلي
نقاشي 100 - زن مرد 12381 كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان -استرآباد غيرانتفاعي موسسه 
12382 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12383 نقاشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
كاربردي گرافيك -كارداني علمي  100 - زن مرد  12384 صرفا با سوابق تحصيلي

 يزد - ) ع(امام جوادغيرانتفاعي موسسه 
12385 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12386 طراحي لباس 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12387 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 60 - زن مرد ا سوابق تحصيليصرفا ب

 جهرم -انديشه غيرانتفاعي موسسه 
12388 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 نيشابور -ثامن غيرانتفاعي موسسه 
12389 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 ساوه -حكيم ناصرخسرو غيرانتفاعي موسسه 
12390 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12391 طراحي لباس 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
گرافيك 60 - زن مرد 12392 هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي
گرافيك 100 - زن مرد 12393 كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي

 ـ كرج) ويژه خواهران( رسام غيرانتفاعي موسسه 
12394 ارتباط تصويري 60 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي
12395 طراحي پارچه 60 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي
12396 كارداني آموزش هنرهاي تجسمي 100 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي

 زنجان -روزبه غيرانتفاعي موسسه 
كاربردي انيميشن -كارداني علمي  100 - زن مرد  12397 صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري -روزبهان غيرانتفاعي موسسه 
12398 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
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  ساري -ساريان غيرانتفاعي موسسه 
جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 

كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال
 نحوه پذيرش محل

زن مرد  اول دوم
12399 ارتباط تصويري  60 - زن مرد  صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -سپهر غيرانتفاعي موسسه 
فيلمنامه نويسي 60 - زن مرد 12400 سينما با آزمون
كارگرداني 60 - زن مرد 12401 سينما با آزمون
12402 ارتباط تصويري 60 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي
دانيكارگر -بازيگري  60 - زن مرد  12403 صرفا با سوابق تحصيلي
12404 نقاشي 60 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي
12405 نوازندگي موسيقي ايراني 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 گلبهار -سناباد غيرانتفاعي موسسه 
12406 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمانشاه - ضايي شهيد رغيرانتفاعي موسسه 
12407 طراحي صنعتي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 قائمشهر -صالحان غيرانتفاعي موسسه 
12408 طراحي صنعتي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 بابل -طبري غيرانتفاعي موسسه 
12409 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12410 عكاسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 كاشان -عالمه فيض كاشاني غيرانتفاعي موسسه 
12411 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 همدان -عمران و توسعه غيرانتفاعي موسسه 
12412 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 دمشه -فردوس غيرانتفاعي موسسه 
12413 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12414 صنايع دستي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12415 نقاشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12416 هنر اسالمي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( هانخميني شهر اصف -فيض االسالم غيرانتفاعي موسسه 
12417 طراحي لباس 60 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي
12418 نقاشي 60 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي

 نوشهر -كمال الملك غيرانتفاعي موسسه 
12419 سينما 60 - زن مرد با آزمون
12420 ادبيات نمايشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12421 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
كارگرداني -بازيگري  60 - زن مرد  12422 صرفا با سوابق تحصيلي
12423 صنايع دستي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12424 طراحي صنعتي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12425 كارگرداني تلويزيون 60 - زن مرد با سوابق تحصيلي صرفا
12426 نقاشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12427 نوازندگي موسيقي ايراني 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
گرافيك 100 - زن مرد 12428 كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان -گلستان غيرانتفاعي موسسه 
ياي بناهاي تاريخيمرمت و اح 60 - زن مرد  12429 صرفا با سوابق تحصيلي
12430 كارداني باستان شناسي 100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12431 كارداني حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي 100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمانشاه -گنجينه هنر و معماري غيرانتفاعي موسسه 
تصويري ارتباط 60 - زن مرد  12432 صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان - المعي گرگاني غيرانتفاعي موسسه 
كارگرداني -بازيگري  60 - زن مرد  12433 صرفا با سوابق تحصيلي

 نوشهر -مارليك غيرانتفاعي موسسه 
12434 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 نوررويان  - مازيار غيرانتفاعي موسسه 
12435 ارتباط تصويري 60 - زن مرد با آزمون
12436 نقاشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
گرافيك 60 - زن مرد 12437 كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي

 تهران -معماري و هنر پارس غيرانتفاعي موسسه 
12438 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 60 - زن مرد ا آزمونب
12439 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12440 طراحي صنعتي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12441 طراحي لباس 60 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي
12442 نقاشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12443 هنر اسالمي 60 - زن مرد سوابق تحصيلي صرفا با

 آبيك - موالنا غيرانتفاعي موسسه 
12444 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12445 طراحي صنعتي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
گرافيك 100 - زن مرد 12446 كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي
نقاشي 100 - زن مرد رهاي تجسميكارداني هن  12447 صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين -ميرعماد غيرانتفاعي موسسه 
12448 چاپ 60 - زن مرد با آزمون
12449 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز -ميزان غيرانتفاعي موسسه 
كاربردي گرافيك -كارداني علمي  100 - زن مرد  12450 ق تحصيليصرفا با سواب

 تبريز -) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي موسسه 
12451 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

ــايش  ــوان نم ــا عن ــذيرش ب ــازيگري و-پ ب
كارگرداني -بازيگري   60 - زن مرد كارگرداني-نمايش  صرفا با سوابق تحصيلي 12452 

12453 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12454 طراحي صنعتي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
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  آباد نجفغيرانتفاعي موسسه 
جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 

كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال
 نحوه پذيرش محل

زن مرد  اول دوم
گرافيك 100 - زن مرد 12455 كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي

 محمودآباد -نيما غيرانتفاعي موسسه 
12456 ارتباط تصويري 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12457 باستانشناسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12458 طراحي پارچه 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12459 عكاسي 60 - زن مرد ابق تحصيليصرفا با سو
12460 كارگرداني تلويزيون 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12461 نقاشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 بيرجند - هرمزان غيرانتفاعي موسسه 
گرافيك 100 - زن مرد 12462 كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي

 همدان -هگمتانه غيرانتفاعي موسسه 
كاربردي هنر سفالگري -كارداني علمي  100 - زن مرد  12463 صرفا با سوابق تحصيلي
نقاشي 100 - زن مرد 12464 كارداني هنرهاي تجسمي صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز - هنر غيرانتفاعي موسسه 
12465 ادبيات نمايشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
ويريارتباط تص 60 - زن مرد  12466 صرفا با سوابق تحصيلي
12467 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12468 نقاشي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
كاربردي انيميشن -كارداني علمي  100 - زن مرد  12469 صرفا با سوابق تحصيلي
ربردي هنر سفالگريكا -كارداني علمي  100 - زن مرد  12470 صرفا با سوابق تحصيلي

 

  
  هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور شتهر

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

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

ها، پذيرش  و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 23/7/93ين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ موسصوبه م
لـذا پـذيرش در تعـدادي از كدرشـته     . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي ظرفيت دانشگاه% 60براي حدود 

هـاي تحصـيلي فـوق كـه      پذيرش در كليه كدرشته. پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(نور، صرفاً براساس سوابق تحصيلي  پيام هاي دانشگاه محل
   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي

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

 مركز تبريز - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
ظرفيت 
نيمسال اول كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش

 نحوه پذيرش محل
50 12222 ارتباط تصويري تحصيلي ابقصرفاباسو
50 12223 صنايع دستي تحصيلي صرفاباسوابق
50 12224 عكاسي تحصيلي صرفاباسوابق
50 بافت 12225 كارشناسي فرش تحصيلي صرفاباسوابق
50 طراحي 12226 كارشناسي فرش تحصيلي صرفاباسوابق
50 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 12227 تحصيلي صرفاباسوابق
50 12228 نقاشي تحصيلي صرفاباسوابق
50 هنر و صنايع چوب 12229 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق
50 شيشه 12230 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق
50 فلز 12231 هنرهاي صناعي تحصيلي صرفاباسوابق
50 كاشي 12232 هنرهاي صناعي تحصيلي صرفاباسوابق

 ركز مراغهم - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 طراحي 12233 كارشناسي فرش تحصيلي صرفاباسوابق
50 12234 نقاشي تحصيلي صرفاباسوابق
50 نگارگري 12235 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 نگارگري 12236 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق
50 چوب هنر و صنايع 12237 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
50 نگارگري 12238 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 12239 صنايع دستي با آزمون
50 12240 ارتباط تصويري تحصيلي صرفاباسوابق
50 12241 طراحي پارچه تحصيلي صرفاباسوابق
50 12242 عكاسي تحصيلي صرفاباسوابق
50 بافت 12243 كارشناسي فرش تحصيلي صرفاباسوابق
50 طراحي 12244 كارشناسي فرش تحصيلي صرفاباسوابق
50 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 12245 تحصيلي صرفاباسوابق
50 نگارگري 12246 هنر اسالمي تحصيلي رفاباسوابقص
50 منبت و معرق 12247 هنرهاي صناعي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
50 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 12248 تحصيلي صرفاباسوابق
50 نگارگري 12249 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق

 شهرمركز بو - دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
ظرفيت 
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال اول

 نحوه پذيرش محل
تحصيلي صرفاباسوابق 12250 ارتباط تصويري 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12251 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 50

 تهران شرق - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 12252 صنايع دستي 50
با آزمون 12253 سالميهنر ا نگارگري 50
با آزمون 12254 هنر اسالمي هنر و صنايع چوب 50
با آزمون 12255 هنر اسالمي هنر و صنايع فلزي 50
با آزمون 12256 هنر اسالمي شيشه 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12257 طراحي پارچه 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12258 كارشناسي فرش طراحي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12259 گريكتابت و نگار 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12260 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 50
نقاشي 50 تحصيلي صرفاباسوابق 12261
تحصيلي صرفاباسوابق 12262 هنرهاي صناعي منبت و معرق 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12263 هنرهاي صناعي كاشي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12264 هنرهاي صناعي نساجي سنتي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12265 هنرهاي صناعي سفال 50

 واحد ري - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 12266 هنر اسالمي نگارگري 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12267 ارتباط تصويري 50

 مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
نقاشي 50 تحصيلي صرفاباسوابق 12268

 مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12269 صنايع دستي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12270 هنر اسالمي نگارگري 50

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12271 صنايع دستي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12272 هنر اسالمي سفال 50

 مركز قوچان -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12273 صنايع دستي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12274 طراحي پارچه 50

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
يليتحص صرفاباسوابق 12275 صنايع دستي 50
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 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي ادامه  
ظرفيت 
نيمسال اول كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش

 نحوه پذيرش محل
50 12276 طراحي پارچه تحصيلي صرفاباسوابق
50 12277 كتابت و نگارگري تحصيلي صرفاباسوابق
50 نگارگري 12278 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
50 12279 ارتباط تصويري تحصيلي صرفاباسوابق
50 12280 عكاسي تحصيلي صرفاباسوابق
50 سفال 12281 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد سلطانيه - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
50 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 12282 تحصيلي باسوابقصرفا
50 نگارگري 12283 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
50 12284 طراحي پارچه تحصيلي صرفاباسوابق
50 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 12285 تحصيلي صرفاباسوابق
50 12286 نقاشي تحصيلي صرفاباسوابق
50 نگارگري 12287 اسالميهنر  تحصيلي صرفاباسوابق
50 هنر و صنايع چوب 12288 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز شاهرود -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
50 12289 صنايع دستي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
50 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 12290 تحصيلي اباسوابقصرف

 مركز زاهدان - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
50 12291 صنايع دستي تحصيلي صرفاباسوابق
50 نگارگري 12292 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
50 12293 عكاسي تحصيلي صرفاباسوابق
50 نگارگري 12294 ميهنر اسال تحصيلي صرفاباسوابق
50 هنر و صنايع چوب 12295 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق
50 هنر و صنايع فلزي 12296 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق
50 سفال 12297 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق
50 شيشه 12298 هنر اسالمي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز فيروز آباد -فارس دانشگاه پيام نور استان 
50 12299 صنايع دستي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين 
50 12300 ارتباط تصويري تحصيلي صرفاباسوابق
50 12301 صنايع دستي تحصيلي صرفاباسوابق
50 نگارگري 12302 كتابت و نگارگري  تحصيلي صرفاباسوابق
50 خوشنويسي 12303 كتابت و نگارگري  تحصيلي صرفاباسوابق
50 خيالي نگاري 12304 كتابت و نگارگري  تحصيلي صرفاباسوابق
50 طراحي سنتي 12305 كتابت و نگارگري  تحصيلي صرفاباسوابق
50 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 12306 تحصيلي صرفاباسوابق
50 12307 نقاشي تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز قم -گاه پيام نور استان قم دانش
50 نگارگري 12308 كتابت و نگارگري  تحصيلي صرفاباسوابق
50 وتذهيب سنتي طراحي 12309 كتابت و نگارگري  تحصيلي صرفاباسوابق
50 خيالي نگاري 12310 كتابت و نگارگري  تحصيلي صرفاباسوابق
50 خوشنويسي 12311 كتابت و نگارگري  حصيليت صرفاباسوابق

  مركز سيرجان - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
50 12312 كتابت و نگارگري تحصيلي صرفاباسوابق

  مركز كرمان - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
50 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 12313 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
ظرفيت 
نوان گرايشع نيمسال اول كدرشته  عنوان رشته 

 نحوه پذيرش محل
تحصيلي صرفاباسوابق 12314 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 50

 مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
تحصيلي صرفاباسوابق 12315 هنر اسالمي نگارگري 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12316 هنر اسالمي هنر و صنايع چوب 50

 واحد رضوانشهر -ام نور استان گيالن دانشگاه پي
تحصيلي صرفاباسوابق 12317 هنر اسالمي نگارگري 50

 مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
تحصيلي صرفاباسوابق 12318 صنايع دستي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12319 هنر اسالمي نگارگري 20
يليتحص صرفاباسوابق 12320 هنر اسالمي سفال 20
تحصيلي صرفاباسوابق 12321 هنر اسالمي شيشه 20
تحصيلي صرفاباسوابق 12322 هنرهاي صناعي منبت و معرق 30
تحصيلي صرفاباسوابق 12323 هنرهاي صناعي سفال 30

 مركز اراك -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12324 كارشناسي فرش طراحي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12325 هنر اسالمي وبهنر و صنايع چ 50

 مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12326 كارشناسي فرش طراحي 50

 واحد اللجين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
تحصيلي صرفاباسوابق 12328 هنر اسالمي سفال 50
تحصيلي قصرفاباسواب 12329 هنرهاي صناعي كاشي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12330 هنرهاي صناعي سفال 50

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
تحصيلي صرفاباسوابق 12327 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 50

 مركز مهريز - دانشگاه پيام نور استان يزد 
تحصيلي صرفاباسوابق 12331 هنر اسالمي نگارگري 50

 مركز ميبد - نور استان يزد  دانشگاه پيام
تحصيلي صرفاباسوابق 12332 ارتباط تصويري 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12333 صنايع دستي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12334 كارشناسي فرش بافت 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12335 كارشناسي فرش طراحي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12336 كتابت و نگارگري 50
نقاشي 50 تحصيلي صرفاباسوابق 12337
تحصيلي صرفاباسوابق 12338 هنر اسالمي نگارگري 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12339 هنر اسالمي سفال 50

 مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد 
تحصيلي صرفاباسوابق 12340 ارتباط تصويري 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12341 صنايع دستي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12342 حي پارچهطرا 50
عكاسي 50 تحصيلي صرفاباسوابق 12343
تحصيلي صرفاباسوابق 12344 كارشناسي فرش بافت 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12345 كارشناسي فرش طراحي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12346 مرمت و احياي بناهاي تاريخي 50
نقاشي 50 يتحصيل صرفاباسوابق 12347
تحصيلي صرفاباسوابق 12348 هنر اسالمي نگارگري 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12349 هنرهاي صناعي منبت و معرق 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12350 هنرهاي صناعي كاشي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12351 هنرهاي صناعي نساجي سنتي 50

       
       
    

  نيمه متمركزهاي تحصيلي  شتهر
  :ي مهمتذكر خيل

  متمركز در فصل اول و همچنين شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه هاي نيمه براي اطالع از شرايط و ضوابط و نحوه گزينش رشتهاوطلبان د -1
  .مراجعه نماينداين دفترچه راهنما  مچهار، مندرج در فصل ها پيوستصدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران به بخش 

لذا داوطلباني كه در جلسه آزمـون شـركت   . باشد مي» با آزمون«هاي تحصيلي دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  نحوه پذيرش در رشته - 2
 .باشند ها نمي اند، مجاز به انتخاب اين كدرشته محل ننموده

  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 

ان رشتهعنو عنوان گرايش نيمسال كدرشته  
 نحوه پذيرش محل

زن مرد  اول دوم
تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي - 20 زن مرد  24779 روزانه
كارگرداني تلويزيون - 25 - مرد  24780 روزانه
تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي - 10 - مرد  24870 نوبت دوم
كارگرداني تلويزيون - 13 - مرد  24871 نوبت دوم

  
  
  
  
 



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

  ومسفصل   24 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

  شود مطالب فصل اول اين دفترچه راهنما توصيه مي هاي خارجي زبانه داوطلبان گروه آزمايشي ب
 .را به دقت مطالعه نمايند)  تخاب رشتهكلي پذيرش دانشجو و نحوه انو ضوابط توضيحات و شرايط ( 

  مسو فصل
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

روه
د گ

ك
 

  4زيرگروه 
**** 

 3زيرگروه 
*** 

 2زيرگروه 
** 

  1 زيرگروه
* 

زبان و ادبيات فارسي -1 4 4 4 4
مي

مو
س ع

درو

5 هاي خارجي زبان

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

س 
در

صي
خص

ت
 

زبان تخصصي آلماني 0 4 0 0
زبان تخصصي فرانسه 0 0 4 0

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

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

  .درس زبان تخصصي ندارد باشد و مي ادبيات تركي استانبولي
 ، زيرگروه، مقطع تحصيلي و نوع گزينش)هاي خارجي زبان( 5هاي تحصيلي گروه آزمايشي  جدول رشته

 نوع گزينش مقطع تحصيلي زيرگروه نام گرايش نام رشته رديف رشته

 ياستان كارشناسي 1 انگليسي زبان دبير تربيت1
 يكشور كارشناسي 4 اسپانيايي ادبيات و زبان2
 يكشور كارشناسي 4 ايتاليايي زبان5
 يكشور كارشناسي 4استانبولي تركي ادبيات و زبان6
 يكشور كارشناسي 4 ژاپني ادبيات و زبان9

 فرانسه زبان 10
 يكشور كارشناسي 3ادبي

 يكشور كارشناسي 3مترجمي
 يكشور كارشناسي 4 اردو ادبيات و زبان11
 يكشور كارشناسي 4 ارمني ادبيات و زبان12
 يكشور كارداني 1انگليسي زبان آموزش كارداني17
 يكشور كارداني 1انگليسي زبان مترجمي كارداني19
 يكشور كارشناسي 2 آلماني زبان مترجمي20
 يقطب كارشناسي 1 انگليسي زبان مترجمي21
 يكشور كارشناسي 1 انگليسي زبان خبر مترجمي22
 يكشور كارشناسي 4 روسي انزب23
 يكشور كارشناسي 2 آلماني زبان24
 يا ناحيه كارشناسي 1 انگليسي ادبيات و زبان25
 يكشور كارشناسي 1 انگليسي زبان آموزش27



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

  ومسفصل   25 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

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

   دوره
 هاي تحصيلي  ظرفيت رشته

با اعمال نمره آزمون و  جمع
  سوابق تحصيلي

  منحصراً با اعمال
  سوابق تحصيلي

 3378 280  3098  روزانه
 5  -  5  سهميه مناطق محروم

 753  174  579  )شبانه(نوبت دوم 
 193  -  193  )ويژه داوطلبان آزاد( دانشگاه فرهنگيان

 12850 11400  1450  پيام نوردانشگاه 
 5200 4210 990غيرانتفاعيموزش عالي آمؤسسات ها و  دانشگاه

 22379 16064  6315  جمع

  
  هاي خارجي هاي تحصيلي گروه آزمايشي زبان رشته

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

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

نمايند، از ارائه  اقدام به پذيرش دانشجو مي 1394ر آزمون سراسري سال كه د) شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه - 2
بطـور جــد معـذور    ) شـبانه (رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم  تسهيالتخوابگاه و يا اسكان دانشجويي، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و 

 .شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ موده و رشته شود انتخاب رشته خود را بومي ن لذا به داوطلبان توصيه مي. باشند مي
 اكدانشگاه ار    

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
دوم زن مرد  اول
35 زن مرد زبان و ادبيات انگليسي - با آزمون روزانه 12501
- زن مرد ترجمي زبان انگليسيم 35 با آزمون روزانه 12502
25 زن مرد زبان و ادبيات انگليسي - با آزمون نوبت دوم 12503
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 25 با آزمون نوبت دوم 12504

 دانشگاه اروميه
50 زن مرد آموزش زبان انگليسي - با آزمون روزانه 12505
- زن مرد بيات انگليسيزبان و اد 50 با آزمون روزانه 12506
- زن مرد زبان و ادبيات تركي استانبولي 50 با آزمون روزانه 12507

 دانشگاه اصفهان
- زن مرد ادبي 20 زبان فرانسه با آزمون روزانه 12508
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 20 با آزمون روزانه 12509
- زن مرد لمانيمترجمي زبان آ 30 با آزمون روزانه 12510
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 20 با آزمون روزانه 12511
- زن مرد زبان و ادبيات ارمني 30 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12512

 )ويژه خواهران( تهران –) س(دانشگاه الزهرا 
- زن - زبان روسي 30 با آزمون روزانه 12513
- زن - جميمتر 25 زبان فرانسه با آزمون روزانه 12514
- زن - زبان و ادبيات انگليسي 25 با آزمون روزانه 12515

 دانشگاه ايالم
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 25 با آزمون روزانه 12516

 دانشگاه بجنورد
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 50 با آزمون روزانه 12517
- زن مرد ان روسيزب 35 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12518

 همدان - دانشگاه بوعلي سينا 
- زن مرد ادبي 30 زبان فرانسه با آزمون روزانه 12519
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 25 با آزمون روزانه 12520
- زن مرد ادبي 15 زبان فرانسه با آزمون نوبت دوم 12521
- زن مرد زبان انگليسيمترجمي  20 با آزمون نوبت دوم 12522

 دانشگاه بيرجند
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 45 با آزمون روزانه 12523
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 45 با آزمون روزانه 12524
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 10 با آزمون نوبت دوم 12525
- زن مرد انگليسيزبان و ادبيات  10 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12526

 قزوين - ) ره(دانشگاه بين المللي امام خميني 
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 35 با آزمون روزانه 12527
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 35 با آزمون روزانه 12528

 دانشگاه تبريز
- زن مرد ادبي 30 زبان فرانسه هروزان 12529 با آزمون 
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 18 با آزمون روزانه 12530
- زن مرد ادبي 20 زبان فرانسه با آزمون نوبت دوم 12531
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 12 با آزمون نوبت دوم 12532

 )هاي آزاد رشته( تهران –دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
- زن مرد موزش زبان انگليسيآ 15 با آزمون نوبت دوم 12534



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

  ومسفصل   26 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 )هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش رشته( تهران - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  مچهارفصل  2در بخش بايست با توجه به شرايط و ضوابط مندرج  تربيت دبير شهيد رجايي تهران، مي  دانشگاه آموزش زبان انگليسيكليه داوطلبان عالقمند به رشته تحصيلي  -

در زمان اعـالم اسـامي چنـد برابـر     . فرم انتخاب رشته اقدام نمايند 150تا  1هاي مربوط با توجه به گروه آزمايشي در اولويت  محل  اين دفترچه راهنما، نسبت به انتخاب رشته
هـاي بـانكي    ريال بصورت الكترونيكي و از طريق كارت) چهل هزار( 000/40والً مبلغ شوند كه ا ظرفيت براي مصاحبه، معاينه و گزينش منحصراً داوطلباني دعوت به مصاحبه مي

  .هاي اين دانشگاه در فرم انتخاب رشته اقدام نمايند ها را پرداخت نموده و ثانياًً نسبت به انتخاب رشته عضو شبكه شتاب، بابت عالقمندي به اين رشته
  .باشند ، متعهد به خدمت در وزارت آموزش و پرورش ميآموزش زبان انگليسيتحصيلي   كليه پذيرفته شدگان نهايي رشته: نكته مهم* 

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
دوم زن مرد  اول

- - مرد مخصوص داوطلبان بومي شهر تهران  آموزش زبان انگليسي 17 با آزمون روزانه 12533
 دانشگاه تهران

15 15 - زبان ايتاليايي 30 با آزمون روزانه 12535
13 12 - زبان روسي 25 با آزمون روزانه 12536
11 11 - ادبي 22 زبان فرانسه با آزمون روزانه 12537
15 15 - زبان و ادبيات اردو 30 با آزمون روزانه 12538
13 12 - و ادبيات اسپانيايي زبان 25 با آزمون روزانه 12539
10 10 - زبان و ادبيات انگليسي 20 با آزمون روزانه 12540
13 12 - زبان و ادبيات ژاپني 25 با آزمون روزانه 12541
10 10 - مترجمي زبان آلماني 20 با آزمون روزانه 12542

 دانشگاه جهرم
- زن مرد سيمترجمي زبان انگلي 30 با آزمون روزانه 12543

 )ويژه خواهران( قم –) ع(دانشگاه حضرت معصومه
- زن - مترجمي زبان انگليسي 50 با آزمون روزانه 12544

 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري 
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 56 با آزمون روزانه 12545
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 24 وبت دومن 12546 با آزمون 
- زن مرد ادبي 60 زبان فرانسه صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12547
- زن مرد ادبي 22 زبان فرانسه صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12548

 بوشهر -دانشگاه خليج فارس 
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 44 با آزمون روزانه 12549

 )محل تحصيل واحد كرج(ان تهر -دانشگاه خوارزمي 
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 25 با آزمون روزانه 12550

 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 35 با آزمون روزانه 12551

 كرمانشاه - دانشگاه رازي 
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 40 زمونبا آ روزانه 12552
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 40 با آزمون نوبت دوم 12553

 دانشگاه زابل
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 35 با آزمون روزانه 12554
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 35 با آزمون روزانه 12555
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 15 حصيليصرفا با سوابق ت نوبت دوم 12556
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 15 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12557

 دانشگاه زنجان
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 30 با آزمون روزانه 12558
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 4 با آزمون نوبت دوم 12559

 كازرون -دانشگاه سلمان فارسي 
- زن مرد زبان انگليسيآموزش  30 با آزمون روزانه 12560
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 5 با آزمون نوبت دوم 12561

 دانشگاه سمنان
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 35 با آزمون روزانه 12562
35 زن مرد زبان و ادبيات انگليسي - با آزمون نوبت دوم 12563

 اهدانز -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
30 زن مرد مترجمي زبان انگليسي - با آزمون روزانه 12564
15 زن مرد مترجمي زبان انگليسي - با آزمون نوبت دوم 12565

 دانشگاه شهركرد
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 29 با آزمون روزانه 12566
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 1 با آزمون نوبت دوم 12567

 كرمان - گاه شهيد باهنر دانش
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 25 با آزمون روزانه 12568
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 25 با آزمون روزانه 12569
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 10 با آزمون نوبت دوم 12570
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 10 نبا آزمو نوبت دوم 12571

 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
- زن مرد زبان آلماني 30 با آزمون روزانه 12572
- زن مرد زبان روسي 20 با آزمون روزانه 12573
- زن مرد ادبي 30 زبان فرانسه با آزمون روزانه 12574
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 20 با آزمون روزانه 12575

 اهواز -  دانشگاه شهيد چمران
- زن مرد ادبي 35 زبان فرانسه با آزمون روزانه 12576
30 زن مرد زبان و ادبيات انگليسي - با آزمون روزانه 12577
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 30 با آزمون روزانه 12578
5 زن مرد زبان و ادبيات انگليسي - با آزمون نوبت دوم 12579
- زن مرد ي زبان انگليسيمترجم 5 با آزمون نوبت دوم 12580

 تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 50 با آزمون روزانه 12581

 دانشگاه شيراز
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 35 با آزمون روزانه 12582

  



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

  ومسفصل   27 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
شجنس پذير توضيحات ظرفيت پذيرش  

كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل

دوم زن مرد  اول
- زن مرد مترجمي 20 زبان فرانسه با آزمون روزانه 12583

- زن مرد پذيرش با عنوان زبان اسپانيايي زبان و ادبيات اسپانيايي 20 با آزمون روزانه 12584
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 20 با آزمون روزانه 12585
- زن مرد زبان و ادبيات تركي استانبولي 25 با آزمون روزانه 12586
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 20 با آزمون روزانه 12587
- زن مرد مترجمي 20 زبان فرانسه با آزمون نوبت دوم 12588

- زن مرد ييپذيرش با عنوان زبان اسپانيا زبان و ادبيات اسپانيايي 20 با آزمون نوبت دوم 12589
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 20 با آزمون نوبت دوم 12590
- زن مرد زبان و ادبيات تركي استانبولي 25 با آزمون نوبت دوم 12591
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 20 با آزمون نوبت دوم 12592

 شگاه فردوسي مشهددان
- زن مرد زبان روسي 25 با آزمون روزانه 12593
- زن مرد ادبي 25 زبان فرانسه با آزمون روزانه 12594
- زن مرد مترجمي 25 زبان فرانسه با آزمون روزانه 12595
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 35 با آزمون روزانه 12596
- زن مرد زبان روسي 10 با آزمون نوبت دوم 12597
- زن مرد ادبي 5 زبان فرانسه با آزمون نوبت دوم 12598
- زن مرد مترجمي 5 زبان فرانسه با آزمون نوبت دوم 12599
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 5 با آزمون نوبت دوم 12600

 دانشگاه قم
30 30 - زبان و ادبيات انگليسي 60 آزمونبا  روزانه 12601

 دانشگاه كاشان
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 25 با آزمون روزانه 12602
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 25 با آزمون روزانه 12603
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 5 با آزمون نوبت دوم 12604
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 5 با آزمون نوبت دوم 12605

 سنندج - انشگاه كردستان د
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 45 با آزمون روزانه 12606
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 40 با آزمون روزانه 12607

 )ويژه خواهران( بجنورد –دانشگاه كوثر 
- زن - آموزش زبان انگليسي 45 با آزمون روزانه 12608
- زن - نگليسيزبان و ادبيات ا 45 با آزمون روزانه 12609

 گرگان -دانشگاه گلستان 
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 30 با آزمون روزانه 12610
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 10 با آزمون نوبت دوم 12611

 دانشگاه گنبد
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 45 با آزمون روزانه 12612
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 45 با آزمون روزانه 12613

 رشت -دانشگاه گيالن 
- زن مرد زبان روسي 60 با آزمون روزانه 12614
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 40 با آزمون روزانه 12615
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 40 با آزمون نوبت دوم 12616

 دخرم آبا -دانشگاه لرستان 
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 25 با آزمون روزانه 12617

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر(خرم آباد  -دانشگاه لرستان 
- - مرد آموزش زبان انگليسي 40 با آزمون روزانه 12618

 )محل تحصيل مركز آموزش عالي كوهدشت(خرم آباد  -دانشگاه لرستان 
- زن - ادبيات انگليسي زبان و 40 با آزمون روزانه 12619

 بابلسر -دانشگاه مازندران 
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 25 با آزمون روزانه 12620
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 25 با آزمون روزانه 12621
- زن مرد زبان روسي 35 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12622

 اردبيل -يلي دانشگاه محقق اردب
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 30 با آزمون روزانه 12623
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 15 با آزمون نوبت دوم 12624

 دانشگاه مراغه
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 35 با آزمون روزانه 12625
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 10 با آزمون نوبت دوم 12626

 انشگاه ماليرد
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 40 با آزمون روزانه 12627

 دانشگاه نيشابور
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 35 با آزمون روزانه 12628
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 25 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12629

 ايرانشهر -دانشگاه واليت 
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 60 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12630
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 60 صرفا با سوابق تحصيلي روزانه 12631
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 20 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12632
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 25 با سوابق تحصيليصرفا  نوبت دوم 12633

 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 40 با آزمون روزانه 12634
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 40 با آزمون روزانه 12635
- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 15 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12636
- زن مرد زبان انگليسي مترجمي 10 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12637

 بندر عباس - دانشگاه هرمزگان 
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 22 با آزمون روزانه 12638
- زن مرد آموزش زبان انگليسي 8 با آزمون نوبت دوم 12639



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

  ومسفصل   28 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 دانشگاه ياسوج

ظرفيت پذيرش  جنس پذيرش توضيحات
نوان رشتهع عنوان گرايش نيمسال كدرشته  

 نحوه پذيرش دوره تحصيلي محل
دوم زن مرد  اول

 25 25 - آموزش زبان انگليسي 50 با آزمون نوبت دوم 12640
 دانشگاه يزد

- زن مرد زبان و ادبيات انگليسي 40 با آزمون روزانه 12641
 )ويژه خواهران( رفسنجان –) س(دانشكده علوم انساني حضرت نرجس

- زن - مترجمي زبان انگليسي 40 با آزمون روزانه 12642
 مجتمع آموزش عالي بم

- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 45 با آزمون روزانه 12643
- زن مرد مترجمي زبان انگليسي 15 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12644

 مجتمع آموزش عالي گناباد
20 20 - آموزش زبان انگليسي 40 با آزمون روزانه 12645
10 30 - زبان و ادبيات انگليسي 40 با آزمون روزانه 12646
5 5 - آموزش زبان انگليسي 10 با آزمون نوبت دوم 12647
1 1 - زبان و ادبيات انگليسي 2 صرفا با سوابق تحصيلي نوبت دوم 12648

 
  

 مناطق محرومهاي تحصيلي  رشته
  :خيلي مهم اتتذكر
اند، مجاز به انتخاب  لذا داوطلباني كه در جلسه آزمون شركت ننموده. باشد مي» با آزمون«هاي تحصيلي سهميه مناطق محروم  پذيرش در رشته نحوه -1

 .باشند ها نمي اين كدرشته محل
 .باشد مي» روزانه«هاي تحصيلي سهميه مناطق محروم  دوره تحصيلي در كليه رشته - 2
و همچنـين  هاي محروم از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محروم مندرج در فصل اول  هاي تحصيلي استان خاب رشتهداوطلبان الزم است قبل از انت - 3

  .مطلع گردنداين دفترچه راهنما  چهارمها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در فصل  شرايط و ضوابط دانشگاه
 )اهر، ورزقان و هريس( يذربايجان شرقآمخصوص داوطلبان بومي مناطق زلزله زده استان 

 توضيحات/ دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل 
جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 

 ظرفيت پذيرش نيمسال جنس پذيرش نيمسال
كدرشته 
مرد محل زن دوم اول

مرد دانشگاه تبريز - - 1 زبان و ادبيات انگليسي 13350
 مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كردستان

2 سنندج -انشگاه كردستان د 2 - 4 زبان و ادبيات انگليسي 13351
 

  

 ويژه داوطلبان آزاد )مراكز تربيت معلم سابق(دانشگاه فرهنگيان تحصيلي هاي  رشته
  :خيلي مهم اتتذكر

انـد،   اني كه در جلسه آزمون شـركت ننمـوده  لذا داوطلب. باشد مي» با آزمون« دانشگاه فرهنگيان تربيت دبير زبان انگليسينحوه پذيرش در رشته تحصيلي  -1
 .باشند ها نمي مجاز به انتخاب اين كدرشته محل

م چهـار در فصـل  منـدرج  دانشـگاه مزبـور   در  نحوه پذيرش دانشـجو شرايط از دانشگاه فرهنگيان تحصيلي   هاي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -2
  .اين دفترچه راهنما مطلع گردند) ها وستپي(

فصل  2 خشب در مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايست مي، )مراكز تربيت معلم سابق(فرهنگيان   دانشگاه تحصيلي هاي رشته به عالقمند داوطلبان كليه -3
 زمـان  در. نماينـد  اقدام هرشت انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هاي محل  رشته انتخاب به نسبتم اين دفترچه راهنما، چهار
 بصورت ريال) هزار چهل( 000/40 مبلغ اوالً كه شوند مي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً گزينش و معاينه مصاحبه، براي ظرفيت برابر چند اسامي اعالم

 دانشـگاه  اين هاي رشته انتخاب به نسبت ثانياًً و ودهنم پرداخترا  ها رشته اين به عالقمندي بابت ،شتاب شبكه عضو بانكي هاي كارت طريق از و الكترونيكي
  .نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در

 ذربايجان شرقيآمخصوص داوطلبان بومي استان 
 عنوان رشته ظرفيت جنس محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي/پرديس محل تحصيل

كدرشته 
 محل

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد هوراند: محل خدمت/ر، كليبر، عشايركليبر، خداآفرينهوراند، اه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 14910
محـل/بستان آباد، تيكمه داش، تبريز، خسروشاه، اسكو، ايلخچي، آذرشهر، گوگان، سـراب، مهربـان  : مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان

ليسيتربيت دبير زبان انگ 1 مرد بستان آباد: خدمت 14911 

چاراويماق، نظركهريزي، هشـترود، مراغـه، عجـب شـير، بنـاب، ملكـان، آذرشـهر، گوگـان، اسـكو،: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد چاراويماق: محل خدمت/ايلخچي، خسروشاه، تبريز 14912 

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد ورزقان: محل خدمت/ورزقان، خاروانا، اهر، هوراند، هريس، خواجه، تبريز: ميمخصوص داوطلبان بو/پرديس شهيد بهشتي زنجان 14913
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن تسوج: محل خدمت/تسوج، شبستر، صوفيان، مرند، تبريز: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14914
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد كليبر: محل خدمت/كليبر، عشاير كليبر، خداآفرين، اهر، هوراند: مخصوص داوطلبان بومي/ي زنجانپرديس شهيد بهشت 14915

ليسيتربيت دبير زبان انگ 1 زن كليبر: محل خدمت/كليبر، عشاير كليبر، خداآفرين، اهر، هوراند: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14916
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد خدا آفرين: محل خدمت/خداآفرين، كليبر، عشايركليبر، اهر، هوراند، جلفا، مرند: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 14917

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن خدا آفرين: محل خدمت/، جلفا، مرندخداآفرين، كليبر، عشايركليبر، اهر، هوراند: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14918
:محـل خـدمت  /ملكان، بناب، مراغه، عجب شير، آذرشهر، گوگان، اسكو، ايلخچي، خسروشـاه : مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن ملكان 14919 

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد هشترود: محل خدمت/هشترود، نظركهريزي، چاراويماق، مراغه، بناب، عجب شير، ملكان، تبريز: مخصوص داوطلبان بومي/جانپرديس شهيد بهشتي زن 14920
 ذربايجان غربيآمخصوص داوطلبان بومي استان 

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 1اروميه، ناحيه: محل خدمت/اي برادوست، سيلواناشهراروميه، نازلو، انزل، صوم: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 14921
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 2اروميه، ناحيه: محل خدمت/شهراروميه، نازلو، انزل، صوماي برادوست، سيلوانا: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 14922
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد خوي: محل خدمت/خوي، چايپاره، سلماس: مخصوص داوطلبان بومي/نپرديس شهيد بهشتي زنجا 14923

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد سلماس: محل خدمت/خوي، چايپاره، سلماس: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 14924
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن بوكان: محل خدمت/مهاباد، بوكان، سردشت: وميمخصوص داوطلبان ب/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14925

  مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن 1اردبيل، ناحيه : محل خدمت/شهراردبيل: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14926

تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد خلخال: محل خدمت/خلخال: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 14927



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

  ومسفصل   29 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

  مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي/پرديس محل تحصيل

 محل
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد بن رود: محل خدمت/لگه، كوهپايه، اصفهان، جرقويه سفليجرقويه عليا، بن رود، ج: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14928

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن جرقويه سفلي: محل خدمت/جرقويه عليا، بن رود، جلگه، كوهپايه، اصفهان، جرقويه سفلي: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14929
تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد جي: محل خدمت/اصفهان، جي، خميني شهر، پيربكران، فالورجان، شاهين شهر، برخوار: مخصوص داوطلبان بومي/س شهيد باهنر اراكپردي 14930

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد خميني شهر: ل خدمتمح/اصفهان، جي، خميني شهر، پيربكران، فالورجان، شاهين شهر، برخوار: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14931
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد پيربكران: محل خدمت/اصفهان، جي، خميني شهر، پيربكران، فالورجان، شاهين شهر، برخوار: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14932

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن فالورجان: محل خدمت/اصفهان، جي، خميني شهر، پيربكران، فالورجان، شاهين شهر، برخوار: ان بوميمخصوص داوطلب/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14933
تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد )قمشه(شهرضا: محل خدمت)/قمشه(شهرضا: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14934

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد كاشان: محل خدمت/كاشان: مخصوص داوطلبان بومي/اراكپرديس شهيد باهنر  14935
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن خور و بيابانك: محل خدمت/خور و بيابانك: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14936

تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد نجف آباد: محل خدمت/آباد، مهردشتنجف : مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14937
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن نجف آباد: محل خدمت/نجف آباد، مهردشت: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14938

  مخصوص داوطلبان بومي استان البرز
تربيت دبير زبان انگليسي 2 زن 1كرج، ناحيه : محل خدمت/كرج، اشتهارد، ساوجبالغ، طالقان، نظرآباد: ص داوطلبان بوميمخصو/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14939
يتربيت دبير زبان انگليس 1 زن 3كرج، ناحيه : محل خدمت/كرج، اشتهارد، ساوجبالغ، طالقان، نظرآباد: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14940

  مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد تنگستان: محل خدمت/بخش مركزي، دلوار: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 14941
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد دشتستان: محل خدمت/دآبادبخش مركزي، بوشكان، تنگ ارم، آبپخش، شبانكاره، سع: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 14942

  مخصوص داوطلبان بومي استان تهران
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد اسالم شهر: محل خدمت/اسالمشهر، چهاردانگه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14943
تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد پاكدشت: محل خدمت/پاكدشت: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14944
تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد 1بهارستان، : محل خدمت/بهارستان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14945

ر زبان انگليسيتربيت دبي 1 زن 1بهارستان، : محل خدمت/بهارستان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 14946
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن 2شهر ري، ناحيه: محل خدمت/شهر ري، كهريزك: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 14947

تربيت دبير زبان انگليسي 3 مرد شهريار: محل خدمت/شهريار، مالرد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14948
تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد ورامين: محل خدمت/ورامين، پيشوا: مخصوص داوطلبان بومي/يد باهنر اراكپرديس شه 14949

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد قرچك: محل خدمت/قرچك: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14950
  مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال وبختياري

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد ميانكوه: محل خدمت/لردگان، خانميرزا، فالرد، بروجن، گندمان، بلداجي، ميانكوه،: مخصوص داوطلبان بومي/د باهنر اراكپرديس شهي 14951
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد خانميرزا: محل خدمت/لردگان، خانميرزا، فالرد، بروجن، گندمان، بلداجي، ميانكوه،: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14952
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد فالرد: محل خدمت/لردگان، خانميرزا، فالرد، بروجن، گندمان، بلداجي، ميانكوه،: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 14953

  مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد بيرجند: محل خدمت/بيرجند، خوسف، درميان: مخصوص داوطلبان بومي/شهدپرديس شهيد بهشتي م 14954

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد خوسف: محل خدمت/خوسف، بيرجند، درميان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14955
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن نهبندان: محل خدمت/هبندان، سربيشهن: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 14956

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد طبس: محل خدمت/طبس، بشرويه، دستگردان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14957
  مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي

تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد فريمان: محل خدمت/تربت جام، فريمان، تايباد، صالح آباد، باخرز: بان بوميمخصوص داوطل/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14958
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد صالح آباد: محل خدمت/تربت جام، فريمان، تايباد، صالح آباد، باخرز: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14959

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد رشتخوار: محل خدمت/تربت حيدريه، زاوه، رشتخوار، خواف، جلگه رخ، مه والت، كدكن: مخصوص داوطلبان بومي/شهيد بهشتي مشهدپرديس  14960
تربيت دبير زبان انگليسي 2 زن وافخ: محل خدمت/تربت حيدريه، زاوه، رشتخوار، خواف، جلگه رخ، مه والت، كدكن: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 14961
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن چناران: محل خدمت/چناران، درگز، نوخندان، قوچان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 14962

تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد كوهسرخ: خدمت محل/كاشمر، كوهسرخ، بردسكن، گناباد، بجستان، خليل آباد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14963
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد تبادكان: محل خدمت/شهر مشهد، تبادكان، طرقبه، گلبهار: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14964
تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد طرقبه: محل خدمت/رشهر مشهد، تبادكان، طرقبه، گلبها: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14965
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد رضويه: محل خدمت/احمدآباد، كالت، سرخس، رضويه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14966
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد زبرخان: محل خدمت/ور، سرواليتميان جلگه، زبرخان، تحت جلگه، نيشاب: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14967

  مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد اسفراين: محل خدمت/اسفراين، بام و صفي آباد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14968
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد رازوجرگالن: محل خدمت/رازوجرگالن، مانه و سملقان: اوطلبان بوميمخصوص د/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14969

  مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد آبادان: محل خدمت/آبادان، اروند كنار: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 14970

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد انديمشك: محل خدمت/انديمشك، الوار گرمسيري: مخصوص داوطلبان بومي/يس عالمه طباطبائي بوشهرپرد 14971
1ناحيه . اهواز: محل خدمت/شهراهواز: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 14972

2ناحيه. اهواز: محل خدمت/شهراهواز: مخصوص داوطلبان بومي/اطبائي بوشهرپرديس عالمه طب تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد 14973
تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد 3ناحيه . اهواز : محل خدمت/شهراهواز: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 14974
4ناحيه . اهواز: محل خدمت/شهراهواز: داوطلبان بومي مخصوص/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 14975

تربيت دبير زبان انگليسي 2 زن 1ناحيه . اهواز: محل خدمت/شهراهواز: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 14976
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن 3ناحيه . واز اه: محل خدمت/شهراهواز: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 14977

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد ايذه: محل خدمت/ايذه، دهدز: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 14978
تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد باغملك جاني: محل خدمت/باغملك جانكي، صيدون: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 14979
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد ماهشهر: محل خدمت)/ره(ماهشهر، بندر امام: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 14980
بهبهان: محل خدمت/بهبهان، زيدون: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر انگليسي تربيت دبير زبان 1 مرد 14981
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد رامهرمز: محل خدمت/رامهرمز: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 14982
تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد شوشتر: محل خدمت/شوشتر: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 14983

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد گتوند: محل خدمت/گتوند: مخصوص داوطلبان بومي/وشهرپرديس عالمه طباطبائي ب 14984
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن مسجدسليمان: محل خدمت/مسجدسليمان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 14985

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد هويزه: محل خدمت/هويزه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 14986
  مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد ماهنشان: محل خدمت/ماهنشان، انگوران، ايجرود، زنجان، زنجانرود: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 14987
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن انگوران: محل خدمت/ماهنشان، انگوران، ايجرود، زنجان، زنجانرود: بان بوميمخصوص داوطل/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 14988

  مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد سمنان: محل خدمت/سمنان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14989

تربيت دبير زبان انگليسي 2 زن ميامي: محل خدمت/شاهرود، ميامي، بيارجمند: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(راءپرديس فاطمة الزه 14990
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد مهديشهر: محل خدمت/سمنان، مهديشهر: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14991

  بلوچستان ومخصوص داوطلبان بومي استان سيستان 
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد ايرانشهر: محل خدمت/ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشار: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14992
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد دلگان: محل خدمت/ج، الشارايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنو: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14993
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد راسك: محل خدمت/ايرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسك، سرباز، فنوج، الشار: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14994
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد دشتياري: محل خدمت/چابهار، كنارك، دشتياري، نيكشهر، قصرقند، بنت: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14995



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

  ومسفصل   30 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

  مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستانادامه  
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي/پرديس محل تحصيل

 محل
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن دشتياري: محل خدمت/چابهار، كنارك، دشتياري، نيكشهر، قصرقند، بنت: لبان بوميمخصوص داوط/پرديس نسيبه تهران 14996

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد زابل: محل خدمت/زابل، هيرمند، زهك، پشت آب، شيب آب، بنجار: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14997
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد زابلي: محل خدمت/خاش، نوك آباد، سراوان، سيب وسوران، مهرستان، جالق، بم پشت،: مخصوص داوطلبان بومي/بهشتي مشهدپرديس شهيد  14998

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد اوانسر: محل خدمت/خاش، نوك آباد، سراوان، سيب وسوران، مهرستان، جالق، بم پشت،: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 14999
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد سيب وسوران: محل خدمت/خاش، نوك آباد، سراوان، سيب وسوران، مهرستان، جالق، بم پشت،: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 15000

  مخصوص داوطلبان بومي استان فارس
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن خنج: محل خدمت/خنج: داوطلبان بوميمخصوص /پرديس نسيبه تهران 15001
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن قيروكارزين: محل خدمت/قيروكارزين: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15002
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن قائميه: متمحل خد/كازرون، كهمره، باالده، خشت، قائميه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15003

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد اوز: محل خدمت/الرستان، اوز، بيرم، جويم: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15004
بيت دبير زبان انگليسيتر 1 زن اوز: محل خدمت/الرستان، اوز، بيرم، جويم: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15005

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد اشكنان: محل خدمت/المرد، عالمرودشت، اشكنان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15006
زبان انگليسيتربيت دبير  1 زن عالمرودشت: محل خدمت/المرد، عالمرودشت، اشكنان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15007
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن اشكنان: محل خدمت/المرد، عالمرودشت، اشكنان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15008

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد درودزن: محل خدمت/كامفيروز، مرودشت، درودزن: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15009
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن درودزن: محل خدمت/كامفيروز، مرودشت، درودزن: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15010
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن مهر: محل خدمت/مهر، گله دار: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15011

  ينمخصوص داوطلبان بومي استان قزو
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد ناحيه يك: محل خدمت/قزوين مركزي، طارم سفلي، الموت غربي، الموت شرقي: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15012

  مخصوص داوطلبان بومي استان قم
دبير زبان انگليسي تربيت 3 زن استان قم: محل خدمت/استان قم: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15013

  مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 1سنندج، ناحيه : محل خدمت/سنندج، سويشه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15014
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد قروه: خدمتمحل /قروه، دزج، دلبران، سريش آباد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15015
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد مريوان: محل خدمت/مريوان، برده رشه، چناره، كاني دينار: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15016

  مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد فهرج: محل خدمت/بم، نرماشير، فهرج، ريگان :مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 15017
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد ريگان: محل خدمت/بم، نرماشير، فهرج، ريگان: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 15018

ريگان: محل خدمت/ريگان بم، نرماشير، فهرج،: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن 15019
تربيت دبير زبان انگليسي 2 مرد رودبار: محل خدمت/جيرفت، رودبار، عنبرآباد، فارياب: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 15020

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن رودبار: محل خدمت/ابجيرفت، رودبار، عنبرآباد، فاري: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15021
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد سيرجان: محل خدمت/سيرجان، بافت، رابر، ارزوئيه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 15022
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد رفسنجان: محل خدمت/كوئيهشهر بابك، رفسنجان، نوق، انار، كش: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 15023
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد شهداد: محل خدمت/كرمان، چترود، ماهان، شهداد، گلباف، راين، بردسير: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 15024

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن قلعه گنج: محل خدمت/گنج، منوجانكهنوج، قلعه : مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15025
  مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد )اورامانات(پاوه : محل خدمت/پاوه و اورامانات: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15026
سنقركليايي: محل خدمت/سنقر كليايي: داوطلبان بوميمخصوص /پرديس شهيد بهشتي زنجان تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 15027

  مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد آزاد شهر: محل خدمت/آزاد شهر، راميان، علي آباد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 15028

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد راميان: محل خدمت/آزاد شهر، راميان، علي آباد: مخصوص داوطلبان بومي/هشتي مشهدپرديس شهيد ب 15029
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن علي آباد: محل خدمت/آزاد شهر، راميان، علي آباد: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15030

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد بندر تركمن: محل خدمت/بندر تركمن، بندر گز، كردكوي، گميشان: مخصوص داوطلبان بومي/هشتي مشهدپرديس شهيد ب 15031
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن آق قال: محل خدمت/گرگان، آق قال: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15032

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد گنبد كاووس: محل خدمت/گاليكش، گنبد كاووس، مينودشت: مخصوص داوطلبان بومي/تي مشهدپرديس شهيد بهش 15033
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد مينودشت: محل خدمت/گاليكش، گنبد كاووس، مينودشت: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي مشهد 15034

  بومي استان گيالنمخصوص داوطلبان 
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد بندرانزلي: محل خدمت/بندر انزلي: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15035
ير زبان انگليسيتربيت دب 1 مرد 1رشت، ناحيه : محل خدمت/رشت، خمام، خشكبيجار، سنگر، كوچصفهان، لشت نشاء: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15036

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن رودبار: محل خدمت/رودبار، خورگام، عمار لو، رحمت آباد بلوكات: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15037
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن رحمت آباد بلوكات: محل خدمت/كاترودبار، خورگام، عمار لو، رحمت آباد بلو: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15038

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد لنگرود: محل خدمت/لنگرود، كومله، اتاق ور: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15039
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد ماسال و شاندرمن: محل خدمت/ماسال و شاندرمن: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15040

  مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 2خرم آباد ناحيه : محل خدمت/خرم آباد، چغلوندي، پاپي، زاغه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 15041
رومشگان: محل خدمت/رومشگان، سوري: طلبان بوميمخصوص داو/پرديس شهيد باهنر اراك تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 15042

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن رومشگان: محل خدمت/رومشگان، سوري: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15043
  مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد رامسر: محل خدمت/تنكابن، رامسر، عباس اباد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15044
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد دودانگه: محل خدمت/شهرساري، چهاردانگه، دودانگه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15045
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد بلده: محل خدمت/آمل، بلده، الريجان، محمود آباد، چمستان: داوطلبان بوميمخصوص /پرديس شهيد بهشتي زنجان 15046

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن الريجان: محل خدمت/آمل، بلده، الريجان، محمود آباد، چمستان: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15047
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد بابلسر: محل خدمت/فريدونكنار، بابل، بابلسر، بندپي شرقي، بندپي غربي، بهنمير: مخصوص داوطلبان بومي/هيد بهشتي زنجانپرديس ش 15048

زبان انگليسي تربيت دبير 1 مرد كجور: محل خدمت/كجور، كالردشت، چالوس، نور، نوشهر: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15049
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد چالوس: محل خدمت/كجور، كالردشت، چالوس، نور، نوشهر: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15050
دبير زبان انگليسيتربيت  1 مرد نوشهر: محل خدمت/كجور، كالردشت، چالوس، نور، نوشهر: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15051

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن كالردشت: محل خدمت/كجور، كالردشت، چالوس، نور، نوشهر: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15052
  مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد خمين: محل خدمت/، اراكخمين، دليجان، محالت: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 15053
ساوه: محل خدمت/ساوه، زرنديه، نوبران: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 15054

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن ساوه: محل خدمت/ساوه، زرنديه، نوبران: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15055
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن سربند: محل خدمت/شازند، سربند، خنداب، اراك: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15056

تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد فراهان: محل خدمت/فراهان، آشتيان، تفرش، اراك: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد باهنر اراك 15057
  مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان

1ناحيه : محل خدمت/بندرعباس، فين: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 15058
رودان: دمتمحل خ/رودان، رودخانه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 15059
ميناب: محل خدمت/ميناب، سندرك: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 15060

سيتربيت دبير زبان انگلي 1 زن ميناب: محل خدمت/ميناب، سندرك: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15061



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

  ومسفصل   31 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

  هرمزگانمخصوص داوطلبان بومي استان ادامه  
كدرشته  عنوان رشته ظرفيت جنس محل خدمت/مخصوص داوطلبان بومي/پرديس محل تحصيل

 محل
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد بشاگرد: محل خدمت/بشاگرد، ميناب، سندرك: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15062

بشاگرد: محل خدمت/بشاگرد، ميناب، سندرك: مخصوص داوطلبان بومي/س نسيبه تهرانپردي تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن 15063
  مخصوص داوطلبان بومي استان همدان

گليسيتربيت دبير زبان ان 1 زن گل تپه: محل خدمت/بخش گل تپه، بخش شيرين سو: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15064
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد خزل: محل خدمت/بخش خزل، بخش زرين دشت: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس شهيد بهشتي زنجان 15065

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن خزل: محل خدمت/بخش خزل، بخش زرين دشت: مخصوص داوطلبان بومي/زنجان) س(پرديس فاطمة الزهراء 15066
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 2همدان، ناحيه : محل خدمت/شهرستان همدان: مخصوص داوطلبان بومي/س شهيد بهشتي زنجانپردي 15067

  مخصوص داوطلبان بومي استان يزد
زبان انگليسي تربيت دبير 1 مرد ابركوه: محل خدمت/شهرستان ابركوه، نير، گاريزات: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15068
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد اردكان: محل خدمت/شهرستان اردكان، ميبد، بفروئيه: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15069
زبان انگليسيتربيت دبير  1 مرد بهاباد: محل خدمت/شهرستان بهاباد، بافق: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15070
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد ميبد: محل خدمت/شهرستان ميبد، اردكان، احمد آباد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15071

ان انگليسيتربيت دبير زب 1 زن ميبد: محل خدمت/شهرستان ميبد، اردكان، احمد آباد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15072
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 1ناحيه .يزد: محل خدمت/شهرستان يزد، تفت، مهريز، اشكذر: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15073
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد 2ناحيه .يزد: محل خدمت/شهرستان يزد، تفت، مهريز، اشكذر: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15074
تربيت دبير زبان انگليسي 1 مرد تفت: محل خدمت/شهرستان تفت، يزد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15075
بان انگليسيتربيت دبير ز 1 مرد بافق: محل خدمت/شهرستان بافق، بهاباد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس عالمه طباطبائي بوشهر 15076

تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن 1ناحيه .يزد: محل خدمت/شهرستان يزد، تفت، مهريز، اشكذر: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15077
بان انگليسيتربيت دبير ز 1 زن 2ناحيه .يزد: محل خدمت/شهرستان يزد، تفت، مهريز، اشكذر: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15078
تربيت دبير زبان انگليسي 1 زن تفت: محل خدمت/شهرستان تفت، يزد: مخصوص داوطلبان بومي/پرديس نسيبه تهران 15079

  
  

  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات  رشته
  :تذكر خيلي مهم

دولتي ـ غيرانتفاعي از شرايط و ضوابط مؤسسات ذيـربط منـدرج    هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غير داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1
از شرايط و ضـوابط اختصاصـي و   و همچنين اين دفترچه راهنما  اولسسات در فصل ؤها و همچنين از نحوه پذيرش دانشجو در اينگونه م در پيوست

  .مطلع گردندنيز ه راهنما اين دفترچ  )ها پيوست(م چهارفصل مندرج در  ،نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر مؤسسه
مجلـس محتـرم شـوراي اسـالمي و      10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده  - 2

ا، پذيرش ه و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 23/7/93ين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ موسمصوبه 
لـذا پـذيرش در تعـدادي از كدرشـته     . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي ظرفيت دانشگاه% 60براي حدود 

پـذيرش در كليـه   . پـذيرد  صورت مي) معدل كتبي ديپلم(مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، صرفاً براساس سوابق تحصيلي  ها و هاي دانشگاه محل
   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي رشتهكد

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

 مشهد -) ع(امام رضاغيرانتفاعي دانشگاه 

جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
زن مرد  اول دوم

12908 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان با آزمون
موزش زبان انگليسيآ 50 - - مرد  12906 صرفا با سوابق تحصيلي
12907 مترجمي زبان انگليسي 50 - - مرد صرفا با سوابق تحصيلي

12909 آموزش زبان انگليسي 50 - زن - محل تحصيل خواهران پرديس رضوان صرفا با سوابق تحصيلي
 دانشگاه غيرانتفاعي چابهار

12910 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
 مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي خيام 

12911 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد با آزمون
12912 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد با آزمون

 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني 
12913 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد سوابق تحصيليصرفا با 
12914 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي 
12915 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد با آزمون
12916 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
نگليسيزبان و ادبيات ا 60 - زن مرد  12917 صرفا با سوابق تحصيلي

 نور -دانشگاه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري 
12918 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر 
12919 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد محل تحصيل واحد يزد صرفا با سوابق تحصيلي

 بابل -گاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران دانش
12920 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 قم -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد 
12921 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد با آزمون

 اروميه -موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان 
12922 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12923 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران 
12924 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12925 كارداني مترجمي زبان انگليسي 100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 )محل تحصيل واحد تهران(دماوند  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 
12926 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن - با آزمون



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

  ومسفصل   32 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 )محل تحصيل واحد تهران(دماوند  -موسسه غيرانتفاعي ارشاد ادامه  

جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
نز مرد  اول دوم
12927 آموزش زبان انگليسي 50 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي
12928 زبان و ادبيات انگليسي 50 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي

 دماوند -موسسه غيرانتفاعي ارشاد 
12929 مترجمي زبان انگليسي 50 - - مرد محل تحصيل واحد دماوند با آزمون

 قزوين -لبرز موسسه غيرانتفاعي ا
12930 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد با آزمون
12931 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد با آزمون
12932 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد با آزمون
12933 كارداني مترجمي زبان انگليسي 100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 يزد - ) ع(جواد موسسه غيرانتفاعي امام
12934 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12935 مترجمي زبان آلماني 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 فوالد شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي امين 
12936 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
جمي زبان انگليسيمتر 60 - زن مرد  12937 صرفا با سوابق تحصيلي

 چابهار -موسسه غيرانتفاعي بهار انديشه 
12938 كارداني مترجمي زبان انگليسي 100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد - موسسه غيرانتفاعي بينالود 
12939 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد با آزمون
زبان انگليسيآموزش  60 - زن مرد  12940 صرفا با سوابق تحصيلي

 مشهد -موسسه غيرانتفاعي تابران 
12941 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12942 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12943 كارداني آموزش زبان انگليسي 100 - زن مرد تحصيلي صرفا با سوابق
12944 كارداني مترجمي زبان انگليسي 100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 نيشابور -موسسه غيرانتفاعي ثامن 
12945 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
12946 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 خوزستان -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
12947 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد با آزمون
12948 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 كرمانشاه -موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي 
12949 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12950 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12951 كارداني مترجمي زبان انگليسي 100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي حافظ 
12952 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12953 كارداني مترجمي زبان انگليسي 100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 گرگان -موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني 
12954 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( مشهد –موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس 
12955 كارداني آموزش زبان انگليسي 100 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي

 محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي خزر 
12956 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12957 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12958 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز -فاعي دانشوران موسسه غيرانت
12959 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12960 كارداني مترجمي زبان انگليسي 100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي 
12961 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 رامسر -ه غيرانتفاعي رحمان موسس
12962 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 شيراز -موسسه غيرانتفاعي زند دانش گستر 
12963 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد با آزمون
12964 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد با آزمون
نگليسيآموزش زبان ا 60 - زن مرد  12965 صرفا با سوابق تحصيلي
12966 كارداني مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 ساري -موسسه غيرانتفاعي سنا 
12967 كارداني آموزش زبان انگليسي 100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين -موسسه غيرانتفاعي سهروردي 
زبان انگليسيآموزش  60 - زن مرد  12968 صرفا با سوابق تحصيلي

 گنبدكاووس -موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان 
12969 كارداني آموزش زبان انگليسي 100 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 اصفهان -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق 
12970 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد با آزمون
زبان انگليسيآموزش  60 - زن مرد  12971 صرفا با سوابق تحصيلي
12972 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
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 اصفهان - موسسه غيرانتفاعي صفاهان 

جنس پذيرش توضيحات ظرفيت پذيرش 
كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

 نحوه پذيرش محل
زن مرد  اول دوم

12973 زبان و ادبيات انگليسي 60 - زن مرد  صرفا با سوابق تحصيلي
 قم -موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر 

12974 مترجمي زبان انگليسي 50 - - مرد محل تحصيل واحد برادران صرفا با سوابق تحصيلي
12975 مترجمي زبان انگليسي 50 - زن - محل تحصيل واحد خواهران صرفا با سوابق تحصيلي

 زنجان -انتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي موسسه غير
12976 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 رفسنجان -موسسه غيرانتفاعي عالمه جعفري 
12977 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 قائمشهر -موسسه غيرانتفاعي فروردين 
ن انگليسيآموزش زبا 60 - زن مرد  12978 صرفا با سوابق تحصيلي

 )ويژه خواهران( خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم 
12979 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن - صرفا با سوابق تحصيلي

 قزوين - موسسه غيرانتفاعي كار 
12980 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد محل تحصيل واحد قزوين ونبا آزم

 موسسه غيرانتفاعي كرمان
12981 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي
12982 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 آبيك - موسسه غيرانتفاعي موالنا 
12983 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد با آزمون

 كاشان -موسسه غيرانتفاعي مهد علم 
12984 آموزش زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 تبريز -) ص(موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم
12985 مترجمي زبان انگليسي 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

 اردبيل -موسسه غيرانتفاعي نوين 
12986 زبان آلماني 60 - زن مرد صرفا با سوابق تحصيلي

  
  

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

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

ها، پذيرش  و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 23/7/93ين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ موسمصوبه 
لـذا پـذيرش در تعـدادي از كدرشـته     . شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي ظرفيت دانشگاه% 60براي حدود 

هـاي تحصـيلي فـوق كـه      پذيرش در كليه كدرشته. پذيرد صورت مي) يپلممعدل كتبي د(نور، صرفاً براساس سوابق تحصيلي  هاي دانشگاه پيام محل
   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي

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

 واحد آذرشهر - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
ظرفيت 
 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال اول

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

50 زبان و ادبيات انگليسي 12657 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12658 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد اهر - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12659 تحصيلي صرفاباسوابق

 مرند مركز بناب - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 مترجمي زبان انگليسي 12649 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد خسروشاه - شرقي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12660 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز تبريز - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12650 با آزمون
50 مترجمي زبان انگليسي 12651 با آزمون

 مركز شبستر - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12652 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12653 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز مراغه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 مترجمي زبان انگليسي 12654 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز مرند - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 مترجمي زبان انگليسي 12655 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز ميانه - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12656 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12661 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12662 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد اشنويه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
ظرفيت 
 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال اول

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

تحصيلي صرفاباسوابق 12668 مترجمي زبان انگليسي 50
 ز بوكانمرك -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

تحصيلي صرفاباسوابق 12663 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد سيه چشمه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

تحصيلي صرفاباسوابق 12670 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد قره ضياالدين -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

تحصيلي سوابقصرفابا 12672 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز خوي -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

تحصيلي صرفاباسوابق 12664 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد فيرورق -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

تحصيلي صرفاباسوابق 12671 زبان و ادبيات انگليسي 50
 واحد سردشت -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

تحصيلي صرفاباسوابق 12669 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز مهاباد -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

تحصيلي صرفاباسوابق 12665 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز مياندواب -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

تحصيلي ابقصرفاباسو 12666 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز نقده -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 

تحصيلي صرفاباسوابق 12667 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد سرعين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

تحصيلي صرفاباسوابق 12677 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

تحصيلي صرفاباسوابق 12673 جمي زبان انگليسيمتر 50
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 مركز خلخال -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
ظرفيت 
 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال اول

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

50 مترجمي زبان انگليسي 12674 تحصيلي صرفاباسوابق
 مركز گرمي -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

50 انگليسي مترجمي زبان 12675 تحصيلي صرفاباسوابق
 مركز مشكين شهر -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

50 مترجمي زبان انگليسي 12676 تحصيلي صرفاباسوابق
 واحد نمين -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 

50 مترجمي زبان انگليسي 12678 تحصيلي صرفاباسوابق
 مركز آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

50 مترجمي زبان انگليسي 12679 تحصيلي صرفاباسوابق
 مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

50 زبان و ادبيات انگليسي 12680 با آزمون
50 مترجمي زبان انگليسي 12681 با آزمون

 واحد خوراسگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 انگليسيمترجمي زبان  12692 با آزمون

 مركز دولت آباد -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12684 با آزمون
50 زبان و ادبيات انگليسي 12685 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز تيران -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12682 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز خوانسار -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12683 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز شاهين شهر -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12686 با آزمون

 مركز وزوان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12691 تحصيلي رفاباسوابقص

 مركز شهرضا -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12687 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12688 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد كاشان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12694 يتحصيل صرفاباسوابق

 مركز گلپايگان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12689 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد مباركه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12695 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12696 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز نجف اباد -م نور استان اصفهان دانشگاه پيا
50 مترجمي زبان انگليسي 12690 با آزمون

 واحد علويجه -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12693 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد اشتهارد -دانشگاه پيام نور استان البرز 
50 مترجمي زبان انگليسي 12698 حصيليت صرفاباسوابق

 مركز كرج -دانشگاه پيام نور استان البرز 
50 مترجمي زبان انگليسي 12697 با آزمون

 واحد ماهدشت -دانشگاه پيام نور استان البرز 
50 مترجمي زبان انگليسي 12699 با آزمون

 واحد نظر آباد -دانشگاه پيام نور استان البرز 
50 مترجمي زبان انگليسي 12700 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز ايالم -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
50 مترجمي زبان انگليسي 12701 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز دهلران -دانشگاه پيام نور استان ايالم 
50 مترجمي زبان انگليسي 12702 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز بوشهر - دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
50 گليسيزبان و ادبيات ان 12705 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12706 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد جم - دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
50 مترجمي زبان انگليسي 12710 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز برازجان - دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
50 مترجمي زبان انگليسي 12703 تحصيلي صرفاباسوابق

 )محل تحصيل سعدآباد(مركز برازجان  - دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
50 مترجمي زبان انگليسي 12704 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد بندر ديلم - دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
50 مترجمي زبان انگليسي 12708 تحصيلي صرفاباسوابق

 ين المللي عسلويهمركز ب - دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
50 مترجمي زبان انگليسي 12707 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد بندر گناوه - دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
50 مترجمي زبان انگليسي 12709 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد اسالمشهر - دانشگاه پيام نور استان تهران 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12717 يليتحص صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12718 تحصيلي صرفاباسوابق

  

 تهران جنوب - دانشگاه پيام نور استان تهران 
ظرفيت 
 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال اول

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

با آزمون 12711 زبان و ادبيات انگليسي 50
با آزمون 12712 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد شهر جديد پرديس - نور استان تهران دانشگاه پيام 
تحصيلي صرفاباسوابق 12721 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دماوند - دانشگاه پيام نور استان تهران 
تحصيلي صرفاباسوابق 12714 مترجمي زبان انگليسي 50

 )محل تحصيل پرند(واحد رباط كريم  - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 12719 بان انگليسيمترجمي ز 50

 مركز حسن آباد - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 12713 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد ري - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 12720 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد لواسانات - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 12723 ليسيمترجمي زبان انگ 50

 واحد شهريار - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 12722 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ورامين - دانشگاه پيام نور استان تهران 
با آزمون 12715 زبان و ادبيات انگليسي 50
با آزمون 12716 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اردل -محال و بختياري  دانشگاه پيام نور استان چهار
تحصيلي صرفاباسوابق 12727 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد گندمان -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
تحصيلي صرفاباسوابق 12731 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بروجن -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
تحصيلي صرفاباسوابق 12724 انگليسي مترجمي زبان 50

 واحد سامان -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
تحصيلي صرفاباسوابق 12729 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز شهركرد -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
تحصيلي صرفاباسوابق 12725 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12726 رجمي زبان انگليسيمت 50

 واحد جونقان -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
تحصيلي صرفاباسوابق 12728 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد شلمزار -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
ليتحصي صرفاباسوابق 12730 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد لردگان -دانشگاه پيام نور استان چهار محال و بختياري 
تحصيلي صرفاباسوابق 12732 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بيرجند -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12734 زبان و ادبيات انگليسي 50
حصيليت صرفاباسوابق 12735 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اسديه -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12738 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12736 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12737 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد نهبندان -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12739 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12740 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز طبس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12733 ي زبان انگليسيمترجم 50

 واحد تربت جام -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12752 مترجمي زبان انگليسي 50

  حيدريه  تربت مركز - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي
 )آبادزاوه محل تحصيل دولت(

تحصيلي اباسوابقصرف 12741 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد جوين نقاب -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

تحصيلي صرفاباسوابق 12753 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد چناران -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

تحصيلي صرفاباسوابق 12754 مترجمي زبان انگليسي 50
 ركز سبزوارم -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

تحصيلي صرفاباسوابق 12742 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12743 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد سرخس -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12755 مترجمي زبان انگليسي 50

 نمركز قوچا -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12744 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز كاشمر -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12745 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12746 مترجمي زبان انگليسي 50

  



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

  ومسفصل   35 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 مركز گناباد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
فيت ظر

 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال اول
كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

50 زبان و ادبيات انگليسي 12747 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12748 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12749 با آزمون
50 مترجمي زبان انگليسي 12750 با آزمون

 مركز نيشابور -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12751 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز بجنورد -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12756 تحصيلي صرفاباسوابق
50 انگليسيمترجمي زبان  12757 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد جاجرم -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
50 مترجمي زبان انگليسي 12758 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد شيروان -دانشگاه پيام نور استان خراسان شمالي 
50 مترجمي زبان انگليسي 12759 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد گرمه -خراسان شمالي دانشگاه پيام نور استان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12760 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز آبادان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12761 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد انديمشك -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12772 تحصيلي سوابقصرفابا

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12762 با آزمون
50 مترجمي زبان انگليسي 12763 با آزمون

 واحد ايذه -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12773 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد باغملك -خوزستان دانشگاه پيام نور استان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12774 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد ماهشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12776 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد آغاجاري -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12771 تحصيلي بقصرفاباسوا

 مركز بهبهان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12764 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز خرمشهر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12765 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12766 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز دزفول -شگاه پيام نور استان خوزستان دان
50 زبان و ادبيات انگليسي 12767 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12768 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز سوسنگرد -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12769 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز شادگان -استان خوزستان دانشگاه پيام نور 
50 مترجمي زبان انگليسي 12770 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد شوشتر -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12775 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد هنديجان -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12777 تحصيلي سوابقصرفابا

 مركز ابهر - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12778 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12779 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز قيدار - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12782 تحصيلي صرفاباسوابق
50 ترجمي زبان انگليسيم 12783 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد خرمدره - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12784 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز زنجان - دانشگاه پيام نور استان زنجان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12780 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12781 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز دامغان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12785 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12786 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز سمنان -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12787 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12788 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز شاهرود -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12789 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12790 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد ايوانكي -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
50 و ادبيات انگليسي زبان 12793 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور استان سمنان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12791 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12792 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز ايرانشهر - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
ظرفيت 

ال اولنيمس  عنوان رشته عنوان گرايش 
كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

تحصيلي صرفاباسوابق 12794 زبان و ادبيات انگليسي 50
 مركز چابهار - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

تحصيلي صرفاباسوابق 12795 مترجمي زبان انگليسي 50
 ز زابلمرك - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

تحصيلي صرفاباسوابق 12796 مترجمي زبان انگليسي 50
 مركز زاهدان - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

تحصيلي صرفاباسوابق 12797 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12798 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد نيك شهر - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 
تحصيلي صرفاباسوابق 12799 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد اقليد -دانشگاه پيام نور استان فارس 
تحصيلي صرفاباسوابق 12815 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز جهرم -دانشگاه پيام نور استان فارس 
تحصيلي صرفاباسوابق 12802 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز صفاشهر -يام نور استان فارس دانشگاه پ
تحصيلي صرفاباسوابق 12808 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد خنج -دانشگاه پيام نور استان فارس 
تحصيلي صرفاباسوابق 12816 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز داراب -دانشگاه پيام نور استان فارس 
حصيليت صرفاباسوابق 12805 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد سروستان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
تحصيلي صرفاباسوابق 12818 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد زرقان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
تحصيلي صرفاباسوابق 12817 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز خرامه -دانشگاه پيام نور استان فارس 
تحصيلي صرفاباسوابق 12803 يزبان و ادبيات انگليس 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12804 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
با آزمون 12806 زبان و ادبيات انگليسي 50
با آزمون 12807 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد فراشبند -دانشگاه پيام نور استان فارس 
تحصيلي صرفاباسوابق 12819 دبيات انگليسيزبان و ا 50

 مركز فسا -دانشگاه پيام نور استان فارس 
تحصيلي صرفاباسوابق 12809 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12810 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد قير و كارزين -دانشگاه پيام نور استان فارس 
تحصيلي صرفاباسوابق 12820 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد نودان -دانشگاه پيام نور استان فارس 
تحصيلي صرفاباسوابق 12823 مترجمي زبان انگليسي 50

 )محل تحصيل خشت(مركز كازرون  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
تحصيلي صرفاباسوابق 12811 مترجمي زبان انگليسي 50

 اوز مركز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
تحصيلي صرفاباسوابق 12800 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12801 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد الر -دانشگاه پيام نور استان فارس 
تحصيلي صرفاباسوابق 12821 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد مرودشت -دانشگاه پيام نور استان فارس 
تحصيلي صرفاباسوابق 12822 گليسيمترجمي زبان ان 50

 مركز نور آباد ممسني -دانشگاه پيام نور استان فارس 
تحصيلي صرفاباسوابق 12812 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد آباده طشك -دانشگاه پيام نور استان فارس 
تحصيلي صرفاباسوابق 12813 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12814 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد شال - دانشگاه پيام نور استان قزوين 
تحصيلي صرفاباسوابق 12827 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بويين زهرا - دانشگاه پيام نور استان قزوين 
تحصيلي صرفاباسوابق 12824 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين 
با آزمون 12825 مترجمي زبان انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12826 زبان و ادبيات انگليسي 50

 واحد سلفچگان -دانشگاه پيام نور استان قم 
تحصيلي صرفاباسوابق 12829 مترجمي زبان انگليسي 50

  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم 
 )»2اختمان شماره س«و برادران  »پرديسان«محل تحصيل خواهران (

تحصيلي صرفاباسوابق 12828 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد سقز -دانشگاه پيام نور استان كردستان 

تحصيلي صرفاباسوابق 12834 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12835 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز سنندج -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
تحصيلي صرفاباسوابق 12830 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12831 مترجمي زبان انگليسي 50



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

  ومسفصل   36 صفحه    زبانآزمايشي  گروههاي  و جداول رشته توضيحات
  

 واحد كامياران -دانشگاه پيام نور استان كردستان 
ظرفيت 
 عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال اول

كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

50 زبان و ادبيات انگليسي 12836 حصيليت صرفاباسوابق
 مركز مريوان -دانشگاه پيام نور استان كردستان 

50 زبان و ادبيات انگليسي 12832 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12833 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز جيرفت - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12837 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد كشكوييه - پيام نور استان كرمان دانشگاه 
50 مترجمي زبان انگليسي 12843 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز سيرجان - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12838 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد شهر بابك - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12842 تحصيلي فاباسوابقصر

 واحد راين - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12841 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز كرمان - دانشگاه پيام نور استان كرمان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12839 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12840 تحصيلي صرفاباسوابق

 آباد غرب مركز اسالم -شگاه پيام نور استان كرمانشاه دان
50 مترجمي زبان انگليسي 12844 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد پاوه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12848 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز جوانرود -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
50 بان انگليسيمترجمي ز 12845 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز سنقر -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
50 مترجمي زبان انگليسي 12846 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز كرمانشاه -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
50 مترجمي زبان انگليسي 12847 با آزمون

 حد كنگاوروا -دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 
50 مترجمي زبان انگليسي 12849 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز ياسوج -دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوير احمد 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12850 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12851 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد دهدشت -ر احمد دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بوي
50 مترجمي زبان انگليسي 12852 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد آزاد شهر -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12857 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز بندر تركمن -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12853 تحصيلي قصرفاباسواب
50 مترجمي زبان انگليسي 12854 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد كالله -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12858 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12855 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز گنبد كاووس -ام نور استان گلستان دانشگاه پي
50 مترجمي زبان انگليسي 12856 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد آستارا -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
50 مترجمي زبان انگليسي 12861 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز رشت -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
50 مترجمي زبان انگليسي 12859 مونبا آز

 مركز رودسر -دانشگاه پيام نور استان گيالن 
50 مترجمي زبان انگليسي 12860 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد ازنا -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12867 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز اليگودرز -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
50 سيمترجمي زبان انگلي 12863 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز بروجرد -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12864 تحصيلي صرفاباسوابق

 آباد مركز خرم -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12865 تحصيلي صرفاباسوابق
50 مترجمي زبان انگليسي 12866 تحصيلي اسوابقصرفاب

 واحد دورود -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
50 مترجمي زبان انگليسي 12868 تحصيلي صرفاباسوابق

 مركز الشتر -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
50 زبان و ادبيات انگليسي 12862 تحصيلي صرفاباسوابق

 واحد كوهدشت -دانشگاه پيام نور استان لرستان 
ظرفيت 

سال اولنيم  عنوان رشته عنوان گرايش 
كدرشته 
 نحوه پذيرش محل

تحصيلي صرفاباسوابق 12869 مترجمي زبان انگليسي 50
 واحد رينه -دانشگاه پيام نور استان مازندران 

تحصيلي صرفاباسوابق 12881 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12882 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز آمل -ه پيام نور استان مازندران دانشگا
تحصيلي صرفاباسوابق 12870 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بابل -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
تحصيلي صرفاباسوابق 12871 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12872 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد بهنمير -مازندران دانشگاه پيام نور استان 
تحصيلي صرفاباسوابق 12879 مترجمي خبر زبان انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12880 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بهشهر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
تحصيلي صرفاباسوابق 12873 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز تنكابن -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
تحصيلي صرفاباسوابق 12874 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز رامسر -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
تحصيلي صرفاباسوابق 12875 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز ساري -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
تحصيلي صرفاباسوابق 12876 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12877 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز محمودآباد -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
تحصيلي صرفاباسوابق 12878 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد نكا -دانشگاه پيام نور استان مازندران 
تحصيلي صرفاباسوابق 12883 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اراك -ر استان مركزي دانشگاه پيام نو
تحصيلي صرفاباسوابق 12884 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12885 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز دليجان -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12886 مترجمي زبان انگليسي 50

 ساوه مركز -دانشگاه پيام نور استان مركزي 
تحصيلي صرفاباسوابق 12887 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12888 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بندرعباس -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
تحصيلي صرفاباسوابق 12889 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12890 مترجمي زبان انگليسي 50

 المللي كيش مركز بين -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
تحصيلي صرفاباسوابق 12892 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز بندر لنگه -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
تحصيلي صرفاباسوابق 12891 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد بندر خمير -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
تحصيلي صرفاباسوابق 12894 رجمي زبان انگليسيمت 50

 مركز ميناب -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 
تحصيلي صرفاباسوابق 12893 زبان و ادبيات انگليسي 50

 مركز اسد آباد -دانشگاه پيام نور استان همدان 
تحصيلي صرفاباسوابق 12895 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مالير -ن همدان دانشگاه پيام نور استا
تحصيلي صرفاباسوابق 12896 مترجمي زبان انگليسي 50

 واحد فامنين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
تحصيلي صرفاباسوابق 12898 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
با آزمون 12897 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز اردكان - ام نور استان يزد دانشگاه پي
تحصيلي صرفاباسوابق 12899 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز رضوانشهر صدوق - دانشگاه پيام نور استان يزد 
تحصيلي صرفاباسوابق 12900 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12901 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز مهريز - د دانشگاه پيام نور استان يز
تحصيلي صرفاباسوابق 12902 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12903 مترجمي زبان انگليسي 50

 مركز يزد - دانشگاه پيام نور استان يزد 
تحصيلي صرفاباسوابق 12904 زبان و ادبيات انگليسي 50
تحصيلي صرفاباسوابق 12905 مترجمي زبان انگليسي 50

      

 
  
  
  
  
  
  



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                مچهارفصل 

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 37 صفحه ها پيوست/ چهارم فصل 
 

  
  
  
  

  :ءكارايي اعضا) 1
اي  اندازي پايگاه امكانات رايانه ، تهران، شهيد بهشتي تهران، شهيد چمران اهواز و عالمه طباطبايي تهران مبادرت به راه)س(هاي الزهرا با توجه به اينكه دانشگاه  -

هـاي مـذكور را در اولويـت     هاي تحصيلي موجود در دانشگاه شود كه رشته مي لذا بدينوسيله به داوطلبان نابينا توصيه ،اند نموده) روشندل(ويژه دانشجويان نابينا 
  .هاي تحصيلي مورد عالقه خود قرار دهند انتخاب رشته

 :هنر  آزمايشي  گروه  تحصيلي  هاي مورد نياز در رشته  الزم  اعضاء با كارآيي  حداقل) 1-1
 .برخوردار باشند  و رواني)  ادراري  و دستگاه  ، جهاز هاضمه خون  ، گردش ، تنفس از لحاظ قلب(  جسماني  بايد از سالمت  است  هذيل آمد  در جدول  كه  جز موارد خاص  به  داوطلبان  كليه

 گروه آزمايشي هنر حصيليت  هاي يا رشته  رشته  نام  رشته  عضو غيرمؤثر در انتخاب  نقص  نوع

و   سالم  چشم نشود، يك گير كاسته  نحو چشم به   از كارآيي  كه  حوي، به ن جزيي  با نقص و  دست  و يك  سالم  دست  يك
  نحويه جزيي ب  پا با نقص و يك سالم  پاي   برخوردار باشد، يك الزم   از كارآيي كه   نحوي به   جزيي با نقص   چشم يك 

 . است  قبول  غيرقابل  دو گوش  كامل  ناشنوايي  الكن  قبول  قابل  در شنوايي برخوردار باشد، نقص   الزم  كه از تحرك

،  ، نقاشـي  دسـتي  ، صـنايع   صـنعتي  ، طراحـي   ، عكاسي تصويري  ارتباط
 معلـم   فنـي  ، كـاردان   آثـار تـاريخي    و مرمـت   و لبـاس   پارچـه   طراحي

 .گرافيك 
. است  ضروري  بدن  كامل  سالمت . شناسي مردم و شناسي  ، باستان  سازي  ، سينما، مجسمه نمايش

 معلوليـت   باشد ايـن   داشته  جسمي  معلوليت  داوطلب  كه  ، در صورتي است  ضروري بدن  كامل  از سالمت  برخورداري
    .يموسيقي جهان  ، نوازندگي موسيقي ايراني  نوازندگي .باشد موسيقي  رشته   عملي  آزمون  مراحل  انجام  نبايد مانع 

  

  :هاي خارجي زبان  آزمايشي  گروه  تحصيلي  هاي مورد نياز در رشته  الزم  كارآيياعضاء با   حداقل) 2-1
  

 هاي خارجي گروه آزمايشي زبان حصيليت  هاي يا رشته  رشته  نام  رشته  عضو غيرمؤثر در انتخاب  نقص  نوع

و  تكلـم  قدرت ،شنواييضعف در  داراي  كه  و معلوليني  ذهني  افتادگان جز عقب  به
 .است  ها بالمانع رشته  در اين  معلولين  بقيهپذيرش  ن دارند، نوشت

  ،انگليسـي   زبان ، مترجمي  انگليسي  دبير زبان  ، تربيت انگليسي  و ادبيات  زبان
، ) مترجمي  و  ادبي هاي  گرايش( فرانسه  زبان .، مترجمي زبان روسي روسي  زبان
 .اسپانيايي  و زبان  ايتاليايي  زبان،  آلماني  زبان  ، مترجمي آلماني  زبان

.و زبان ژاپني اردو، زبان تركي استانبولي  و ادبيات  ، زبان ارمني  و ادبيات  زبان .الزم است كامالً سالم و هيچگونه نقص عضو نداشته باشند
، تكلم و نوشـتن كـه موجـب    هاي خارجي، الزم است ضعف و نقص قابل توجهي در شنوايي هاي مختلف زبان داوطلبان ورود به رشته* 

  .اختالل در تحصيل زباني باشد، نداشته باشند
  

  :و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران) مراكز تربيت معلم سابق(هاي دانشگاه فرهنگيان  هاي تحصيلي پرديس شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در رشته) 2
  .ل گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شدها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراح اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه

هـاي مختلـف تحصـيلي در كارشناسـي پيوسـته بـراي        هاي اسالمي و نياز دوره وزارت آموزش و پرورش براي تامين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود، متناسب با مباني و ارزش
هاي عمومي و اختصاصي و ساير شرايط و ضـوابط منـدرج    داوطلبان در صورت احراز صالحيت. پذيرد بيت دبير شهيد رجايي، از ميان داوطلبان واجد شرايط دانشجو ميدانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تر

  . تحصيل نمايندتوانند پس از انتخاب رشته و موفقيت در مراحل مزبور، در صورت قبولي، ادامه  هاي بعدي آزمون مي در اين دفترچه و اطالعيه
مشروط به تدوام اشتغال در آموزش و (نام در آزمون  داشتن حكم كارگزيني رسمي يا پيماني آموزش و پرورش در زمان ثبت) 1 :ويژه شاغلين رسمي و پيماني وزارت آموزش و پرورش

داوطلبـان  . (ز اداره آموزش و پرورش محل خدمت بر اسـاس شـرايط منـدرج در دسـتورالعمل مربـوط     دريافت فرم معلم مبني بر موافقت كتبي با ادامه تحصيل شاغلين رسمي و پيماني ا) 2). پرورش
نـام در آزمـون    عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت: تبصره). توانند براي دريافت فرم معلم به كارگزيني اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند مي

عدم اشتغال به تحصيل در هر يك از ) 3. تلقي خواهد شد» كان لم يكن«در آزمون شركت نموده و پذيرفته شود قبولي وي ) فرم معلم(لذا در صورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقتنامه كتبي . است
دارندگان مـدرك كـارداني و   ) 4 .نام، شروع به تحصيل و حين تحصيل لي دولتي و غيردولتي در زمان ثبتها و مؤسسات آموزش عا در دانشگاه) اعم از پيوسته و يا ناپيوسته(هاي كارداني و باالتر  دوره

هاي مربـوط   ه محلچنانچه آمار پذيرفته شدگان در هر يك از كدرشت) 5. باشند هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمي مجاز به انتخاب رشته) روزانه يا شبانه، دولتي يا غيردولتي، معادل يا غيرمعادل(باالتر 
هاي پذيرفته شده كه  تغيير محل تحصيل در كدرشته: تبصره. گردد تلقي مي» كان لم يكن«براي تشكيل كالس نرسد، قبولي اين افراد در آزمون ) نفر 15حداقل (به ويژه فرهنگيان به حدنصاب الزم 

بديهي است مسؤوليت انتخـاب كدرشـته محـل بـه عهـده      . باشد فرهنگيان، در اختيار سازماني مركزي دانشگاه مزبور مياند، براي تشكيل كالس در بين واحدهاي تابعه دانشگاه  به حدنصاب نرسيده
كليـه  ) 7 .باشـد  هاي دانشگاه فرهنگيان مصـوب وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري مـي      هاي تحصيلي ويژه شاغلين رسمي و پيماني، پرديس محل تحصيل پذيرفته شدگان رشته) 6. باشد داوطلب مي

التـدريس و آموزشـياران نهضـت     سـاير داوطلبـان اعـم از معلمـان حـق     . باشد هاي آزمايشي، مخصوص شاغلين رسمي و پيماني آموزش و پرورش مي هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان در همه گروه رشته
» كـان لـم يكـن   «هاي تحصيلي مزبور، قبولي آنـان   نبوده و در صورت انتخاب و قبولي در هر يك از رشتههاي تحصيلي ويژه فرهنگيان  مجاز به انتخاب رشته... سوادآموزي قراردادي، داوطلبان آزاد و 

نيـز   آن هستند، بـراي فرهنگيـان  عالوه بر شرايط و ضوابط اختصاصي مذكور، رعايت شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج در اين دفترچه، كه كليه داوطلبان ملزم به رعايت ) 8. تلقي خواهد شد
گـردد و   نام يا تحصـيل قبـولي وي لغـو مـي     چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص گردد كه شرايط الزم را نداشته است در هر مرحله از ثبت) 9. الزامي است

فرهنگيان محترم  باشند ريت خدمات كشوري، كاركنان دولت مجاز به استفاده از مأموريت آموزشي نميبا توجه به قانون مدي) 10. هاي ناشي از آن خواهد بود حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت
باشـد؛ فلـذا فرهنگيـاني كـه تـا       سقف سابقه خدمتي جهت ادامه تحصيل فرهنگيان رسمي ـ پيماني مالك عمل نمي ) 11. ضمن انجام خدمت، خارج از ساعت اداري موظف، ادامه تحصيل خواهند داد

افرادي كه قـبالً بـه   : 1تبصره . توانند در آزمون شركت نموده و درصورت قبولي، ادامه تحصيل نمايند شوند، با در نظر گرفتن موارد ذيل مي بازنشسته نمي 1394-95ع نيمسال اول سال تحصيلي شرو
روزانـه، شـبانه و نيمـه    (هـاي   نرسيده باشد ملزم به سپردن تعهد مجدد جهت ادامه تحصـيل در دوره اند، چنانچه در زمان شروع به تحصيل، تعهد آنان به اتمام  آموزش و پرورش تعهد خدمتي سپرده

ب مانده را جهت ايفاي تعهد دوره جديد نيز حتماً مورد لحاظ قرار دهند؛ در غير اينصورت مكلف به پرداخت خسارت حس بر اين اساس افراد مزبور بايد سقف خدمت قانوني باقي. باشند مي) حضوري
گونه تعهد خدمتي به آموزش و پرورش ندارنـد، تـابع قـانون آمـوزش رايگـان       افرادي كه هيچ: 2تبصره . مورد مندرج در متن تعهد محضري بدليل عدم ايفاي تعهد، در زمان بازنشستگي خواهند بود

. باشـند  هاي نيمه حضوري نيز تابع شرايط و ضوابط مربوط مي ضمناً مشمولين دوره. رايگان خواهند سپرداين قبيل افراد صرفاً بر اساس قانون مزبور به دانشگاه محل تحصيل تعهد آموزش . خواهند بود
رت انتخـاب  داوطلبان آزاد در صو) 13. باشند هاي مربوط به كارشناسي پيوسته دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي نمي شاغلين رسمي و پيماني مجاز به انتخاب كدرشته محل) 12

پذيرش دانشـجو در  ) 14. باشد ه عهده داوطلب ميكدرشته محل هاي مربوط به ويژه فرهنگيان رسمي ـ پيماني تحت هر شرايطي قبولي آنان لغو خواهد شد و مسؤوليت ناشي از عدم رعايت ضوابط ب 
 .انجام خواهد شد) بدون آزمون(اس سوابق تحصيلي هاي ويژه شاغلين رسمي و پيماني وزارت آموزش و پرورش صرفاً بر اس محل كليه كدرشته 

التزام بـه  ) 3. اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) 2. تابعيت جمهوري اسالمي ايران) 1 :شرايط عمومي) الف :ويژه داوطلبان آزاد
عـدم اعتيـاد بـه مـواد مخـدر،      ) 6. نداشتن سابقه محكوميت جزائي يـا كيفـري مـؤثر   ) 5. شتن سالمت كامل رواني، جسماني و توانايي انجام وظايف محولهدا) 4. قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

و بـاالتر در زيرگـروه مربـوط در     6500ره علمي كـل  كسب نم) 1 :شرايط اختصاصي) ب .دانشگاهي يا متوسطه دوم داشتن گواهينامه پايان دوره پيش) 7. دخانيات و الكل و هر نوع مواد اعتيادآور
در  15داشـتن حـداقل معـدل كـل     ) 3). از آغاز تا پايان دوره تحصيل در دانشگاه(هاي دولتي و غيردولتي،  نداشتن هيچگونه رابطه استخدامي يا تعهد خدمت به نهادها و سازمان) 2. آزمون سراسري

محاسبه سن هر داوطلب بـا توجـه بـه منـدرجات اصـل       -1تبصره ). به بعد 1/7/1372(سال تمام در بدو ورود به دانشگاه  22داشتن حداكثر سن ) 4). مهاي اول، دوم و سو پايه(دوره متوسطه دوم 
لب به وجود آيد قابل قبول نيست و در صورت پذيرفته شدن نام در آزمون، در تاريخ تولد داوط كند، بنابر اين تغييراتي كه پس از ثبت نام مي اي است كه به استناد آن در آزمون ورودي ثبت شناسنامه

بومي بودن داوطلب در هر يك از ) 5. شود انجام خدمت سربازي و يا سوابق كاري و موارد ديگر، تحت هيچ شرايطي به سقف سني داوطلب افزوده نمي -2تبصره  .در آزمون، قبولي وي لغو خواهد شد
در صورتي كه محـل اخـذ مـدرك    ) الف: ها به شرح ذيل است هاي تعيين بومي بودن داوطلبان در هر يك از كدرشته محل مالك -1تبصره . موزش و پرورشهاي اعالم شده از سوي آ كدرشته محل

در يك بخش، شهر و يا اسـتان باشـد، داوطلـب     دانشگاهي و دو سال آخر دبيرستان براي داوطلبان نظام جديد تحصيلي سه سال آخر دوره متوسطه براي داوطلبان نظام قديم و محل اخذ مدرك پيش
در صورتي كه محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر داوطلب در يك بخش، شهر و يا استان نباشد، بخش، شهر و استان محل تولد داوطلب به عنوان ) ب. شود بومي آن بخش، شهر و استان تلقي مي

. اند، استان محل تولد، استان بومي اينگونه داوطلبان تلقي خواهـد شـد   اوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را در خارج از كشور گذراندهد) ج. شود بخش، شهر و استان بومي وي در نظر گرفته مي
در ) 6. قبيل داوطلبان شـهر تهـران خواهـد بـود     اند و همچنين استان تولد ايشان نيز خارج از كشور بوده است، استان بومي اين داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را خارج از كشور گذرانده) د

بر اين اساس . ه همان اداره كل استان خواهد بودصورت وجود مجوزهاي استخدامي محل بكارگيري افراد همان بخش، شهر و استان بومي داوطلب بوده و مسئوليت ساماندهي و بكارگيري نيز به عهد
دانشجو دوره ) 7. باشد ممنوع مي... ر و ايفاي تعهد، تحت هر شرايط اعم از تأهل، تجرد، بعد مسافت، تكفل، سرپرستي خانواده، فوت والدين و غيره تغيير سهميه استان محل خدمت قبل از شروع به كا

د نياز آموزش و پرورش را انتخاب نماينـد كـه قبـل از شـروع     هاي مور توانند رشته نمايند در صورتي مي ها و موسسات آموزش عالي كه با استفاده از قانون آموزش رايگان تحصيل مي روزانه دانشگاه
راهنمـاي ثبـت در   ) 1(انصراف دائم خود را به محل تحصيل اعالم نموده و فرم انصراف قطعي از تحصيل، مطابق فـرم منـدرج در دفترچـه شـماره      30/11/1393نام در ازمون حداكثر تا مورخ  ثبت

برخورداري از سالمت كامل تـن و روان و شـرايط مناسـب جسـماني     ) 8. باشد سسه آموزش عالي ذيربط دريافت نموده باشد در غير اينصورت مجاز نمياز دانشگاه و مو 1394آزمون سراسري سال 
در رعايـت مخـارج تمـام حـروف و اداي كلمـات و      توانـايي  (توانايي گفتاري ) 8-1: ها و معيارهاي زير براي حسن انجام وظيفه معلمي، با تأييد پزشك معتمد واجد شرايط آموزش و پرورش با مالك

در دو چشـم،   10/16+10در يك چشم، پس از اصالح با عينك و نداشتن ديـد كمتـر از    10/10نداشتن ديد كمتر از (قدرت بينايي ) 8-2). عبارات به طور كامل و نداشتن لكنت زبان به هر ميزان
حـداقل  (قد و وزن مناسـب  ) 8-4). متري به خوبي بشنود 6داوطلب بايد صداي نجوا را از فاصله . بل باشد دسي 40ي داوطلب نبايد بيش از كمي شنواي(قدرت شنوايي ) 8-3). پس از اصالح با عينك
براي داوطلبان رشـته تربيـت بـدني و علـوم      حداقل قد الزم -تبصره). همچنين تناسب وزن با قد داوطلب براساس اين استاندارهاست. باشد متر مي سانتي 155و براي زن  160قد براي داوطلبان مرد 
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نداشتن نقص عضو مشهود و تغيير شكل مادرزادي يا اكتسابي، ) 8-5. باشد ها و مؤسسات آموزش عالي مي ورزشي، مطابق ضوابط مربوط به داوطلبان ورود به رشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه
عـدم ابـتال بـه    ) 8-6). شود استفاده از دست و پاي مصنوعي نقص عضو تلقي مي(هاي ظاهري و نمايان بدن  وانح يا ديگر عوامل در صورت يا قسمتها و نداشتن كراهت منظر در اثر سوختگي، س اندام

اي خوني نظير لوسمي، كم خوني شديد مقاوم به درمان، ه هاي قلبي، اسكروز آن پالك، پاركينسون و بيماري ديابت، سيروز كبدي، آسم، نارسايي كليه، بيماري: العالج از قبيل هاي مزمن و صعب بيماري
داراي نظـام  (شـناس متخصـص و متعمـد آمـوزش و پـرورش       احراز سـالمت روانـي براسـاس نظـر روان    ) 8-7. تاالسمي ماژور و هر نوع بيماري شناخته شده به تشخيص پزشك معتمد واجد شرايط

هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي از طريق مصـاحبه تخصصـي بـا     برخورداري از استعداد، عالقه، انگيزه متعالي و صالحيت) 9). ري اسالمي ايرانشناسي و مشاوره جمهو شناسي از سازمان نظام روان روان
ـ ) 10. برخورداري از استعداد و توانايي معلمي -2تبصره ). خواني و مفاهيم روخواني، روان(آشنايي با قرآن  -1تبصره : تاكيد بر موارد زير هـاي   ان واجـدين شـرايط در آزمـون براسـاس اولويـت     از مي

از معرفـي شـدگان دو برابـر ظرفيـت پـذيرش، عـالوه بـر بررسـي         ) 11. هاي عمومي و تخصصي معرفي خواهند شـد  انتخابي، دو برابر ظرفيت پذيرش براي انجام مصاحبه تخصصي و احراز صالحيت
موفقيت در مصاحبه تخصصي و بررسي ) 12. هاي بعدي، مصاحبه تخصصي به عمل خواهد آمد اصي مندرج در اين دفترچه و اطالعيههاي عمومي توسط گزينش، مطابق ضوابط و شرايط اختص صالحيت
ضـوابط مربـوط توسـط    هاي عمومي بوده و در گـزينش نهـائي كـه براسـاس      داوطلبان بايد حائز شرايط مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيت. گردد هاي عمومي به منزله قبولي فرد تلقي نمي صالحيت

نخبگان علمي و مهارتي، مخترعان، مبتكران، برگزيدگان المپيادهـاي علمـي و   ) 13. گردد، داراي نمره علمي نهائي در مقايسه با ساير داوطلبان نيز بوده باشند سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي
مندي از امتياز مربوط به مدارك امتيـازآور در مصـاحبه    بهره -تبصره. م در مصاحبه از امتيازات الزم برخوردار خواهند شدالمللي در صورت كسب حدنصاب نمره علمي الز قهرمانان ورزشي ملي و بين

هاي پايـه و علـوم    نايي در مهارتاحراز توا) 14. گرفت اختصاصي صرفاً در انجام مصاحبه قابل محاسبه و احتساب است و بعد از اتمام زمان مصاحبه به مدارك ارائه شده جديد امتيازي تعلق نخواهد
اي كه تعهـد   هاي عمومي و اخالقي و دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته هاي علمي، مصاحبه تخصصي و تأييد صالحيت جذب و بكارگيري افراد در صورت موفقيت در آزمون) 15. فناوري اطالعات

سپردن تعهد عدم جابجايي ده ساله برون اسـتاني در  ) 17. سال در بدو استخدام قطعي بعد از فراغت از تحصيل 28تن حداكثر داش) 16. پذير خواهد بود محضري به آموزش و پرورش سپرده، امكان
ت وظيفـه عمـومي مصـوب    قـانون خـدم   7بـه موجـب مـاده    ) 19. سن شهرت، عامل بودن به اخالق و رفتار نيكو و متناسب با شأن و جايگاه معلميبرخورداري از ح) 18. شود استاني كه استخدام مي

هاي وابسته به آموزش و پـرورش قبـل    التحصيالن ذكور دانشگاه مجلس شوراي اسالمي، فارغ 16/9/1390قانون اصالح موادي از وظيفه عمومي مصوب  6ماده  1و تكليف مقرر در تبصره  29/7/63
در صورت عـدم مراجعـه بـراي گذرانـدن دوره آمـوزش رزم هـر       . باشند اندن دوره آموزش رزم مقدماتي مياشتغال بكار در آموزش و پرورش و صدور حكم استخدام رسمي ـ قطعي مكلف به گذر 

سـال   8حداقل آن كمتر از (شدگان مكلفند در آغاز تحصيل خود به ميزان دو برابر مدت تحصيل  پذيرفته) 1 :تذكرات) ج .مشكلي در راستاي تبديل وضعيت استخدامي به عهده دانشجو خواهد بود
پذيرش دانشـجو  ) 2. باشد ضري ميبه آموزش و پرورش تعهد خدمت محضري بسپارند تحصيل آنان در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي منوط به سپردن تعهد مح) نخواهد بود

پذيرفته شدگان نهايي با رعايـت مقـررات مربـوط،    . پذيرد آموزش و پرورش، صورت مي شدگان آزمون سراسري، پس از تأييد صالحيت عمومي و تخصصي آنان توسط وزارت معلمان از بين پذيرفته
آمـوختگي بـه    محل قبولي، به آموزش وپرورش تعهد محضري بسپارند كه پس از دانـش  شوند و بايد پيش از ثبت نام در عنوان دانشجو معلم متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش پذيرفته مي به

آنـان  ) سـال دوره كارشناسـي   4حـداكثر  (مدت تحصيل دانشجو معلمان جزء سوابق خـدمت  . شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت نمايند  مدت تحصيل خود، در محل تعيينميزان دو برابر 
هـا ومؤسسـات    انتقال دانشجو به ساير دانشـگاه ) 4. باشد روزي مي هتحصيل دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه فرهنگيان و يا دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به صورت شبان) 3. شود محسوب مي

هـا و بـالعكس در بـدو ورود و يـا در      تغيير رشته و گرايش، تغيير اولويت انتخابي، تغيير دوره تحصيلي، انتقال و جابجايي در بين دانشگاه) 5. باشد آموزش عالي دولتي و غيردولتي و بالعكس ممنوع مي
ضمناً چنانچه دانشجو تحت هر شرايطي در دوره كارداني متوقف شود، به علت عدم نياز بـه خـدمات آنـان در آمـوزش و پـرورش، جـذب و       . پذير نخواهد بود چ شرايطي امكانطول تحصيل تحت هي
عـدم  ) 7. باشد ملزم به گذراندن دروس تربيتي هستند ته آنها دبيري نميهاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي كه عنوان رش پذيرفته شدگان رشته) 6. پذير نخواهد بود استخدام شان امكان

هـاي   از متقاضـيان رشـته  ) 8. نام، شروع به تحصيل و حين تحصيل و غيردولتي در زمان ثبت ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي هاي تحصيلي در دانشگاه اشتغال به تحصيل همزمان در هر يك از دوره
هاي  دفترچه بوده و ويژگيش و پرورش كه جزء معرفي شدگان چند برابر ظرفيت قرار بگيرند، در صورتي مصاحبه بعمل خواهد آمد كه داراي شرايط و ضوابط مندرج در اين تحصيلي مورد نياز آموز

) 9. ر مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مـورد تأييـد قراربگيـرد   جسماني آنان نيز توسط پزشك معتمد واجد شرايط و سالمت رواني توسط روان شناس متخصص و معتمد آموزش و پرورش صرفاً د
هاي  باشد انجام مصاحبه تخصصي صرفاً در مهلت مقرر مندرج در اطالعيه مصاحبه جزيي از مراحل آزمون سراسري براي پذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي مي

عـدم حضـور در مراحـل انجـام     ) 10. انجام مصاحبه مجدد و يا تمديد مهلت اعالم شده به هيچ عنوان امكان پذير نخواهد بود. باشد پذير مي ش آموزش كشور امكاناعالم شده از سوي سازمان سنج
محل تحصيل پذيرفتـه  ) 11. بير شهيد رجايي تلقي خواهد شدهاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت د هاي عمومي، تحت هر شرايطي به منزله انصراف از رشته مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيت

براي تشـكيل در پـرديس محـل قبـولي     ) نفر 15حداقل (هايي كه به حد نصاب الزم  كالس: تبصره. تعيين خواهد شد) سطح استان(ها در واحدهاي تابعه  نام قطعي، توسط پرديس شدگان پس از ثبت
هاي دانشگاه فرهنگيان براي رشته تحصيلي راهنمـايي و   در پرديس) 12. هاي كشور اقدام خواهد نمود بت به جابجايي پذيرفته شدگان در سطح پرديسنرسد، دانشگاه فرهنگيان به تشخيص خود نس

. كنـد  ي محرز گردد، حقي براي داوطلب ايجاد نميهاي عمومي و تخصصي داوطلبي بعد از اعالم نتايج نهايي آزمون سراسر چنانچه صالحيت) 13. هاي پرورشي اجرا خواهد شد مشاوره گرايش فعاليت
هـاي دانشـگاه تربيـت     برخي از كدرشته محل) 14. ، امكان اقدام وجود خواهد داشت1394-95سال دوم مدر عين حال در صورت وجود ظرفيت پذيرش در كدرشته مربوط حداكثر تا قبل شروع ني

شـرايط و ضـوابط مغـاير بـا     ) 15. كند ها، هيچگونه حقي جهت استخدام در آموزش و پرورش ايجاد نمي و و تحصيل در اين كدرشته محلدبير شهيد رجايي بصورت آزاد و شبانه بوده پذيرش دانشج
  .گردد هاي قبلي مندرج در سايت سازمان سنجش آموزش كشور لغو مي در آزمون و اطالعيه) 1شماره دفترچه (نام  موارد اعالم شده در دفترچه راهنماي ثبت

  
 :ها و مؤسسات آموزش عالي رايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهش) 3

  :وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دولتيها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاه )1-3
از نحـوه ارائـه   چنـين  ها و امكانـات رفـاهي و هم   براي اطالع از وضعيت خوابگاه ،شود قبل از انتخاب رشته به كليه داوطلبان عزيز توصيه مي )1-1-3

، مراجعـه نمـوده و از   ذيربط آموزش عاليمؤسسات  ها و دانشگاه هاي اينترنتي سايت، به خدمات دانشجويي هر دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي
  .نحوه ارائه اين خدمات اطالع حاصل نمايند

سـاير  ز ارائه خوابگـاه، وام تحصـيلي، سـرويس ايـاب و ذهـاب و      ا ،)شبانه(هاي نوبت دوم  ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره دانشگاه )2-1-3
گردد انتخاب رشته خـود را بـومي    لذا به داوطلبان توصيه مي. باشند معذور مي جـدبطور ) شبانه(رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم  تسهيالت

 .شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند/ نموده و رشته 
  : دولتي و غيردولتي عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه در  تحصيلي مختلف هاي  هريه دورهش )3-1-3

ها و مؤسسـات غيرانتفـاعي،    دانشگاه همچنين ، دانشگاه پيام نور وها و مؤسسات آموزش عالي دولتي دانشگاه، )شبانه(نوبت دوم ( »غيرروزانه«هاي  كليه پذيرفته شدگان دوره
هـا و   دانشگاهبر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه در اين . باشند ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مؤسسه محل قبولي خود مي

ها و مؤسسات آموزش عالي دولتـي و غيردولتـي، كـه در     دانشگاهلذا  .گان دريافت خواهد شدتعيين و از پذيرفته شدي مؤسسه ذيربط بر اساس تصميمات هيأت امنا مؤسسات،
  . را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايند مصوب هيأت امنا نمايند، موظفند جداول شهريه نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي »غيرروزانه«هاي  دوره

  ***توجه  ***هاي مختلف تحصيلي    ها و رشته هاي ثابت و متغير دوره شهريهداوطلبان براي اطالع از ميزان   *** توجه  ***
  .ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو مراجعه نمايند هاي مجري، به پايگاه اينترنتي دانشگاه در دانشگاه

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه 
  www.shariaty.ac.ir  )دكتر شريعتي(اي دختران تهران  دانشكده فني و حرفه* 

  021-55503769: نمابر     55538003-5: تلفن          .  خيابان دانشگاه ،خيابان ميعاد جنوبي ،بزرگراه شهيد تندگويان ،ميدان بهمن ،تهران: نشاني
  www.araku.ac.ir  دانشگاه اراك* 

جود، هيچگونه تعهدي جهت واگذاري خوابگاه دولتي به دانشجويان دوره روزانه و شبانه ندارد اما به تعداد محدود دانشجويان روزانـه بـا   هاي مو اين دانشگاه به علت محدوديت) 1
  .ي، جنب پارك اميركبيرخيابان شهيد بهشت اراك،: نشاني) 2 .توانند از خوابگاه خصوصي با پرداخت هزينه استفاده كنند شوند و دانشجويان شبانه مي اولويت اسكان داده مي

  www.urmia.ac.ir  دانشگاه اروميه* 
جـاده   11كيلـومتر   ،اروميـه : نشاني) 2 .خوابگاه در اختيار دانشجويان قرار خواهد داد )8و  7، 6، 5: هاي از اول سال سوم تا آخر سال چهارم، ترم(اين دانشگاه به مدت دوسال ) 1

  044-32752842: نمابر          32755278 :تلفن            165 :پستي صندوق .              سرو پرديس نازلو
  www.ui.ac.ir  دانشگاه اصفهان* 

) 2. شـوند  ويت بندي اسـكان داده مـي  ظرفيت ساير دانشجويان با اول شوند و در صورت وجود هاي دولتي اسكان داده مي االمكان در خوابگاه شرايط حتي كليه دانشجويان واجد) 1
، ميهمـان، انتقـالي، بورسـيه، مجـازي،     )شـبانه (دوم  به دانشجويان نوبت) 3 .باشد هاي مجاز تحصيلي مي دستورالعمل وزارتي صرفاً در ترم حداكثر زمان استفاده از خوابگاه برابر با

. گيرد تعلق مي در صورت وجود ظرفيت برابر با ضوابط خوابگاه )كيلومتر تا شهر اصفهان 100صله زير فا(هاي دولتي و بخش خصوصي و بومي  پرديس، نيمه حضوري، شاغل ارگان
  .گردد مقررات ارائه مي ارائه تغذيه با يارانه دولتي صرفاً از روز شنبه تا چهارشنبه برابر با ضوابط و در اين دانشگاه) 5. باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي) 4

  www.alzahra.ac.ir  )ويژه خواهران(ـ تهران ) س(شگاه الزهرادان* 
كن به دانشجويان روزانه و شـبانه سـا  ) 3. ترم است 8حداكثر ترم مجاز استفاده از خوابگاه براي مقطع كارشناسي  )2. گيرد خوابگاه فقط به دانشجويان روزانه دانشگاه تعلق مي) 1

  .خيابان ونك ميدان ونك،تهران، : نشاني) 5 .گيرد به دانشجويان شبانه، شاغل، بورسيه و پرديس خوابگاه تعلق نمي) 4. گيرد هاي تهران و البرز خوابگاه تعلق نمي استان
  021-88049934: نمابر   85692560 :تلفن           199389176 :كدپستي

  www.ilam.ac.ir  دانشگاه ايالم* 
  . اساس امتياز و در نظر گرفتن رتبه قبولي، صورت خواهد گرفت خوابگاه به افراد متقاضي برواگذاري  )2. باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي )1

  www.ub.ac.ir  دانشگاه بجنورد* 
      1339: صندوق پستي.  جاده اسفراين 4بجنورد، كيلومتر : نشاني -2. ه و هيچگونه تعهدي براي تامين آن ندارددانشگاه بجنورد فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي بود -1

           058-32410700: نمابر           32284610-13: تلفن              94531-55111: كدپستي



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                مچهارفصل 

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 39 صفحه ها پيوست/ چهارم فصل 
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.basu.ac.ir  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان* 

هـاي نيازمنـد توزيـع     هاي دانشجويان ورودي دوره روزانه، با مالحظه خـانواده  هاي كنكور و نياز سنجي از خانواده رتبه  هاي محدود خود را با رعايت اولويت اين دانشگاه خوابگاه) 1
 .    باشد مي) شبانه(ان دوره نوبت دوم همچنين اين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي براي دانشجوي )2. نمايد مي
  www.birgand.ac.ir  دانشگاه بيرجند* 

هاي تحت نظارت دانشگاه اسكان  آمادگي دارد تا كليه دانشجويان جديدالورود روزانه دختر و بعضا پسر داراي شرايط خاص را در خوابگاه 94-95دانشگاه بيرجند در سال تحصيلي 
از ) تومـان  000/300هـر نيمسـال تحصـيلي حـداقل     (ريـال   000/500توانند با پرداخت هزينه اجاره بهاء ماهيانه حـداقل   مي) شبانه( شده نوبت دومدهد و دانشجويان پذيرفته 

 .هاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه در داخل و خارج پرديس دانشگاه استفاده نمايند خوابگاه
  www.ikiu.ac.ir  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين* 

بنـدي   بـر اسـاس اولويـت   ، دوره روزانـه  دختر و پسرمتقاضي دانشجويان  تعداد محدودي از بهناسب با امكانات موجود، تنها تبه دليل محدوديت فضاي خوابگاهي و ماين دانشگاه 
 .دهد خوابگاه ارائه مي

  www.pnu.ac.ir  دانشگاه پيام نور* 
  .و شماره تلفن مراكز و واحدهاي دانشگاهي اين دانشگاه، به پايگاه اينترنتي فوق مراجعه نمايندنشاني داوطلبان براي كسب اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه پيام نور و همچنين 

  www.tabrizu.ac.ir  دانشگاه تبريز* 
خوابگاه دولتي برخوردار خواهند  شرايط از واجد دانشجويان روزانه دختر، سال اول تحصيلي در) 2 .كند خوابگاه واگذار نمي) نوبت دوم( دانشجويان دوره شبانهيز بهدانشگاه تبر) 1

 .باشـد  دانشگاه تبريز داراي خوابگاه متاهلي نمـي ) 4 .نمايد ذار ميهاي برتر خوابگاه واگ با اولويت رتبه دانشجويان روزانه پسر پس از امتيازبندي و% 80دانشگاه فقط به  اين) 3 .بود
 محل )7. باشد عدم امكان انتقال به دانشگاه تبريز مي عدم تعهد به ارائه خوابگاه و محل تحصيل شهرستان مرند )6 .باشد مي موجود اينترنتي دانشگاه پايگاه اطالعات جامع در) 5

محل تحصيل شهرستان ميانه عدم تعهـد  ) 8 .باشد خوابگاه خودگردان مقدور مي در خواهر اسكان دانشجويان .تأمين خوابگاه برادران نداردتحصيل شهرستان اهر تعهدي در قبال 
   041-33340081-9 :تلفن       51666-16471 :كدپستي          .بهمن 29بلوار ، تبريز: نشاني) 9 .باشد ارائه خوابگاه مي به

  www.srttu.ac.ir  ـ تهرانير شهيد رجايي دانشگاه تربيت دب* 
و  واگـذاري  فضاي خوابگاهي، دانشگاه از عدم وجودبدليل  )2. باشد ها در پنج روز هفته داير مي دانشگاه، حضوري بوده و كالساين  كارشناسي پيوسته مقطع تحصيل در شيوه) 1

هيچگونـه   ،دانشگاه تربيت دبيـر شـهيد رجـائي    پذيرفته شدن و تحصيل در )3. باشد ، تحت هر عنوان معذور مي)نوبت دوم(هاي روزانه و شبانه  خوابگاه به دانشجويان دوره تĤمين
 براي وزارت آموزش و پرورش و ،اين دانشگاهمتمركز  اعم از متمركز و نيمه) شبانه(هاي روزانه آزاد و نوبت دوم  دورهالتحصيالن  تعهدي را در خصوص استخدام و يا بكارگيري فارغ

. باشد مي هاي كشور دانشگاه اين دانشگاه، همانند ساير هاي آموزشي در نامه اجراي مقررات و آئين پذيرش دانشجو، تحصيل و )4. آورد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي بوجود نمي
ايـن دانشـگاه    پذيرش دانشجو در )6. باشد اين قبيل دانشجويان معذور ميگيرد و دانشگاه از پرداخت وام به  هاي شبانه، وام شهريه تحصيلي تعلق نمي به پذيرفته شدگان دوره )5

هـاي   التحصـيالن رشـته   فناوري، به فارغ هاي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و نامه آئين پذيرد و مطابق مقررات و هاي كشور، از بين داوطلبان آزاد صورت مي همانند ساير دانشگاه
تعهد محضـري   ،نام ها و موسسات آموزش عالي در زمان تبت هاي روزانه، همانند ساير دانشگاه از كليه پذيرفته شدگان دوره )7. اء خواهد شدمختلف، گواهي فراغت از تحصيل اعط

  . آموزش رايگان اخذ خواهد شد
  www.ut.ac.ir  دانشگاه تهران* 

نـام شـيعه    و منع ثبت مخصوص اهل سنت بوده ،الهيات و فقه شافعي رشته) 2. باشد شگاه ميدامپزشكي براساس مصوب هيات امناي دان رشته) شبانه(نوبت دوم دوره شهريه ) 1
  021-61111: تلفن.               متمركز انجام خواهد شد بيوتكنولوژي اين دانشگاه بصورت نيمه) Ph.D(پذيرش دانشجو در رشته دكتري پيوسته ) 3 .دارد
  www.jahrom.ac.ir  دانشگاه جهرم* 

      74137-66171: كدپستي.   جهرم، بلوار سپاه: نشاني )2 .باشد ي امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه بصورت خودگردان مي رائها )1
  071-54344446: نمابر      54344445: تلفن      74135-111: صندوق پستي

  www.hmu.ac.ir  )ويژه خواهران(ـ قم ) س(دانشگاه حضرت معصومه* 
  .ستا  الزامي) س(در دانشگاه حضرت معصومه) چادر( داشتن حجاب برتر) 2. شوند باشد و دانشجويان در خوابگاه خودگردان اسكان داده مي قد خوابگاه ملكي ميدانشگاه فا) 1
           025-36644311: نمابر   6641116: تلفن  1179: صندوق پستي).   اي فني و حرفه( 4قم، بلوار شهيد خداكرم، روبروي حوزه نظام وظيفه، كوچه شماره : نشاني) 3

  www.sttu.ac.ir  دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار* 
در صورت پذيرفته شدن،  ،يندهاي اين دانشگاه را انتخاب نما هاي آزمايشي كه يكي از رشته در تمامي گروه )100زير ( 99تا  1به داوطلبين حائز رتبه  دانشگاه حكيم سبزواري) 1

  .داوطلبان گرامي به اين موضوع توجه جدي نمايند. محدوديت دارد ارائه خوابگاه دولتيدر اين دانشگاه  )2. سال پرداخت خواهد نمود 2حداكثر تا  ريال 000/000/5ماهانه مبلغ 
        0571-4410581: تلفن.        سبزوار، توحيدشهر: نشاني) 4 .مراجعه نمايندنشگاه توانند به پايگاه اينترنتي دا داوطلبان جهت دسترسي به اطالعات بيشتر مي) 3

  www.pgu.ac.ir  دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر* 
هـاي دولتـي اسـكان     درصدي از دانشجويان روزانه را در خوابگـاه ) نكورهاي برتر ك به ويژه رتبه(فضاي خوابگاهي در حد مقدورات و با رعايت اولويت  دانشگاه بدليل محدوديت) 1

 .تدشتسـتان واقـع اسـ    دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي در شهرسـتان ) 2 .كنند هاي خودگردان استفاده توانند با هزينه شخصي از خوابگاه دانشجويان نيز مي ساير. خواهد داد
  .توانيد به سايت دانشگاه مراجعه كنيد جهت اطالعات بيشتر در مورد دانشگاه مي) 4. واقع است مهندسي جم در شهرستان جم دانشكده فني و) 3

  www.khu.ac.ir  دانشگاه خوارزمي ـ تهران* 
زمـون سراسـري، تسـهيالت ويـژه مـالي،      هاي برتر آ اين دانشگاه براي پذيرفته شدگان با رتبه) 2 .هاي برتر است در اين دانشگاه محدوديت خوابگاه وجود دارد و اولويت با رتبه) 1

ايـن  انتخاب رشته و قبـولي در  ) 3. داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه، بخش مديريت استعدادهاي درخشان مراجعه نمايند. نمايد امكاناتي و آموزشي ارائه مي
  .نمايد نداشته و براي اين دانشگاه هيچگونه تعهدي از لحاظ استخدام ايجاد نمي هاي تربيت معلم وزارت آموزش و پرورش دانشگاه، هيچگونه ارتباطي با رشته

  www.du.ac.ir  دانشگاه دامغان* 
نمايـد و  نيمسال تحصـيلي خوابگـاه واگـذار     4تواند به هر دانشجوي كارشناسي غيربومي در دوره روزانه اعم از دختر و پسر فقط  دانشگاه دامغان باتوجه به امكانات موجود مي) 1

اما در صورت تمايل اين دسته از دانشجويان، مديريت دانشجويي تالش خواهد نمود آنان را . از سوي دانشگاه وجود ندارد) شبانه( امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم
   3671641167: كدپستي .ميدان دانشگاه، ساختمان اميركبير دامغان،: نشاني) 2. ها اسكان دهد هاي غيردولتي، برابر مقررات اين نوع از خوابگاه در خوابگاه

  023-35220251: ول خدمات آموزشيئتلفن كارشناس مس 35220089: تلفن مدير خدمات آموزشي  35220087: دفتر معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي كستلف
  www.cmu.ac.ir  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار* 

چابهـار،  : نشاني) 2 .باشد الزم به ذكر است كه خوابگاه دانشجويان خواهر در محوطه دانشگاه مي. دهد دانشگاه در اختيار كليه دانشجويان خوابگاه و امكانات رفاهي قرار مياين ) 1
  0545-2220020-3: تلفن         99717-56499: كد پستي.      بلوار دانشگاه

  www.razi.ac.ir  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه* 
شدگان دوره نوبت  پذيرفته )2. نمايد دوره روزانه خوابگاه واگذار مي شدگان به امكانات و ضوابط دانشگاه و برحسب رتبه قبولي آزمون سراسري به پذيرفته دانشگاه رازي با توجه) 1

 آباد غرب و جـوانرود و سـنقر از طريـق خوابگـاه خـودگردان بـا       هاي اسالم دانشكده واگذاري خوابگاه در )3. تفاده نماينداز خوابگاه خودگردان با پرداخت شهريه اس توانند دوم مي
تحصيل  محل )5. ه و بررسي نخواهد شدتآباد غرب و جوانرود و سنقر تا پايان دوره پذيرف هاي اسالم تقاضاي نقل و انتقال پذيرفته شدگان دانشكده) 4. پرداخت شهريه خواهد بود

خيابـان   ،طاق بستان ،كرمانشاه: نشاني) 6. هاي مديريت مالي و مديريت بازرگاني شهر جوانرود خواهد بود غرب و رشته آباد شدگان مناطق محروم رشته صنايع شهر اسالم پذيرفته
آبـاد   اسـالم : آباد غـرب  مهندسي اسالم دانشكده فني نشاني) 7    083-34274581: نمابر    34277604: تلفن  6714967346 : صندوق پستي. دانشگاه، پرديس دانشگاه رازي

  .انتهاي خيابان امام شافعي جوانرود،شهرستان : دانشكده مديريت و حسابداري جوانرود نشاني) 8     083-45245012 :تلفن .خيابان دانشجو ،خيابان شهيد مطهريغرب، 
  جاده سطر 3كيلومتر  ،شهرستان سنقر :ده كشاورزي سنقردانشك نشاني) 9            083-26232166 :تلفن
  www.zabol.ac.ir  دانشگاه زابل* 

هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجو يي براي دانشجويان دوره دانشگاه زابل )2. روزانه در حد امكانات دانشگاه، خوابگاه تعلق خواهد گرفت به كليه متقاضيان دوره)1
           .شود خوابگاه استيجاري داده مي به كليه متقاضيان دوره پرديس خودگردان) 3. ندارد )بانهش( نوبت دوم

  www.znu.ac.ir  دانشگاه زنجان* 
هاي دولتي رايگان  خوابگاهاز  94-95در سال اول تحصيلي ) ها در كشور و بدون احتساب سهميه(پنج درصد اول ورودي در رشته امتحاني   دانشجويان پذيرفته شده داراي رتبه) 1

هاي دولتي، امكان واگذاري خوابگاه در صورت وجـود ظرفيـت خـالي     با توجه به محدوديت اين دانشگاه در واگذاري خوابگاه -1: شرايط خوابگاه دانشجويي. استفاده خواهند نمود
هـاي خـودگردان    توانند در خوابگـاه  اول دوران تحصيلي دانشجويان صرفا مي هبود و در نيم ميسر خواهد) نيمسال دوم به بعد(دوم دوران تحصيل  هبراي دانشجويان روزانه از نيم

اين دسته از دانشـجويان در  . ندارد) شبانه(ها به دانشجويان نوبت دوم  دانشگاه زنجان هيچ تعهدي نسبت به تامين و تخصيص خوابگاه -2. خصوصي با هزينه شخصي اسكان يابند
جهت كسب اطالعـات بيشـتر و همچنـين     -3. هاي خودگردان بخش خصوصي با هزينه شخصي استفاده نمايند در كل مدت زمان تحصيل خود از خوابگاه توانند صورت تمايل مي

  .دمراجعه نماين http://www.znu.ac.ir/stu_vp/index.htm#pg=khabgah/ejareh_fa :هاي خصوصي خودگردان به نشاني ترم خوابگاه بهاي هر ميزان اجاره
ورودي مهر دوره روزانه رشته رياضيات و كاربردها با زمينـه   دانشجويان )3. دوره نوبت دوم رشته مهندسي برق در گرايش قدرت پذيرش خواهند شد دانشجويان ورودي بهمن) 2

  .رياضيات صنعتي پذيرش خواهند شددوره روزانه رشته رياضيات و كاربريها با زمينه  دانشجويان ورودي بهمن) 4. خواهند شد علوم كامپيوتر پذيرش
  www.kazerunsfu.ac.ir  دانشگاه سلمان فارسي ـ كازرون* 

  071-42226051-2 - 42212341-2 :تلفن      . كازرون، چهارراه ارشاد، ابتداي خيابان طالقاني: نشاني) 2. باشد ن دانشگاه فاقد خوابگاه دانشجويي مياي) 1



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                مچهارفصل 

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 40 صفحه ها پيوست/ چهارم فصل 
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.semnan.ac.ir  دانشگاه سمنان* 

كند و از ارائه خوابگاه به دانشجويان شبانه و پرديس خودگردان معـذور   دانشگاه سمنان با توجه به محدوديت امكانات به دانشجويان روزانه فقط در سال اول خوابگاه واگذار مي) 1
  023-33654325و  33654324و  33654326: اره كل آموزشتلفن اد         .پرديس شماره يك دانشگاه ،روبروي پارك سوكان ،ميدان دانشگاه: نشاني) 2. است
  www.usb.ac.ir  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان* 

ر دانشجويان مجرد روزانـه غيربـومي د  از  %40به فقط) 2 .كند دانشگاه خوابگاه واگذار ميهاي تك رقمي مجرد به مدت هشت نيمسال در سايت به دارندگان رتبهدانشگاهاين ) 1
براي دانشـجويان دوره روزانـه، نوبـت دوم و پـرديس      مين خوابگاه متاهليأهيچگونه امكان ت )3. آزمون سراسري خوابگاه واگذار خواهد شد سنوات مجاز براساس رتبه داوطلب در

دانشـجويان دوره نوبـت دوم و    )5. تغذيـه وجـود نـدارد    و ذهاب ونوبت دوم و پرديس هيچگونه امكانات رفاهي اعم از خوابگاه، سرويس اياب  براي دانشجويان دوره ) 4. باشد نمي
  .مراجعه نمايند دانشگاه وبسايتاطالعات بيشتر به  داوطلبان جهت كسب )6. استفاده كنند) بخش خصوصي در سطح شهر(هاي خودگردان  خوابگاه توانند از امكانات پرديس مي

  www.sku.ac.ir  دانشگاه شهركرد* 
تـرم تحصـيلي    6از دانشجويان روزانه واجد شرايط بـه مـدت حـداكثر     %30ها به حداكثر  نامه واگذاري خوابگاه لذا مطابق شيوه. باشد داراي محدوديت خوابگاه مياين دانشگاه ) 1

ست اين دانشگاه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ا يهيبد .هاي غيردولتي تحت نظارت دانشگاه استفاده نمايند توانند از خوابگاه ديگر دانشجويان متقاضي مي. گيرد خوابگاه تعلق مي
، دانشـكده هنـر   )روزانـه  اعم از شـبانه و ( حقوق اسالمي صنايع دستي و فقه و هاي فرش، محل تحصيل كليه دانشجويان رشته ضمناً) 2. ندارد )نوبت دوم(براي دانشجويان شبانه 

لـيكن   ،دهد ه ميائدانشكده هنر و علوم انساني فارسان به كليه دانشجويان روزانه خوابگاه ار) 3. باشد مي )ري شهركردكيلومت 20(وعلوم انساني فارسان واقع در شهرستان فارسان 
  . باشد خوابگاه مي اين دانشكده براي دانشجويان شبانه فاقد

  www.uk.ac.ir  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان* 
شود و از ترم سه به بعد مادامي كه دانشجو از نظر معدل جزو  اپ و براي دو ترم اول خوابگاه رايگان و تغذيه رايگان داده ميهاي كشوري زير دوهزار يك دستگاه لپ ت براي رتبه) 1

) 3 .لتـي وجـود نـدارد   در مجتمع آموزشي عالي راور امكان واگذاري خوابگاه و تغذيه در بخـش دو ) 2 .يابد تغذيه رايگان ادامه مي هاي خود باشد خوابگاه و اي سه نفر اول هم دوره
 براي رشته فرش مجتمع آمـوزش عـالي راور امكـان واگـذاري خوابگـاه و     ) 4 .براي مركز آموزش عالي بافت فقط داراي خوابگاه خودگردان غيردولتي براي دانشجويان دختر است

  .دان غيردولتي براي دختران وجود داردهاي مجتمع آموزش عالي بافت فقط خوابگاه خودگر براي رشته) 5 .تغذيه در بخش دولتي وجود ندارد
  www.cc.sbu.ac.ir  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران* 

داوطلبان زيرگروه رياضي، علوم انساني و زبان سـهميه منطقـه يـك داراي    ) 1. فقط به دانشجوان غيربومي و روزانه با شرايط زير ارائه خواهد شد خوابگاهبه دليل كمبود امكانات، 
  .باشد دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي) 3 .ها براي همه سهميه 7500داوطلبان زيرگروه تجربي داراي رتبه زير ) 2. 1000ها داراي رتبه زير  ساير سهميهو  2000رتبه 
  www.scu.ac.ir  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز* 

  .بلوار گلستاناهواز، : نشاني) 3. تعهدي در برابر خوابگاه دانشجويان شبانه ندارددانشگاه هيچگونه ) 2. براي دانشجويان روزانه محدوديت خوابگاه وجود دارد) 1
  0613-3330010-19 :تلفن
  www.azaruniv.edu  دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز* 

مهمـان،  (نقـل و انتقـاالت دانشـجويي    ) 3 .فاقد خوابگاه متاهلي استدانشگاه ) 2. خوابگاه واگذار خواهد كردمتناسب با امكانات خود به پذيرفته شدگان حائز شرايط، دانشگاه ) 1
. ها مطابق ضوابط و قوانين مربوطه بررسي خواهد شد بديهي است درخواست نقل و انتقال به ساير دانشگاه. هاي تبريز ممنوع است به هر يك از دانشگاه) انتقال دائم و تغيير رشته

محـل اصـلي    نشـاني ) 5. جعـه نماينـد  كليه داوطلبان قبل از انتخاب رشته براي اطالع از ساير ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو در اين دانشگاه، به پايگاه اينترنتي دانشگاه مرا )4
  041-34327500 :تلفن          53714-161 :تيصندوق پس          5375171379 :كدپستي .            باشد جاده تبريز ـ مراغه مي 35دانشگاه، كيلومتر 

  www.shirazu.ac.ir  دانشگاه شيراز* 
با توجه بـه محـدوديت خوابگـاهي،    ) 2. شهرستان داراب قرار دارد كيلومتري 7كيلومتري شهر شيراز و دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب در  270شهرستان داراب در ) 1

بـه دانشـجويان روزانـه    ) 3. شـود  كه بر اساس اولويت واگذار مي نفر دانشجوي پسر در خوابگاه دولتي ظرفيت دارد 500نفر دانشجوي دختر و  300پذيرش  دانشگاه حداكثر براي
استعداد درخشـان، خوابگـاه    هاي برتر آزمون سراسري و به كليه دانشجويان رتبه) 4 .شود وجود ظرفيت، خوابگاه واگذار مي كيلومتري درصورت 100ساكن اطراف شيراز تا شعاع 

مـورد خوابگـاه بـه سـايت      در صورت نياز به كسب اطالعـات بيشـتر در  ) 6. باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي) 5 .شوند نمي 3شود و اين دانشجويان شامل بند  واگذار مي
   071-36134000: تلفن        . گاهي ارمميدان ارم، مجموعه پرديس دانششيراز، : نشاني) 7. دانشگاه شيراز مراجعه فرماييد

  www.iribu.ir  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران* 
داوطلـب   )1 :ره روزانهدومتمركز  نيمههاي  شرايط اختصاصي رشته) ب .گيرد خوابگاه فقط به داوطلبان شهرستاني پذيرفته شده دوره روزانه تعلق مي: شرايط عمومي) الف

 و كاركنـان رسـمي قطعـي سـازمان صـدا     : تبصره) با احتساب دوران خدمت نظام وظيفه(سال تمام  25حداكثر سن  )2. بايد مومن و متعهد به نظام جمهوري اسالمي ايران باشد
عمـومي و  (موفقيـت در مصـاحبه حضـوري     )3. ر آزمـون شـركت نماينـد   توانند د سال تمام سنوات خدمت، مي 12سيماي جمهوري اسالمي ايران در صورت باقي ماندن حداقل 

متقاضـيان پـس از   : تذكر. برخورداري از سالمت كامل به تأييد مركز بهداشت سازمان صدا و سيما )5 .سيماي جمهوري اسالمي ايران و تأييد گزينش سازمان صدا )4 .)تخصصي
شود پس از اعـالم نهـايي نتـايج، تحـت هـيچ شـرايطي بـه اعتراضـات          تأكيد مي. شد ترتيب اولويت، پذيرش خواهند مصاحبه حضوري، تأييد گزينش سازمان و مركز بهداشت به

دانشـجويان در طـول    )7. ها و دروس خاص ارائه شده از سوي دانشگاه هسـتند  وقت بوده و ملزم به گذراندن دوره  شدگان به صورت تمام حضور پذيرفته )6. شد رسيدگي نخواهد
سيما، در زمان شـش مـاه و بـه     و التحصيلي دانشجو، در صورت معرفي دانشگاه و نياز سازمان صدا پس از فارغ )8. كنند برابر ضوابط، كمك هزينه تحصيلي دريافت مي تحصيل و

نمايـد، مشـغول بـه انجـام      ه سازمان تعيين ميشود به ميزان دو برابر مدت زمان تحصيل در هر يك از مراكزي ك شرط قبولي در گزينش و مركز بهداشت سازمان، فرد موظف مي
آموختگان رتبه اول هر رشته براساس  دانش: تبصره. باشد آموختگان در مقاطع باالتر منوط به كسب موافقت و صدور مجوز از سوي دانشگاه مي ادامه تحصيل دانش )9. خدمت شود

بمانند،  افرادي كه در طول تحصيل به هر دليلي از ادامه تحصيل باز )10. ند در مقطع باالتر ادامه تحصيل دهندتوان نامه استعداد درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي آيين
شرايط : تذكر مهم. گيرد ، خوابگاه دانشجويي تعلق مي)از ساكنين استان تهران و البرز يرغب(برابر ضوابط و مقررات دانشگاه به دانشجويان  )11. باشند ملزم به پرداخت خسارت مي

ضمن موفقيت در مصاحبه حضوري، برابر شرايط و ضوابط پـذيرش دانشـجو مربـوط بـه     ) شبانه(الذكر صرفاً مربوط به دوره روزانه بوده، لذا داوطلبان دوره نوبت دوم  و ضوابط فوق
  .  دفترچه پذيرش خواهند شداين مندرج در ....) ات رفاهي وعدم ارائه امكان پرداخت شهريه،( ها و موسسات آموزش عالي هاي مختلف تحصيلي دانشگاه نوبت دوم رشته

  www.jsu.ac.ir  دانشگاه صنعتي جندي شاپور ـ دزفول* 
  061-42420993: نمابر     42420993: تلفن          334،64615 :صندوق پستي .         دزفول روبروي پايگاه چهارم شكاري ،دزفول: نشاني

  www.atu.ac.ir  ي ـ تهراندانشگاه عالمه طباطباي* 
  .مراجعه نمايند به وب سايت دانشگاهر شرايط و ضوابط دانشگاه، و كسب اطالعات بيشتر از ساي) شبانه(براي اطالع از شهريه نوبت دوم : شرايط عمومي) الف
هاي  دانشجويان دوره روزانه دارنده مقام )2 .هاي زير هزار دانشجويان دوره روزانه با رتبه )1 :كارشناسيمقطع دانشجويان ورودي  به ضوابط واگذاري خوابگاهشرايط و ) ب

تواننـد بـر اسـاس رتبـه      در صورت وجود ظرفيت مـي  )با اولويت دانشجويان دختر( ساير دانشجويان دوره روزانه )3. و ورزشي هنري كشوري در يكي از مسابقات علمي، فرهنگي،
 )4. سكان يابندهاي خودگردان زير نظر دانشگاه، ا توانند در خوابگاه مي در صورت امكان، هاي دانشگاه استفاده نمايند و در صورت وجود ظرفيت، قبولي آزمون سراسري، از خوابگاه

هاي خـودگردان، بخشـي از ايـن ظرفيـت بـه دانشـجويان شـبانه         بوده و در صورت داشتن ظرفيت مازاد در خوابگاه) نوبت دوم(خوابگاه براي دانشجويان دوره شبانه  دانشگاه فاقد
   .دانشگاه عالمه طباطبايي فاقد خوابگاه متاهلي است )5 .اختصاص خواهد يافت

  www.iust.ac.ir  صنعت ايران ـ تهراندانشگاه علم و * 
جملـه   نظـر بـه اينكـه اسـتفاده از خـدمات رفـاهي از       )2. مقدور است نيمسال تحصيلي 8به مدت  از البرز و تهران تنها هاي غير دانشجويان پسر ساكن استانارائه خوابگاه به) 1

  .صندوق رفاه دانشجويان پرداخت نمايند شروع ترم به قبل از بگاه هر ترم رامتقاضيان بايستي اجاره خوا ،باشد رايگان نمي هاي دانشجويي خوابگاه
  www.um.ac.ir  دانشگاه فردوسي مشهد* 

بـه شـرط   تعدادي از دانشجويان متاهل  به )2. گيرد خوابگاه دانشجويي تعلق مي نوبت دوم طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان،به دانشجويان دوره روزانه و دانشجويان دختر) 1
متناسب با اعتباري كه توسط صندوق رفاه دانشجويان به دانشگاه تخصيص ) شبانه( وام پرداخت شهريه به دانشجويان نوبت دوم )3 .گيرد احراز شرايط، خوابگاه متاهلين تعلق مي

 3و2و1گانه  ه در مناطق آموزشي سهك مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد هاي مهندسي دانشكده فردوسي به متقاضيان ورود به رشته بنياد دانشگاهي) 4. شود پرداخت مي ،يابد مي
ميليون ريال اسـت كـه بـه     دو ماهانه 95-94مبلغ بورس براي سال تحصيلي . كند كسب كرده باشند بورس تحصيلي اعطا مي تر را و پايين 100 و 125 و 150هاي به ترتيب رتبه

نظر گرفته شده است و براي هر سـال   تمام مدت تحصيل دانشجو در مبلغ اين بورس براي. گردد دانشگاهي فردوسي پرداخت مي نامه مندرج در وبگاه بنياد ماه طبق آيين 9مدت 
  .گردد مصوب هيات امناي دانشگاه فردوسي محاسبه مي هاي آموزشي بر اساس ضوابط كليه گروه هزينه شهريه و واحدهاي درسي نوبت دوم در )5. اعالم خواهد شد

  www.cfu.ac.ir  گاه فرهنگياندانش* 
يق سايت اينترنتي سازمان سنجش اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طر

خواهـد   1394مهرماه سـال   از ،متمركز هاي نيمه هاي كارشناسي پيوسته به جز رشته لي دورهآغاز سال تحصيهاي مربوط به دانشگاه فرهنگيان،  در كليه پرديس .اعالم خواهد شد
  .موكول خواهد شد 1394صورت عدم تكميل فرآيند جذب و پذيرش دانشجو، شروع سال تحصيلي به بهمن ماه  ليكن در .بود
  www.qom.ac.ir  دانشگاه قم* 

 بعدي نيز در صورت وجود ظرفيت براسـاس اولويـت امتيازبنـدي    هاي اري خوابگاه در دو نيمسال اول تحصيلي ندارد و در نيمسالتعهدي نسبت به واگذ گونه اين دانشگاه هيچ) 1
خوابگـاه بـه    94ي هاي يك و دو رقمي آزمون سراسر به دارندگان رتبه )2. نمايد خوابگاه واگذار مي) ، بعد مسافت)ره(ايثارگران، كميته امداد امام خميني معدل نيمسال، خانواده(

تغذيه دانشجويان فقط در روزهـاي غيـر    )4. باشد در تمام مدت تحصيل فاقد امكانات خوابگاه مي) شبانه( دانشجويان نوبت دوم اين دانشگاه براي )3. گردد ارائه مي صورت رايگان
دانشگاه و اماكن وابسته براي دانشجويان دختر  در تمام محيط) پوشش چادر(ل اسالمي داشتن حجاب كام )5. شود مقررات ارائه مي تعطيل از شنبه تا چهارشنبه برابر با ضوابط و

  37116146611 :كدپستي. بلوار الغدير، بعد از شهرك قدس قم، بلوار امين،: نشاني) 7. باشد و فرهنگي خواهران و برادران كامال مجزا مي محيط آموزشي، اداري )6. الزامي است



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                مچهارفصل 

ها  و ضوابط دانشگاهشرايط 41 صفحه ها پيوست/ چهارم فصل 
 

 ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.kashanu.ac.ir  دانشگاه كاشان* 

ها در  به پذيرفته شدگان ساير دوره. توانند از خوابگاه دانشجويي در سايت مركزي با نرخ مصوب هيأت رئيسه دانشگاه استفاده نمايند فقط كليه پذيرفته شدگان دوره روزانه مي )1
با يارانـه  ) از شنبه تا چهارشنبه(صرفاً در روزهاي غيرتعطيل فته شدگان دوره روزانه پذيربراي  غذاي دانشجويي) 2. گيرد صورت وجود ظرفيت خالي، خوابگاه دانشجويي تعلق مي

محل تحصيل و خوابگـاه پذيرفتـه شـدگان    ) 3. باشد برابر نرخ غذاي دانشجويان دوره روزانه مي) دو و نيم( 5/2ها، نرخ غذا  گردد و براي پذيرفته شدگان ساير دوره دولتي ارائه مي
هاي طبيعي، خارج از سـايت   محل تحصيل و خوابگاه پذيرفته شدگان پژوهشكده اسانس) 4 .باشد ميمركزي و در انتهاي خيابان طالقاني كاشان ارج از سايت پرديس خواهران، خ

     0361-5552930: نمابر  5555333: تلفن                 87317-51167: كدپستي          .   كاشان، بلوار قطب راوندي: نشاني) 5 .باشد مركزي و در قمصر كاشان مي
  www.uok.ac.ir  دانشگاه كردستان ـ سنندج* 

گيـرد و   ساير شرايط و كسـب امتيـازات الزم، خوابگـاه تعلـق مـي      دوره روزانه، در صورت دارا بودن )براساس رتبه آزمون(از پذيرفته شدگان برتر % 50 در اين دانشگاه فقط به) 1
رشته فقه و حقوق  )3. گيرد نمي امكانات رفاهي نظير خوابگاه تعلق) شبانه(به دانشجويان دوره نوبت دوم  )2. جويان جهت اعطاي خوابگاه تعهدي ندارددانش دانشگاه در قبال ساير

   087- 33624004:نمابر    33660067: تلفن      66177-15175 :كدپستي     416: صندوق پستي. بلوار پاسداران سنندج،: نشاني )4. باشد شافعي ويژه اهل سنت مي
  087-38220051: تلفن   .دانشكده فني مهندسي و علوم پايه بيجار بيجار، بلوار الغدير، ميدان هفت شهيد، :هاي بيجار رشته محل نشاني) 5

  www.kub.ac.ir  )ويژه خواهران(دانشگاه كوثر ـ بجنورد * 
 17استان خراسـان شـمالي، بجنـورد، خيابـان     : نشاني )3. باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي مي )2. باشد بان زن ميپذيرش دانشجويان در اين دانشگاه فقط از ميان داوطل )1

  0584-2260245: نمابر      2260008:  تلفن      94156-15458: كدپستي.        شهريور شمالي، كوچه شهيد نوريان
  www.gu.ac.ir  دانشگاه گلستان ـ گرگان* 

  .گرگان، خيابان شهيد بهشتي: نشاني )2. باشد آباد كتول، فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي دولتي براي دانشجويان مي ن دانشگاه دو دو شهر گرگان و علياي )1
      0171-2229068 : نمابرتلفن و        49138-15759: كدپستي        155: صندوق پستي

  www.gonbad.ac.ir  دانشگاه گنبدكاووس* 
استان : نشاني )3. باشد داراي خوابگاه به صورت خودگردان مي) خواهرانويژه(دانشكده علوم انساني آزادشهر  )2. باشد فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي دانشگاه گنبدكاووس) 1

  017-33224060: نمابر        33225022 :تلفن        . گلستان، گنبدكاووس، خيابان شهيد فالحي، انتهاي بلوار بصيرت
  www.guilan.ac.ir  دانشگاه گيالن ـ رشت* 

جهـت كسـب   ) 2 .باشـد  پـذير مـي   هاي برتر امكـان  واگذاري خوابگاه فقط به دانشجويان جديدالورود داراي رتبه 94-95با توجه به كمبود فضاي خوابگاهي براي سال تحصيلي ) 1
  .ييداطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه مراجعه نما

  www.lu.ac.ir  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم* 
 .باشـند  هاي مراكز اقماري بصورت خودگردان مي خوابگاه) 2. گونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد دانشگاه لرستان و مراكز اقماري وابسته به دانشگاه هيچ) 1
   066-32228751: تلفن .روبروي ايران خودرو ،انديمشك ـ لدخترجاده پ 2كيلومتر : مركز اقماري پلدختر نشاني) 3
   066-32641001-2 :تلفن .جاده تنگ قلعه 5كيلومتر ،انتهاي خيابان بوعلي: مركز اقماري كوهدشت نشاني) 4
  066-33120104 :نمابر 33120097-33120106 :تلفن .تهران ـ آباد جاده خرم 5آباد، كيلومتر  خرم: نشاني سازمان مركزي دانشگاه) 5

  www.umz.ac.ir  دانشگاه مازندران ـ بابلسر* 
  0112-5232091-5: تلفن . بابلسر، خيابان پاسداران: نشاني) 2 .اي براي دريافت خوابگاه و ساير تسهيالت رفاهي برخوردار خواهند بود هاي برتر از امتياز ويژه دانشجويان رتبه) 1

  www.uma.ac.ir  دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل* 
دو نيمسـال اول   بـرادران : هاي موجود در شهر اردبيـل  خوابگاهي دانشكدهشرايط) 2 045-33512081-90 :تلفن .خيابان دانشگاه نتهاياردبيل، ا: هاي اردبيل دانشكده نشاني) 1

صـورت امكـان    هـاي بعـد در   دولتي و بـراي تـرم   چهار نيمسال اول تحصيلي خوابگاه خواهران و بعد در صورت امكان خوابگاه خودگردان هاي تحصيلي خوابگاه دولتي و براي ترم
خواهر و بـرادر   آباد مغان قراردارد و داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان شهرستان پارس كيلومتري 15منابع طبيعي مغان در  دانشكده كشـاورزي و) 3 .خوابگاه خودگردان

  .نمايد ارائه مي عداد محدودي از دانشجويان خواهر دوره روزانه خوابگاه دولتيبراي ت نمين واقع شده و هاي خارجي در شهرستان هاي نوين و زبان دانشكده فناوري )4. باشد مي
  www.mhec.ac.ir  دانشگاه مراغه* 

  .اين دانشگاه فاقد خوابگاه بوده هيچگونه تعهدي در خصوص تأمين آن ندارد
  www.malayeru.ac.ir  دانشگاه مالير* 

جـاده   4مالير، كيلـومتر  : نشاني) 3 .دانشگاه مراجعه نماييدپايگاه اينترنتي جهت كسب اطالعات بيشتر به ) 2. چگونه تعهدي ندارددانشگاه در قبال ارائه خوابگاه دولتي هياين ) 1
  081-33339981 :اداره آموزش         32355424 :دفتر معاونت آموزشي تلفن             65719-95863: كدپستي          .اراك
  www.neyshabur.ac.ir  دانشگاه نيشابور* 

  051-43305000: تلفن .         انتهاي بلوار اديب انتهاي بلوار جانبازان،، نيشابور: نشاني) 2 .باشد دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي مياين ) 1
  www.velayat.ac.ir  دانشگاه واليت ـ ايرانشهر* 

     0547-3312289: تلفكس      3314163: تلفن.     جاده بمپور 4لوچستان، شهرستان ايرانشهر، كيلومتر استان سيستان و ب: نشاني
  www.vru.ac.ir  ـ رفسنجان) عج(دانشگاه وليعصر* 

  .      ندارد) شبانه(ابگاه دانشجويان نوبت دوم اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در خصوص تأمين خو )2. اين دانشگاه براي درصدي از دانشجويان روزانه امكانات خوابگاهي دارد) 1
  www.hormozgan.ac.ir  دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس* 

  3995 :صندوق پستي   .جاده ميناب 6 كيلومتر بندرعباس،: نشاني )2 .معذور است) نوبت دوم روزانه و( ها ه و واگذاري خوابگاه به دانشجويان كليه دورهئاين دانشگاه از ارا )1
          0761-7660012 :تلفن
  www.art.ac.ir  دانشگاه هنر ـ تهران* 

زانه و نوبت دانشگاه تعهدي براي اسكان دانشجويان رو )3 .باشد مي دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي) 2. سرويس اياب و ذهاب تهران به كرج و بالعكس را ندارددانشگاه امكان ارائه) 1
دانشجوياني كه موظف به گذراندن دروس پيش نياز  )5. باشند دانشجويان موظف به رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب مطابق ضوابط تعيين شده مي) 4. ندارد) شبانه( دوم

الخصـوص دانشـجويان نمـايش و     دانشجويان كارشناسـي علـي   كليه) 6 .نياز كمبود و جبراني خود را پرداخت نمايند بايست شهريه دروس پيش مي ،باشند طبق تشخيص گروه مي
  .رشته مورد تقاضا در آزمون ورودي كسب كرده باشند رشته بايد حداقل نمره قبولي را در كد موسيقي پس از پذيرش براي تغيير

  www.tabrizau.ac.ir  دانشگاه هنر اسالمي ـ تبريز* 
 .خواهـد بـود   1394از مهرماه و شروع به كالس خواهران از بهمـن مـاه سـال    شروع به كالس برادران  ،هاي اين مؤسسه در تمامي رشته )2. باشد مي دانشگاه فاقد خوابگاهاين ) 1
آزادي،  خيابان تبريز،: نشاني) 5 .باشد نگارگري و فلز ميهاي  پذيرش دانشجو در هنر اسالمي گرايش )4. برگزار خواهد شد هاي كارداني فرش در شهرستان هريس كليه كالس )3

  041-35412140و  35419975 :تلفن      5164736931 :كدپستي     51385/4567 :صندوق پستي           .ميدان حكيم نظامي
  www.aui.ac.ir  دانشگاه هنر اصفهان* 

  031-36248089و  36249840: تلفن        .چهارراه خاقاني ،حكيم نظامي ياباناصفهان، خ: نشاني) 2. باشد هرگونه خوابگاه مي دانشگاه فاقداين ) 1
  www.shirazartu.ac.ir  دانشگاه هنر شيراز* 

  .دانشگاه مراجعه فرماييد پايگاه اينترنتي براي اطالع بيشتر به )2. باشد گردان ميدولتي است و داراي خوابگاه خوابگاه خود دانشگاه فاقد خوابگاه) 1
  www.yu.ac.ir  دانشگاه ياسوج* 

هـاي برتـر آزمـون سراسـري و      هاي برتـر، بـه رتبـه   اين دانشگاه به منظور جذب اسـتعداد ) 2 .باشند هاي صنعت و معدن چرام و نفت و گاز گچساران فاقد خوابگاه مي دانشكده) 1
  .ياسوج، خيابان ارتش: نشاني) 3. نمايد ها، با شرايط مندرج در وبسايت دانشگاه، بورس تحصيلي اعطا مي همچنين برگزيدگان جشنواره

  www.yazd.ac.ir  دانشگاه يزد* 
براي كسب اطالعات بيشتر بـه وبسـايت   ) 2. كند اند، كمك هزينه تحصيلي اعطا مي هاي برتر كه دانشگاه يزد را به عنوان انتخاب اول برگزيده ن با رتبهدانشگاه يزد به دانشجويا) 1

  .بلوار دانشگاه ه، ميدان عالم،يزد، صفايي: نشاني) 3. دانشگاه يزد قسمت مركز استعدادهاي درخشان، از زيرمجموعه معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي مراجعه نماييد
  www.bam.ac.ir  مجتمع آموزش عالي بم* 

ناسـب  اما براي كليه دانشجويان خوابگاه خودگردان بـا قيمـت م  . گونه تعهدي براي تامبن آن ندارد مجتمع آموزش عالي بم فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي دولتي بوده و هيچ) 1
  034-44215868: تلفن .           بم، بزرگراه خليج فارس: نشاني) 2. بيني شده و تحويل داده خواهد شد پيش
  www.gonabad.ac.ir  مجتمع آموزش عالي گناباد* 

 )3. شـود  وام دانشجويي از طرف صندوق رفاه داده مي اولويت به تعداد محدودي دانشجويان براساس) 2. باشد سرويس اياب و ذهاب و سلف سرويس مي دانشگاه فاقد خوابگاه،)1
هيجگونه تسهيالت  )شبانه(نوبت دوم به دانشجويان  )4. شود مي دانشگاه به دانشجويان با رتبه سه رقمي خوابگاه خودگردان و غذاي دانشجويي داده يسهئبر اساس مصوبه هيات ر

     0533-7353969: نمابر          7355969: تلفن         .    بعداز دادگستري گناباد، خيابان شهدا،: نشاني) 5. گيرد رفاهي تعلق نمي
  www.miras.ac.ir  مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي ـ سازمان ميراث فرهنگي* 

 .دانشجويان هيچ تعهدي نخواهد داشت خوابگاه گيرد و همچنين نسبت به تامين سرويس اياب و ذهاب و تغذيه و استخدام در اين مركز و سازمان صورت نمي بورسيه و



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                مچهارفصل 

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاهشرايط 42 صفحه ها پيوست/ چهارم فصل 
 

  :ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه) 3-2
از نحوه ارائـه خـدمات دانشـجويي هـر     و همچنين شرايط و ضوابط براي اطالع از  ،شود قبل از انتخاب رشته به كليه داوطلبان عزيز توصيه مي )1-3-2

  .دانشگاه ذيربط، مراجعه نموده و از نحوه ارائه اين خدمات اطالع حاصل نمايند سايت اينترنتي، به و يا مؤسسه آموزش عالي دانشگاه
رفاهي بـه   تسهيالتساير از ارائه خوابگاه، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و غيرانتفاعي غيردولتي و ها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاه )2-3-2

 .باشند معذور مي خوددانشجويان 
  : غيردولتي ـ غيرانتفاعي عالي  آموزش  و مؤسسات ها دانشگاه در  تحصيلي هاي مختلف  هريه دورهش) 3-3-2

. باشند خود مي ، ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مؤسسه محل قبولي»غيردولتي ـ غيرانتفاعي «آموزش عالي ها و مؤسسات  كليه پذيرفته شدگان دانشگاه
تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت ي مؤسسه ذيربط بر اساس تصميمات هيأت امنا مؤسسات،ها و  دانشگاهبر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميزان شهريه در اين 

  . را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايند امنامصوب هيأت  ، موظفند جداول شهريهغيرانتفاعيها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاهلذا  .خواهد شد
  ***توجه  ***      هاي مختلف تحصيلي   هاي ثابت و متغير رشته داوطلبان براي اطالع از ميزان شهريه       *** توجه  ***

  .ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو مراجعه نمايند مجري، به پايگاه اينترنتي دانشگاه مؤسساتدر 
  

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.imamreza.ac.ir  ـ مشهد )ع( امام رضاغيرانتفاعي   گاهدانش* 

ترجيحـا  (ئونات و هنجارهاي اسالمي به ويژه حجاب اسالمي رعايت كامل ش )2 .اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) 1
دفترچه براي كليه دانشجويان الزامي است و اين رعايت مفاد مندرج در  )3 .هاي مرتبط با دانشگاه براي دختران و پسران و رعايت كامل اصول عفاف در محيط) چادر براي خواهران

شده داوطلـب بـه سـازمان      معدل اعالم( و يا بيشتر باشد 19داوطلباني كه معدل كتبي ديپلم آنها ) 4. وق اخذ خواهد گرديدنام تعهد مكتوب در خصوص رعايت مفاد ف هنگام ثبت
 ه در هر سالدانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشت )5. هاي تحصيل اين دانشگاه را انتخاب و پذيرفته شوند از پرداخت شهريه ثابت اولين نيمسال معاف خواهند بود و رشته) سنجش

دانشجوياني كه در طول سـال تحصـيلي در دانشـگاه در مسـابقات     ) 6. درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود 50و  75، 100به ترتيب از ) شامل دو نيمسال تحصيلي(
دانشجويان ممتاز و حافظين قـرآن   )7. ايزه ويژه برخوردار خواهند شدها و موسسات علمي كشور شركت و مقام اول تا سوم را كسب نمايند از دريافت ج علمي و يا ورزشي دانشگاه

دانشـجويان دختـر و غيربـومي واجـد      )8. از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد) ع(المللي امام رضا نامه استعدادهاي درخشان دانشگاه بين در طول دوران تحصيل براساس شيوه
اعطـاي دانشـنامه رسـمي وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري بـه        ) 10 .توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي استفاده نماينـد  ميشرايط مقررات استفاده از خوابگاه دانشگاه 

  .ان فلسطينميد مشهد،): خواهران( پرديس رضواننشاني ) 12        051-38041: تلفن .مشهد، خيابان دانشگاه، خيابان اسرار: سازمان مركزي نشاني) 11. آموختگان دانش
  www.iuc.ac.ir  چابهارغيرانتفاعي   گاهدانش* 

در  دانشگاه با توجه به داشتن امكانات خوابگاهي مدرن با كيفيت و استاندارد )2. اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )1
بيشـتر   و يا 19داوطلباني كه معدل كتبي ديپلم آنها  )3. سبت به تامين خوابگاه براي دختران و پسران به صورت مستقل اقدام خواهد نمودمحدوده دانشگاه در قبال اخذ شهريه ن

 )4 .معـاف خواهنـد بـود    هاي تحصيلي اين دانشگاه را انتخاب و پذيرفته شوند از پرداخت شهريه ثابت اولـين نيمسـال   و رشته) معدل اعالم شده داوطلب به سازمان سنجش(باشد 
داوطلبـاني كـه در    )5. درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهنـدبود  50و  75، 100به ترتيب از ) شامل دو نيمسال تحصيلي(داوطلبان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال 

از دريافـت جـايزه ويـژه برخـوردار      ،ر شركت و مقام اول تا سـوم را كسـب نماينـد   سسات علمي كشوؤها و م طول سال تحصيلي در دانشگاه در مسابقات علمي و يا ورزشي دانشگاه
المللي چابهار از تخفيف شـهريه برخـوردار خواهنـد     نامه استعدادهاي درخشان دانشگاه بين داوطلباني ممتاز و حافظين قرآن در طول دوران تحصيل براساس شيوه )6. خواهند شد

داوطلبـاني كـه مـدال المپيـاد در      )8. از شهريه ثابت نيمسال اول معاف خواهند شد% 50و يا بيشتر باشد از پرداخت  18عدل كتبي ديپلم آنها داوطلبان بومي استان كه م )7. شد
لبان ايراني رتبه الف خارج از براي داوط )9. المللي كسب نموداند از پرداخت شهريه آموزشي و خوابگاه در نيمسال اول معاف خواهند شد رشته تحصيلي خود را در سطح ملي و بين

اعطـاي دانشـنامه رسـمي وزارت     )10. مند خواهنـد شـد   پس از انتخاب اين دانشگاه از تخفيفات ويژه در شهريه آموزشي و خوابگاهي در نيمسال اول بهره) به باال ايران 18(كشور 
   9971773711: كدپستي. چابهار، منطقه آزاد تجاري، صنعتي، تراس بهشتسيستان و بلوچستان، : نشاني )11. علوم، تحقيقات و فناوري به دانش آموختگان

  054-35314310: تلفكس 31292313 - 35314303: تلفن
  www.khayyam.ac.ir  خيام ـ مشهدغيرانتفاعي   گاهدانش* 

سـلف   نرخ دانشجويي در با غذا يك نوبت، به دانشجويان در) 2. نفر500 ظرفيت هاي متعلق به دانشگاه با خوابگاه در )هزينه اخذ با( كليه دانشجويان دختر تامين خوابگاه براي) 1
 شدگان  نام پذيرفته ثبت) 5. شد خواهند بيمه حوادث برخوردار مزاياي كليه دانشجويان از) 4. شوند وام شهريه برخوردار از توانند دانشجويان مي) 3. شود يم سرويس دانشگاه داده

  .ميدان مطهري رفيعي، شهيد بلوار ،)ع(علي بزرگراه امام مشهد، :نشاني) 6 .گردد و بصورت غيرحضوري انجام مياينترنتي دانشگاه  پايگاهطريق مراجعه به  از
  051-35134777 - 35252777 - 35156 :تلفن
  www.soore.ac.ir  سوره ـ تهرانغيرانتفاعي   گاهدانش* 

هاي پذيرش ايـن   متدين و متعهد از اولويت م، تحقيقات و فناوري و شرايط و ضوابط دانشگاه به ويژه رعايت شئونات هنرمندعلو رعايت كليه مقررات و ضوابط دانشجويي وزارت) 1
هده دانشـجو  تحصيلي به ع هاي مصرفي كارگاهي و اردوهاي علمي و رساله پايان نامه ليه هزينهك) 2 .براي پذيرفته شدگان الزامي است كه در طول دوره تحصيل ،باشد دانشگاه مي

 نيـاز  پـيش پذيرفته شدگان به تناسب رشته تحصيلي و تشخيص گروه آموزشي مربوطه طبق ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فناوري، موظـف بـه گذرانـدن واحـدهاي     ) 3. باشد مي
 200هاي زير  رتبه )5. باشد بسيجيان فعال در اولويت مي و همچنينفرزندان آزادگان، حافظان قرآن كريم  درصد، 25رزندان جانباز باالي ف پذيرش فرزندان شاهد،) 4. خواهند بود

و  به منظور توانمندسازي) 7. خوابگاه ندارد دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تامين) 6. مند خواهند شد تخفيف شهريه در طول دوره تحصيلي مجاز، بهره ها از كشوري و المپيادي
كرده  هاي موجود دانشگاه تحصيل كه دانشجو در يكي ديگر از رشته رشته پذيرفته شده، اين امكان وجود دارد همزمان با تحصيل در ،انشگاهشدگان در اين د مهارت افزايي پذيرفته

زم به توضيح اسـت كـه   ال )8. از سوي دانشگاه به وي اعطاء خواهد شد بديهي است در اين صورت، گواهي معتبر. واحد درسي تخصصي را در رشته دوم بگذزاند 50تا  40و حدود 
  021-66354245-6: تلفن     398كامياران، پالك  تهران، خيابان آزادي، بين خوش و آذربايجان، نبش كوچه: نشاني) 9. باشد فاقد رشته بازيگري در نمايش مي اين دانشگاه

  www.ashrafi.ac.ir  شهيد اشرفي اصفهاني ـ اصفهانغيرانتفاعي   گاهدانش* 
رعايت حجاب كامل اسالمي توسط دانشـجويان دختـر، در محـيط دانشـگاه و      )2. شئونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت براي تمام دانشجويان الزامي است رعايت كامل )1

منـد خواهنـد    بط در صورت تامين اعتبار بهرههاي اختصاص داده شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مطابق ضوا دانشجويان از وام) 3 .خارج از دانشگاه كامال الزامي است
اسـكان دانشـجويان دختـر غيربـومي جديـدالورود در      . خوابگاه براي تمام دانشجويان دختر غيربومي به طور خودگردان و از طريق بخش خصوصـي تـامين گرديـده اسـت     )4. شد

م ئاصفهان، سپاهانشهر، بلوار قـا : نشاني )6. باشد امكانات رفاهي، فرهنگي، ورزشي، علمي و پژوهشي مياين دانشگاه داراي كليه  )5. ها براي نيمسال اول و دوم الزامي است خوابگاه
  031-36502825: نمابر        36502820-4 :تلفن        .جنوبي

  www.shbu.ac.ir   اصفهان ـ  بهائي  شيخغيرانتفاعي   گاهدانش* 
هاي مصوب وزارت علوم،  نامه دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين) 2. شئونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است رعايت) 1

تواننـد از وام دانشـجويي    مـي ن بـراي پرداخـت شـهريه    دانشجويا) 4 .دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود) 3 .دانشگاه را رعايت نمايد و و فناوري تحقيقات
صورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را  رد) 5. استفاده نمايند) درصورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه( صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  81431-53784: كدپستي     شهر بهارستان، بلوار بهشت، نبش خيابان فرشته، اصفهان،: نشاني) 6 .تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد مطابق ضوابط وزارت علوم،
   031-36816767: نمابر         36816761 - 6: تلفن
  www.mohaddes.ac.ir  ـ نور ) ره( نوري  محدث  عالمهغيرانتفاعي   گاهدانش* 

پـنج كيلـومتري جـاده نـور بـه       نوري،... خيابان شيخ فضل ا شهرستان نور، مازندران، :نشاني) 2. باشد ويان دختر غيربومي مياين دانشگاه داراي خوابگاه دانشجويي براي دانشج) 1
  011-44510490: نمابر             44511860 -5: تلفن             46418-59558 :كدپستي       46415-451 :صندوق پستي      . چمستان

  www.usc.ac.ir  تهرانـ علم و فرهنگ ي غيرانتفاع  گاهدانش* 
متعهد به اصول و مباني نظام جمهوري اسـالمي   )2. معتقد به دين مبين اسالم و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )1 :شرايط عمومي) الف
* . ون اخالقـي و اسـالمي در محـيط دانشـگاه    ئو شـ ) مناسب بـراي بـرادران   اهران و پوشش و ظاهرحجاب كامل اسالمي براي خو(ملتزم به رعايت كامل ضوابط پوشش  )3. ايران

. شـود  ، به ويژه در حوزه حجاب و عفاف، به طـور كامـل اجـرا مـي    آموزشي و انضباطي به منظور حفظ سالمت علمي، اخالقي و معنوي محيط دانشگاه، قوانين و مقررات: تذكرمهم
با عنايت بـه مصـوبات دانشـگاه بـه      )1 :رايط اختصاصيش) ب. نام به عمل نخواهد آمد شدگان، از آنان در اين دانشگاه ثبت حراز شرايط الزم پذيرفتهبديهي است در صورت عدم ا

شـدگان در طـي دوران    د، كليـه پذيرفتـه  منظور توانمندسازي و مهارت افزايي پذيرفته شدگان دانشگاه علم و فرهنگ كه تأثير به سزايي در اشتغال آتي و يا ادامه تحصيل آنان دار
در  براساس آزمون تعيـين سـطح  ( ها شامل دو واحد زبان انگليسي اين دوره.. هاي واحدهاي توانمندسازي شركت نمايند در دوره توانند تحصيل عالوه بر واحدهاي مصوب رشته، مي

بديهي است در پايان دوره مـدرك   .باشد افزار كاربردي و مرتبط با رشته تحصيلي مي ي با حداقل دو نرم، دو واحد كارآفريني، دو واحد مديريت خانواده و آشناي)هر نيمسال تحصيل
هـاي   و در سـاير گـروه   50در گروه آموزشـي هنـر بـا رتبـه كمتـر از      : 1داوطلبان ممتاز آزمون سراسري سهميه منطقه  )2. معتبر از سوي دانشگاه علم و فرهنگ صادر خواهد شد

، و در سـاير  200تـا   51همچنين داوطلبـان گـروه آموزشـي هنـر داراي رتبـه       ،كه دانشگاه علم و فرهنگ را انتخاب نمايند، از مزيت تحصيل رايگان 300به كمتر از آموزشي با رت
ه هيأت امناي دانشگاه، به دانشجويان ممتاز و بر اساس مصوب )3. شوند مند مي درصد تخفيف شهريه ثابت در طول مدت تحصيل بهره 50، از 700تا  300هاي آموزشي با رتبه  گروه

دانشجويان اين دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و    )4. رتبه اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه تعلق خواهد گرفت
بـه   )5. در صـورت تخصـيص اعتبـار، برخـوردار خواهنـد شـد      ) هاي عادي، ضـروري و اضـطراري   وام ازدواج، وام(الحسنه دانشجويان ايران  فناوري و نيز از تسهيالت صندوق قرض

هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلـق   ها و موسسات آموزش عالي مقام دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه
ها و مراكز علمي جهاد دانشگاهي مرتبط بـوده و   ها، پژوهشگاه دانشجويان اين دانشگاه به تناسب رشته تحصيلي، عالقه و توانمندي در طول تحصيل با پژوهشكده )6. رفتخواهد گ

  .دي در قبال تأمين خوابگاه ندارداين دانشگاه هيچگونه تعه )7. پس از فراغت از تحصيل جهت همكاري با مراكز ياد شده از اولويت برخوردار خواهند بود
   021-44238171-5: تلفن   13145-871 :پستي صندوق  . ، خيابان بهار)پارك(اصفهاني، نرسيده به بزرگراه شهيد همت، خيابان شهيد عربشاهي بلوار شهيداشرفي ،تهران: نشاني
  021-22350808-9: تلفن  .  20، پالك )گلستان يكم(درختي، خيابان شهيد ثقفيشهرك غرب، بلوار شهيد دادمان، خيابان : دانشكده هنر و معماري نشاني

  www.sau.ac.ir  يزدـ  هنرعلم و غيرانتفاعي   گاهدانش* 
تحقيقـات و   ت علـوم، هـاي مصـوب وزار   نامـه  دانشجو موظف است كليه مقررات و آيـين  )2. الزامي است رعايت كامل ضوابط پوشش و شئونات اسالمي براي برادران وخواهران، )1

الحسـنه ايـران وابسـته بـه جهـاد       توانند از وام دانشجويي صندوق رفـاه وزارت علـوم و صـندوق قـرض     دانشجويان اين دانشگاه براي پرداخت شهريه مي )3. فناوري را رعايت نمايد
در راسـتاي توانمندسـازي و تسـهيل    ) 5. گاه، تخفيفات ويژه در نظر گرفته خواهد شدنامه تخفيف دانش به نفرات اول تا سوم هر رشته بر اساس آيين )4. دانشگاهي استفاده نمايند

هاي تخصصي مرتبط با رشته تحصيلي، مهارت هاي كسب و كارو كارآفريني عالوه بر دروس مصوب دوره بـراي كليـه    التحصيالن دانشگاه علم و هنر يزد به بازار كار، دوره ورود فارغ
  035-38264080-89: تلفن    89167-13335: كدپستي  .اي يزد جنب شركت برق منطقه، بلوار دانشجو يزد،: شعبه يزد نشاني) 6. گردد برگزار ميدانشجويان مقطع كارشناسي 

  ،) ره( خمينـي   امـام   خيابـان  ،اشـكذر  شهرسـتان : اشـكذر   شعبه نشاني) 8   0352-7274040: نمابر  7274010  :تلفن. ، ميدان چادرملواردكانشهرستان : اردكان  شعبه نشاني) 7
  0352-3624410: نمابر  3622941و  3623741: تلفن .   روبروي بانك مسكن



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                مچهارفصل 

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاهشرايط 43 صفحه ها پيوست/ چهارم فصل 
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
  www.ustmb.ac.ir  بابلـ مازندران  فنونم و وعلغيرانتفاعي   گاهدانش* 

  www.qhu.ac.ir  قرآن و حديث ـ قمغيرانتفاعي   گاهدانش*   011-2191205-9: تلفن           12ران بابل، خيابان شيخ طبرسي، سردا: نشاني) 2. باشد خودگردان ويژه خواهران مي دانشگاه داراي خوابگاه) 1
  www.mofidu.ac.ir  قمـ مفيد غيرانتفاعي   گاهدانش* 

اسالمي و پوشـش چـادر توسـط خـواهران در     هاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان و همچنين رعايت حجاب كامل  نامه ون اخالقي و اسالمي و مقررات و آيينئرعايت ش) 1
بـا توجـه بـه ظرفيـت موجـود، امكـان واگـذاري خوابگـاه         ) اعم از برادارن و خواهران(دانشگاه براي پذيرفته شدگان  )2. ها و مراكز وابسته به دانشگاه مفيد الزامي است تمام بخش
  www.apadana.ac.ir  شيرازـ آپادانا غيرانتفاعي  مؤسسه*     025-32925761) خط 8: (تلفن.           قم، ميدان مفيد: نشاني -3 .را دارد) با دريافت هزينه تمام شده از دانشجو(خودگردان 

 ي،شيراز، خيابـان همـت جنـوب   : نشاني )3. مراجعه نماييد جهت كسب اطالعات بيشتر به وب سايت موسسه) 2. باشد خودگردان ويژه خواهران مي خوابگاه 2موسسه داراي ) 1
  www.uca.ac.ir  اروميهـ آذرآبادگان غيرانتفاعي  مؤسسه*   071-38425060: نمابر       38321444-38422788: تلفن        84891،71858: كدپستي . انتهاي خيابان شهيد شيخي، كوچه سوم

به دانشجويان واجـد شـرايط وام    )2 .برخوردار خواهند شد درصد شهريه ثابت 20و  30 ،50ترتيب از تخفيف ه دوم و سوم هر ترم آموزشي اين موسسه ب دانشجويان رتبه اول، )1
هاي خودگردان  كرد همه دانشجويان را در خوابگاه اين موسسه تالش خواهد) 3. دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت كمك شهريه از طرف صندوق رفاه

. باشـد  سلف سرويس و بوفه دانشجويي و كتابخانه مي اين موسسه داراي سالن ورزشي، سالن استخر و همچنين داراي )4. نشجو خواهد بوددا اسكان دهد و هزينه آن به عهده خود
روبـروي   ،شـهيد بـاهنر  بلـوار   ،اروميـه : نشـاني ) 7. خواهد گرفت به كليه قهرمانان اول ورزشي تخفيف شهريه تعلق) 6. حوادث برخوردار خواهند شد دانشجويان از مزاياي بيمه )5

  www.adib-mazandaran.ac.ir  اديب مازندران ـ ساريغيرانتفاعي  مؤسسه*   044-33839350: نمابر   33828351 - 33827771 - 33827171 :تلفن 201  شماره .مجتمع فرهنگي شمس
به دانشجويان با شـرايط الزم   )2. شود شهريه ثابت تخفيف داده ميدرصد  25و  50، 100تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كسب كنند به ترتيب  در پايان هر ترم) 1

همكـاري بـا بنيـاد     )5. شـود  اي داده مي به دانشجويان غذاي يارانه) 4. داشتاين موسسه همكاري الزم در تامين خوابگاه دانشجويان دختر و پسر را خواهد ) 3. گيرد وام تعلق مي
بـه دانشـجوياني كـه در     )7. دانشجويان از بيمه حـوادث برخـوردار خواهنـد شـد    ) 6. ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران شهيد و امور

شـهريه ثابـت تخفيـف داده    درصـد   25و  50، 100را كسـب نماينـد بـه ترتيـب      هاي اول تاسوم كشوري، استاني يا شهرستاني رتبه... وهاي مختلف فرهنگي، ورزشي، علمي  رشته
  www.edu.ac.ir  ارشاد ـ دماوندغيرانتفاعي  مؤسسه*   011-33033941-43 :تلفن .          دانشگاه آزاد اسالمي، روبروي هنرستان فيروزيان نرسيده به ،آباد بلوار فرح ،ساري: نشاني )8. شود مي
.  دماوند، گيالوند، ابتداي بلوار شهيد رجـايي ): واحد برادران( نشاني -2. باشد محل تحصيل دانشجويان دختر در تهران و محل تحصيل دانشجويان پسر در شهرستان دماوند مي -1

.  24هداي ژانـدارمري، نرسـيده بـه خيابـان فلسـطين، پـالك       تهران، خيابان انقالب، خيابان ابوريحان، خيابان شـ ): واحد خواهران(دفتر مركزي تهران  0221-5232328-9: تلفن
  www.astarabad.ac.ir  گرگاناسترآباد ـ غيرانتفاعي  مؤسسه*          021-66483602-7: تلفن

سه جهت معرفي دانشجويان براي ارائه حمايت موس )2. دارد كارشناسي ارشد به دانشجويان نمونه و ممتاز موسسه بدون شركت در كنكور اختصاص ده درصد از ظرفيت پذيرش) 1
صندوق رفاه در هر ترم كه بازپرداخت اقسـاطي آن نـه مـاه بعـد از      وام شهريه) الف: تسهيالت پرداخت شهريه شامل )3. هاي پژوهشي ادارات مربوط طرح نامه و مشاركت در پايان

به مخترعان و پژوهشگران و ورزشكاران حائز رتبه ملـي، براسـاس ضـوابط     ارائه تسهيالت )4. ايٍثارگر هاي شاهد و تسهيالت ويژه براي خانواده )ب. شود شروع مي فراغت از تحصيل
اي بـراي كليـه    غـذاي گـرم يارانـه   ) 7 .كار مربوطـه  براي ورود به بازار حمايت و كمك به دانشجويان) 6 .هاي تحصيلي دانشجويان هنري و علمي مطابق با رشته فضاي )5. موسسه

  www.alborzq.ac.ir  البرز ـ قزوينغيرانتفاعي  مؤسسه*   017-32429225و  32429224 :تلفن                2 افسراناز  قبل كوي افسران، گرگان،: نشاني) 9 .اختصاص بيمه دانشجويي براي كليه دانشجويان) 8. دانشجويان
بنياد شهيد و ايثـارگران و كميتـه امـداد در    اين موسسه با  )3. شود مي هاي اول تخفيف داده به دانشجويان ممتاز رتبه )2. باشد خوابگاه براي دانشجويان مي اين موسسه داراي) 1

به دانشجويان بـا رتبـه    )4. توانند از اين قرارداد استفاده نمايند شرايط مي و همسران شاهد و اعضاي تحت پوشش كميته امداد قرار داد داشته و دانشجويان واجد خصوص فرزندان
  www.iju.ac.ir  ـ يزد )ع(امام جوادغيرانتفاعي  مؤسسه*     028-3257190الي   99 :شماره تماس     .قزوينـ كرج  بزرگراهشهر محمديه، جنب  قزوين،: نشاني) 5. كشوري، تخفيف شهريه ثابت در ترم اول داده خواهد شد 1000 زير
نيمسال بـه   7ريال به مدت  000/500/7پرداخت مبلغ ) 2. شوند برخوردار مي% 50از معافيت شهريه تا سقف ) رتبه اول تا سوم(و يا ورزشي ي ممتاز علمي، فرهنگ دانشجويان) 1

 1500هاي خارجي با رتبـه كمتـر از    هاي آزمايشي هنر و زبان و داوطلبان گروه 2000تر از هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني با رتبه كم داوطلبان گروه
از  18و دانشجويان دانشكده علوم انساني و هنر و معماري بـا معـدل بـاالي     17كليه دانشجويان دانشكده فني و مهندسي با معدل باالي ) 3). با حفظ شرط معدل(گيرد  تعلق مي

 .تأمين خواهـد شـد   )با دريافت هزينه(خوابگاه خودگردان خوابگاه، براي كليه دانشجويان متقاضي ) 4. شوند برخوردار مي) صوبه هيأت رئيسه براي هر ترممطابق م(تخفيف شهريه 
035-38281200-4: تلفن.            )ع(االئمهبلوار جواد، بلوار شهيدان اشرف صفائيه،، يزد: نشاني) 5   www.amin.ac.ir  امين ـ فوالدشهر اصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
وجـود سـرويس ايـاب و    ) 3. نشـجويي الحسنه موسسه عالوه بر وام صندوق رفاه دا مندي از وام قرض هرهب) 2 .خوابگاهي دخترانه و پسرانه با امكانات كامل هاي مجهز به سوييت) 1

سـفرهاي علمـي،   ) 6 .متنـوع  هاي فرهنگي و پژوهشـي  برنامه) 5 .هاي برتر ورزشي دانشجويان برتر و دارندگان مقام وجود تخفيف شهريه جهت) 4 .ها ذهاب از اصفهان و شهرستان
تخفيـف  ) 9... اينترنت رايگـان و  پيشرفته، هاي كامپيوتر سايت كتابخانه مركزي و ديجيتال، جهز به سلف غذاخوري،م) 8. برگزاري مسابقات ورزشي) 7 .تفريحي و زيارتي پژوهشي،

 فوالدشـهر،  اصفهان،: نشاني) 11 .هاي تحصيلي دريافت شهريه دانشجويي بصورت اقساط در كليه ترم) 10 .بهزيستي و بنياد شهيد امداد، شهريه به دانشجويان تحت پوشش كميته
  www.andishehi.ir  انديشه ـ جهرمغيرانتفاعي  مؤسسه*  .مقابل بانك ملي قاني،طال خيابان ،A2محله 
    چابهارـ  بهار انديشهغيرانتفاعي  مؤسسه*   071-54227802 :نمابر        54233094-98 :تلفن              74177-65594 :كدپستي.    متري انديشه 25خيابان  ار معلم،بلو جهرم،: نشاني
  www.binaloud.ac.ir  مشهدـ  نالودبيغيرانتفاعي  مؤسسه*    0545-3334201: نمابر       3331355: تلفن        99719-57654: كدپستي.         ار، گلشهر، ابتداي خيابان دانيالاستان سيستان و بلوچستان، شهرستان چابه: نشاني

اردوهاي ) 3 .گيرد به دانشجويان رتبه برتر در هر ترم تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي تعلق مي )2. كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد) 1
 ،اين موسسه تعهدي براي خوابگاه ندارد) 5 .به دانشجويان متقاضي وام كمك شهريه در هر نيمسال تعلق خواهد گرفت )4. هر سال برگزار خواهد شدعلمي در  سياحتي و ،زيارتي

  www.tabaran.ac.ir  تابران ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه*  051-34230561: تلفن             4نبش معلم  ،بلوار طرقبه ،مشهد: نشاني) 6. هاي گذشته تمهيداتي را فراهم خواهد نمود ولي همانند سال
) ب .خـانواده معظـم شـهدا، جانبـازان و ايثـارگران     ) الـف : گيـرد  تخفيفات شهريه براساس ضوابط و مصوبات هيات امنا موسسه، به افراد ذيل در هر نيمسال تحصيلي تعلق مـي ) 1

، سازمان )ره(دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني) د .موسسهاين تحصيل همزمان دو فرد يا بيشتر از يك خانواده در ) ج. دانشجويان ممتاز علمي، فرهنگي و ورزشي
ز صندوق رفاه دانشجويان وزارت متبوع، به كليه دانشجويان متقاضي، وام كمك هزينه پرداخت شهريه تعلق خواهد در صورت تخصيص اعتبار ا) 2 .بهزيستي و ساير نهادهاي خيريه

: نشـاني  )4. هاي خودگردان داراي مجوز از سوي دانشگاه منتخب استان، معرفي خواهند گرديد هاي دانشجويي به خوابگاه دانشجويان غيربومي جهت سكونت در خوابگاه )3. گرفت
  www.samen.ac.ir  ثامن ـ نيشابورغيرانتفاعي  مؤسسه*    051-35227223: نمابر          35227215-7: تلفن             91897-13113: كدپستي     .11شماره  60/2 آباد، بلوار شريعتي، خيابان شريعتي هد، قاسممش
 هـاي  فرهنگي، خانواده تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز علمي،) 2. بومي خوابگاه خودگردان كه با تسهيالت صندوق رفاه ساخته شده وجود داردغير براي كليه دانشجويان) 1

ان در زمينه رشته تحصـيلي وجـود   امكان فعاليت پاره وقت براي دانشجوي هاي شهرستان ها و سازمان با همكاري ارگان) 3. گردد تحت پوشش بهزيستي اعمال مي شاهد و ايثارگر و
  www.jdeihe.ac.ir  اصفهانـ هي جهاد دانشگاغيرانتفاعي  مؤسسه*    051-43331600: نمابر        43347072-3 :تلفن              1416نبش آيت جنوبي، پالك  ،)ره(خيابان امام خميني نيشابور،: نشاني) 4. دارد

 ،هاي مصوب وزارت علوم نامه است كليه مقررات و آيين دانشجو موظف )2. پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است رعايت شئونات اسالمي و)1
توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علـوم،   دانشجويان مي تعدادي از )4. ردار خواهند بوددانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخو )3. نمايد تحقيقات و فناوري را رعايت

 .انتهاي بلوار دانشگاه صنعتي، خميني شهر، شهرك منظريـه، بلـوار پـرديس    اصفهان،: نشاني) 5. استفاده نمايند) در صورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه( تحقيقات و فناوري
  www.mjdkh.ac.ir  خوزستانـ جهاد دانشگاهي غيرانتفاعي  مؤسسه*   031-33667266: نمابر             33667261-5: تلفن

 هاي اول تا سوم در هر ورودي و هر رشـته  نيمسال تحصيلي به رتبه در پايان هر) 2. باشند رعايت قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي اين موسسه مي پذيرفته شدگان ملزم به) 1
هاي دانشجويي  هاي الزم جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه مساعدت اين موسسه امكانات خوابگاهي ندارد اما )3. شود درصد شهريه ثابت تخفيف داده مي 20 و 30، 40به ترتيب 

در ايـن موسسـه خـدمات كلينيكـي      )5. باشـد  دانشجويي مـي نامه  آيين اين موسسه مجهز به سلف سرويس به ظرفيت كل پذيرفته شدگان با نرخ مصوب )4 .آورد را بعمل خواهد
  .جنب دانشگاه پيام نور خوزستان ،1پرديس  انتهاي بلوار ،انتهاي بلوار گلستان ،اهواز: نشاني) 6. گردد جهت پذيرفته شدگان به صورت رايگان ارائه مي اي پزشكي و مشاوره

  www.jdku.ac.ir  كرمانشاهـ جهاد دانشگاهي يرانتفاعي غ مؤسسه*            061-33345372-4: تلفن
خوابگاه خـودگردان   اين موسسه از طريق) 2 .درصد در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد 40تا  20 نامه از تخفيف سوم هر نيمسال تحصيلي طبق آيين دانشجويان رتبه اول تا) 1

منـدي از   هاي تخصصي و فوق تخصصي جهاد دانشـگاهي كرمانشـاه بـه منظـور بهـره      موسسه به مركز آموزش دانشجويانمعرفي ) 3 .اسكان دانشجويان غيربومي را تامين مي كند
هاي آموزشي پارك علم  ها و دوره مندي از امكانات، تسهيالت، مشاوره بهره) 4. كوتاه مدت مرتبط با رشته تحصيلي در مدت تحصيل در موسسه با لحاظ تخفيف مناسب هاي آموزش

 هـاي دانشـجويان بـه محصـوالت و خـدمات قابـل ارائـه بـه بـازار و توسـعه           ايده جهاد دانشگاهي كرمانشاه به منظور ايجاد كسب و كارهاي كوچك دانش بنيان و تبديل اوريفن و
  www.jdhamedan.ac.ir  همدانـ جهاد دانشگاهي اعي غيرانتف مؤسسه*       083-31031: تلفن .     خيابان جهاد دانشگاهي ،بهمن 22سه راه  ،كرمانشاه: نشاني) 5. كارآفريني

از دانشـجويان ايـن مؤسسـه    ) 2. نامه اعطاي تخفيف شهريه، از تخفيف برخوردار خواهند شـد  آيينبراساس دانشجويان ممتاز و رتبه اول تا سوم در پايان هر نيمسال تحصيلي، ) 1
دانشـجويان  ) 4. امكان تقسيط شهريه در هر ترم فراهم اسـت ) 3 .ري در صورت تخصيص اعتبار، برخوردار خواهند شدتحقيقات و فناو ،مزاياي وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم

دانشـجويان از مزايـاي بيمـه    ) 5. در شهريه ثابـت برخـوردار خواهنـد شـد    % 15داشته باشند، در بدو ورود از تخفيف  18جديدالورودي كه در مقطع تحصيلي قبلي معدل باالتر از 
دانشجويان پسر نيز به خوابگاه خـودگردان معرفـي   . پذير است اسكان دانشجويان دختر بصورت محدود در خوابگاه، تحت نظارت مؤسسه امكان) 6. شجويي برخوردار خواهند شددان
، كوچـه جهاددانشـگاهي   ،كاشـاني ...بلوار آيـت ا  ،خواجه رشيدچهارراه  ،همدان: نشاني) 8. باشد امكان استفاده از يك وعده غذاي گرم براي كليه دانشجويان فراهم مي) 7. شوند مي

  www.edu.hafez.ac.ir  شيرازـ  حافظغيرانتفاعي  مؤسسه*   081-2533521-22: تلفن            65165-3198 :صندوق پستي            .50پالك 
شـيراز، چهـارراه   : نشـاني ) 3. باشـد  دانشجويان خوابگاه خودگردان مهيا مي براي )2. ند بودرشته در هر نيمسال تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواه دانشجويان ممتاز هر) 1

  071-32349419: نمابر      32349420-23 :تلفن     71339637830: كدپستي           17 شهيد حجري، پالك پانزده خرداد، كوچه



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                مچهارفصل 

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاهشرايط 44 صفحه ها پيوست/ چهارم فصل 
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
www.hakim-jorjani.ac.ir  حكيم جرجاني ـ گرگانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

به دانشـجويان شـاغل بـه تحصـيل      )2 .برخوردار خواهند بود ، در هر سال تحصيلي از تخفيف در شهريهرشته و همچنين دانشجويان واجد شرايط تخفيف دانشجويان ممتاز هر) 1
 .دانشجويان در يك نوبت در شبانه روز غذاي گرم مهيا خواهـد شـد   براي )4 .شود براي دانشجويان خوابگاه خودگردان واگذار مي )3 .پرداخت خواهد شد واجد شرايط، وام شهريه

  .بلوار نيايش شرقي 18و  16بين ويالي  گرگان، شهرك ويالشهر،: نشاني) 6. شود ريزي درسي هفتگي تسهيالتي ايجاد مي شاغل تا حد امكان در برنامه ويانبراي دانشج )5
www.hakimtoos.ac.ir  ) ويژه خواهران(مشهد ـ  طوسحكيم غيرانتفاعي  مؤسسه*   017-32171095-97: لفنت

  .36پالك ) 2دانشجوي ( 2، عقدايي 35آباد  آباد، وكيل مشهد، بلوار وكيل: نشاني
www.hnkh.ac.ir  ساوه ـ  ناصرخسروحكيم غيرانتفاعي  مؤسسه* 

وه قـرارداد  هـا در سـا   شجويي با ساير دانشگاهنسسه جهت اسكان و خوابگاه داؤم )2. باشند دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته بر اساس ورودي از تخفيف شهريه برخوردار مي )1
  086-4278000-6: تلفن               . جنب دانشگاه ازاد اسالمي واحد ساوه ،بلوار دانشگاه ،بلوار شهيد فهميده ،ساوه: نشاني )3 .همكاري دارد

www.khazar.ac.ir  محمودآبادـ  خزرغيرانتفاعي  مؤسسه* 
سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه ثابت ترم اول بـه   موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام نور، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا دانشجوياني كه در ميان) 1

درصـد تخفيـف شـهريه ثابـت تـرم اول       40و  30، 20بـه ترتيـب از    19 و 18 ،17دانشگاهي  آموزان با معدل پيش كليه دانش) 2 .خواهند شدمند  درصد بهره20 و 15، 10ميزان 
دانشجويان ) 4. داخلي موسسه برخوردار خواهند شد اي برابر مصوبات باشند از مزاياي ويژه  5000كنكور سراسري كمتر از  دانشجوياني كه رتبه آنان در) 3. برخوردار خواهند شد

ارت علـوم،  التحصيالن ممتاز اين موسسه طبق ضـوابط وز  فارغ) 5. صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد اين موسسه از مزاياي وام شهريه
به كليه دانشجويان متقاضـي خوابگـاه تعلـق خواهـد     ) 6. توانند ادامه تحصيل دهند مازاد بر ظرفيت بدون آزمون در مقطع باالتر همين موسسه ميدرصد 10تحقيقات و فناوري، تا 

درصد شهريه  35و  50، 75نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت  شته در هردانشجويان رتبه اول تا سوم هر ر) 7. استفاده نمايند غذاي دانشجويي توانند از يك وعده گرفت و مي
كـه بـه    بـه دانشـجوياني  ) 9 .ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران همكاري با بنياد شهيد و امورايثارگران در خصوص پرداخت شهريه) 8. خواهند بود ثابت نيمسال بعد معاف

) 10. هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفـت  ها و موسسات آموزش عالي مقام و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاهموسسه در مسابقات علمي  نمايندگي از
اساس ضـوابط و بنـابر   بر ... سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و و بي هاي كم درآمد قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي فرزندان شاهد و آزادگان، خانواده حافظان كل

محمودآبـاد، خيابـان   : نشـاني  )12. رايگان در موسسه بصورت) اينترنت بي سيم(دارا بودن سيستم وايرلس ) 11 .خواهند بود پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار ميزان
  011-44732360 و 7733989: تلفن . آزادي، خيابان درياي نهم

www.daneshvaran.ac.ir  دانشوران ـ تبريزغيرانتفاعي  مؤسسه* 
وز هاي خصوصي داراي مجـ  دانشجويان غيربومي به خوابگاه )2. سس در هر نيمسال از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شدؤت مأدانشجويان ممتاز براساس ضوابط و مصوبه هي )1

  548پالك   ،يمان نوركروبروي ساختمان چشم پزشكي ح ،تر از دانشكده پرستاري پايين ،خيابان شريعتي جنوبي ،تبريز: نشاني )3. گردند رسمي معرفي مي
www.daneshpajoohan.ac.ir  اصفهانـ  دانش پژوهان پيشروغيرانتفاعي  مؤسسه*       0411-5548159و  5548302: تلفن   51388-15931: كدپستي

ارائه تسـهيالت مناسـب جهـت پرداخـت وام     ) 2 .نامه دانشجويان ممتاز موسسه بر اساس آيين) دوم و سوم هر ترم و مقطع تحصيلي نفرات اول،(تخفيف ويژه دانشجويان ممتاز ) 1
ي آموزشي و طبق ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي برخـي  نياز به تشخيص شورا س پيشوگذراندن در) 3 .تحقيقات و فناوري شهريه از طريق صندوق رفاه وزارت علوم،

دانشجوياني كـه در  ) 5 .هاي كارآموزي جهت دوره) IASTE( معرفي دانشجويان ممتاز به كميته تبادل دانشجويان داخل و خارج از كشور) 4. از دانشجويان اين موسسه الزامي است
هـاي برتـر ورودي    بـه رتبـه  ) 6. ه برخوردار خواهند شدژاز تخفيف وي ،ورزشي در سطح ملي يا استاني حائز رتبه اول تا سوم گردند هنري و فرهنگي، هاي علمي، مسابقات يا رقابت

) 9. شـود  انجام مـي  سسه به صورت اينترنتيؤكليه خدمات آموزشي م) 8 .همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران) 7. گيرد نام اولين نيمسال تعلق مي موسسه تخفيف ويژه در ثبت
  46اصفهان، سه راه سيمين، بلوار كشاورز شرقي، نبش بن بست : نشاني) 10. باشد موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان شهرستاني مي

  031-37757560 :نمابر            37753114 :تلفن           816551475 :صندوق پستي
www.raberashidi.ac.ir  تبريزـ  بع رشيديرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

       5137873715 :ستيكدپ.   جنب مخابرات شهيد قندي خيابان مصلي، شريعتي جنوبي، تبريز،: نشاني) 2. خوابگاه خواهران دارد) 1
   041-35573621 :نمابر               35575956-35575957 :تلفن
  www.rahman.ac.ir  رامسرـ حمن رغيرانتفاعي  مؤسسه* 

توانند از امكان معرفـي بـه خوابگـاه خـودگردان اسـتفاده       وابگاه ميدانشجويان دختر متقاضي خ )2. باشند نفرات اول تا سوم هر رشته در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار مي) 1
        0192-5230511-3: تلفن       .    رامسر، ميدان بسيج، جنب اداره گاز: نشاني )3. نمايند

www.rasam.ac.ir  )ويژه خواهران(كرج ـ سام رغيرانتفاعي  مؤسسه* 
www.roozbeh.ac.ir  زنجانـ روزبه اعي غيرانتف مؤسسه*   0263-34524703: نمابر  34582116و34524701-2 :تلفن  .)ع(به سمت باغستان، قبل از ميدان امام حسين ،كرج، ميانجاده: نشاني) 2. باشد اين موسسه داراي خوابگاه مي) 1
دانشجويان ممتاز بر اسـاس مقـررات و مصـوبات داخلـي مؤسسـه از تخفيـف ويـژه         )2. باشد خوابگاه دانشجويي با امكانات مناسب از طريق همكاري با بخش خصوصي مهيا مي )1

  .شهرك پونك، روبروي بيمارستان كوروشزنجان، ميدان بسيج، روبروي نيروي انتظامي، : نشاني )3. مند خواهند شد بهره
www.rouzbehan.ac.ir  ساريـ  روزبهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

) 4. شـود  درخواست وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان پذيرفته مـي ) 3. رديگ به دانشجويان برتر تخفيف شهريه تعلق مي) 2. شود خوابگاه خودگردان براي خواهران معرفي مي) 1
  .مراجعه نماييد پايگاه اينترنتي مؤسسهالعات بيشتر به جهت كسب اط

www.zand-ihe.ac.ir  شيرازـ زند دانش گستر غيرانتفاعي  مؤسسه* 
هـاي خـاص جهـت     دوره دهارائـه دهنـ  ) 2 .دريافت خواهنـد نمـود   عالوه بر معاف بودن از پرداخت شهريه مبلغي به عنوان كمك هزينه زندگي 500كمتر از دانشجويان با رتبه)1

رتبه اول الي سوم هر رشـته و همچنـين بـه دارنـدگان عنـاوين اسـتاني و        تخفيف شهريه به دانشجويان) 3 .كار بازار التحصيلي براي ورود به توانمند سازي دانشجويان پس از فارغ
   12 شيراز، خيابان همت جنوبي، ابتداي كوچه )5. باشد اهران دانشجو فراهم ميامكانات خوابگاه براي خو )4 .هاي مختلف هنري، علمي، فرهنگي و ورزشي كشوري در زمينه

  071-36106و         36321041 :تلفن
www.saroyeh.ac.ir  ساريـ سارويه غيرانتفاعي  مؤسسه* 

به دانشجويان ممتاز بر ) 3. باشد داراي سرويس رايگان مي موسسه) 2.از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شدباشند،) ره(كميته امداد امام خميني دانشجوياني كه تحت پوشش)1
تواند از خوابگـاه   باشد و دانشجو با پرداخت اجاره مي مي موسسه داراي خوابگاه استيجاري) 4 .اي داده خواهد شد ويژه تخفيف ،موسس در هر نيمسال اساس ضوابط و مصوبه هيات

   011-33685025 :نمابر           33685221-33685768 :تلفن          .جاده دريا 10كيلومتر  ،ميدان خزر ساري، :نشاني) 5. استفاده نمايد
www.seraj.ac.ir  تبريزـ اج سرغيرانتفاعي  مؤسسه* 

امكان ارائـه يـك وعـده غـذاي گـرم در       )3. امكان خوابگاه براي دانشجويان دختر و پسر) 2 .دسترسي آسان به امكانات فرهنگي و علمي ها در شهر تبريز و محل تشكيل كالس) 1
  .مراجعه نماييدگاه اينترنتي مؤسسه پايبراي كسب اطالعات بيشتر به ) 4 .صورت تخصيص يارانه از وزارت علوم وجود دارد

www.sanabad.ac.ir  گلبهارـ سناباد غيرانتفاعي  مؤسسه* 
هاي اجرايـي از   نامه با ارائه گواهي معتبر از بنياد شهيد بر اساس آيين شهدا و ايثارگران خانواده محترم )2. شهريه بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان امكان استفاده از وام) 1

به دانشجوياني كه اين موسسه را بـه عنـوان اولويـت اول     )4 .گيرد امكان تعلق مي به دانشجويان دختر، خوابگاه بصورت خودگردان تا حد )3. شهريه برخوردار خواهند شد تخفيف
. هاي اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي داده خواهد شد شهريه به دانشجويان رتبه تخفيف )5. درصد شهريه ثابت در نيمسال اول تخفيف داده خواهد شد 50ند انتخاب نماي خود

  051-38326399: نمابر        38326401-2: تلفن      .بخشداري استان خراسان رضوي، شهر جديد گلبهار، ابتداي بلوار استقالل، جنب ساختمان: نشاني )6
www.soh-ins.ac.ir  سهروردي ـ قزوينغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  028-3697121-3697125 :تلفن          72كوچه حكمت  ،المللي خيابان دانشگاه بين ،قزوين: نشاني
www.tusd.ir  كوچصفهان رشتـ  يماي دانشسغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   013-34554697 :تلفكس    34554697 - 34556181: تلفن     .نبش خيابان دانشجو يد مطهري غربي، خيابان معلم،خيابان شه كوچصفهان، رشت،: نشاني
www.shandiz.ac.ir  شانديز ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 
www.shgol.ac.ir  شرق گلستان ـ گنبدكاووسغيرانتفاعي  سسهمؤ* 

  0172-3333196: نمابر        3342237-3333196:  تلفن.         146، پالك 15الشعراي بهار، نبش كوچه  گنبدكاووس، خيابان ملك: نشاني
www.kshr.ac.ir  كرمانشاهـ هيد رضايي شغيرانتفاعي  مؤسسه* 

د و امور ايثارگران در خصوص تخفيف شهريه همكاري و موسسه با بنياد شهي )2. گيرد تأمين خوابگاه براي دانشجويان غيربومي در حد امكان و به صورت خودگردان صورت مي) 1
   083-38272659: نمابر         38272659و  38267515: تلفن    6719996634 :كدپستي    .شهرك دادگستري ،كرمانشاه: نشاني) 3 .آورد هاي الزم را بعمل مي هماهنگي

www.salehan.ac.ir  صالحان ـ قائمشهرغيرانتفاعي  مؤسسه* 
www.sosa.ac.ir  صبح صادق ـ اصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه*   011-442265308: تلفن         .مشهر، جاده بابل، بعد از پل تالر، روبروي جاده نظاميئقا: نينشا

  031-32365515 :نمابر        32351994الي  7 :تلفن          10آباد، بن بست شماره  خيابان شهيد بهشتي، بعد از چهارراه عباس اصفهان،: نشاني
www.safahan.ac.ir  صفاهان ـ اصفهانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

، غذاخوري همراه با عرضه نهار گرم به صورت .هاي برق و مخابرات هاي مجهز مرتبط با كليه رشته استيجاري براي دانشجويان دختر غيربومي، آزمايشگاه خوابگاه :موسسه داراي) 1
هاي اول تا سوم هر رشته  قدي نفيس به رتبههاي فرهنگي، وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت جهت تامين بخشي از شهريه، اعطاي هداياي ن اي، بوفه دانشجويي و دفاتر كانون رايانه

  .باشد مي رايانه، پذيرش استعداد درخشان براي مقاطع باالتر 200مگابايت اينترنت، سيستم وايرلس، سايت مجهز با حدود  38در هر نيمسال، پهناي باند 
www.tolouemehr.ac.ir  طلوع مهر ـ قمغيرانتفاعي  مؤسسه* 

توانند واحدهاي خود را طي سه روز  االمكان ارائه واحدهاي درسي به ترتيبي است كه دانشجويان مي حتي )2 .دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند بود )1
سالمي، قم، پرديسان، بعد از دانشگاه آزاد ا: واحد برادران: نشاني) 4. نمايد هاي خودگردان معرفي مي موسسه متقاضيان را به خوابگاه )3. حضور در موسسه يا پايان هفته اخذ نمايند

  .، ميدان رسالت)دورشهر(قم، خيابان شهيد فاطمي : واحد خواهراننشاني ) 5           025-32810008: سمت چپ، بلوار شهروند، سمت راست، كوچه اول تلفن
     025-37730080: تلفن        37156-63117 :كدپستي

www.sufi.ac.ir  عبدالرحمن صوفي رازي ـ زنجانغيرانتفاعي  مؤسسه* 
  024-33442223 :نمابر           33442239: تلفن       5خيابان عارف  ،كوي علوم پايه ،زنجان: نشاني



 ها شرايط و ضوابط دانشگاه/  ها پيوست                                                                                                                مچهارفصل 

 ها و مؤسسات غيرانتفاعي و ضوابط دانشگاهشرايط 45 صفحه ها پيوست/ چهارم فصل 
 

 رانتفاعيغيغيردولتي ـ ها و مؤسسات آموزش عالي  شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه
www.aj.ac.ir  عالمه جعفري ـ رفسنجانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

 سـوم را  دوم و ترم رتبه اول، هر دانشجوياني كه در) 2 .شوند مي تخفيف شهريه ثابت برخوردار درصد 30از ، باشد 17از  دانشگاهي آنان باالتر كه معدل دوره پيش انيدانشجوي) 1
 .شـوند  هي معتبر از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار ميحافظان قرآن در صورت ارائه گوا) 3 .شوند برخوردارمي درصد15و  25، 35 تخفيف شهريه ثابت به ترتيب از ،كسب نمايند

هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه طبق ضوابط و مقررات  ها و موسسات آموزش عالي، مقام به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه) 4
تـا   15تخفيف ويژه براي قهرمانان ورزشي، علمي، فرهنگي و هنري از ) 6 .شوند داد درخشان از تخفيف شهريه برخوردار ميشدگان المپيادي و استع پذيرفته) 5 .تعلق خواهد گرفت

  134 :صندوق پستي .جنب شهرك نفت جاده تهران، رفسنجان،: نشاني) 8. خوابگاه خودگردان استفاده نمايند از توانند دانشجويان مي) 7 .شهريه ثابت درصد از 35
   034-34355646 :نمابر         34355642-9 :تلفن
www.feiz.ac.ir  فيض كاشاني ـ كاشانعالمه غيرانتفاعي  سهمؤس* 

ايـن  ) 3. تامين خوابگاه بصورت خودگردان براي خواهران و برادران با نظارت و كنترل حوزه معاونـت دانشـجويي  ) 2. رعايت شئونات اسالمي براي كليه دانشجويان الزامي است) 1
 )5. تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط از ترم دوم بـراي سـه تـرم تحصـيلي     )4. شود ذاي گرم داده ميموسسه داراي سلف بوده و به دانشجويان يك وعده غ

   87135-3149 :صندوق پستي      ).     ع(بلوار امام رضا 5كاشان، كيلومتر : نشاني) 6. ديمراجعه نمايپايگاه اينترنتي مؤسسه براي اطالعات بيشتر به 
      031-55431075 :نمابر            55431070 :تلفن
www.atr.ac.ir  عمران و توسعه ـ همدانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

روستاها كه داراي باالترين رتبه كشوري در هر گروه آزمايشـي از   آباداني كل دوره براي دانشجويان پذيرفته شده مقطع كارشناسي پيوسته و كارشناسي معافيت از شهريه ثابت) 1
تواننـد از   دانشجويان مي) 3. شود ضوابط دانشگاه در شهريه تخفيف داده مي در پايان هر نيمسال طبق) هاي اول تا سوم رتبه(براي دانشجويان ممتاز ) 2. باشند آزمون سراسري مي

 هاي دانشجويي داراي مجوز رسمي كه توانند از خوابگاه دانشجويان مي) 5. دانشجويان امكان استفاده از وام دانشجويي صندوق رفاه) 4. تفاده كنندغذاي گرم دانشجويي اس دو وعده
   65157-35617 :كدپستي        . دانشگاه، چهارراه عارف همدان، ميدان: نشاني )6. موسسه بر عملكرد آنها نظارت قانوني دارد استفاده نمايند

  081-38230736: رنماب        38232090-38230410: تلفن
 www.ferdowsmashhad.ac.ir  فردوس ـ مشهدغيرانتفاعي  مؤسسه* 

خصـوص تهيـه    در باشد اما خوابگاه نمي اين موسسه داراي ،2.شد خواهد مند اين موسسه بهره با شهيد مابين بنياد في قرارداد از ارائه گواهي معتبر، با شاهدفرزندان و همسران) 1
طرف صندوق رفاه دانشجويان  صورت اعطاي وام از در) 4 .بود خواهند برخوردار دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث) 3 .آورد آنان بعمل خواهد با همكاري الزم را مسكن دانشجويان

 مشـهد، : نشـاني ) 6 .گرفـت  تحصيلي تخفيف شهريه تعلق خواهـد  يك سال در رشته، هر دانشجويان ممتازبه ) 5 .وام كمك شهريه تعلق خواهد گرفت ،شرايط واجد به دانشجويان
www.farvardin.ac.ir  فروردين ـ قائمشهرغيرانتفاعي  مؤسسه*   051-37264134 :نمابر         37138011-37291115-37291114 :تلفن         30 كالهدوز شهيد كالهدوز، شهيد بلوار

 :نشاني) 3. باشند دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم از شرايط تخفيف شهريه برخوردار مي) 2 .باشد اين موسسه جهت رفاه حال دانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردان مي) 1
www.fei.ac.ir  )ويژه خواهران(شهر اصفهان  االسالم ـ خميني فيضغيرانتفاعي  مؤسسه*    011-42294272 :نمابر          42294273-6 :تلفن          47645-353 :صندوق پستي           .جاده نظامي 4كيلومتر  ،مشهرئقا
تخفيف شهريه داده % 20تا % 16از  20تا  16اسالمي با معدل  ويان ملتزم به حجاببه دانشج )2. باشد موسسه مياين شرط تحصيل در  ،به حجاب اسالمي اعتقاد و التزام عملي) 1

اصفهان، خميني شهر، سـه  : نشاني) 4. شهريه داده خواهد شد تخفيف% 20و سازمان بهزيستي تا سقف ) ره(شدگان تحت پوشش كميته امداد امام خميني به پذيرفته) 3. شود مي
  031-33605605: لفنت .       راه معلم، خيابان ساعي

www.kar.ac.ir  قزوينـ  كارغيرانتفاعي  مؤسسه* 
ــهر      ) 1 ــلي ش ــاط اص ــودگردان از نق ــورت خ ــه ص ــجويان ب ــه دانش ــراي كلي ــاب ب ــاب و ذه ــرويس اي ــ   % 20) 2 .س ــدگان مق ــه ش ــراي پذيرفت ــف ب ــد تخفي ــاردانيدرص  .اطع ك
  .)اول تا سوم( تخفيف شهريه ثابت براي كليه دانشجويان رتبه برتر %50 )4. دريافت كل شهريه پذيرفته شدگان در مقاطع كارداني و كارشناسي به صورت اقساط) 3

  028-32225883: نمابر 32232183و  32232182 :تلفن            .صنعتي البرز، بلوار سهروردي شهر ،استان قزوين: نشاني
www.kermanihe.ac.ir  رمانكغيرانتفاعي  مؤسسه* 

معرفي ) 4 .باهنركرمانتاييد مدارك توسط دانشگاه شهيد ) 4. پژوهشي ساختمان جديد با امكانات آموزشي و) 3. تخفيف به دانشجويان برتر هر رشته) 2. دانشجويياعطاي وام) 1
 ،نرسيده بـه جـاده جوپـار    ،بعد از پل بازرگانيكرمان، : نشاني) 6 .فرماييد مراجعهپايگاه اينترنتي مؤسسه اطالعات بيشتر به كسب جهت ) 5 .د تاييدرهاي مو خوابگاه دانشجويان به
  034-33243628 :نمابر           33243630-33243629-33243624 :تلفن .           صادقيه شهرك دانشگاهي ،سمت راست

www.kamalolmolk.ac.ir  الملك ـ نوشهر مالكغيرانتفاعي  مؤسسه* 
: نشاني )3 .باشد زير نظر موسسه داير مي الزم به صورت خودگردان و خوابگاه ويژه خواهران همراه با تمامي امكانات )2. ترم تخفيف ويژه داده خواهد شد به دانشجويان برتر هر) 1

   011-52337477و 52332197 : تلفن             4651736817 :كدپستي              60رازي، پالك  اباننوشهر، خي
www.golestan.ac.ir  لستان ـ گرگانگغيرانتفاعي  مؤسسه* 

پرداخـت شـهريه   ) 3 .طريـق صـندوق رفـاه دانشـجويان     از پرداخـت وام شـهريه  ) 2 .شـد  خواهد نيمسال تحصيلي تخفيف منظور پايان هر رشته در ممتاز هربراي دانشجويان) 1
سـلف   كتابخانه الكترونيكـي،  سايت رايانه،اين مؤسسه داراي ) 6 .داخت شهريه در طول ترمتقسيط پر) 5 .بيمه حوادث كليه دانشجويان) 4 .دانشجويان شاهد از جانب بنياد شهيد

) 8 .باشد فاقد خوابگاه دانشجويي مي موسسه) 7 .باشد مي ارائه خدمات رايگان مشاوره دانشجوييو  اي گرم به صورت يارانه ناهار تفريحي، اردوهاي زيارتي و سالن ورزشي، سرويس،
  017-32627322 :نمابر          32627340-4 :تلفن .            روبروي پارك ،شهرك شهريار ،)كمربندي( لوار شهيد كالنتريب گرگان،: نشاني

www.ganjinehhonar.ac.ir  كرمانشاهـ  ينه هنر و معماريگنجغيرانتفاعي  مؤسسه* 
هـاي   دانشـجويان در صـورت نيـاز بـه اسـكان بـه خوابگـاه        )2. شد ها از تخفيف شهريه برخوردار خواهند يك از گروه هاي اول تا سوم اين موسسه در هر دانشجويان ممتاز رتبه) 1

   083-38228104-05: تلفن          . هيد امجديان، جنب شركت توزيع برق استانخيابان ش كرمانشاه،: شاني ساختمان مركزين) 3. شوند خودگردان معرفي مي
www.lameigorgani.ac.ir  المعي گرگاني ـ گرگانغيرانتفاعي  مؤسسه* 

وام شهريه صندوق رفـاه امـور دانشـجويان در هـر      )2. ده درصد از ظرفيت پذيرش كارشناسي ارشد به دانشجويان نمونه و ممتاز موسسه بدون شركت در كنكور اختصاص دارد) 1
تخفيف ( وام صندوق تعاون و امداد دانشجويي وابسته به موسسه) 3. شود ازپرداخت اقساطي آن نه ماه بعد از فراغت از تحصيل شروع مينيمسال با توجه به مصوبه وزارت علوم كه ب

 .پژوهشـي  مايشي و علمـي، حمايت مالي از مقاالت ه )4 .المللي براساس ضوابط موسسه ارائه تسهيالت به مخترعان، پژوهشگران و ورزشكاران حائز رتبه ملي و بين )3 ....)شهريه و
هـاي   هـا، سـايت   هـا، آتليـه   مترمربع شامل كـالس  6000داراي فضاي مناسب آموزشي و پژوهشي با مساحتي حدود  )6 .درصد 25تخفيف شهريه براي دانشجويان رتبه برتر تا  )5

  017-32627951-3و  32627958-9 :تلفن         5خيام، خيام دهم، المعي بلوار شهيد كالنتري، كوي  گرگان،: نشاني )7 .هاي تخصصي ها و آزمايشگاه كامپيوتري، كارگاه
www.mazyar.ac.ir  )نور(مازيار ـ رويان غيرانتفاعي  مؤسسه* 

باشـد كـه بـه     اين مؤسسه داراي خوابگاه براي دانشـجويان دختـر مـي    )2. گيرد لق ميهر رشته و هر مقطع و در هر نيمسال تخفيف شهريه تع) سه نفر اول(به دانشجويان برتر  )1
www.molana.ac.ir  موالنا ـ آبيكغيرانتفاعي  مؤسسه*     0122-6228620-21:  تلفن.       استان مازندران، شهرستان نور، بعد از پليس راه ـ رويان: نشاني )3. تمامي دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه ارائه خواهد شد

، بلـوار  )س(قزوين، آبيك قزوين، بلوار امـام خمينـي  ـ اتوبان كرج   30كيلومتر : نشاني) 2 .باشد وز از تهران و كرج مهيا ميهر ر) خودگردان(سرويس اياب ذهاب رفت و برگشت ) 1
www.mahdeelm.ac.ir  مهد علم ـ كاشانغيرانتفاعي  مؤسسه*   )خط 20( 028-32895220: تلفن .       ، ابتداي شهرك قدس)عج(اهللا طالقاني، ميدان وليعصر آيت

به دانشجويان ممتاز برابـر مصـوبه    )2 .گيرد در اين موسسه جهت اخذ شهريه همكاري الزم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايثارگر، كميته امداد، بهزيستي صورت مي) 1
، خيابـان مالفـتح   )ع(كاشان، چهارراه امام جـواد : نشاني) 4. گيرد خوابگاه خودگردان در صورت درخواست در اختيار دانشجويان قرار مي) 3. شود ف شهريه داده ميهيات امنا تخفي

  031-55245793: نمابر        55245792-5 :تلفن            87135-1357: صندوق پستي          8717638751:كدپستي.      اهللا، كوي مدرسه راهنمايي
www.me.ac.ir  قزوينـ يرعماد مغيرانتفاعي  مؤسسه* 

   028-33681014: نمابر      33681013-4 :نتلف       34145-1331: صندوق پستي   .  55كوچه حكمت ، )ره(المللي امام خميني قزوين، بلوار دانشگاه بين: نشاني
www.mizan.ac.ir  تبريزـ يزان مغيرانتفاعي  مؤسسه* 

  041-33801402 :نمابر           33826806-8: تلفن          5166811445 :كدپستي        .فلكه دكتر حسابي بطرف ميرداماد، راهنمايي رانندگي، تبريز،: نشاني
www.ucna.ac.ir  ـ تبريز) ص(نبي اكرمغيرانتفاعي  مؤسسه* 

توانند عالوه بر  دانشجويان مي) 2. دانشجو پرداخت خواهد شد از طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وام كمك شهريه به در صورت اختصاص اعتبار) 1
در شـهريه ثابـت آن نيمسـال    % 50و معدل اول رشـته از تخفيـف    رتبه) 3. گذارد برخوردار شوند كمك شهريه كه دانشگاه در اختيارشان ميرفاه، از وام  وام كمك شهريه صندوق

فيـف در شـهريه ثابـت    درصـد تخ  10 و 15، 25اشد به ترتيب ب 17و يا  18، 19 دانشگاهي بيشتر از شدگاني كه معدل كل ساالنه آنان در دوره پيش پذيرفته) 4. باشد برخوردار مي
در طول تحصيل، دانشـجويان   )6. شود استفاده كنند نظر موسسه اداره مي توانند از خوابگاه خودگردان كه زير دانشجويان دختر غيربومي مي) 5. خواهند شد نيمسال اول برخوردار

   1283پالك  ،از تقاطع دامپزشكي خيابان راه آهن بعد ،تبريز: نشاني) 7. ده كننداستفا ،باشد هاي توانمندسازي كه در داخل موسسه و بصورت رايگان مي دوره توانند از مي
   041-34421999: تلفن
www.ncst.ir  آباد جفنغيرانتفاعي  مؤسسه* 

ويان با درخواست وام شهريه سـه تـرم از   دانشج )2. شود تخفيف شهريه ثابت داده مي %20و رتبه سوم  %30رتبه دوم ، تخفيف شهريه ثابت %50رتبه اول  به دانشجويان ممتاز) 1
تحـت پوشـش    دانشجويان )4نام نمايند  توانند ثبت شاهد و ايثارگر نيز بدون پرداخت شهريه مي دانشجويان) 3شود  به آنها وام داده مي طرف صندوق رفاه دانشجويي تقاضا كرده و

  .نرسيده به كارخانه ريسندگي و بافندگي، )ره(آباد، خيابان امام خميني نجف: نشاني. شوند مند رهتوانند از تخفيفات مربوطه به نيز مي.. . كميته امداد و بهزيستي و
  031-42443773-42443771-42443774-42455447: تلفن
www.novinardebil.ac.ir  نوين ـ اردبيلغيرانتفاعي  مؤسسه* 

شهدا، جنب اردبيل، بزرگراه : نشاني) 4 .برگزاري اردوهاي علمي، زيارتي) 3 .خوابگاه براي خواهران) 2 .داراي تخفيف براي نفرات اول و دوم و سوم هر رشته و قهرمانان ورزشي) 1
www.nima.ac.ir  نيما ـ محمودآبادغيرانتفاعي  مؤسسه*    045-33635505 :تلفن       .اداره كل پست

، مازنـدران : نشـاني  )3. شـوند  منـد مـي   دوم و سوم از تخفيف شـهريه بهـره   هاي اول، دانشجويان رتبه )2. باشد اين دانشگاه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر مي) 1
www.hegmataneh.ac.ir  همدانـ  گمتانههغيرانتفاعي  مؤسسه*   0122-7789301-7789785-7789783: نمابر      7789217-7789302-7789784: تلفن           46315-315: صندوق پستي.        جاده آمل 2كيلومتر ، محمودآباد

در سـطح  ) خصوصـي (هاي خـودگردان   ا دانشجويان به خوابگاهذل. باشد ائه خوابگاه، سرويس اياب و ذهاب و تسهيالت رفاهي به دانشجويان بطور جد معذور مياين موسسه از ار) 1
   268و  270پالك  ،بوعليروشن، روبروي بانك تجارت دانشگاه  همدان، همدان، چهارراه پژوهش، ابتداي بلوار شهيد احمدي: نشاني) 2. شوند شهر همدان معرفي مي

  081-38370096: نمابر          38371985: تلفن           6517713757: كدپستي
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 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان46 صفحه ها پيوست/ چهارم فصل 
 

  :هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيامجدول ) 4
  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيامجدول 

دانشگاه 
 ي دانشگاهيمراكز و واحدها رديفنور استان پيام

ناحيه 
براي 
شهريه

  هاي آموزشي هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه ام شهرستانن
  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد

ي
رق
 ش
ن
جا
باي
ذر
آ

  

  .شير، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب آذرشهر، بناب، عجب  2 مرند مركز بناب 1
 .هريسورزقان، آباد، تبريز، شبستر، مرند،  آذرشهر، اسكو، بستان  1 ز تبريزمرك 2
  .تبريز، شبستر، مرند  2 مركز شبستر  3
  .شير، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب بناب، عجبآذرشهر،   2 مركز مراغه  4
  .دتبريز، جلفا، خوي، شبستر، مرن  2 مركز مرند  5
  .هشترود ،انهيم د، زنجان،آبا بستان  2 مركز ميانه  6
  .هشترود انه،يممراغه،  ماق،يچاراوتبريز،  آباد، بستان  3 مركز هشترود  7
  .شير، مراغه، ملكان، مياندوآب آباد، بناب، تبريز، عجب آذرشهر، اسكو، بستان  2 واحد آذر شهر  8
  .ير، مراغه، مرندآباد، بناب، تبريز، شبستر، عجب ش آذرشهر، اسكو، بستان  2 واحد اسكو  9
   .شهر، ورزقان، هريس اهر، تبريز، كليبر، مشكين  3 *واحد اهر 10
  .شير، مراغه، مرند آذرشهر، اسكو، اروميه، بناب، تبريز، شبستر، عجب  2 *واحد ايلخچي 11
  .آباد، تبريز، سراب، ميانه، هريس، هشترود آذرشهر، اسكو، بستان  2 آباد واحد بستان 12
  .جلفا، شبستر، مرند  3  *جديد واحد بناب 13
  .اسكو، تبريز، سلماس، شبستر، مرند  2 واحد بنيس  14
  .د، ميانهآباد، هشترو بستان  3 *واحد تركمنچاي 15
  .پلدشت، جلفا، چايپاره، مرند  3 *واحد جلفا 16
  .اهر، جلفا، ورزقان  4 *واحد خاروانا 17
  .اغه، ملكان، مياندوآبشير، مر بناب، چاراويماق، عجب  3 *اجودواحد خ 18
  .ورزقانشير، مراغه، مرند،  آباد، بناب، تبريز، شبستر، عجب آذرشهر، اسكو، اروميه، بستان  2 *هاواحد خسروش 19
  .تبريز، جلفا، خوي، شبستر، مرند  3 *واحد زنوز 20
  .نمين، نير، هريسسرعين، آباد، سراب،  اردبيل، بستان  4 *واحد سراب 21
  .آباد، تبريز، سراب، نير، هريس اهر، بستان  3 *واحد شربيان 22
  .شير آذرشهر، اسكو، بناب، تبريز، مياندوآب، مراغه، ملكان، عجب  3 شير  واحد عجب 23
  .، هشترودانهي، مراغه، مماقيچاراو  4 *آغاج واحد قره 24
  .اهر، كليبر، مشكين شهر، ورزقان، هريس  4 *واحد كليبر 25
  .شير، مراغه، ملكان هر، اسكو، بناب، تبريز، عجبآذرش  3  *واحد گوگان 26
  .شير، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب بناب، بوكان، شاهين دژ، عجبآذرشهر،   3 *واحد ملكان 27
  .شير، مراغه، ملكان آذرشهر، اروميه، اسكو، بناب، تبريز، عجب  2 *واحد ممقان 28
  .بر، ورزقان، هريسكليخداآفرين، اهر، تبريز،   4  *واحد ورزقان 29
  .پلدشت، جلفا، شبستر، مرند  3 *شهر واحد هادي 30
  .آباد، تبريز، سراب، ورزقان، هريس اهر، بستان4 *واحد هريس 31

ي
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  .نقده ، سلماس، مهاباد،هياشنو ،هياروم  1 مركز اروميه 32
  .غه، ملكان، مهاباد، مياندوآب، نقدهدژ، مرا بانه، بناب، بوكان، تكاب، سقز، شاهين  3 مركز بوكان  33
  .چايپاره، چالدران، خوي، سلماس، شوط، ماكو، مرند  2 مركز خوي 34
  .بآاندوي، مهاباد، منملكا دژ، نيشاه بناب، بوكان، تكاب،  3 مركز شاهين دژ  35
  .كو، مرند، ما)بخش مركزي(پلدشت، جلفا، چالدران، خوي، سلماس، شوط، چايپاره  3 مركز ماكو  36
  .دژ، ملكان، مهاباد، مياندوآب، نقده اروميه، اشنويه، بناب، بوكان، پيرانشهر، سردشت، سقز، شاهين  2 مركز مهاباد  37
  .شير، مراغه، ملكان، مهاباد، مياندوآب، نقده دژ، عجب آذرشهر، اشنويه، بناب، بوكان، سقز، شاهين  2 مركز مياندوآب  38
  .نقده ،اندوآبيم مهاباد، رانشهر،يپ ، بوكان،هي، اشنوهياروم  3 مركز نقده  39
  .نقده اندوآب،يمهاباد، م رانشهر،يپسردشت،  ه،ياشنو ه،ياروم  4 *واحد اشنويه 40
  .، ماكو، مرند)بخش مركزي(پلدشت، جلفا، چالدران، خوي، سلماس، شوط، چايپاره  4  *واحد پلدشت 41
  .سردشت، مهاباد، نقده رانشهر،يپاشنويه، ، هياروم  4 واحد پيرانشهر 42
  . چالدران، چايپاره، خوي، سلماس، شبستر  3  *واحد تازه شهر 43
  .نشان، مياندوآب دژ، ماه  بيجار، بانه، بوكان، تكاب، ديواندره، سقز، شاهين  3 واحد تكاب  44
  .كان، مهاباد، مياندوآب، نقدهشير، مراغه، مل دژ، عجب اروميه، اشنويه، بناب، بوكان، پيرانشهر، شاهين  3  *واحد چهاربرج 45
  .اشنويه، بانه، پيرانشهر، سردشت، سقز، مهاباد  4 واحد سردشت 46
  .خوي، سلماس، شبستر، مرندچايپاره، اروميه، جلفا، چالدران،   3 *واحد سلماس 47
  .پلدشت، جلفا، چالدران، چايپاره، خوي، سلماس، شبستر، شوط، مرند، ماكو  3 *واحد سيه چشمه 48
  .، خوي، جلفا، سلماس، شوط، مرند، ماكو)بخش مركزي(پلدشت، چالدران، چايپاره  4 *واحد شوط 49
  .پلدشت، چايپاره، چالدران، جلفا، خوي، سلماس، شبستر، شوط، ماكو، مرند  3 *واحد فيرورق 50
  .چالدران، خوي، سلماس، شوط، ماكو، مرندچايپاره، پلدشت،   4 *ضياءالدين واحد قره  51
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  .رين ن،يم، نشهر نگيمش ،يگرمسرعين، كوثر،  ،بسرا خلخال، ل،يردبا آستارا،  2 مركز اردبيل 52
  .آستارا، اردبيل، خلخال، رضوانشهر، زنجان، طوالش، فومن، كوثر، ميانه  3 مركز خلخال 53
  .شهر، نمين آباد، سرعين، گرمي، مشگين سوار، پارس اردبيل، بيله  3 مركز گرمي 54
  .شهر، نمين، نير كليبر، گرمي، مشگينسرعين، آباد، چاراويماق،  سوار، پارس اردبيل، اهر، بيله  3 مشكين شهر مركز 55
  .شهر، نمين، نير آباد، كوثر، گرمي، مشگين سوار، پارس اردبيل، اهر، بيله  4 )*رضي(واحد ارشق  56
  .شهر، نمين آباد، گرمي، مشگين سوار، پارس اردبيل، بيله  4 *واحد بيله سوار 57
  .شهر كليبر، گرمي، مشگينخداآفرين، آباد،  سوار، پارس اردبيل، اهر، بيله  4 *آباد واحد پارس 58
  .شهر كليبر، گرمي، نمين، مشگينخداآفرين، آباد،  سوار، پارس اردبيل، اهر، بيله  4 *انگوتكند  تازهواحد  59
  .رين ن،ينمميانه،  شهر، نگيمش ،يگرمسرعين، كوثر،  سراب، ،خلخالآباد،  بستان ل،ياردب آستارا،  3 *واحد سرعين 60
  .هشترود ر،ين ن،ينم انه،يطوالش، فومن، كوثر، مسرعين، خلخال، رضوانشهر،  ل،ياردب  3 )*كوثر(واحد گيوي  61
  . ، نيرنينمشهر،  ، كوثر، گرمي، مشگين)بخش مركزي(سرعين، طوالش ل،يآستارا، اردب  3 *واحد نمين 62
  .سيهر ر،ين ن،ينم انه،يكوثر، مسرعين، سراب، آباد،  ، اهر، بستان)بخش(ارشق ل،يآستارا، اردب  3 *حد نيروا 63
  . شهر، نمين، نير گرمي، مشگينكوثر، سراب، سرعين، خلخال،  ل،ياردبآستارا،   3 *واحد هير 64



 نشگاه پيام نورهاي تحت پوشش دا شهرستان/  ها پيوست                                                                                    مهارچفصل 

 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان47 صفحه ها پيوست/ چهارم فصل 
 

  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيامجدول 
دانشگاه 

 ي دانشگاهيمراكز و واحدها رديفنور استان پيام
ناحيه 
براي 
شهريه

  هاي آموزشي هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه ام شهرستانن
  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد

ن
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  .يمه، قم، كاشان، محالت، نطنزشهروم آران و بيدگل، اردستان، برخوار، شاهين  2 مركز آران و بيدگل 65
  .شهروميمه شاهينبرخوار، ، اردكان، ميبد، نطنز، نيينا اردستان، اصفهان، كاشان،آران و بيدگل،   2 مركز اردستان 66
  .آباد شهر، فالورجان، لنجان، نجف شهروميمه، خميني اصفهان، برخوار، شاهين  1 مركز اصفهان 67
شـهر، خوانسـار، شـهركرد، فريـدن،      وكـرون، چادگـان، خمينـي    شهروميمه، تيـران  شاهينمياندشت، سامان،  بن، بويين، اصفهان، برخوار  2 مركز تيران 68

  .آباد گلپايگان، لنجان، مباركه، نجف ، فالورجان،فريدونشهر
، گلپايگـان، محـالت،   فريدونشـهر سار، فريدن، شهر، خوان وكرون، چادگان، خمين، خميني تيران مياندشت، بوييناصفهان، ازنا، اليگودرز،   2 مركز خوانسار 69

  .آباد نجف
  . آباد شهر، لنجان، فالورجان، نجف ، خمينيوكرون تيرانشهروميمه،  اصفهان، برخوار، شاهين  1 آباد  مركز دولت 70
  .آباد ن، لنجان، مباركه، نجفشهرضا، شهركرد، فالورجاسامان، شهر، دهاقان،  ، خمينيوكرون تيرانبن، اصفهان، بروجن،   1 مركز زرين شهر 71
  .آباد  ، فالورجان، لردگان، لنجان، مباركه، نجفدنا، سميرم، دهاقان، شهرضابويراحمد، بروجن،   3 مركز سميرم 72
  .آباد، نطنز شهر، فالورجان، لنجان، نجف شهروميمه، خميني ، شاهينوكرون اصفهان، برخوار، تيران  1 مركز شاهين شهر 73
  .آباد سميرم، دهاقان، شهرضا، شهركرد، فالورجان، لردگان، لنجان، مباركه، نجفسامان، شهر،  خمينيبن، آباده، اصفهان، بروجن،   1 امركز شهرض 74
ـ فريدونشـهر شـهركرد، فريـدن،   سـامان،  شـهر، خوانسـار،    وكرون، چادگان، خميني تيران مياندشت، بن، بويينازنا، اليگودرز،   3 مركز فريدونشهر 75 گ، ، كوهرن

  .آباد گلپايگان، نجف
  .آران و بيدگل، قم، كاشان، نطنز  1 مركز كاشان  76
  . آباد، نطنز مباركه، نجف شهر، دهاقان، شهرضا، نائين، شهروميمه، خميني اردستان، اصفهان، برخوار، خوروبيابانك، شاهين  2 مركز كوهپايه 77
، گلپايگـان،  فريدونشـهر شهروميمه، فريدن،  شهر، خوانسار، دليجان، شاهين چادگان، خمين، خميني شت،مياند بوييناراك، ازنا، اليگودرز،   2 مركز گلپايگان 78

  .آباد محالت، ميبد، نجف
  .آباد، نطنز، يزد ، نجفنييناشهر، فالورجان، لنجان، مباركه، ميبد،  شهر، خوروبيابانك، شاهين برخوار، خميني اصفهان،اردكان،  اردستان،  3 مركز نايين 79
 شـهركرد، سـامان،   شهرضـا،  خوانسـار،  شـهر،  ينـ يخم چادگـان،  وكرون، رانيت ،شهروميمه شاهين ،مياندشت بن، بويين برخوار، اصفهان،  1 آباد مركز نجف 80

  .آباد نجف مباركه، لنجان،گلپايگان،  فالورجان، دونشهر،يفر دن،يفر
  .نطنز ن،يينا ،شهروميمه شاهين ار،برخو ،كاشان اصفهان، ، اردستان،دگليآران و ب  2 مركز نطنز 81
  .آباد، نطنز نجف ، محالت،)بخش(صرقم جان،يشهر، دل ينيخم ،شهروميمه شاهينبرخوار،  ،اردستان، اصفهان  2 مركز وزوان  82
شـهركرد، فارسـان،   سـامان،  ، شـهر، دهاقـان، شهرضـا    ، چادگان، خمينـي وكرون تيرانبن، شهروميمه، بروجن،  اصفهان، برخوار، شاهين  2 *واحد باغبهادران 83

  .آباد فالورجان، لنجان، مباركه، نجف
  .شهروميمه شاهين برخوار، آران و بيدگل، اردستان، قم، كاشان، محالت، نطنز، گلپايگان،  3 *واحد برزك 84
  .آباد ، گلپايگان، نجفريدونشهرف، چادگان، خوانسار، فريدن، وكرون تيران مياندشت، بويينازنا، اليگودرز،   3 و مياندشت   واحد بوئين 85
  .آباد شهر، دهاقان، شهرضا، فالورجان، لنجان، نجف شهروميمه، بروجن، خميني اصفهان، برخوار، شاهين  1 *واحد بهارستان 86
  . آباد ان، نجف، شهرضا، مباركه، فالورجان، لنجدهاقانشهر،  وكرون، خميني شهروميمه، تيران شاهين برخوار، اصفهان،  2 *واحد پيربكران 87
  .آباد شهروميمه، لنجان، مباركه، نايين، نجف شهر، برخوار، شاهين وكرون، خميني اصفهان، تيران  3 *واحد تودشك 88
  .آباد شهر، سميرم، شهرضا، فالورجان، مباركه، نايين، نجف وكرون، خميني شهروميمه، تيران اصفهان، برخوار، شاهين  3 *واحد جرقويه عليا 89
شهركرد، فارسان، فريـدن، فريدونشـهر، كوهرنـگ،    سامان، شهر،  وكرون، چادگان، خوانسار، خميني تيران ،مياندشت بن، بوييناصفهان،   3 *حد چادگانوا 90

  .آباد نجف
  .آباد شهر، فالورجان، لنجان، نجف ، خمينيوكرون تيرانشهروميمه،  اصفهان، برخوار، شاهين  1 *شهر واحد خميني 91
  .يينطبس، نا خوروبيابانك، ،اردكان  4 *رواحد خو 92
  .آباد شهر، شهرضا، لنجان، مباركه، نايين، نجف شهروميمه، خميني شاهينبرخوار،  اصفهان،  1 *واحد خوراسگان 93
، فريدونشـهر شهركرد، فريدن، سامان، شهر،  وكرون، چادگان، خمين، خوانسار، خميني تيران مياندشت، بن، بويينازنا، اصفهان، اليگودرز،   3 *واحد داران 94

  .آباد گلپايگان، مباركه، نجف
  .آباد ، مباركه، نجف)بخش مركزي(شهركرد، فالورجان، لردگان، لنجانسامان، ، شهرضا، دهاقان سميرم،بن، اصفهان، بروجن،   2 *واحد دهاقان 95
ـ شـهركرد، فر سـامان،  ، شـهروميمه  شاهين، برخوارشهر،  ينيوكرون، خم رانيت ،مياندشت بويينبن، اصفهان،   3 *واحد دهق 96 لنجـان،  فريدونشـهر،   دن،ي

  .، گلپايگان، چادگان، خوانسارآباد مباركه، نجف
شـهركرد، فالورجـان، لنجـان، مباركـه،     سـامان،  شهر، دهاقان، شهرضـا،   وكرون، خميني شهروميمه، تيران شاهينبن، اصفهان، برخوار،   1 *واحد زاينده رود 97

  .آباد نجف
  . شهر شهروميمه، آران و بيدگل، اصفهان، خميني شاهين برخوار، ،نطنز ن،ييردستان، ناا  3 *احد زوارهو 98
، فالورجـان، گلپايگـان، لنجـان،    فريدونشـهر شـهر، فريـدن،    وكرون، خميني شهروميمه، تيران شاهين مياندشت، بوييناصفهان، برخوار،   3 *واحد علويجه 99

  .آباد، نطنز مباركه، نجف
  .آباد شهر، شهرضا، فالورجان، لنجان، مباركه، نجف شهروميمه، خميني اصفهان، برخوار، شاهين  1 *واحد فالورجان 100
شـهركرد، فالورجـان،   سـامان،  شهر، دهاقان، شهرضـا،   وكرون، چادگان، خميني تيرانبن، شهروميمه، بروجن،  اصفهان، برخوار، شاهين  1 *واحد فوالدشهر 101

  .آباد لنجان، مباركه، نجف
  .شهروميمه شاهين برخوار، آران و بيدگل، كاشان، نطنز، قم، اردستان،  3 *واحد قمصر 102
  .آباد شهر، دهاقان، فالورجان، لنجان، مباركه، نجف شهروميمه، چادگان، خميني اصفهان، برخوار، شاهين  2 *واحد قهدريجان 103
  .آباد، نطنز شهر، فالورجان، لنجان، نجف وكرون، خميني شهروميمه، تيران اصفهان، برخوار، شاهين  2 *واحد گز 104
 شـهركرد، سـامان،   شهرضـا،  دهاقـان،  شـهروميمه، لنجـان، سـميرم،    شـاهين  شـهر،  خمينـي وكرون،  تيرانبن،  بروجن، اصفهان، اردل،  1 *واحد مباركه 105

  .مباركه فالورجان،
  .قم، كاشان، محالت، نطنز، اردستانشهروميمه،  ، شاهينبرخوار آران و بيدگل،  3 *آباد واحد نوش 106
  .آباد نجفنايين، شهروميمه، فالورجان، لنجان، مباركه،  شاهينشهر،  خمينياردستان، اصفهان، برخوار،   3 واحد ورزنه  107
  .آباد شهروميمه، فالورجان، لنجان، مباركه، نايين، نجف شاهينشهر،  خمينياردستان، اصفهان، برخوار،   3 *واحد هرند 108
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قـدس، قـزوين، كـرج،    فـرديس،  كريم، ري، زرنديه، ساوجبالغ، شميرانات، شـهريار،   تهران، رباطپرديس، آبيك، اسالمشهر، بهارستان،  1  مركز كرج 109

  .مالرد، نظرآباد
قـزوين، كـرج،   قرچـك،  قـدس،  رديس، فـ زهرا، تاكستان، ري، ساوجبالغ، شميرانات، شـهريار،   آبيك، ابهر، اسالمشهر، اشتهارد، بويين 1  *واحد اشتهارد 110

  .مالرد، نظرآباد، ورامين
قزوين، كـرج،  فرديس، كريم، ساوجبالغ، شميرانات، شهريار، طالقان،  تاكستان، تهران، رباطپرديس، زهرا،  آبيك، اسالمشهر، البرز، بويين 3  *واحد طالقان 111

  .نظرآباد
  .قزوين، كرج، نظرآبادفرديس، كريم، ري، ساوجبالغ، شميرانات، شهريار،  اطتهران، ربپرديس، آبيك، اسالمشهر، 1  *واحد گرمدره 112
  .قزوين، كرج، نظرآبادفرديس، كريم، ري، زرنديه، ساوجبالغ، شميرانات، شهريار،  تهران، رباطپرديس، زهرا،  آبيك، اسالمشهر، بويين1  *واحد ماهدشت 113
  .قزوين، كرج، نظرآبادفرديس، كريم، ري، ساوجبالغ، شميرانات، شهريار،  تهران، رباطپرديس، زهرا،  نآبيك، اسالمشهر، البرز، بويي1  *واحد نظرآباد 114
قـدس، قـزوين،   فرديس، كريم، ري، ساوجبالغ، شميرانات، شهريار،  تاكستان، تهران، رباطپرديس، زهرا،  آبيك، اسالمشهر، البرز، بويين 1  *واحد هشتگرد 115

  .كرج، نظرآباد

الم
اي

  

  .چرداول، ملكشاهي، مهران ،يروانسايالم، ايوان،   2 ركز ايالمم 116
  .شهر، دزفول، دهلران، شوش، مهران درهبدره، آبدانان، انديمشك،   4 مركز دهلران 117
  .كوهدشترومشكان، شهر، دزفول، دهلران،  درهبدره، آبدانان، انديمشك، پلدختر،   4 *واحد آبدانان 118
  .شهر، مهران درهبدره، ايالم،  ،ملكشاهي  4  *واحد اركواز 119
  .چرداول، گيالنغرب، مهران ،يروانسآباد غرب، ايالم، ايوان،  اسالم  3 واحد ايوان  120
  .وهدشتكچرداول،  ،يروانسرومشكان، شهر،  پلدختر، درهبدره،   4 *واحد بدره 121
  .چرداول، گيالنغرب ،يروانسايالم، ايوان،   3 *واحد چوار 122
  .كوهدشترومشكان، شهر،  پلدختر، درهبدره، آبدانان،   3 *رواحد دره شه 123
  .چرداول، كوهدشت، گيالنغرب ،يروانسسرپل ذهاب، رومشكان، ايالم، ايوان،   3 *واحد سرآبله 124
  .آبدانان، انديمشك، دهلران، شوش  4 *واحد موسيان 125
.چرداول، مهران ،يروانسايالم، ايوان، دهلران،   4 *واحد مهران 126

ب
هر
وش

  

  .بوشهر، تنگستان، دشتستان، دشتي، ديلم، كازرون، گناوه  3 مركز برازجان 127
 .كنگان، گناوهعسلويه، بوشهر، تنگستان، دشتستان، دشتي، دير، ديلم،   2 مركز بوشهر  128
  .كنگان، المرد، مهرعسلويه، پارسيان، جم، دشتي، دير،   4 المللي عسلويه  مركز بين 129
  .كنگان، گناوهعسلويه، شهر، تنگستان، جم، دشتستان، دشتي، دير، ديلم، فراشبند، بو  4 واحد اهرم  130
  .كنگانعسلويه، بوشهر، تنگستان، جم، دشتي، دير،   5 *واحد بندر دير 131
  . ممسني، هنديجانلنده، ديلم، كهگيلويه، گچساران، گناوه، بندرماهشهر، اميديه، بهبهان،   5 *واحد بندر ديلم 132
  .كنگان، مهرعسلويه، دشتستان، بوشهر، پارسيان، تنگستان، جم، دشتي، دير،   5 *بندر كنگانواحد  133
  .، گناوه، ممسني، هنديجان)بخش(آغاجاري، بوشهر، تنگستان، دشتستان، ديلم، زيدون  4 واحد بندر گناوه  134
  .كنگانعسلويه، دشتستان، تنگستان، جم، دشتي، دير،   4 *واحد جم 135
  .كنگان عسلويه،بوشهر، جم، تنگستان، دشتستان، دشتي، دير،   5 *موجواحد خور 136
  .بوشهر، تنگستان، دشتستان، دشتي، ديلم، كازرون، گناوه  5 *واحد شبانكاره 137
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 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان48 صفحه ها پيوست/ چهارم فصل 
 

  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيامجدول 
دانشگاه 

 ي دانشگاهيمراكز و واحدها رديفنور استان پيام
ناحيه 
براي 
شهريه

  هاي آموزشي هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه ام شهرستانن
  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد

ن
را
ته

  

  .شميرانات تهران،پرديس،   1)شمال، جنوب، شرق و غرب(مراكز تهران 138
قـم، كـرج، گرمسـار،    فـرديس، قرچـك،   كريم، ري، شـميرانات، شـهريار،    پيشوا، تهران، رباط پرديس،اسالمشهر، بهارستان، پاكدشت،   1 مركز پاكدشت139

  .ورامين
قـدس، قـم،   قرچـك،  كريم، ري، زرنديه، ساوجبالغ، شـميرانات، شـهريار،    تهران، رباطپرديس، اسالمشهر، بهارستان، پاكدشت، پيشوا،   1 آباد ْ مركز حسن140

  .ورامين
  .گرمسار، ورامينقرچك، تهران، دماوند، ري، شميرانات، فيروزكوه، پرديس، شت، آمل، پاكد  1 مركز دماوند141
قم، كـرج،  قرچك، قدس، فرديس،  ار،يشهر رانات،يشم ،ير م،يكر تهران، دماوند، رباطپيشوا، پرديس، بهارستان، پاكدشت،  اسالمشهر،  1 مركز ورامين142

  .نيگرمسار، ورام
قرچـك،  قـدس،  فـرديس،  ، شميرانات، شهريار، )مركـزي  بخش(كريم، ري، زرنديه، ساوجبالغ تهران، رباطپرديس، ستان، اسالمشهر، بهار  1 *واحد اسالمشهر143

  .نظرآباد، ورامينمالرد، كرج، 
  .كرج، ورامينفرديس، قرچك، كريم، ري، شميرانات، شهريار،  تهران، رباطپرديس، اسالمشهر، بهارستان، پاكدشت،   1 *واحد باقرشهر144
  .كرج، ورامينفرديس، قرچك، كريم، ري، ساوه، شميرانات، شهريار،  تهران، رباطپرديس، اسالمشهر، بهارستان،   1 *بهارستان واحد145
  .گرمسار، ورامينقرچك، كريم، ري، شميرانات، شهريار،  تهران، دماوند، رباطپرديس، اسالمشهر، پاكدشت، پيشوا،   1  *واحد پيشوا146
قـم،  فـرديس، قرچـك،   كريم، ري، ساوجبالغ، ساوه، شميرانات، شهريار، قـدس،   تهران، رباطپرديس، مشهر، بهارستان، پاكدشت، اسال  1 *واحد رباط كريم147

  .كرج، مالرد، نظرآباد، ورامين
، كـرج،  قـم قرچـك،  قـدس،  فـرديس،  كريم، ري، ساوجبالغ، شـميرانات،   پيشوا، تهران، رباطپرديس، اسالمشهر، بهارستان، پاكدشت،   1 *واحد ري148

  گرمسار، نظرآباد، ورامين 
  .ورامينقرچك، تهران، دماوند، ري، شميرانات، فيروزكوه، پرديس، پاكدشت،   1*واحد شهرجديد پرديس149
، قـدس فـرديس،  كـريم، ري، زرنديـه، سـاوجبالغ، شـميرانات، شـهريار،       تهران، رباطپرديس، زهرا، بهارستان،  آبيك، اسالمشهر، بويين  1 واحد شهريار 150

  .قزوين، كرج، مالرد، نظرآباد
  .شميرانات، فيروزكوه، گرمسار، مهدي شهرسوادكوه شمالي، تهران، دماوند، ري، سمنان، سوادكوه، پرديس،   3 *واحد فيروزكوه151
  .كرج، مالرد، ورامينقرچك، فيروزكوه، فرديس، تهران، دماوند، ري، شميرانات، پرديس، پاكدشت،   1 *واحد لواسانات152
  .كرج، مالرد، نظرآبادفرديس، كريم، ري، زرنديه، ساوجبالغ، شميرانات، شهريار،  تهران، رباطپرديس، اسالمشهر، بويين زهرا،   1 *احد مالردو153

و 
ل 
حا
رم
ها
چ

ي
ار
ختي

ب
  

  .، مباركهلنجان شهركرد، فارسان، فالورجان، كيار، لردگان،سامان، سميرم، دهاقان، شهرضا، بن، اردل، اصفهان، بروجن،   2 مركز بروجن 154
لردگان، لنجـان،   شهركرد، فارسان، فالورجان، كوهرنگ، كيار،سامان، وكرون، خميني شهر، شهرضا،  تيرانبن، اردل، اصفهان، بروجن،   1 مركز شهركرد 155

  .آباد مباركه، نجف
كيار، لردگـان، لنجـان،    د، فارسان، فالورجان، كوهرنگ،شهركرسامان، شهر، شهرضا،  وكرون، خميني تيرانبن، اردل، اصفهان، بروجن،   2 مركز فارسان 156

  .آباد مباركه، نجف
  .ان، كيار، لردگان، لنجانفارس شهركرد،بن، سامان، اردل، بروجن،   4 *واحد اردل 157
  .شهركرد، فارسان، كيار، لردگانسامان، دهاقان، شهرضا، بن، اردل، بروجن،   2  *واحد بلداجي 158
  .آباد مباركه، نجف شهركرد، فارسان، فالورجان، كوهرنگ، لردگان،سامان، وكرون،  تيرانبن، ل، اصفهان، بروجن، ارد  2 *واحد جونقان 159
  .آبادشهركرد، فارسان، فالورجان، كوهرنگ، كيار، لنجان، مباركه، نجفسامان، ، وكرون تيرانبن، اردل، اصفهان، بروجن،   2  *واحد سامان 160
  .شهركرد، فارسان، كياربن، سامان، روجن، اردل، ب  4  *واحد شلمزار 161
  .آباد شهركرد، فارسان، كيار، لردگان، لنجان، مباركه، نجفسامان، وكرون، دهاقان،  تيرانبن، اردل، اصفهان، بروجن،   1 *واحد فرخ شهر 162
  .ردگان، لنجانشهركرد، فارسان، كوهرنگ، كيار، لسامان، دهاقان، شهرضا، بن، اردل، بروجن،   3 *واحد گندمان 163
  .شهركرد، فارسان، لردگانسامان، دهاقان، بن، اردل، بروجن،   4 *واحد لردگان 164

ي
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  .گناباد، نهبندان قائنات،بيرجند، درميان، سرايان، سربيشه، فردوس،   1 مركز بيرجند 165
  .د، مه والتكاشمر، گنابا قائنات،، فردوس، بيرجند، تربت حيدريه، سرايان، طبسشرويه، بجستان، بردسكن، ب  3 مركز فردوس 166
  .مه والتكاشمر، گناباد،  قائنات،بجستان، بيرجند، تربت حيدريه، درميان، رشتخوار، سرايان، سربيشه، فردوس،   2 مركز قائن 167
  .گناباد، نهبندان قائنات،، سربيشه، فردوس، درميان بيرجند،  3 *واحد اسديه 168
  .گناباد قائنات،، طبس، فردوس، سرايانبيرجند،  ه،بشروي  3 واحد بشرويه  169
  .زيركوه، درميان، سرايان، فردوس، قائنات، گناباد  4  *آباد واحد حاجي 170
.كاشمر، گناباد قائنات،بجستان، بردسكن، بيرجند، تربت حيدريه، فردوس،   3*بياض  دشت  خضريواحد  171
  .، قايناتبيرجند، خوسف، درميان، سربيشه  3 *واحد خوسف 172
  .گناباد قائنات،، زيركوه، سربيشه، فردوس، )بخش مركزي(بيرجند، درميان  4 *واحد زهان 173
  .گناباد قائنات،بجستان، بيرجند، سرايان، فردوس،   3 *واحد سرايان 174
  .بيرجند، درميان، سربيشه، قائنات، نهبندان  4  *واحد سربيشه 175
.طبس، فردوس، گنابادبشرويه، خوروبيابانك،   4 *واحد طبس 176
  .هيرمند، نهبندانميرجاوه، نيمروز، هامون،  قائنات،يرجند، درميان، زابل، زاهدان، سربيشه، طبس، فردوس، ب  4 واحد نهبندان  177
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  .د، مه والتآباد، خواف، رشتخوار، زاوه، كاشمر، گنابا باخرز، تربت حيدريه، خليل  2 مركز تربت حيدريه 178
  .نيشابورفيروزه،  اسفراين، جغتاي، جوين، خوشاب، سبزوار،  1 ز سبزوارمرك 179
  .، فريمان، مشهد)بخش(تايباد، تربت جام، زبرخان  1 مركز فريمان 180
  .يروان، فاروج، قوچان، مشهد، ش)بخش(رواليتچناران، درگز، س  1 مركز قوچان 181
  .نيشابورمه والت،  اشمر،كار، آباد، رشتخو بردسكن، تربت حيدريه، خليل  2 مركز كاشمر  182
  .مه والتناباد، گ قائنات،تربت حيدريه، سرايان، فردوس، بجستان،   3 مركز گناباد 183
  .بينالود، چناران، فريمان، قوچان، مشهد، نيشابور  1 مركز مشهد 184
  .شابوريمشهد، نفيروزه، سبزوار، ، خوشاببينالود،   1 مركز نيشابور 185
  .اخرز، تايباد، تربت جام، تربت حيدريه، خواف، زاوهب  4  *واحد باخرز 186
  .مه والتناباد، كاشمر، گقائنات، سرايان، فردوس، آباد،  تربت حيدريه، رشتخوار، خليلبردسكن، بجستان،   4 *واحد بجستان 187
  .مه والت آباد، سبزوار، كاشمر، بجستان، بردسكن، خليل  3 *واحد بردسكن 188
  .رز، تايباد، تربت جام، خواف، زاوه، فريمانباخ  4 واحد تايباد  189
  .باخرز، تايباد، تربت جام، خواف، فريمان  3 *واحد تربت جام 190
  .نيشابور سبزوار،رازوجرگالن، خوشاب،   جوين،جاجرم، جغتاي، اسفراين، بجنورد،   2 *واحد جغتاي 191
  .نيشابور سبزوار،ازوجرگالن، راسفراين، بجنورد، جغتاي، جوين، خوشاب،   2 )*نقاب(واحد جوين  192
  .شهدمبينالود، چناران، شيروان، فاروج، فريمان، قوچان،   1 *واحد چناران 193
  .سبزوار، فيروزه، مشهد، نيشابور  2 *واحد خرو 194
  .ايباد، تربت جام، تربت حيدريه، خواف، رشتخوارت  4 *واحد خواف 195
  .چناران، درگز، كالت، قوچان  4 *واحد درگز 196
  .جغتاي، جوين، داورزن، سبزوار  3  *واحد داورزن 197
  .شابوريمشهد، نفيروزه،   2  *واحد درود 198
  .باخرز، تايباد، تربت جام، خواف  4  *واحد دوغارون 199
  .مه والتتربت حيدريه، خواف، رشتخوار، زاوه، كاشمر،   3 *واحد رشتخوار 200
  .شابوريمشهد، نه، ، فيروزخوشاببينالود،   2 )*قدمگاه(واحد زبرخان  201
  .تربت جام، سرخس، فريمان، مشهد  3 واحد سرخس  202
  .شابورين قوچان،شيروان، فاروج، فيروزه، سبزوار، ، خوشابچناران،   2 *واحد سرواليت 203
  .شابورين ،، فيروزه، كاشمرخوشاب  2 *آباد واحد عشق 204
  .شابورين قوچان،، فيروزه، خوشاب  3 *واحد فيروزه 205
  .بجستان، سرايان، فردوس، قائنات، گناباد، مه والت  3  *د كاخكواح 206
  .درگز، كالت، مشهد  4  *واحد كالت 207
  .آباد، رشتخوار، كاشمر، گناباد، مه والت بجستان، بردسكن، تربت حيدريه، خليل  3)*آباد فيض(والت  واحد مه 208
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  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيامجدول 
دانشگاه 

 ي دانشگاهيمراكز و واحدها رديفنور استان پيام
ناحيه 
براي 
شهريه

  هاي آموزشي هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه ام شهرستانن
  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد

ن 
سا
را
خ

ي
مال

ش
  

  .شيروان، فاروج، گرمه، مانه و سملقانرگالن، رازوجاسفراين، بجنورد، جاجرم،   1 مركز بجنورد 209
  .شيروان، كالله، گرمه، مانه و سملقانرازوجرگالن، اسفراين، بجنورد، جاجرم،   3 *واحد آشخانه 210
  .سبزوار، شيروان، گرمه، مانه و سملقانرازوجرگالن، ، جغتاي، جوين، جرماسفراين، بجنورد، جا  3 واحد اسفراين  211
  .گرمه، مانه و سملقانرازوجرگالن، اسفراين، بجنورد، جاجرم، جغتاي، جوين،   3  *واحد جاجرم 212
  . شيروان، مانه و سملقانرازوجرگالن، بجنورد،   4 *واحد راز 213
   .سملقان شيروان، فاروج، قوچان، مانه و، )بخش(سرواليترازوجرگالن، رگز، اسفراين، بجنورد، د  3 *واحد شيروان 214
  .شيروان، فاروج، قوچان، )بخش(سرواليترازوجرگالن، درگز، بجنورد، چناران،   3 *واحد فاروج 215
  .مانه و سملقان، كالله، گرمه، مينودشترازوجرگالن، ، بجنورد، جاجرم، جغتاي، جوين، اسفراين  3  *واحد گرمه 216

ن
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  .، كارونخرمشهر، شادگانحميديه، آبادان، اهواز، بندرماهشهر،   2 مركز آبادان 217
 .هويزهكارون، ، شوشتر، )بخش(خرمشهر، دشت آزادگان، رامشير، رامهرمز، شادگان، شاوورحميديه، آبادان، اهواز، باوي، بندرماهشهر،   1 مركز اهواز  218
 .هنديجان، كارونخرمشهر، رامهرمز، رامشير، شادگان، حميديه، آبادان، اغاجاري، اميديه، اهواز، بندرماهشهر،   4 مركز بندر امام خميني 219
 .آغاجاري، اميديه، بهبهان، بهمئي، ديلم، رامشير، رامهرمز، گچساران  3 مركز بهبهان 220
 .، كارونخرمشهر، شادگانحميديه، آبادان، اهواز، بندرماهشهر،   2 مركز خرمشهر 221
 .انديكا، انديمشك، دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، مسجد سليمان، اللي  2 مركز دزفول 222
 .رامشير، رامهرمز، هفتگلحميديه، آغاجاري، اميديه، اهواز، ايذه، باغ ملك، باوي، بندرماهشهر، بهبهان، بهمئي،   2 رامهرمز مركز 223
.دشت آزادگان، هويزهحميديه، اهواز، باوي،   2 مركز سوسنگرد 224
 .، كارونخرمشهر، شادگانحميديه، آبادان، اهواز، بندرماهشهر،   3 مركز شادگان 225
  .هفتگل، هنديجانلنده، آغاجاري، اميديه، بندرماهشهر، بهبهان، بهمئي، رامشير، رامهرمز، كهگيلويه، گچساران،   4 *احد آغاجاريو 226
  .كارون، آبادان، بندرماهشهر، خرمشهر، شادگان  3  *واحد اروندكنار 227
  .دزفول، شوش، شوشتر، گتوندحميديه، انديمشك، اهواز،   4  *واحد الوان 228
   .هفتگل، هنديجانلنده،  ، گچساران،كهگيلويه، رامشير، رامهرمز ،بهمئي ،بندر ماهشهر، بهبهان  4 *حد اميديهوا 229
  .انديكا، ايذه، باغملك، دزفول، رامهرمز، شوش، شوشتر، اللي، مسجد سليمان، هفتگل  3  *واحد انديكا 230
 .، گتوند، الليدزفول، شوش، شوشترحميديه، انديمشك، اهواز،   2  واحد انديمشك  231
  .، مسجدسليمان، هفتگلرامشيررامهرمز،  باغملك،ايذه،   3 *واحد ايذه 232
  .مسجد سليمان، هفتگللنده، ايذه، باغملك، رامهرمز، كهگيلويه،   3  *واحد باغملك 233
.هويزهدشت آزادگان، حميديه، اهواز،   4 *واحد بستان 234
  .شتر، گتوند، الليشو وش،نديمشك، دزفول، شا  3 *واحد تركالكي 235
  .اردل، ايذه، باغملك، لردگان  4  *واحد دهدز 236
  .آغاجاري، اميديه، بندرماهشهر، بهبهان، رامشير، رامهرمز، هفتگل، هنديجان  3 *واحد رامشير 237
 .دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، الليحميديه، انديمشك، اهواز،   3 واحد شوش  238
  .دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، اللي، مسجدسليمانحميديه، ك، اهواز، باوي، انديكا، انديمش  3 *واحد شوشتر 239
  .انديكا، انديمشك، دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، اللي، مسجد سليمان  3  *واحد گتوند 240
  .انديكا، انديمشك، دزفول، شوش، شوشتر، گتوند، اللي، مسجد سليمان  3  *واحد اللي 241
 .، كارونخرمشهر، رامهرمز، شادگان، هنديجانحميديه، يديه، اهواز، بندرماهشهر، آبادان، ام  3 *واحد ماهشهر 242
.انديكا، ايذه، باغ ملك، دزفول، شوشتر، گتوند، مسجدسليمان، اللي، هفتگل  3 *واحد مسجد سليمان 243
 .، شوشتر، مسجدسليمان، هفتگلرامشيررامهرمز،  باغملك،اميديه، ايذه،   4 *واحد هفتگل 244
  .بندرگناوه، بندرماهشهر، رامشير، هنديجان بهبهان،، بندرديلماميديه،   3 *حد هنديجانوا 245
  .دشت آزادگان، شوش، هويزهحميديه، اهواز، باوي،   4 *واحد هويزه 246

ن
جا
زن

  

  .ابهر، تاكستان، خرمدره، زنجان، قزوين  1 مركز ابهر 247
 .ه، زنجان، ماه نشان، ميانهابهر، ايجرود، تاكستان، خدابنده، خرمدر  1 مركز زنجان 248
 .ابهر، ايجرود، خدابنده، خرمدره، زنجان، كبودرآهنگ  3 مركز قيدار 249
  .ايجرود، خدابنده، خرمدره، زنجان، ماه نشان  3  *واحد ايجرود 250
 .ابهر، تاكستان، خرمدره، زنجان، قزوين، خدابنده، ايجرود  2 *واحد خرمدره 251
  .دره، زنجان، سلطانيه، قزوين  ستان، خدابنده، خرمابهر، تاك  1 *واحد سلطانيه 252
  .ابهر، تاكستان، خدابنده، خرمدره، زنجان  2  *واحد صائين قلعه 253
  .، قزوين)بخش مركزي(ابهر، خدابنده، ايجرودخرمدره، رودبار، زنجان، طارم،   3 )*آب بر(واحد طارم  254
 .ماه نشان، ميانهايجرود، تكاب، خدابنده، زنجان،   3 *واحد ماه نشان 255

ن
منا

س
  

.دامغان، سمنان، شاهرود  2 مركز دامغان 256
  .، مهدي شهرآرادان، دامغان، سمنان، فيروزكوه، گرمسار  1 مركز سمنان 257
 .گرمه، مياميسمنان، آزادشهر، جاجرم، دامغان، شاهرود،   2 مركز شاهرود 258
 .گرمسار، ورامينقرچك، ، )بخش مركزي(ري، سمنان  تهران، دماوند،پرديس، آرادان، پاكدشت،   1 مركز گرمسار 259
  . گرمسار، ورامينقرچك، تهران، پاكدشت، دماوند، ري، سمنان، شميرانات، فيروزكوه، پرديس، آرادان،   1  *واحد آرادان 260
 .، شميراناتر، ورامينگرمساقرچك، ، )بخش مركزي(پيشوا، تهران، دماوند، ري، سمنان پرديس، آرادان، پاكدشت،   1 *واحد ايوانكي 261
  .آزادشهر، جاجرم، دامغان، سمنان، شاهرود  3  *واحد مجن 262
  .شاهرود، فيروزكوه، گرمسار، مهدي شهرسوادكوه شمالي، دامغان، سمنان، سوادكوه،   1 *واحد مهدي شهر 263
  .جاجرم، دامغان، شاهرود، ميامي  2  *واحد ميامي 264
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ن 
ستا

سي
ن
ستا

وچ
بل

  

 .شهر نيكفنوج، قصرقند، ايرانشهر، چابهار، خاش، دلگان، مهرستان، سراوان، سرباز، سيب سوران،   5 مركز ايرانشهر 265
 .شهر كنارك، نيكفنوج، قصرقند، ايرانشهر، چابهار، سرباز،   4 مركز چابهار 266
 .، ميرجاوهايرانشهر، خاش، مهرستان، زاهدان، سراوان، سيب سوران  5 مركز خاش 267
 .هيرمند، نهبنداننيمروز، هامون،  ميرجاوه،ل، زاهدان، زهك، زاب  3 مركز زابل 268
.، ميرجاوه، نيمروز، هامونخاش، زابل، زاهدان  2 مركز زاهدان 269
.، ميرجاوهايرانشهر، خاش، مهرستان، زاهدان، سراوان، سرباز، سيب سوران  5 مركز سراوان 270
 .شهر نيكد، فنوج، قصرقنايرانشهر، چابهار، سرباز،   5 *واحد راسك 271
  .، نيمروز، هامونزابل، زاهدان، زهك، نهبندان  5  *واحد زهك 272
  .ايرانشهر، مهرستان، زاهدان، سرباز، سراوان، سيب سوران، خاش  5 *واحد سوران 273
 .شهر كنارك، نيكفنوج، قصرقند، ايرانشهر، چابهار، سرباز،   5 *واحد نيك شهر 274
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  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيامجدول 
دانشگاه 

 ي دانشگاهيمراكز و واحدها رديفنور استان پيام
ناحيه 
براي 
شهريه

  هاي آموزشي هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه ام شهرستانن
  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد
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ـ
ـ
ف

  

  .، شهرضا)بخش مركزي(، خرم بيد)بخش(وه، اقليد، ايزدخواستآباده، ابرك  2 مركز آباده 275
  .ريز ني فسا،جهرم، خرامه، داراب، زرين دشت، سروستان، شيراز،  استهبان،  2 مركز استهبان 276
 .بستك، بندرعباس، بندرلنگه، جهرم، خنج، داراب، فيروزآباد، قيروكارزين، گراش، الرستان، المرد، مهر  3 مركز اوز  277
 .بيد، شيراز، مرودشت آباده، ابركوه، ارسنجان، اقليد، بوانات، پاسارگاد، خاتم، خرم  3 ركز بواناتم 278
  .  ريز ، ني)بخش(، خنج، زرين دشت، سروستان، شيراز، فسا، قيروكارزين، كوار، الرستان، ميمند استهبان، جهرم  2  مركز جهرم 279
 .ريز ، سپيدان، سروستان، شيراز، فسا، مرودشت، ني)خشب(ارسنجان، استهبان، خرامه، خفر  2 مركز خرامه 280
 .رير استهبان، جهرم، داراب، زرين دشت، فسا، ني  2 مركز داراب 281
  .، سپيدان، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت)بخش(خرامه، خفر  1 مركز شيراز 282
  .م، خرم بيد، مرودشتآباده، ابركوه، ارسنجان، اقليد، بوانات، پاسارگاد، خات  3 مركز صفا شهر  283
  .ريز ، ني)بخش(ميمند  كوار،  استهبان، جهرم، داراب، زرين دشت، سروستان، شيراز، فسا،  2 مركز فسا 284
  .شيراز، فراشبند، فيروزآباد، قيروكارزين، كازرون، كوارجهرم، خنج، سروستان،   2 مركز فيروزآباد 285
 .، رستم، شيراز، فراشبند، كازرون، ممسني)يبخش مركز(بويراحمد، دشتستان   2 مركز كازرون 286
  .، المرد، مهر)بخش اوز و بخش مركزي(خنج، دير، عسلويه، كنگان، پارسيان، الرستانجهرم، بندرلنگه، جم،   3 مركز المرد 287
  .يممسن گچساران، ،كازرونرستم،  دنا، احمد، ريبو  3 مركز نورآباد ممسني 288
  .ريز استهبان، پاسارگاد، مرودشت، نيارسنجان،   4 *واحد آباده طشك 289
  .، ارسنجان، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، شيراز، مرودشت)بخش(آباده طشك  3 *واحد ارسنجان 290
  .بستك، پارسيان، جم، خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر  5  *واحد اشكنان 291
  .آباده، ابركوه، بوانات، خرم بيد، اقليد  3 *واحد اقليد 292
  .بستك، پارسيان، خنج، گراش، الرستان، المرد، مهر  5  *د بيرمواح 293
  .سپيدان، شيراز، مرودشت  2 *واحد بيضا 294
  .آباده، ارسنجان، اقليد، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، شيراز، مرودشت  3  *واحد پاسارگاد 295
  ).بخش(ميمند  استهبان، جهرم، سروستان، شيراز، فسا، قيروكارزين، كوار،  3 *واحد خاوران 296
  .جهرم، خنج، گراش، قيروكارزين، الرستان، المرد  5 *واحد خنج 297
  .بويراحمد، بهبهان، رستم، كازرون، گچساران، ممسني  4  *واحد رستم 298
  .استهبان، جهرم، داراب، سروستان، فسا، قيروكارزين  3 *واحد زاهد شهر 299
  .مرودشتپاسارگاد، خرامه، شيراز، كوار،   3  *واحد زرقان 300
  .جهرم، داراب، زرين دشت، فسا  3  *واحد زرين دشت 301
  . بويراحمد، دنا، رستم، سپيدان، شيراز، ممسني  3  *واحد سپيدان 302
  .، مرودشت)بخش مركزي(بيد ، خاتم، خرم)بخش مركزي(آباده، ارسنجان، بوانات، پاسارگاد  4  *اي واحد سرچهان ـ كره 303
  .، كوار، مرودشت، سروستان، شيراز، فسا)بخش(خرامه، خفراستهبان،   2 *واحد سروستان 304
  .ريز استهبان، جهرم، داراب، زرين دشت، فسا، ني  4 *بالغ واحد ششده و قره 305
  .دشتستان، دشتي، شيراز، فراشبند، فيروزآباد، قيروكارزين، كازرون، كوار  4 *واحد فراشبند 306
  .، قيروكارزين، گراش)بخش(فيروزآباد، شيبكوهفسا، ، جهرم، خنج، فراشبند  4  *واحد قير و كارزين 307
  .سروستان، شيراز، فراشبند، فيروزآباد، قيروكارزين، كوار، مرودشت  3  *واحد كوار 308
  .كنگان، المرد، مهرعسلويه، جم،   4  *واحد گله دار 309
  .بستك، بندرلنگه، خنج، گراش، الرستان، المرد  4 *واحد الر 310
  .، خرم بيد، شيراز، مرودشتپاسارگادارسنجان،   1 *واحد مرودشت 311
  .كنگان، پارسيان، المرد، مهرعسلويه، جم، خنج،   4  *واحد مهر 312
  .شيراز، كازرون، ممسني  4  *واحد نودان 313
 .ريز استهبان، جهرم، خاتم، داراب، سيرجان، فسا، ني  3 *ريز واحد ني 314

ن
وي
قز

  
قـدس، قـزوين، كـرج،    فرديس، ، شهريار، )بخش مركزي(ارد، البرز، بويين زهرا، تاكستان، خرمدره، زرنديه، ساوجبالغآبيك، ابهر، اشته  2 مركز بويين زهرا 315

 .مالرد، نظرآباد
 .د، طارم، قزوين، نظرآبا)بخش مركزي(آبيك، ابهر، اشتهارد، البرز، بويين زهرا، تاكستان، خدابنده، خرمدره، رزن، رودبار، ساوجبالغ  2 مركز تاكستان 316
 .نظرآبادقزوين، كرج، فرديس، زهرا، تاكستان، خرمدره، رودبار، ساوجبالغ،  آبيك، ابهر، اشتهارد، البرز، بويين  1 مركز قزوين 317
  .، كرج، مالرد، نظرآبادقزوينفرديس، آبيك، اشتهارد، البرز، بويين زهرا، تاكستان، رودبار، ساوجبالغ، شهريار، طالقان،   2 *واحد آبيك 318
  .آوج، ابهر، البرز، بويين زهرا، تاكستان، رزن، قزوين، كبودرآهنگ، همدان  3 *واحد آوج 319
  .قزوين، كرج، نظرآبادفرديس، آبيك، ابهر، اشتهارد، البرز، بويين زهرا، تاكستان، خرمدره، رودبار، ساوجبالغ،   2  *واحد الوند 320
  .ستان، خرمدره، رزن، قزوينآوج، ابهر، البرز، بويين زهرا، تاك  2 *واحد دانسفهان 321
  .آوج، ابهر، البرز، بويين زهرا، تاكستان، خرمدره، رزن، قزوين  3  *واحد شال 322

ـم
ق

  

  .اشتيان، تفرش، دليجان، ساوه، قم، كاشان  1 مركز قم 323
  .تفرش، ساوه، قم  1 *واحد جعفريه 324
  .تفرش، دليجان، ساوه، قم  1*واحد دستجرد خلجستان 325
  .آشتيان، تفرش، دليجان، ساوه، قم، محالت  1 *گانواحد سلفچ 326
  .آران و بيدگل، قم، كاشان  1 *واحد كهك 327

ن
ستا

رد
ك

  

  .ايجرود، بيجار، تكاب، ديوان دره، زنجان، سنندج  3 مركز بيجار 328
  .بانه، بوكان، تكاب، ديواندره، سردشت، سقز، مهاباد، مياندوآب  2 مركز سقز 329
  . هگالن، ديواندره، سروآباد، سنندج، قروه، كامياران، مريوانبيجار، د  2 مركز سنندج 330
  .پاوه، سروآباد، سنندج، مريوان  4 مركز مريوان 331
  .بانه، بوكان، تكاب، ديواندره، سردشت، سقز، مهاباد، مياندوآب  4 *واحد بانه 332
  .شاهين دژ، قروه، ماه نشانايجرود، بيجار، تكاب، ديواندره، سنندج،   4)*كراني(آباد ياسوكند واحد حسن 333
  .بانه، بوكان، بيجار، تكاب، ديواندره، سقز، سنندج، قروه  4 *واحد ديواندره 334
  .بانه، پاوه، ثالث باباجاني، جوانرود، دهگالن، روانسر، سروآباد، سنندج، قروه، كامياران، مريوان  4 *واحد سروآباد 335
  . ر، سنندج، قروه، همداناسدآباد، بهار، دهگالن، سنق  4 *واحد قروه 336
آباد غرب، پاوه، ثالث باباجاني، جوانرود، دهگالن، روانسر، سـنقر، سـنندج، صـحنه، كاميـاران، كرمانشـاه،كنگاور، قـروه،        اسدآباد، اسالم  4 *واحد كامياران 337
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  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيامجدول 
دانشگاه 

 ي دانشگاهيمراكز و واحدها رديفنور استان پيام
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براي 
شهريه

  هاي آموزشي هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه ام شهرستانن
  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد

ن
ما
كر

  

  .جآباد، رابر، سيرجان، كهنو ارزوئيه، بافت، بردسير، جيرفت، حاجي  3 مركز بافت 338
  . بم، جيرفت، ريگان، عنبرآباد، فهرج، كرمان، كهنوج، نرماشير  3 مركز بم 339
  .گنج، كرمان، كهنوج، منوجان، ميناب ، رابر، رودبار جنوب، عنبرآباد، فارياب، قلعه)بخش مركزي(بافت، بم، جيرفت، رودان   3 مركز جيرفت 340
  .ابك، كرمان، كوهبنانانار، بردسير، رفسنجان، زرند، شهرب  2 مركز رفسنجان 341
  .ريز آباد، رابر، سيرجان، شهربابك، ني ارزوئيه، بافت، بردسير، حاجي  2 مركز سيرجان 342
  .بافت، بردسير، بم، جيرفت، راور، رفسنجان، زرند، سيرجان، عنبرآباد، كرمان، كوهبنان، كهنوج  1 مركز كرمان 343
  .آباد، سيرجان ، حاجيارزوئيه، بافت، بردسير، جيرفت  4 *واحد ارزوئيه 344
  .انار، بافق، رفسنجان، شهربابك، مهريز، يزد  2 واحد انار  345
  .بردسير، بافت، بم، جيرفت، رفسنجان، رابر، زرند، سيرجان، كرمان  1  *واحد باغين 346
  .بافت، بردسير، رابر، رفسنجان، سيرجان، كرمان  3 *واحد بردسير 347
  .كرمانسيرجان، شهربابك، زرند، رفسنجان، ، )بخش مركزي(مخاتبافت، برسير،   3  *واحد پاريز 348
  .آباد، رابر، سيرجان، شهربابك، كرمان ارزوئيه، بافت، بردسير، بم، حاجي  4 * واحد رابر 349
  .راور، زرند، كرمان، كوهبنانبهاباد، بافق،   3 *واحد راور 350
  .هنوجبافت، بم، جيرفت، رابر، عنبرآباد، كرمان، ك  3  *واحد راين 351
  .بم، جيرفت، رودان، رودبارجنوب، عنبرآباد، قلعه گنج، كهنوج، منوجان  3  *جنوب واحد رودبار 352
  .بم، جيرفت، دلگان، ريگان، فهرج، نرماشير  5 *واحد ريگان 353
  .كوهبنان رفسنجان، زرند، كرمان،راور، بردسير،   3 *واحد زرند 354
  .راور، رفسنجان، زرند، عنبرآباد، كرمانبردسير، بم، جيرفت،   2 آباد  واحد زنگي 355
  ).بخش(بردسير، رفسنجان، زرند، شهداد  4 *واحد شهداد 356
  .انار، خاتم، رفسنجان، سيرجان، شهر بابك  3 *واحد شهر بابك 357
  .مان، كهنوج، منوجان، ميناب، رابر، رودبار جنوب، عنبرآباد، فارياب، قلعه گنج، كر)بخش مركزي(بافت، بم، جيرفت، رودان  4 *واحد عنبرآباد 358
  .بم، بهاباد، راور، ريگان، فهرج، كرمان، نرماشير  5 *واحد فهرج 359
  .قلعه گنج، كهنوج، منوجان  جيرفت، رودان، رودبارجنوب، سيريك، عنبرآباد، فارياب،  4  *واحد قلعه گنج 360
  .كرمانبردسير، خاتم، رفسنجان، زرند، سيرجان، شهر بابك،   3 *واحد كشكوييه 361
  .راور، رفسنجان، زرند، كرمان، كوهبنان بهاباد،بافق،   4  *واحد كوهبنان 362
  .كهنوج، منوجان، مينابرودبار جنوب، عنبرآباد، فارياب، قلعه گنج، بم، بندرعباس، جيرفت، رودان،   4 *واحد كهنوج 363
  .بردسير، رفسنجان، زرند، كرمان  3 *واحد گلباف 364
  .، سيريك، عنبرآباد، قلعه گنج، كهنوج، منوجان، ميناب)بخش مركزي(درعباس، رودانبن  4  *واحد منوجان 365
  .بم، ريگان، فهرج، نرماشير  4  *واحد نرماشير 366
  .بردسير، رفسنجان، زرند، سيرجان  2  *واحد نگار 367
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  .نيهرس النغرب،يكرمانشاه، گ ن،يريصرشداالهو، روانسر، سرپل ذهاب، قجوانرود، غرب،  آباد اسالم  3 آباد غرب مركز اسالم 368
  .كرمانشاه اران،ي، جوانرود، روانسر، كاميغرب، پاوه، ثالث باباجان آباد اسالم  4 مركز جوانرود  369
  .اسدآباد، سنقر، صحنه، كرمانشاه، كنگاور، هرسين، همدان  4 مركز سنقر 370
  .، كامياران، كرمانشاه، كنگاور، هرسينآباد غرب، جوانرود، روانسر، صحنه اسالم  1 مركز كرمانشاه 371
  .چرداول، قصرشيرين، گيالنغرب ،يروانسآباد غرب، ايوان، داالهو، سرپل ذهاب،  اسالم  4 مركز گيالنغرب 372
   .وانيمركرمانشاه،  اران،يجوانرود، روانسر، سروآباد، كام ،يپاوه، ثالث باباجان  4 واحد پاوه  373
  .كامياران، داالهو ن،يريسرپل ذهاب، قصر شروانسر، ي، جوانرود، الث باباجانآباد غرب، پاوه، ث اسالم  4  )*اجانيباب ثالث(آباد  واحد تازه 374
  .، روانسر، كامياران، كرمانشاه، هرسيني، جوانرودالث باباجانآباد غرب، پاوه، ث اسالم  4  *واحد روانسر 375
  . النغربيگ ن،يريهاب، قصر شغرب، داالهو، سرپل ذ آباد اسالم  4 واحد سرپل ذهاب  376
  . ، كنگاور، هرسينكرمانشاهصحنه، تويسركان، دلفان،  غرب، آباد اسالم  3 *واحد صحنه 377
  .آباد غرب، جوانرود، سرپل ذهاب، داالهو، قصرشيرين، گيالنغرب اسالم  4 واحد قصر شيرين  378
  . النغربيگكرمانشاه،  ن،يريقصرشرپل ذهاب، سداالهو، ثالث باباجاني،  غرب، بادآ اسالم  4  *واحد كرند غرب 379
  .اسدآباد، تويسركان، سنقر، صحنه، كرمانشاه، كنگاور، نهاوند، هرسين، همدان  3 واحد كنگاور  380
  .آباد غرب، دلفان، صحنه، كرمانشاه، كنگاور، نهاوند، هرسين اسالم  3 واحد هرسين 381
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  .ممسنيلنده، هبهان، رستم، كهگيلويه، گچساران، باشت، ب  4 مركز دوگنبدان 382
  .باشت، بويراحمد، دنا، رستم، سپيدان، ممسني  3 مركز ياسوج 383
  .، لندهباشت، بهبهان، بهمئي، چرام، كهگيلويه، گچساران  4 *واحد دهدشت 384
  .مسنيملنده، ، چرام، رستم، كهگيلويه، گچساران، )بخش مركزي(باشت، بويراحمد  4 *واحد باشت 385
  .، لندهباشت، بهبهان، چرام، كهگيلويه، گچساران  4  *واحد چرام 386
  .، دنا)بخش مركزي(بويراحمد  4 *واحد سي سخت 387
  .، لندهچرام، كهگيلويه  4  *واحد لنده 388
  .، لندهاميديه، بهبهان، بهمئي، رامهرمز، كهگيلويه  4 *واحد ليكك 389
  .، دنا)بخش مارگون و بخش مركزي(بويراحمد  4  *واحد مارگون 390
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  .آباد، كردكوي، گرگان، گلوگاه، گميشان، گنبدكاووس قال، بندرگز، بهشهر، تركمن، راميان، ساري، علي آق  3 مركز بندرتركمن 391
  .گميشان، مينودشت آباد، شاهرود، كردكوي، كالله، گرگان، گلوگاه، گنبدكاووس، قال، تركمن، بهشهر، راميان، علي آزادشهر، آق  1 مركز گرگان 392
 .نبدكاووس، مراوه تپه، مينودشتگاليكش، گآباد، كردكوي، كالله، گرگان،  قال، تركمن، راميان، علي آزادشهر، آق  2 مركز گنبدكاووس 393
  .ودشتگرگان، گنبدكاووس، مينگاليكش، آباد، كردكوي، كالله،  قال، تركمن، بندرگز، راميان، علي آزادشهر، آق  3 *واحد آزادشهر 394
  .آباد، كردكوي، كالله، گرگان، گنبدكاووس، گلوگاه، گميشان، مينودشت قال، بندرگز، تركمن، راميان، علي آزادشهر، آق  3 *قال واحد آق 395
  .مينودشت، نكاء آباد، كردكوي، كالله، گرگان، گنبدكاووس، گلوگاه، قال، بندرگز، بهشهر، تركمن، راميان، ساري، علي آزادشهر، آق  3 *واحد بندر گز 396
  .آباد، كردكوي، كالله، گرگان، گنبدكاووس، مينودشت قال، بندرگز، تركمن، راميان، علي آق  3 *واحد راميان 397
، گميشـان،  گرگان، گنبدكاووس، گلوگاهگاليكش، آباد، شاهرود، كردكوي، كالله،  قال، بندرگز، بهشهر، تركمن، راميان، علي آزادشهر، آق  2 *آباد كتول واحد علي 398

  .مينودشت
  .آباد، كردكوي، گرگان، گلوگاه، گميشان، گنبدكاووس، نكاء قال، بندرگز، بهشهر، تركمن، راميان، ساري، علي آزادشهر، آق  3 واحد كردكوي  399
  .آباد، كالله، گاليكش، گنبدكاووس، مراوه تپه، مينودشت آزادشهر، راميان، علي  3 *واحد كالله 400
  .آباد، كالله، گاليكش، گرگان، گنبدكاووس، مينودشت قال، راميان، شاهرود، علي آزادشهر، آق  3 *واحد گاليكش 401
  .آباد، كالله، گاليكش، گنبدكاووس، مراوه تپه، مينودشت آزادشهر، راميان، علي  3  *واحد مراوه تپه 402



 نشگاه پيام نورهاي تحت پوشش دا شهرستان/  ها پيوست                                                                                    مهارچفصل 

 نور هاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيام شهرستان52 صفحه ها پيوست/ چهارم فصل 
 

  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيامجدول 
دانشگاه 

 ي دانشگاهيمراكز و واحدها رديفنور استان پيام
ناحيه 
براي 
شهريه

  هاي آموزشي هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه ام شهرستانن
  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد
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  .طوالش، فومن، كوثر، ماسالسرا،  آستارا، بندرانزلي، خلخال، رشت، رضوانشهر، صومعه  2 مركز تالش 403
  .سرا، طوالش، فومن، لنگرود، ماسال اشرفيه، املش، بندرانزلي، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، سياهكل، صومعه آستانه  1 مركز رشت 404
  .فومن، الهيجان، لنگرودباد، آ عباسسرا،  اشرفيه، املش، بندرانزلي، تنكابن، رامسر، رشت، رودسر، سياهكل، شفت، صومعه آستانه  2 مركز رودسر 405
سـرا، فـومن، الهيجـان، لنگـرود،      اشرفيه، املش، بندرانزلي، طوالش، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، سياهكل، شفت، صـومعه  آستانه  2 سرا  مركز صومعه 406

  .ماسال
  .الش، فومن، قزوين، الهيجان، لنگرودسرا، طارم، طو اشرفيه، بندرانزلي، رشت، رودبار، رودسر، صومعه آستانه  2 مركز منجيل  407
  .اردبيل، آستارا، طوالش، رضوانشهر، نمين، نير  2 *واحد آستارا 408
  .سرا، فومن، ماسال، الهيجان، لنگرود اشرفيه، املش، بندرانزلي، رامسر، رشت، رضوانشهر، رودسر، سياهكل، شفت، صومعه آستانه  2 *اشرفيه واحد آستانه 409
  .الهيجان، لنگرودكالردشت، سرا، فومن،  اشرفيه، املش، تنكابن، چالوس، رشت، رامسر، رودسر، سياهكل، شفت، صومعه آستانه  2 *واحد املش 410
  .سرا، فومن، الهيجان، لنگرود اشرفيه، بندرانزلي، طوالش، رشت، رضوانشهر، رودبار، شفت، صومعه آستانه  1 *واحد بندر انزلي 411
الهيجـان، لنگـرود،   كالردشت، سرا، طوالش، فومن،  اشرفيه، بندرانزلي، چالوس، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، شفت، صومعه آستانه  1  *واحد خشكبيجار 412

  .ماسال
سـرا، طـوالش، فـومن، الهيجـان، لنگـرود،       اشرفيه، املش، بندرانزلي، خلخال، رشت، رضوانشهر، رودسر، شـفت، صـومعه   آستارا، آستانه  2 *واحد رضوانشهر 413

  .اسالم
سـرا، فـومن، الهيجـان، لنگـرود،      اشرفيه، بندرانزلي، تنكابن، رامسر، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، سياهكل، شـفت، صـومعه   آستانه  2 *واحد سياهكل 414

  .ماسال
  .سرا، فومن، ماسال شفت، املش، بندرانزلي، رشت، صومعه  2 *واحد شفت 415
  .سرا، فومن، الهيجان، ماسال، لنگرود ندرانزلي، رشت، رضوانشهر، سياهكل، شفت، صومعهاشرفيه، املش، ب آستانه  2 *واحد فومن 416
الهيجان، كالردشت، فومن، آباد،  عباس سرا، اشرفيه، بندرانزلي، تنكابن، چالوس، رامسر، رشت، رضوانشهر، رودسر، شفت، صومعه آستانه  2  *واحد كالچاي 417

  .لنگرود، ماسال، نوشهر
  .فومن، الهيجان، لنگرودآباد،  عباسسرا،  اشرفيه، املش، بندرانزلي، تنكابن، رامسر، رشت، رودبار، رودسر، سياهكل، شفت، صومعه آستانه  1 *نواحد الهيجا 418
  .لفومن، الهيجان، لنگرود، ماساآباد،  عباس سرا، اشرفيه، بندرانزلي، تنكابن، رامسر، رشت، رودسر، شفت، صومعه آستانه  2 *واحد لنگرود 419
  .سرا، طوالش، فومن، الهيجان، لنگرود، ماسال اشرفيه، بندرانزلي، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، شفت، صومعه آستانه  2  *واحد ماسال 420
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  .سلسله، كوهدشترومشكان، آباد، دوره،  دلفان، خرم  3 مركز الشتر 421
  .، گلپايگان، محالتفريدونشهربروجرد، خمين، خوانسار، دورود، فريدن،  مياندشت، بوييناراك، ازنا، اليگودرز،   2 مركز اليگودرز 422
  .، مالير، نهاوند)بخش(آباد، دورود، سربند اراك، ازنا، اليگودرز، بروجرد، تويسركان، خرم  2 مركز بروجرد 423
  .شتكوهدرومشكان، شهر، دوره،  آباد، دره پلدختر، خرمبدره، آبدانان، انديمشك،   3 مركز پلدختر 424
  .آباد، سلسله، كوهدشت، مالير، نهاوند، هرسين خرمرومشكان، شهر، دورود، دوره،  بروجرد، پلدختر، دلفان، درهبدره، ازنا، اليگودرز،   1 آباد  مركز خرم 425
  .، گلپايگان، محالتشهرفريدونآباد، خمين، خوانسار، دورود، شازند، فريدن،  خرم مياندشت، بويينازنا، اليگودرز، بروجرد،   3 *واحد ازنا 426
  . ، گلپايگان، محالتفريدونشهربروجرد، خمين، خوانسار، دورود، شازند، فريدن،  مياندشت، بوييناراك، ازنا، اليگودرز،   3 *واحد دورود 427
  .چرداول، كوهدشت ،يروانسسلسله، رومشكان، شهر، دوره،  آباد، دره پلدختر، خرمبدره،   3 *واحد كوهدشت 428
  .آباد، دلفان، سلسله، كرمانشاه، كنگاور، نهاوند خرم  3 *نورآباد دلفان واحد 429
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 نـور،  محمودآبـاد، كالردشـت،   قائمشـهر، فريـدونكنار،  شـمالي، سـيمرغ،    سوادكوه سوادكوه،ي، سار ،چالوس بار،يجو بابلسر، بابل، آمل،  1 مركز آمل 430
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  .فريدونكنار، قائمشهر، محمودآباد، مياندورود، نكاء، نورشمالي، سيمرغ،  ، ساري، سوادكوه، سوادكوهآمل، بابل، بابلسر، جويبار  1 مركز بابل 431
  .مياندورود، نكاء قائمشهر، كردكوي، گرگان، گلوگاه،سيمرغ، بابل، بندرگز، تركمن، بهشهر، جويبار، ساري،   1 مركز بهشهر 432
  .الهيجان، لنگرود، نور، نوشهركالردشت، آباد،  عباسالوس، رامسر، رودسر، اشرفيه، املش، تنكابن، چ آستانه  2 مركز تنكابن 433
  .الهيجان، لنگرود، نوشهركالردشت، آباد،  عباساشرفيه، املش، تنكابن، چالوس، رامسر، رشت، رودسر، سياهكل،  آستانه  1 مركز رامسر 434
فيروزكوه، فريدونكنار، قائمشهر، كردكوي، نكـاء،  شمالي، سيمرغ،  سوادكوه، سوادكوه آمل، بابل، بابلسر، بندرگز، بهشهر، جويبار، ساري،  1 مركز ساري 435

  .گلوگاه، مياندورود، نور
  .محمودآباد، نور، نوشهركالردشت، قائمشهر،  آباد، فريدونكنار، عباسسيمرغ،  ،يچالوس، سار بار،يآمل، بابل، جو  1 مركز محمودآباد 436
  .قائمشهر، محمودآباد، نورسيمرغ، ل، بابلسر، جويبار، ساري، آمل، باب  2 *واحد بندپي غربي 437
  .قائمشهر، محمودآباد، مياندورود، نكاء، نورسيمرغ، آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، جويبار، ساري،   2  *واحد بهنمير 438
  .قائمشهر، فيروزكوهشمالي، سيمرغ،  بابل، جويبار، ساري، سوادكوه، سوادكوه  2 *واحد پل سفيد 439
فريـدونكنار، قائمشـهر، گلوگـاه، محمودآبـاد، ميانـدورود،      شمالي، سيمرغ،  آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، جويبار، ساري، سوادكوه، سوادكوه  1 *واحد جويبار 440

  .نكاء
  .محمودآباد، نور، نوشهركالردشت، آباد، فريدونكنار،  آمل، بابل، بابلسر، جويبار، چالوس، عباس  2  *واحد چمستان 441
  .، نورمحمودآباد روزكوه،يتهران، دماوند، فپرديس، آمل، بابل، بابلسر،   2 *واحد رينه 442
  .فيروزكوه، قائمشهر، محمودآباد، مياندورودشمالي، سيمرغ،  آمل، بابل، بابلسر، جويبار، ساري، سوادكوه، سوادكوه  2 *واحد زيرآب 443
  .فريدونكنار، قائمشهر، نكاء، محمودآباد، مياندورودشمالي، سيمرغ،  ي، سوادكوه، سوادكوهآمل، بابل، بابلسر، جويبار، سار  1 *شهر واحد قائم 444
  .قائمشهر، محمودآباد، مياندورود، نكاء، نورشمالي، سيمرغ،  آمل، بابل، بابلسر، جويبار، ساري، سوادكوه، سوادكوه  2 *واحد كله بست 445
  .نكاء، مياندورود قائمشهر، كردكوي، گلوگاه،شمالي، سيمرغ،  ار، ساري، سوادكوه، سوادكوهآمل، بابل، بندرگز، بهشهر، جويب  1 *واحد نكاء 446
  .محمودآباد، نور، نوشهركالردشت، فريدونكنار، آباد،  عباسآمل، بابلسر، تنكابن، چالوس، رامسر،   1 *واحد نوشهر 447

ي
كز
مر

  

  .خمين، خنداب، شازند، كميجان، گلپايگان، محالت، ماليراراك، ازنا، اليگودرز، آشتيان، بروجرد، تفرش،   1 مركز اراك 448
 .، گلپايگان، محالتفريدونشهرخمين، خوانسار، دليجان، دورود، شازند، فريدن،  مياندشت، بويينازنا، اراك، اليگودرز،   2 مركز خمين  449
  .گلپايگان، محالت آران و بيدگل، آشتيان، برخوار، خمين، دليجان، ساوه، قم، كاشان،  1 مركز دليجان 450
  .آشتيان، تفرش، دليجان، زرنديه، ساوه، قم  1 مركز ساوه 451
  .، كميجان، مالير)بخش مركزي(، شازند، فراهان)بخش مركزي(چرداولازنا، اراك، بروجرد، تفرش، خمين، خنداب،   2 مركز شازند 452
 .كاشان، گلپايگان، محالت ازنا، اليگودرز، اراك، خمين، خوانسار، دليجان، قم،  2 مركز محالت  453
  .، دليجان، شازندجانيكمفراهان، اراك، تفرش، ساوه،  ان،يآشت  3 *واحد آشتيان 454
  .، محالتجانيكمفراهان، قم، اراك، تفرش، ساوه،  ان،يآشت  2 واحد تفرش 455
  .، قم، كبودرآهنگ)بخش مركزي(فراهانزهرا، تفرش، رباط كريم، رزن، زرنديه، ساوه،  آشتيان، بويين  2 )*نوبران(آباد  واحد غرق 456
  .، فراهان، قم، كميجان)بخش(آشتيان، اراك، تفرش، خمين، خنداب، دليجان، رباط كريم، زرنديه، ساوه، شازند، شراء  2 واحد فرمهين 457
  .ن، محالتاراك، ازنا، اليگودرز، خمين، خوانسار، دليجان، دورود، شازند، گلپايگا  3)*چهارچشمه(باشي  واحد قورچي 458
  .همدان ر،يمال جان،يكبودرآهنگ، كمفراهان، شازند،  خنداب، اراك، تفرش، ان،يآشت  3 *واحد كميجان 459
  .همداننهاوند،  ر،يمال جان،يكبودرآهنگ، كمفراهان، شازند، اراك، خنداب،  ان،يآشت  3 *واحد ميالجرد 460
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  هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نور و شهرستان نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيامجدول 
دانشگاه 

 ي دانشگاهيمراكز و واحدها رديفنور استان پيام
ناحيه 
براي 
شهريه

  هاي آموزشي هاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامه ام شهرستانن
  .لطفاً با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد

ن
گا
مز
هر

  

 .، مهرالمردالرستان،  قشم، گراش، ر،بستك، بندرلنگه، پارسيان، خمي  4 مركز بندرلنگه 461
كهنـوج، گـراش،   رودان، سـيريك، قشـم،   خـنج،  آباد، خميـر،   جاسك، حاجيپارسيان، بندرعباس، بندرلنگه، بستك، بشاگرد، ابوموسي،   2 مركز بندرعباس  462

 .مينابالرستان، منوجان، 
.بندرلنگه، خمير، پارسيان، قشم  2 المللي كيش مركز بين 463
 .مينابگنج، كهنوج، منوجان،  عنبرآباد، فارياب، قلعهرودان، سيريك، جيرفت، بندرعباس، جاسك، بشاگرد،   3 ز ميناب مرك 464
  .ابوموسي، خمير، بندرعباس، رودان، قشم، ميناب  4  *واحد ابوموسي 465
 .، مهرالمردالرستان، خنج، گراش، خمير، جهرم، بستك، بندرعباس، بندرلنگه،   4 *واحد بستك 466
 .كنارك، ميناب، رودانسيريك، بشاگرد، جاسك، چابهار،   4 *واحد بندر جاسك 467
 .، گراش، الرستان، مينابقشم، )بخش مركزي(رودانبندرعباس، بندرلنگه، بستك، خمير،   3 *خمير واحد بندر 468
 .المرد، مهر، گراش، الرستانعسلويه، كنگان، خنج، دير، بستك، بندرلنگه، پارسيان،   4 *واحد پارسيان 469
 .، فسارودان، سيرجانرابر، آباد، داراب،  بندرعباس، حاجيارزوئيه، بافت،   4 *آباد واحد حاجي 470
 . گنج، كهنوج، منوجان، ميناب قلعهعنبرآباد، فارياب، سيريك، رودبارجنوب، آباد، رودان،  بندرعباس، جيرفت، حاجي  3 *واحد دهبارز 471
  .مينابگنج، كهنوج، منوجان،  فارياب، قلعهندرعباس، جاسك، رودان، سيريك، بشاگرد، ب  4 *واحد سيريك 472
 . مينابفسا، رودان، خمير، داراب، آباد،  بندرعباس، حاجي  4 *واحد فين 473
 .ميناب خمير، رودان، قشم،بندرلنگه، ابوموسي، بندرعباس،   2 واحد قشم 474

ن
دا
هم

  

  .همدان نهاوند، قروه، كنگاور، كبودرآهنگ، صحنه، سنقر، ،سركانيتو بهار، اسدآباد،  2 مركز اسدآباد 475
  .همدان كنگاور، كبودرآهنگ، قروه،فامنين، صحنه،  سنقر، ،رزن سركان،يتو بهار، اسدآباد،  1 مركز بهار 476
 .كنگاور، مالير، نهاوند، همدانفامنين، اسدآباد، بروجرد، بهار، تويسركان، صحنه،   2 مركز تويسركان 477
  .همدان كبودرآهنگ،فامنين،  رزن، بهار، اسدآباد،  2 رزن  مركز 478
 .كبودرآهنگ، همدانفامنين، آوج، اسدآباد، بهار، رزن،   2 مركز كبودرآهنگ 479
 .، مالير، نهاوند، همدان)بخش(اراك، بروجرد، بهار، تويسركان، سربند  2 مركز مالير 480
  .نهاوند ،ريمال كنگاور، د،دورو سركان،يتو بروجرد، اسدآباد،  2 مركز نهاوند 481
  .همدان ،ريمال كنگاور، كبودرآهنگ، قروه،فامنين،  سنقر، ،رزن سركان،يتو بهار، اسدآباد،  1 مركز همدان 482
  .همدان كبودرآهنگ،فامنين،  رزن،، خدابنده، بهار اسدآباد،آوج،   2 *واحد دمق 483
.كنگاورالير، نهاوند، همدان، ، م)بخش مركزي(بروجرد، تويسركان، سلسله  2 *واحد سامن 484
  . همدان كنگاور، كبودرآهنگ، صحنه، قروه، سنقر، ،رزن سركان،يتو بهار، اسدآباد،  2 *آباد واحد صالح 485
  .كبودرآهنگ، همدان ن،يرزن، فامن سركان،يبهار، تو اسدآباد،  2 *واحد فامنين 486
  .همدان كبودرآهنگ،ه، فامنين، قرو رزن، بهار، اسدآباد،  2  *واحد قروه درجزين 487
  .، همداننهاوندسنقر، قروه، فامنين، كبودرآهنگ، كميجان،  ،خنداب، رزن ،بهار اسدآباد،  2  *واحد قهاوند 488
  .اسدآباد، بهار، رزن، سنقر، فامنين، قروه، كبودرآهنگ، كنگاور، همدان  2 *واحد اللجين 489

زد
ي

  

  .زدي بد،يم ز،ي، مهراشكذر تفت، اردكان،  1 مركز اردكان 490
.بافق، بهاباد، تفت، زرند، كوهبنان، مهريز، يزد  3 مركز بافق 491
 .، مهريز، ميبد، يزداشكذرابركوه، اردكان، بافق، تفت،   1 مركز تفت 492
  .، مهريز، ميبد، يزداشكذراردكان، بافق، تفت،   2 مركز رضوانشهر صدوق 493
  .ميبد، مهريز، يزد، اشكذراردكان، بافق، تفت، خاتم،   2 مركز مهريز 494
  .زدي بد،يم ز،ي، مهراشكذراردكان، تفت،   1  مركز ميبد  495
 .، مهريز، ميبد، يزداشكذرابركوه، اردكان، بافق، تفت، خاتم،   1 مركز يزد 496
.آباده، ابركوه، اقليد، بوانات، تفت، مهريز، يزد  3 واحد ابركوه 497
 .ريز، ميبد، يزد، ابركوه، مهاشكذراردكان، بافق، تفت،   2 *واحد زارچ 498
  .ريز، تفت بوانات، خاتم، شهربابك، مهريز، يزد، ني  4 * واحد مروست 499

  .خواهد بود  صيليتح  رشته  اين  ، مركز ذيربط مجري تعهدات  اين  از انجام  باشد، و قبل مي  دانشگاه  تشخيص  به  مؤسس  هيأت  تعهدات  انجام  واحد منوط به  در اين  آموزشي  خدمات  ارائه * 
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