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انتظار من از شما جوانھا و اساتید این است ، تولید علم کنید، 
با کار و  .  کار کنید. به سراغ مرزھای دانش بروید، فکر کنید 

.تالش می شود از مرزھایی که امروز  دانش دارد ، عبور کرد  

”امام خامنه ای“  



  تسھیالت رفاھی ) الف 
دانشجویان شاھد و ایثارگر شامل ھمسر و             :    مشمولین دریافت شھریھ یا کمک ھزینھ          

و باالتر و ھمسر و فرزندان آنھاو آزادگان و ھمسر و                    %  ٢۵فرزندان شھدا، جانبازان      
فرزندان آنان کھ در یکی از مقاطع تحصیلی در دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالی                            

 .مورد تایید مراجع ذیصالح مشغول بھ تحصیل ھستند

  سقف سنوات پرداخت شھریھ

 کاردانی و کارشناسی ناپیوستھ 

 نیمسال تحصیلی ۴

 -دوره ھای پودمانی علمی(  
 )کاربردی حداکثر ھفت پودمان

 کارشناسی پیوستھ

 نیمسال تحصیلی  ٨

برای رشتھ ھای فنی و مھندسی و کشاورزی ( 
یک نیمسال و برای دانشجویان پیام نور دو 

 )نیمسال تحصیلی اضافھ می شود 

 کارشناسی ارشد پیوستھ 

 نیمسال تحصیلی ١٢

 کارشناسی ارشد ناپیوستھ

 نیمسال تحصیلی ۴ 

 دکتری حرفھ ای پزشکی

 نیمسال تحصیلی ١۴ 

 دکتری حرفھ ای دامپزشکی

 نیمسال تحصیلی ١٢ 

 دکتری پیوستھ 

 نیمسال تحصیلی ١۵ 

 ph.dدکتری 

 نیمسال تحصیلی ٨

 تخصص پزشکی 

 نیمسال تحصیلی ١٠

 فوق تخصص 

 نیمسال تحصیلی ۵

 .پرداخت شھریھ ترم تابستان مشمول سقف سنوات نمی باشد: توجھ 

١ 



 نکات مھم 

مشروطی در ترم     .(پرداخت شھریھ ترم مشروطی بعھده دانشجو می باشد              -
 .)تابستان نیز بر عھده دانشجو است

شھریھ تحصیلی مشمولین شاغل بھ تحصیل در واحدھای پردیس خودگردان             -
و بین الملل داخل دانشگاه ھای دولتی یا غیر دولتی و شھریھ ظرفیت مازاد                  
دانشگاه ھای علوم پزشکی ،حداکثر معادل شھریھ ھمان رشتھ و مقطع                          
تحصیلی در دانشگاه آزاد اسالمی داخل کشور محاسبھ و پرداخت می شود                 

شھریھ تحصیلی دوره ھای         .  و باقیمانده شھریھ بر عھده دانشجو است                 
 . پژوھش محور قابل پرداخت نمی باشد 

دانشجویان شاھد وایثارگر در ھر مقطع تحصیلی فقط یک بار می توانند از                         -
حتی فارغ التحصیالن دوره روزانھ دانشگاه ھای          (  تسھیالت استفاده نمایند     

فارغ التحصیالن مدارک باالتر کھ تمایل دارند در یک مقطع پائین      ) . دولتی 
چھ از خدمات و تسھیالت         (تر یا ھمان مقطع قبلی مجددا تحصیل نمایند                  

مشمول دریافت شھریھ   )  دانشجوئی بنیاد استفاده کرده باشند چھ نکرده باشند         
 .نمی شوند

مقطع کارشناسی کھ مجددا قصد      )  دانشگاه دولتی و غیردولتی    (فارغ التحصیالن   
ترم و فارغ         ۶ادامھ تحصیل درمقطع دکتری حرفھ ای را دارند فقط                         

ترم می توانند از خدمات              ٢"  التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد صرفا          
شھریھ بنیاد استفاده نمایند و شھریھ  ترم ھای  باقیمانده بر عھده دانشجو می                 

مشمولین دریافت تسھیالت صرفا می توانند از یکی از خدمات و                       .  باشد
 .برخوردار گردند)کمک ھزینھ یا شھریھ(تسھیالت رفاھی 

دانشجویان دوره روزانھ کھ در موعد مقرر موفق بھ فارغ التحصیلی نمی شوند               -
وبابت ترم ھای مازاد می بایست شھریھ پرداخت نمایند ، شھریھ این                                

 .دانشجویان توسط بنیاد قابل پرداخت نمی باشد

شھریھ دانشجویان دوره روزانھ کھ بابت مھمان شدن در دانشگاه دیگر پرداخت              -
 .می نمایند توسط بنیاد قابل پرداخت نمی باشد

 .شھریھ ترم تابستان دانشجویان دوره روزانھ توسط بنیاد قابل پرداخت نمی باشد-

٢ 



 جدول پرداخت کمک ھزینھ تحصیلی بھ دانشجویان وطالب شاھد و ایثارگر

 مبلغ مقطع تحصیلی مبلغ مقطع تحصیلی

 کاردانی

 سطح یک حوزه

١۵٠٠٠٠٠
 ریال

 دکترای تخصصی
۴٠٠٠٠٠٠ 

 ریال

 کارشناسی

 سطح دو حوزه 

٢١٠٠٠٠٠ 
 ریال

 دکترای غیرپزشکی

 سطح چھار

۴٠٠٠٠٠٠ 
 ریال

 کارشناسی ارشد

 سطح سھ حوزه

٢٩٠٠٠٠٠ 
 ریال

 فوق تخصص و فلوشیب
۴٠٠٠٠٠٠ 

 ریال

 دکترای حرفھ ای
٢٩٠٠٠٠٠ 

 ریال

 دانشجویان غیر بورسیھ 

مقطع دکتری تخصصی و 
فوق تخصص خارج از 

 کشور

٧٠٠٠٠٠٠ 
 ریال

پرداخت کمک ھزینھ تحصیلی در ھر نیمسال یک بار و                            : تبصره
 .منوط بھ تامین اعتبار می باشد

٣ 



 سھمیھ شاھد و ایثارگر در آزمون ھای آموزش عالی) ب 

کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری       (سھمیھ ایثارگران در کلیھ مقاطع تحصیلی              
شھدا،جانبازان (برای جانبازان با ھر درصدی،آزادگان معزز ،فرزندان و ھمسران       ) تخصصی

الزم بھ توضیح است سھمیھ ایثارگران برای        . ((اعمال می گردد  )درصد و باالترو آزادگان   ٢۵
.  درصد اعمال نمی شود      ٢۵فرزندان و ھمسران جانبازان زیر            سھمیھ ایثارگران برای     )) 

درصد نمره   ٧٠درصد می باشد کھ می بایست داوطلبان حداقل                    ٢۵ظرفیت ھر کد رشتھ         
سھمیھ خانواده شھدا شامل           .  آخرین فرد قبول شده در حالت عادی را کسب نمایند                                 

بوده و فقط در آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش             )خواھران،برادران و والدین شھدا    (
سھمیھ خانواده شھدا   .  کشور و دانشگاھھای جامع علمی کاربردی وپیام نور اعمال می گردد               

در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی و نیز کلیھ مقاطع دانشگاه آزاد اسالمی  اعمال           
 . نمی شود 

آن دستھ از داوطلبانی کھ با استفاده از سھمیھ شاھد و ایثارگر،یکبار در رشتھ ھای                         :تبصره
تحصیلی دوره روزانھ آزمون سراسری پذیرفتھ شده اند،اعم از اینکھ از رشتھ قبولی انصراف 
داده و یا در رشتھ قبولی ثبت نام کرده و یا نکرده باشند،حق استفاده مجدد از سھمیھ مذکور را                    

بر اساس مصوبھ پنجاه و چھارمین جلسھ کمیتھ مطالعھ و        . در آزمون سراسری نخواھند داشت
برنامھ ریزی کنکور،آن دستھ از داوطلبان سنوات قبل کھ با استفاده از سھمیھ ھای شاھد و                         
ایثارگر در ردیف پذیرفتھ شدگان رشتھ ھای تحصیلی دوره ھای شبانھ و نیمھ حضوری                              
دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالی،دانشگاه پیام نور،موسسات آموزش عالی غیر دولتی و                  
غیر انتفاعی و یا دوره ھای مجازی و بین الملل قرار گرفتھ اند، در صورت انصراف از                             

پذیرفتھ .  رشتھ قبولی خود فقط یکبار،مجاز بھ استفاده مجدد از سھمیھ ایثارگران خواھند بود                  
شدگان آزمون ھای پزشکی و غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی در صورت عدم ثبت نام و یا                  

ارشد و  (  انصراف ، مجاز بھ استفاده مجدد سھمیھ می باشند ولی در مقاطع تحصیالت تکمیلی       
در صورت عدم ثبت نام یا انصراف از تحصیل ، مجاز بھ استفاده مجدد                  )  دکتری تخصصی   

داوطلبان معزز شاھد و ایثارگر برای استفاده از سھمیھ                :تذکر مھم از سھمیھ نخواھند بود        
رقمی از بنیاد ندارند و فقط می         ١٢ایثارگران نیازی بھ دریافت معرفی نامھ و یا کد رھگیری           

بایست گزینھ مربوط بھ نوع ایثارگری خود را در فرم تقاضا نامھ ثبت نام آزمون                                             
می شوند ،      دعوت بھ مصاحبھ   افرادی کھ در آزمون دکتری تخصصی           .عالمتگذاری نمایند 

الزم بھ توضیح است ،        .نیاز بھ دریافت معرفی نامھ از بنیاد و ارایھ بھ دانشگاه ھا ندارند                        
بھ حوزه آموزش عالی بنیاد مرتبط نمی باشد و در این                آزمون وکالت سھمیھ شاھد و ایثارگر      

 . خصوص در صورت نیاز با معاونت تعاون بنیاد تماس حاصل گردد 

۴ 



 

مشاوره انتخاب رشتھ داوطلبان آزمون ھای آموزش عالی و پایش تحصیلی ) ج 
 دانشجویان شاھد و ایثارگر 

 

کارشناسی و کارشناسی ارشد سازمان سنج ش کش ور و       :  مشاوره انتخاب رشتھ در مقاطع 
 نیز دکتری تخصصی

 

 فرآیند ارایھ مشاوره انتخاب رشتھ آزمون سراسری

 برگزاری جلسھ مشاوره گروھی برای کلیھ مدارس شاھد تھران ، دراردیبھشت ماه -

برگزاری جلسھ مشاوره گروھی و تعیین نوبت مشاوره ف ردی ب رای داوط ل ب ان ،                -
 پس از اعالم نتایج اولیھ آزمون

 برگزاری جلسات مشاوره فردی ، پس از اعالم نتایج اولیھ آزمون -

زمان و مکان برگزاری جلسات مشاوره گروھی و فردی از طریق سایت ایثار ، م دارس    -     
 .شاھد و نیز حوزه آموزش عالی مناطق و ستاد تھران بزرگ اطالع رسانی می شود 

 مباحث قابل ارایھ در جلسات مشاوره 

مقایسھ تراز علمی داوطلبان با تراز علم ی س ال ق ب ل و ای ن ک ھ داوط ل ب ش اھ د و                          

ایثارگر با تراز مشابھ در سال قبل ، چھ رشتھ ای و در کدام دانشگ اه پ ذی رف ت ھ        

بدیھی است این بدان معنی نمی باشد کھ داوطلب در آزم ون س ال         .  شده است 

در ھمان رشتھ و دانشگاه پذیرفتھ خواھد شد و در ص ورت        "  جاری نیز حتما

عدم قبولی داوطلب در رشتھ و دانشگاه مورد نظر ، ھ ی چ گ ون ھ مس ئ ول ی ت ی               

  .متوجھ مشاوران و یا بنیاد نمی باشد 

۵ 



 

مشاوران برای داوطلبان انتخاب رشتھ نمی کنند بلکھ نکاتی را از قبیل توجھ بھ 

 .توصیھ می نمایند ... عالقھ مندی ، توانمندی ، بازار کار و ادامھ تحصیل و 

 

آشنایی داوطلبان با رشتھ ھا و گرایش ھ ای ت ح ص ی ل ی و ن ی ز س ط ح ع ل م ی                            -

 دانشگاه ھا توسط دانشجویان برتر شاھد و ایثارگر دانشگاه ھای تھران 

 آشنایی داوطلبان با شرایط نقل و انتقال  -

رفع ایرادات سھمیھ شاھد و ایثارگر برای داوطلبانی کھ سھمیھ آنان توسط  -

 . سازمان  سنجش لحاظ نشده است 

 آشنایی داوطلبان با خدمات پرداخت شھریھ توسط بنیاد  -

 

 

۶ 



دانشگاه ھا
 

 نحوه اقدام زمان ضوابط و اولویت ھا

وزارت بھداشت
 

 نوع ایثارگری 

اولویت با فرزند و ھمس ر ش ھ ی د ،         ( 
آزاده و ف  رزن  د و ھ  م  س  ر آن  ان و                

و ف  رزن  د و      %  ٢۵ج  ان  ب  از ب  االی       
م  ی % ۵٠ھ  م  س  ر ج  ان  ب  از ب  االی            

اگ ر ظ رف ی ت م  وج ود ب اش  د             . ب اش د     
 ۴٩ت ا       ٢۵فرزند و ھمسر ج ان ب از        

درص  د ن  ی  ز از آن ب  ھ  ره م  ن  د م  ی              
ب رای ورودی    ( تراز علم ی    .)   گردد

و م ع دل ک ل دانش گ اه            )  ھای جدید   
 ) برای ورودی ھای سنوات قبل ( 

جنسیت ،  ت اھ ل ،اول وی ت ورودی             
 .ھای جدید بھ قدیم 

ورودی ھای 
 جدید 

از زمان اعالم 
 ۵نتایج بھ مدت 

 روز 
ورودی ھای 

تیر تا  ١۵قدیم 
 اوایل مرداد 

زمان نقل و ( 
انتقاالت توسط 

وزارتین علوم و 
بھداشت اعالم 

 )می گردد 

مراجعھ بھ اداره 
آموزش عالی بنیاد 
تھران بزرگ در 

 موعد مقرر

 و تکمیل فرم مربوطھ

وزارت علوم
 

 ثبت نام در سایت  

 یا 
shahed.saorg.ir 

  mad.saorg.ir 

دانشگاه آزاد اسالمی
 

 نوع ایثارگری 

اولویت با فرزند و ھمس ر ش ھ ی د ،         ( 
آزادگان و ف رزن د و ھ م س رآن ان و                 

وف  رزن  د و   %  ٢۵ج  ان  ب  ازان ب  االی     
در " ض م ن ا   .  ھمسر آن ان م ی ب اش د           

% ٢۵ت ا    %  ١٠خصوص جانبازان 
و ف  رزن  د و ھ  م  س  رآن  ان و ن  ی  ز                    

" خواھران و برادران ش ھ دا ص رف ا        
مھمانی از نیمسال دوم قابل اقدام می 

 ، )باشد

 وضعیت تحصیلی ، جنسیت ، تاھل 
 از نیمسال دوم: تغییر رشتھ 

ورودی ھای 
 جدید 

از زمان اعالم 
 ۵نتایج بھ مدت 

 روز 

 
ورودی ھای 

 قدیم 

اول آذر و اول 
 خرداد ماه

 ثبت نام در سایت 

 یا
esargaran.iau.ir 

        stu.iau.ir 

 نقل و انتقاالت دانشجویی ) د 

٧ 



دانشگاه جامع علمی کاربردی
 

 نوع ایثارگری 

و وضعیت 
 علمی

 : ورودی ھای جدید 

از زمان اعالم نتایج بھ 
 روز  ۵مدت 

 
: ورودی ھای قدیم 

 تیر تا اوایل مرداد ١۵

اداره کل امور ایثارگران 
 دانشگاه جامع علمی کاربردی 

 

 خیابان انقالب 

 نرسیده بھ میدان فردوسی  

 جنب پل حافظ 

دانشگاه ھا
 

ضوابط و 
 اولویت ھا

 نحوه اقدام زمان

زمان ھای اعالم شده ، تقریبی بوده و بر اساس تجربیات سنوات قبل می باشد و : توجھ 
 زمان دقیق توسط مبادی ذیربط اعالم می شود

الزم بھ توضیح است با توجھ بھ محدودیت ظرفیت نقل و انتقال دانشگاه ھا ، امکان انتقال 
 .کلیھ متقاضیان مقدور نمی باشد 

 

. دانشگاه آزاد اسالمی از طریق سایت اعالم شده ص ورت م ی گ ی رد            مھمانی دانشجویان
مھمانی دانشگاه ھای دولتی از طریق معاونت ھای آموزشی دو دانشگاه مبدا و م ق ص د در        

 . صورت موافقت دو دانشگاه قابل پیگیری می باشد 

با توجھ بھ ظرفیت محدود نقل و انتقال رشتھ ھای پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی و 
درصد ، بسیار  ۴٩تا  ٢۵آمار باالی متقاضیان ، احتمال انتقال فرزند و ھمسر جانباز 

  .لذا در زمان انتخاب رشتھ دقت الزم بھ عمل آید . ناچیز می باشد 

٨ 



 :سایر موارد ) ه 
:   فرآیند ارایھ خدمات و نحوه تعامل دانشگاه ھا و بنیاد شھید و امور ایثارگران                       -

بھ   اصل و کپی کارت ایثارگری    دانشجویان دانشگاه ھای دولتی با در دست داشتن       
ستاد شاھد دانشگاه محل تحصیل مراجعھ نموده تا در لیست دانشجویان شاھد و                  

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشگاه پیام نور ،                   .  ایثارگر قرار گیرند       
موسسات غیر انتفاعی و دانشگاه علمی کاربردی می بایست با ارائھ اصل و                        

محل تحصیل مراجعھ        واحد امور مالی دانشکده      تصویر کارت ایثارگری بھ         
بر اساس ھماھنگی    .  نموده تا در لیست دانشجویان شاھد و ایثارگر قرار گیرند               

نیاز بھ ارائھ معرفی نامھ از سوی بنیاد            بھ عمل آمده با دانشگاه ھای تھران ،             
فرزندان و ھمسران جانباز و آزاده متوفی         (    شھید و امور ایثارگران نمی باشد       

" ھمچنین بعضا ) .  نیاز بھ ارایھ معرفی نامھ از بنیاد مناطق تھران بزرگ دارند             
در سایت دانشگاه ھا ھنگام ثبت نام اولیھ ، درخواست اسکن معرفی نامھ از بنیاد      
درج گردیده کھ ضرورتی ندارد و در صورتی کھ در روند ثبت نام مشکلی                          

دانشجویان روزانھ دولتی    .  ایجاد می نماید ، اسکن کارت ایثارگری کافی است              
در خصوص دریافت کمک ھزینھ بھ ستاد شاھد و ایثارگر دانشگاه مراجعھ و                     

دانشجویان مشمول قانون تحصیل رایگان نیز در پایان ھر                   .  ثبت نام نمایند        
نیمسال ، وضعیت مالی خود را در سایت دانشگاه بررسی نموده و از پرداخت                   

در صورت مشاھده ھر گونھ          .  شھریھ از سوی بنیاد اطمینان حاصل نمایند                 
مغایرتی می بایست موضوع را از طریق امور مالی دانشکده پیگیری نموده و                  

الزم بھ  .  در صورت نیاز با بنیاد شھید منطقھ محل تحصیل تماس حاصل نمایند               
توضیح است ،  بر اساس قوانین مالی و ذیحسابی کشور ، شھریھ تحصیلی                            

 . سنوات قبل ، از محل اعتبارات سال جاری قابل پرداخت نمی باشد 

ستاد شاھد دانشگاه محل تحصیل نسبت بھ تشکیل کالس              :طرح تقویت بنیھ علمی        -
 . تقویتی برای دانشجویان شاھد و ایثارگر اقدام می نماید  ھای

دانشجویان شاھد و ایثارگر با مراجعھ بھ ستاد شاھد و ایثارگر             :طرح استاد مشاور      -
اساتید مشاور ،      .  دانشگاه محل تحصیل از این طرح بھره مند می شوند                            

دانشجویان را در خصوص مباحث آموزشی ، پژوھشی و فرھنگی راھنمایی                    
نموده و ضمن تقویت حس اعتماد بھ نفس ، بر حل مشکالت روحی و روانی                         

 . دانشجویان اھتمام می ورزند 

٩ 



و کانون ھای علمی    )  دانشگاه آزاد اسالمی    (  پژوھشی    –ھستھ ھای علمی      -
دانشجویان :    )دانشگاه ھای تحت پوشش وزارت علوم            (  فرھنگی ایثار      –

شاھد و ایثارگر با مراجعھ بھ ستاد شاھد و ایثارگر دانشگاه ھا و عضویت در                   
ھستھ ھا و کانون ھا ، در فعالیت ھای آموزشی ، پژوھشی ، فرھنگی و                                

فعالیت ھای فرھنگی        .  ورزشی بصورت داوطلبانھ شرکت می نمایند                       
دانشجویان شاھد و ایثارگر دانشگاه ھا شامل برگزاری اردو ، گردھمایی ،                      
جشنواره و مراسم مذھبی می باشد و توسط ستاد شاھد دانشگاه برنامھ ریزی و               

 .اجرا می گردد 

فرزندان و ھمسران شھدا ، آزادگان و فرزند و ھمسر آنان ،               :  جذب ھیات علمی      -
و باالتر می    %  ۵٠و باالتر و نیز فرزند و ھمسر جانبازان              %  ٢۵جانبازان  

نحوه .  توانند از سھمیھ ایثارگران در جذب اعضای ھیات علمی استفاده نمایند               
اعمال سھمیھ مزبور ، شرکت در فراخوان جذب و انتخاب گزینھ ایثارگری در       
. فرم ثبت نام می باشد و نیاز بھ مراجعھ بھ بنیاد و دریافت معرفی نامھ نیست                    

زمان ثبت نام در فراخوان ھا توسط وزارتین علوم و بھداشت یا دانشگاه آزاد                  
 . اسالمی اعالم می گردد 

 

ویژه دانشجویان شاھد و ایثارگر         تسھیالت آموزشی اطالعات الزم در خصوص       -
را از طریق ستاد شاھد دانشگاه و یا معاونت                     ...  از قبیل حذف شاھد و             

 . پیگیری نمایید ) دانشگاه ھای فاقد ستاد شاھد ( آموزشی 

فرصت مطالعاتی ،      حوزه آموزش عالی بنیاد ھیچگونھ کمک ھزینھ ای بابت                       -
فعالیت ھای پژوھشی ، ھزینھ ھای پایان نامھ تحصیلی ، ارایھ مقاالت ،                            

 . پرداخت نمی نماید  ...اختراعات و 

توسط بنیاد    شھریھ تحصیلی شاغلین بھ تحصیل در دانشگاه ھای خارج از کشور             -
" الزم بھ توضیح است صرفا    .  شھید و امور ایثارگران قابل پرداخت نمی باشد          

دانشجویان غیر بورسیھ مقطع دکتری تخصصی و فوق تخصص خارج از              بھ  
 .ریال کمک ھزینھ پرداخت می شود  ٧/٠٠٠/٠٠٠ھر نیمسال  کشور

١٠ 



 

کمک ھزینھ ای نیز بابت       در اختیار نداشتھ و   امکانات خوابگاھی   بنیاد شھید ھیچگونھ      -
می بایست   "  دانشجویان پرداخت نمی نماید و دانشجویان گرانقدر صرفا                  اسکان

الزم بھ توضیح است آدرس      .  موضوع را از دانشگاه محل تحصیل پیگیری نمایند            
) تحت عنوان پانسیون ھای دانشجویی       (  خوابگاه ھای خودگردان بخش خصوصی       

برخی از خوابگاه ھای خودگردان ، آدرس        .  از طریق اینترنت قابلیت جستجو دارد       
این "  و شماره تماس خود را در اختیار بنیاد تھران بزرگ قرار داده اند کھ اوال                         

بنیاد مسئولیتی در قبال دانشجویان معرفی شده بھ خوابگاه ھای فوق نداشتھ و                             
 . شھریھ آن نیز بھ عھده دانشجو می باشد "ثانیا

تھیھ لب تاب ، بن کتاب و نیز خرید                 بنیاد شھید ھیچگونھ کمک ھزینھ ای در قالب              -
 . پرداخت نمی نماید  لوازم التحریر

دانشجویان گرانقدر شاھد و ایثارگر پس از فراغت از تحصیل می بایست با در دست                     -
داشتن اصل و تصویر مدرک تحصیلی بھ حوزه آموزش عالی بنیاد محل تحصیل                   

. آنان در سیستم سجایا اقدام گردد            فارغ التحصیلی   ثبتمراجعھ نموده تا نسبت بھ        
سال سپری شده باشد ،         ٢در صورتی کھ از زمان فراغت از تحصیل ، بیش از                   

الزم بھ   .  ثبت فارغ التحصیلی در کلیھ مناطق تھران بزرگ بالمانع می باشد                          
توضیح است چنانچھ رشتھ تحصیلی دانشجو در سیستم سجایا اشتباھی ثبت شده                       

حوزه آموزش عالی بنیاد محل تحصیل می تواند نسبت بھ اصالح آن             "  باشد ، صرفا  
 . اقدام نماید 

١١ 



 دانشگاههاي تحت پوشش   نام کارشناس منطقه 

روابط بین الملل وزارت امور خارجه  -علوم پزشکی شهید بهشتی  -شهید بهشتی   خانم وردیان  1
 آزاد  سما ازگل -غیر انتفاعی فاران  -

خانم ها عبدالهی ، هادي        2
 و امینی 

 -صدا و سیما  -غ ا  مهر البرز -نسیبه  -صنعت نفت  -تربیت مدرس   -صنعتی شریف 
 آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي    -سماء تهرانسر    -صنعت هوایی 

 خانم  جبلی  3
-ش شمسی پور  -عدالت  -) عج ( علوم پزشکی بقیه اهللا -علوم بهزیستی  و توانبخشی 

 -سما شریعتی  -واحد دندان پزشکی / واحد علوم دارویی/ آزاد اسالمی واحد تهران پزشکی 
 غ ا خاتم 

 آزاد اسالمی واحد تهران شمال  خانم  ها شهابی و جعفري  4

5-22 خانم ها  ا براهیمی و  
 سما کن -سما جنت آباد   -آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات   -عالمه طباطبایی  بیگدلی آقاي علی جعفر

6-7  آقاي عطابخشیان 

علوم قضایی   -مجازي نور طوبی -خوارزمی  -صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 
 -سازمان جغرافیایی ارتش   -واحد خواهران/ واحد برادران) ع(امام صادق -

/ تربیت معلم شرافت -غیرانتفاعی صدرا و آل طه و هنر پارس و اصول الدین 
نهج / علوم شناختی/ پژوهشکده معماري و شهر سازي نظر    -شهید باهنر 

 علوم انسانی/ البالغه 

    -مالک اشتر -تربیت دبیر شهید رجایی  -) ع(امام حسین  -علم و صنعت    خانم حسینی کامل  8
 عالی دفاع ملی 

9-21 آزاد اسالمی واحد تهران  -علوم پزشکی ایران  -علوم پزشکی تهران  -تهر ان   آقاي رعایت خواه 
 غ ا ارشاد  -صنعت هواپیمایی  -شهید ستاري  -غرب 

10-11  خانم ها نصیري و کاظمی  
          -علوم انتظامی سوره        -علوم پزشکی ارتش   -)  س( الزهرا   -هنر تهران          

حـوزه    -مذاهب اسالمی     -آزاد اسالمی واحد مجازي الکترونیکی   -علم و فرهنگ 
 علوم و فنون قرآن   -کوثریه 

12-13  غ ا  رفاه -آزاد اسالمی واحد تهران جنوب   خانم میر احمدي  

 غیرانتفاعی ابرار -مدرسه عالی شهید مطهري  -صنعتی امیر کبیر  -شاهد    هدایت -خانم ها بشارتی  14

آقایان بدري و تیموري       15
 )واحدهاي تهران بزرگ( دانشگاه جامع علمی و کاربردي     خانم سالک پور

16-19  بالل حبشی    -واحد هاي پیام نور تهران بزرگ   آقاي آقانوري  

دانشجویان شاھد و ایثارگر شاغل بھ تحصیل در موسسات آموزش عالی جدید التاسیس بر اساس منطقھ 
 شھرداری دانشگاه محل تحصیل بھ بنیاد منطقھ مربوطھ مراجعھ نمایند  

 اطالعات همکاران حوزه آموزش عالی مناطق و دانشگاه  هاي تحت پوشش
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 شماره تماس  آدرس منطقه 

 خیابان شھید تقی رفعت ) تجریش ( خیابان شریعتی نرسیده بھ  میدان قدس  1
22736710 

 2133داخلی 

نبش ( خیابان دکتر قریب  -میدان انقالب اسالمی ابتدای خیابان آزادی  2
 بین خیابان فرصت و  شباھنگ) دانشکده دامپزشکی دانشگاه تھران 

66919004-6  

 نبش کوچھ داد   -) باالتر از ایستگاه مترو ( بعد از پل صدر  -شریعتی  3
22209402 
22202835 

 چھار راه سید الشھدا   -خیابان جشنواره  -فلکھ دوم تھران پارس  4
77341221  
77348483 

2533داخلی  

5-22  -سمت راست ) تره بار صادقیھ ( خیابان خسرو  -خیابان ستارخان  
 جنب رستوران گل سرخ    -چھار راه پاک  -خیابان سازمان آب شرقی 

44240210 

6-7  روبروی خیابان ترکمنستان  -خیابان ملک  -خیابان شریعتی  
77604480       
77500691 

خیابان  -خیابان شھیدطاھر خانی  -خیابان ھنگام  -میدان رسالت  8
 جنب شھرداری منطقھ چھار ٢١شماره  -ترابی 

77206242 
 2833داخلی 

9-21 روبروی ورودی غربی دانشگاه تھران -آذر  ١۶خیابان  -خیابان انقالب  
 روبروی ستاد شاھد دانشگاه تھران   ١۶شماره  -خیابان ادوارد براون  -

66973950-1  

10-11 نرسیده بھ تقاطع امام  -انتھای خیابان باستان  -خیابان جمھوری  
 ۶۵٨پالک  -نبش کوچھ نوش آبادی  -خمینی 

 
66192457 

12-13  -خیابان مجاھدین اسالم  -میدان شھدا  -شھریور  ١٧خیابان  
 روبروی مجتمع مسکونی بھنام 

33508619 
5-33519690 

بعد از بانک  -پایین تر از میدان شھدا  -شھریور  ١٧خیابان  14
 مسکن 

33781231-2  

 ، خیابان ھانی، نبش مسلم ۶و ۵خیابان پیروزی، بلوار ابوذر،بین پل  15
3-33846661  

33848222 

16-19 55180267-9 ٣٠٧خیابان شھید رجایي میدان بھشت خیابان ابریشم پالك     

١٣ 



 شماره تماس دانشگاه شماره تماس دانشگاه شماره تماس دانشگاه

دانشگاه 
 تھران

66400024 
66493673 
61113678 

 66408230 دانشگاه ھنر
دانشگاه علوم 
بھزیستی و 

 توانبخشی
22180105 

دانشگاه 
 شھید بھشتی

29902202  
29902218 

شھید شمسی 
دانشگاه علوم  77558392 پور

 82483552 پزشکی بقیھ اهللا

دانشگاه 
 )س(الزھرا

 
88041573 

پیام نور استان 
 تھران

88903310 
88491368 
88903177 

 

دانشگاه علوم 
 43822392 پزشکی ارتش

 دانشگاه 

امام حسین 
 )ع(

دانشگاه علوم  77104877
 قضائی 

66707024 
66706546 

دانشگاه صنعتی 
 امیر کبیر

66400603 
66402175 

دانشگاه 
 تربیت مدرس

82883112 
82884186 

دانشگاه تربیت 
دبیر شھید 

 رجایی

22970060 
 2563داخلی

دانشگاه صنعتی 
خواجھ نصیر 

 الدین طوسی
88881131 

دانشگاه 
دانشگاه علوم  88306653 خوارزمی

 پزشکی تھران
81633492 
81633487 

دانشگاه صنعتی 
 66164801 شریف

دانشگاه 
 شاھد

 
51215113 

علوم پزشکی 
دانشگاه علم و  88622681 ایران

 صنعت ایران

77454500 

77454501 
77240409 

دانشگاه 
عالمھ 

 طباطبایی
44737540 

دانشگاه علوم 
پزشکی شھید 

 بھشتی
6-22439925 دانشگاه صنعتی  

 22970211 مالک اشتر

 شماره تماس ستاد شاھد و ایثارگر دانشگاه ھای تھران

١۴ 



 شماره تماس دانشگاه شماره تماس دانشگاه شماره تماس دانشگاه
دانشگاه امام 

پردیس ) ع(صادق 
 براداران

88561586 

5-88094001  

دانشگاه ازاد 
اسالمی واحد  سما 

 تهرانسر
غیر انتفاعی  44515926

 44351864 صدرا

دانشگاه امام 
پردیس ) ع(صادق 

 خواهران

2-22094901  

226داخلی  

دانشگاه ازاد 
اسالمی واحد 
 تهران غرب

غیر انتفاعی  220640501
 آل طه

44320649 
44320650 

دانشگاه جامع 
علمی کاربردي 
 استان تهران

42573502 
دانشگاه ازاد 
اسالمی واحد 
 )تهران پزشکی

7-22006660  

22614980 
غیر انتفاعی 
 اصول الدین

88934711 
88934036 

دانشکده علوم 
انتظامی نیروي 

 انتظامی
48931767 

دانشگاه ازاد 
اسالمی واحد 
 دندانپزشکی

22580932 
غیر انتفاعی 

ارشاد 
 دماوند

66482606 
 164داخلی 

دانشگاه ازاد 
اسالمی واحد 
 تهران شمال

77317883 
دانشگاه ازاد 

اسالمی واحد علوم 
 دارویی

غیر انتفاعی  22600037
 22073664 ابرار

دانشگاه ازاد 
اسالمی واحد علوم 

 و تحقیقات
44865357 

دانشگاه ازاد 
اسالمی واحد 
 الکترونیک

1-42863000 غیر انتفاعی  
 88001511 مهرالبرز

دانشگاه ازاد 
اسالمی واحد 
 تهران جنوب

 غیر انتفاعی سوره 88833108
663789467 
66378951 
66879293 

غیر انتفاعی  
مجازي نور 
 طوبی

61017102 

دانشگاه ازاد 
اسالمی واحد 
 تهران مرکزي

دانشگاه علم و  66567834
 فرهنگ

44238171 
 254داخلی 
 

غیر انتفاعی 
 89174005 خاتم

دانشگاه ازاد 
اسالمی واحد 

تهران سما جنت 
 آباد

غیر انتفاعی  88497845 دانشگاه عدالت 44809897
88330904-6 پارس  
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 شماره تماس ، آدرس و پست الکترونیک حوزه آموزش عالی بنیاد تھران بزرگ 

 شماره تماس نام و نام خانوادگی مسئولیت

 ٨٨٨٢١۴٢٣ آقای  تیموری نقل و انتقاالت  دانشجویی

 ٨٨٨٣٠۴۴۵ آقای  خرقانی سھمیھ آزمون ھای آموزش عالی

 e.elahi@tehran.isaar.ir پست الکترونیک

 :  درسآ

 میدان ھفتم تیر ، کوچھ شاھد ، نبش کوچھ مروارید 

 بنیاد تھران بزرگ  ٣ساختمان شماره 

 طبقھ چھارم 

١۶ 
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 میدان ھفتم تیر ، کوچھ شاھد  نبش کوچھ مروارید  : آدرس 

 بنیاد تھران بزرگ ، طبقھ چھارم ٣ساختمان شماره 


