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ت ، تولید علم کنید، به سراغ مرزهای دانش بروید،  
انتظار من از شما جوانها و اساتید این اس

د.  با کار و تالش می شود از مرزهایی که امروز  دانش دارد ، عبور کرد.
 فکر کنید . کار کنی

”

امام خامنه ای

“

 



 

 

  تسهیالت رفاهی 

: دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و  مشمولین دریافت شهریه یا کمک هزینه

% و باالتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و 52فرزندان شهدا، جانبازان 

فرزندان آنان که در یکی از مقاطع تحصیلی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

 مورد تایید مراجع ذیصالح مشغول به تحصیل هستند.

  سقف سنوات پرداخت شهریه

 کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 

 نیمسال تحصیلی 4

 -) دوره های پودمانی علمی 

 کاربردی حداکثر هفت پودمان(

 کارشناسی پیوسته

 نیمسال تحصیلی  8

) برای رشته های فنی و مهندسی و کشاورزی 

یک نیمسال و برای دانشجویان پیام نور دو 

 نیمسال تحصیلی اضافه می شود (

 کارشناسی ارشد پیوسته 

 نیمسال تحصیلی 25

 کارشناسی ارشد ناپیوسته

 نیمسال تحصیلی 4 

 دکتری حرفه ای پزشکی

 نیمسال تحصیلی 24 

 دکتری حرفه ای دامپزشکی

 نیمسال تحصیلی 25 

 دکتری پیوسته 

 نیمسال تحصیلی 22 

 ph.dدکتری 

 نیمسال تحصیلی 8

 تخصص پزشکی 

 نیمسال تحصیلی 21

 فوق تخصص 

 نیمسال تحصیلی 2

 توجه : پرداخت شهریه ترم تابستان مشمول سقف سنوات نمی باشد.
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 نکات مهم 

مشمولین دریافت تسهیالت صرفا می توانند از یکی از خدمات و تسهیالت رفاهی -

 )کمک هزینه یا شهریه( برخوردار گردند.

 پرداخت شهریه ترم مشروطی بعهده دانشجو می باشد.-

 مشروطی در ترم تابستان نیز بر عهده دانشجو است.()-

شهریه تحصیلی مشمولین شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بین الملل -

داخل دانشگاه های دولتی یا غیر دولتی و شهریه ظرفیت مازاد دانشگاه های علوم 

پزشکی ،حداکثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد 

اسالمی داخل کشور محاسبه و پرداخت می شود و باقیمانده شهریه بر عهده 

 دانشجو است. شهریه تحصیلی دوره های پژوهش محور قابل پرداخت نمی باشد . 

دانشجویان شاهد وایثارگر در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار می توانند از تسهیالت -

استفاده نمایند ) حتی فارغ التحصیالن دوره روزانه دانشگاه های دولتی ( . فارغ 

التحصیالن مدارک باالتر که تمایل دارند در یک مقطع پائین تر یا همان مقطع قبلی 

مجددا تحصیل نمایند )چه از خدمات و تسهیالت دانشجوئی بنیاد استفاده کرده باشند 

 چه نکرده باشند( مشمول دریافت شهریه نمی شوند.

فارغ التحصیالن )دانشگاه دولتی و غیردولتی( مقطع کارشناسی که مجددا قصد ادامه -

ترم و فارغ التحصیالن مقطع  6تحصیل درمقطع دکتری حرفه ای را دارند فقط 

ترم می توانند از خدمات شهریه بنیاد استفاده نمایند و  5کارشناسی ارشد صرفا" 

دانشجویان دوره روزانه که -شهریه  ترم های  باقیمانده بر عهده دانشجو می باشد. 

در موعد مقرر موفق به فارغ التحصیلی نمی شوند وبابت ترم های مازاد می 

بایست شهریه پرداخت نمایند ، شهریه این دانشجویان توسط بنیاد قابل پرداخت نمی 

 باشد.

شهریه دانشجویان دوره روزانه که بابت مهمان شدن در دانشگاه دیگر پرداخت می -

 نمایند توسط بنیاد قابل پرداخت نمی باشد.

 شهریه ترم تابستان دانشجویان دوره روزانه توسط  بنیاد قابل  پرداخت  نمی باشد..-

ماه 6% و فرزند و همسر آنان و آزادگان کمتراز 52شهریه تحصیلی جانبازان زیر-

% تخفیف توسط دانشگاه ها )حسب 01اسارت و فرزند و همسر آنان در قالب 

 برنامه ششم توسعه ( اعمال می گردد.
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 جدول پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان وطالب شاهد و ایثارگر

 مبلغ مقطع تحصیلی مبلغ مقطع تحصیلی

 کاردانی

 سطح یک حوزه
 ریال 0444444 دکترای تخصصی ریال0011111

 کارشناسی

 سطح دو حوزه 
 ریال 0011111

 دکترای غیرپزشکی

 سطح چهار
 ریال 0444444

 کارشناسی ارشد

 سطح سه حوزه
 ریال 0444444 فوق تخصص و فلوشیب ریال 0611111

 ریال 0611111 دکترای حرفه ای

 دانشجویان غیر بورسیه 

مقطع دکتری تخصصی و فوق 

 تخصص خارج از کشور

 ریال 0444444

 پرداخت کمک هزینه تحصیلی در هر نیمسال یک بار ومنوط به تامین اعتبار می باشد.تبصره: 
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 ب ( سهمیه شاهد و ایثارگر در آزمون های آموزش عالی

سهمیه ایثارگران در کلیه مقاطع تحصیلی )کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی( 

% و باالترو آزادگان(اعمال می گردد. 52برای آزادگان معزز ،فرزندان و همسران )شهدا،جانبازان 

% نمره 01% می باشد که می بایست داوطلبان حداقل 52سهمیه ایثارگران برای ظرفیت هر کد رشته 

یند.                                                              آخرین فرد قبول شده در حالت عادی را کسب نما  

                                                                                                                         

سهمیه خانواده شهدا شامل)خواهران،برادران و والدین شهدا( بوده و فقط در آزمون سراسری سازمان  

سنجش آموزش کشور و دانشگاههای جامع علمی کاربردی وپیام نور اعمال می گردد . سهمیه خانواده 

شهدا در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی و نیز کلیه مقاطع دانشگاه آزاد اسالمی  اعمال  

 نمی شود                                                                                                                     

% ایثارگران درآزمونهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت،درمان و آموزش 5اعمال سهمیه 

  6931پزشکی،سراسری و آزمون فنی و حرفه ای سازمان سنجش آموزش کشور سال

%،همسران و فرزندان آنان که 52کلیه داوطلبان مشمول قانون برنامه ششم توسعه جانبازان زیر 

متقاضی استفاده از سهمیه در آزمون سراسری،فنی و حرفه ای و کارشناسی ارشد وزارت 

های انجام شده با سازمان سنجش  هستند مطابق هماهنگی 2036بهداشت،درمان و آموزش پزشکی سال 

آموزش کشورو وزارت بهداشت این قانون برای آزمون سال جاری اجرا خواهد شد.                       

                                                                                    

% سهمیه ورود به دانشگاه  2برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران،  31مطابق ماده 

% و همسران و فرزندان آنان و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل 52برای جانبازان زیر 

ماه حضور داوطلبانه در جبهه اختصاص یافته است.                                                           شش  

قانون جامع  01% ایثارگران )مشمولین ماده 52عالوه بر سهمیه مذکور در صورتی که سهمیه 

%، همسران و 52رسانی به ایثارگران و اصالح بعدی آن، تکمیل نگردد جانبازان زیر  خدمات

ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط  فرزندان آنان، فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش

% ایثارگران هم بهره مند شوند.                   52توانند از مانده ظرفیت خالی  الزم را داشته باشند می

                                                                                  

                 

% حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای 07الزم بذکر است کسب حداقل 

.ها و مقاطع تحصیلی پزشکی وغیرپزشکی الزامی است رشته  

 

4 



 

 

 

:آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر،یکبار در رشته های تبصره

تحصیلی دوره روزانه آزمون سراسری پذیرفته شده اند،اعم از اینکه از رشته قبولی 

انصراف داده و یا در رشته قبولی ثبت نام کرده و یا نکرده باشند،حق استفاده مجدد از 

سهمیه مذکور را در آزمون سراسری نخواهند داشت. بر اساس مصوبه پنجاه و چهارمین 

جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور،آن دسته از داوطلبان سنوات قبل که با استفاده 

از سهمیه های شاهد و ایثارگر در ردیف پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دوره های 

شبانه و نیمه حضوری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی،دانشگاه پیام نور،موسسات 

آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی و یا دوره های مجازی و بین الملل قرار گرفته 

اند، در صورت انصراف از رشته قبولی خود فقط یکبار،مجاز به استفاده مجدد از سهمیه 

ایثارگران خواهند بود. پذیرفته شدگان آزمون های سراسری پزشکی و غیر پزشکی ، 

کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی در صورت عدم ثبت نام و یا 

باشند                                                  انصراف ، مجاز به استفاده مجدد سهمیه می   

 

 تذکر مهم: 

داوطلبان معزز شاهد و ایثارگر برای استفاده از سهههمهیهه ایهثهارگهران نهیهازی بهه دریهافهت 

رقمی از بنیاد ندارند و فقط می بایست گزینه مهربهوط بهه  25معرفی نامه و یا کد رهگیری 

نوع ایثارگری خود را در فرم تقاضا نامه ثبت نام آزمون عالمتگذاری نهمهایهنهد.افهرادی کهه 

در آزمون دکتری تخصصی دعوت به مصاحبه می شوند ، نیاز به دریافت معرفی نامه از 

بنیاد و ارایه به دانشگاه ها ندارند .الزم به توضیح است ، سهمیه شاهد و ایهثهارگهر آزمهون 

وکالت به حوزه آموزش عالی بنیاد مرتبط نمی باشد و در این خصوص در صورت نیاز با 

 . معاونت تعاون بنیاد تماس حاصل گردد
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ج ( مشاوره انتخاب رشته داوطلبان آزمون های آموزش عالی و پایش 

 تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر 

 

مشاوره انتخاب رشته در مقاطع : کارشناسی و کارشناسی ارشد سازمان سنهجهش کشهور 

 و نیز دکتری تخصصی

 

 فرآیند ارایه مشاوره انتخاب رشته آزمون سراسری

برگزاری جلسه مشاوره گروهی برای کلیه مدارس شاهد تهران ، دراردیهبهههشهت   -

 ماه

برگزاری جلسه مشاوره گروهی و تعیین نوبت مشهاوره فهردی بهرای داوطهلهبهان  -

 ،پس از اعالم نتایج اولیه آزمون                    

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

زمان و مکان برگزاری جلسات مشاوره گرروهری و فرردی از قرریرت سرایرت ایر رار     -     

مدارس شاهد و نیز حوزه آموزش عالی مناقت و ستراد ترهرران برزرال اقرالن رسرانری مری 

 شود .

 مباحث قابل ارایه در جلسات مشاوره 

مقایسه تراز علمی داوطلبان با تراز علمی سال قبهل و ایهنهکهه داوطهلهب شهاههد و 

ایثارگر با تراز مشابه در سال قبل ، چه رشته ای و در کدام دانشگاه پذیرفتهه 

بدیهی است این بدان معنی نمی باشد که داوقلب در آزمون سرال شده است . 

جاری نیز حتما" در همان رشرتره و دانشر راه پرذیررفرتره خرواهرد شرد و در 

صورت عدم قبولی داوقلب در رشته و دانش راه مرورد نر،رر   هریر ر رونره 

  مسئولیتی متوجه مشاوران و یا بنیاد نمی باشد .
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مشاوران برای داوطلبان انتخاب رشته نمی کنند بلکه نکاتی را از قبیل توجه به 

 عالقه مندی ، توانمندی ، بازار کار و ادامه تحصیل و ... توصیه می نمایند .

 

آشنایی داوطلبان با رشته ها و گرایش ههای تهحهصهیهلهی و نهیهز سهطهح عهلهمهی  -

 دانشگاه ها توسط دانشجویان برتر شاهد و ایثارگر دانشگاه های تهران 

 آشنایی داوطلبان با شرایط نقل و انتقال  -

رفع ایرادات سهمیه شاهد و ایثارگر برای داوطلبانی که سهمیه آنان توسط  -

 سازمان  سنجش لحاظ نشده است . 

 آشنایی داوطلبان با خدمات پرداخت شهریه توسط بنیاد  -
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ها
 اه 

ش
دان

 

 نحوه اقدام زمان ضوابط و اولویت ها

ت
ش

هدا
ت ب

وزار
 

%01اولویت با فرزند شهید،جانباز 

،همسر شهید،فرزندوهمسرجانباز 

%وآزاده 63تا52%،جانباز 01

%21،فرزندوهمسرجانبازباالی 

وفرزندوهمسرآزاده ،اگرظرفیت 

موجود باشدفرزندوهمسرجانباز 

%نیز ازآنبهره مندمی 43تا52

گردند.ترازعلمی برای ورودیهای 

جدید ومعدل کل دانشگاه وعدم 

مشروطی برای ورودیهای سنوات 

 قبل .

جنسیت،تاهل ،اولویت باورودیهای 

 جدید نسبت به ورودی قدیم .

ورودی های 

 جدید 

از زمان اعالم 

 2نتایج به مدت 

 روز 

ورودی های قدیم 

تیر تا اوایل  22

 مرداد 

) زمان نقل و 

انتقاالت توسط 

وزارتین علوم و 

بهداشت اعالم 

 می گردد (

مهههراجهههعهههه بهههه اداره 

آمههوزش عههالههی بههنههیههاد 

تهههههههران بهههزر  در 

 موعد مقرر

 و تکمیل فرم مربوطه

وم
عل

ت 
وزار

 

 ثبت نام در سایت   

portal.saorg.ir 

               
ی

الام
س

 اه آزاد ا
ش

دا
 

 نوع ایثارگری 

)اولویت با فرزند و همسهر شهههیهد ، 

آزادگان و فهرزنهد و ههمهسهرآنهان و 

% وفههرزنهد و 52جهانهبههازان بهاالی 

همسر آنهان مهی بهاشهد . ضهمهنها"در 

% و 52% تا 2خصوص جانبازان 

فرزند و همسرآنان و نیز خهواههران 

و برادران شهدا صرفا" مهمهانهی از 

 نیمسال دوم قابل اقدام می باشد(، 

 وضعیت تحصیلی ، جنسیت ، تهاههل 

 تغییر رشته : از نیمسال دوم

ورودی های 

 جدید 

از زمان اعالم 

 2نتایج به مدت 

 روز 

 

 ورودی های قدیم 

اول آذر و اول 

 خرداد ماه

 اطالع رسانی - 

esargaran.iau.ir 

 

ثبت نام در سایت         -

Monada.iau.ir 

 نقل و انتقاالت دانشجویی د ( 
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ها
 اه 

ش
دان

 

ضوابط و 

 اولویت ها
 نحوه اقدام زمان

ی
ی کاربرد

علم
ع 

جام
 اه 

ش
دان

 

 نوع ایثارگری 

و وضعیت 

 علمی

 ورودی های جدید : 

از زمان اعالم نتایج به 

 روز  2مدت 

 

 22ورودی های قدیم : 

 تیر تا اوایل مرداد

اداره کل امور ایثارگران 

 دانشگاه جامع علمی کاربردی 

 

 خیابان انقالب 

 نرسیده به میدان فردوسی  

 جنب پل حافظ 

توجه : زمان های اعالم شده ، تقریبی بوده و بر اساس تجربیات سنوات قبل می باشد و 

 زمان دقیق توسط مبادی ذیربط اعالم می شود

الزم به توضیح است با توجه به محدودیت ظرفیت نقل و انتقال دانشگاه ها ، امکان انتقال 

 کلیه متقاضیان مقدور نمی باشد .

از طریق سایت اعالم شده صورت مهی گهیهرد . مهمانی دانشجویان دانش اه آزاد اسالمی 

از طریق معاونت های آموزشی دو دانشگاه مبدا و مقصهد در مهمانی دانش اه های دولتی 

 صورت موافقت دو دانشگاه قابل پیگیری می باشد . 

با توجه به ظرفیت محدود نقل و انتقال رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی و آمار 

درصد ، بسیار ناچیز می باشد .  04تا  52باالی متقاضیان ، احتمال انتقال فرزند و همسر جانباز 

  لذا در زمان انتخاب رشته دقت الزم به عمل آید .
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 ه ( سایر موارد :

:   فرآیند ارایه خدمات و نحوه تعامل دانشگاه ها و بنیاد شهید و امور ایثارگران                        -

به  اصل و کپی کارت ای ارگریدانشجویان دانشگاه های دولتی با در دست داشتن 

ستاد شاهد دانشگاه محل تحصیل مراجعه نموده تا در لیست دانشجویان شاهد و 

ایثارگر قرار گیرند . دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشگاه پیام نور ، 

موسسات غیر انتفاعی و دانشگاه علمی کاربردی می بایست با ارائه اصل و 

محل تحصیل مراجعه  واحد امور مالی دانشکدهتصویر کارت ایثارگری به 

نموده تا در لیست دانشجویان شاهد و ایثارگر قرار گیرند . بر اساس هماهنگی 

نیاز به ارائه معرفی نامه از سوی بنیاد به عمل آمده با دانشگاه های تهران ، 

) فرزندان و همسران جانباز و آزاده متوفی  شهید و امور ای ارگران نمی باشد

نیاز به ارایه معرفی نامه از بنیاد مناطق تهران بزر  دارند ( . همچنین بعضا" 

در سایت دانشگاه ها هنگام ثبت نام اولیه ، درخواست اسکن معرفی نامه از بنیاد 

درج گردیده که ضرورتی ندارد و در صورتی که در روند ثبت نام مشکلی 

ایجاد می نماید ، اسکن کارت ایثارگری کافی است . دانشجویان روزانه دولتی 

در خصوص دریافت کمک هزینه به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه مراجعه و 

ثبت نام نمایند . دانشجویان مشمول قانون تحصیل رایگان نیز در پایان هر 

نیمسال ، وضعیت مالی خود را در سایت دانشگاه بررسی نموده و از پرداخت 

شهریه از سوی بنیاد اطمینان حاصل نمایند . در صورت مشاهده هر گونه 

مغایرتی می بایست موضوع را از طریق امور مالی دانشکده پیگیری نموده و 

در صورت نیاز با بنیاد شهید منطقه محل تحصیل تماس حاصل نمایند . الزم به 

توضیح است ،  بر اساس قوانین مالی و ذیحسابی کشور ، شهریه تحصیلی 

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

ستاد شاهد دانشگاه محل تحصیل نسبت به تشکیل کالس  قرح تقویت بنیه علمی : -

 تقویتی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر اقدام می نماید .  های

دانشجویان شاهد و ایثارگر با مراجعه به ستاد شاهد و ایثارگر  قرح استاد مشاور : -

دانشگاه محل تحصیل از این طرح بهره مند می شوند . اساتید مشاور ، 

دانشجویان را در خصوص مباحث آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی راهنمایی 

نموده و ضمن تقویت حس اعتماد به نفس ، بر حل مشکالت روحی و روانی 

 دانشجویان اهتمام می ورزند . 
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  پژوهشی ) دانش اه آزاد اسالمی ( و کانون های   –هسته های علمی

:  فرهن ی ای ار ) دانش اه های تحت پوشش وزارت علوم (  –علمی 

دانشجویان شاهد و ایثارگر با مراجعه به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و 

عضویت در هسته ها و کانون ها ، در فعالیت های آموزشی ، پژوهشی ، 

فرهنگی و ورزشی بصورت داوطلبانه شرکت می نمایند . فعالیت های 

فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها شامل برگزاری اردو ، 

گردهمایی ، جشنواره و مراسم مذهبی می باشد و توسط ستاد شاهد دانشگاه 

 برنامه ریزی و اجرا می گردد .

 

  فرزندان و همسران شهدا ، آزادگان و فرزند و همسر آنان جذب هیات علمی :

% و باالتر می 52% و باالتر و نیز فرزند و همسر جانبازان 22، جانبازان 

توانند از سهمیه ایثارگران در جذب اعضای هیات علمی استفاده نمایند . نحوه 

اعمال سهمیه مزبور ، شرکت در فراخوان جذب و انتخاب گزینه ایثارگری 

در فرم ثبت نام می باشد و نیاز به مراجعه به بنیاد و دریافت معرفی نامه 

نیست . زمان ثبت نام در فراخوان ها توسط وزارتین علوم و بهداشت یا 

 دانشگاه آزاد اسالمی اعالم می گردد . 

 

ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر از  تسهیالت آموزشیاطالعات الزم در خصوص -

قبیل حذف شاهد و ... را از طریق ستاد شاهد دانشگاه و یا معاونت آموزشی 

 ) دانشگاه های فاقد ستاد شاهد ( پیگیری نمایید . 

فرصت مطالعاتی   فعالیت ای بابت کمک هزینه حوزه آموزش عالی بنیاد هیچگونه -

 های پژوهشی   هزینه های پایان نامه تحصیلی   ارایه مقاالت   اختراعات و ...

 پرداخت نمی نماید . 

توسط بنیاد  شهریه تحصیلی شاغلین به تحصیل در دانش اه های خارج از کشور-

شهید و امور ایثارگران قابل پرداخت نمی باشد . الزم به توضیح است صرفا" به 

 دانشجویان غیر بورسیه مقطع دکتری تخصصی و فوق تخصص خارج از کشور

 لایر کمک هزینه پرداخت می شود . 001110111هر نیمسال 
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کمک هزینه ای نیز بابت  در اختیار نداشته وامکانات خواب اهی بنیاد شهید هیچگونه  -

دانشجویان پرداخت نمی نماید و دانشجویان گرانقدر صرفا" می بایست  اسکان

موضوع را از دانشگاه محل تحصیل پیگیری نمایند . الزم به توضیح است آدرس 

خوابگاه های خودگردان بخش خصوصی ) تحت عنوان پانسیون های دانشجویی ( 

از طریق اینترنت قابلیت جستجو دارد . برخی از خوابگاه های خودگردان ، آدرس 

و شماره تماس خود را در اختیار بنیاد تهران بزر  قرار داده اند که اوال" این 

بنیاد مسئولیتی در قبال دانشجویان معرفی شده به خوابگاه های فوق نداشته و 

 ثانیا"شهریه آن نیز به عهده دانشجو می باشد . 

تهیه لپ تاپ   بن کتاب و نیز خرید  بنیاد شهید هیچگونه کمک هزینه ای در قالب -

 پرداخت نمی نماید .  لوازم التحریر

بر اساس هماهنگی به عمل آمده با دانشگاه های تهران ، دانشگاه ها اطالعات فارغ  -

التحصیالن گرانقدر شاهد و ایثارگر را در قالب لیست در موعد مقرر به بنیاد 

مناطق تهران بزر  ارسال نموده تا اطالعات فوق در سیستم سجایا ثبت گردد . 

لیکن چنانچه اطالعات برخی از دانش آموختگان در لیست های ارسالی از سوی 

دانشگاه ها لحاظ نشده باشد ، می بایست این عزیزان  با در دست داشتن اصل و 

تصویر مدرک تحصیلی به حوزه آموزش عالی بنیاد محل تحصیل مراجعه نموده تا 

آنان در سیستم سجایا اقدام گردد . در صورتی که از  فارغ التحصیلی  ثبتنسبت به 

سال سپری شده باشد ، ثبت فارغ التحصیلی  5زمان فراغت از تحصیل ، بیش از 

در کلیه مناطق تهران بزر  بالمانع می باشد . الزم به توضیح است چنانچه رشته 

تحصیلی دانشجو در سیستم سجایا اشتباهی ثبت شده باشد ، صرفا" حوزه آموزش 

 عالی بنیاد محل تحصیل می تواند نسبت به اصالح آن اقدام نماید . 
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 شماره تماس ، آدرس و پست الکترونیک حوزه  ستادی آموزش عالی بنیاد تهران بزرگ 

 شماره تماس عناوین  ردیف

1 

 خدمات آموزشی 

) آیین نامه های آموزشی ، نقل و انتقاالت دانشجویی  ، خدمات 
 … (طرح های استاد مشاور و تقویت بنیه علمی دانشجویان , 

44481888 

8 

 سهمیه آزمون های آموزش عالی 

 ) سهمیه ورود به دانشگاه ها (
44483888 

8 
هدایت تحصیلی ومشاوره انتخاب رشته به داوطلبان آزمون های 

 آموزش عالی و پایش تحصیلی دانشجویان 
44881441 

8 

 تسهیالت رفاهی 

 … () کمک هزینه و کمک شهریه تحصیلی  , 
44881441 

  e.elahi@tehran.isaar.ir پست الکترونیک:                               



 

 

 اسامی  کـــارشنــــاسان آموزش عالی  مناطق  بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ 

 نام دانشگاههای تحت پوشش  منطقه  نام کارشناس

  خانم وردیان 

غیر انتفاعی  -روابط بین الملل وزارت امور خارجه  -علوم پزشکی شهید بهشتی  -شهید بهشتی  

 آزاد  سما ازگل -فاران 

خانم ها عبدالهی ،  

 هادی 
 

 -نسیبه  -صنعت نفت  -تربیت مدرس   -صنعتی شریف    -آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی    

 سماء تهرانسر  -صنعت هوایی  -ص دا و سیما  -غ ا مجازی رایانه ای تهران -غ ا  مهر البرز

 خانم  ها 

 جبلی و مرادی

 

آزاد -شهید شمسی پور  -عدالت  -علوم پزشکی بقیه اهلل ) عج ( -علوم بهزیستی  و توانبخشی 

آزاد اسالمی واحد دندان پزشکی  -آزاد اسالمی واحد علوم دارویی -اسالمی واحد تهران پزشکی 

 حوزه علمیه حضرت زینب )س(شاهد-غ ا خاتم  -آزاد اسالمی سما شریعتی  -

خانم  ها جعفری و 

 شهابی 
  آزاد اسالمی واحد تهران شمال 

-خانم ها ابراهیمی 

آقای علی -بیگدلی 

 جعفر 

 

پژوهشگاه  -سما کن -سما جنت آباد    -عالمه طباطبایی -آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  

 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران-مهندسی ژنتیک

  آقای عطابخشیان

غ ا  صدراوهنر  -امام صادق)ع(  -و ایرانیان-غ ا مجازی نور طوبی-خوارزمی  -خواجه نصیر  

علوم قضایی   -تربیت معلم شرافت و شهید باهنر و شهدای مکه -وآل طه واصوال الدین-پارس

پژوهشکده معماری و شهر سازی نظر  -سازمان جغرافیایی ارتش  -پژوهشکده علوم انسانی  -

حوزه علمیه حضرت خدیجه)س(وحضرت معصومه)س(ورفیعه  -وعلوم شناختی و نهج البالغه

 المصطفی وامام حسین)ع(

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

  آقای رعایت خواه

شهید  -آزاد اسالمی واحد تهران غرب  -علوم پزشکی ایران  -علوم پزشکی تهران  -تهر ان  

 غ ا ارشاد دماوند  -صنعت هواپیمایی  -ستاری 

خانم ها نصیری و 

 کاظمی 
 

 -علم و فرهنگ  -سوره   -علوم انتظامی -علوم پزشکی ارتش  -الزهرا )س(  -هنر تهران    

 علوم و فنون قرآن   -حوزه کوثریه  -مذاهب اسالمی  -آزاد اسالمی واحد مجازی الکترونیکی 

 غ ا  رفاه -آزاد اسالمی واحد تهران جنوب    خانم میر احمدی 

 -خانم ها بشارتی 

 هدایت
    غ  ا   ابرار -مدرسه عالی شهید مطهری  -صنعتی امیر کبیر  -شاهد 

آقایان بدری و تیموری 

 و خانم سالک پور
    دانشگاه جامع علمی و کاربردی 

 بالل حبشی    -واحد های پیام نور تهران بزرگ    آقای آقانوری 



 

 

 اسامی  کـــارشنــــاسان آموزش عالی  مناطق  بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ 

 داخلی  شماره تماس  آدرس منــــاطــــق تــــهران بزرگ 

 خیابان شریعتی نرسیده به  میدان قدس ) تجریش ( خیابان شهید تقی رفعت 

 

 

 

خیابان دکتر قریب ) نبش دانشکده  -میدان انقالب اسالمی ابتدای خیابان آزادی 

 دامپزشکی دانشگاه تهران ( بین خیابان فرصت و  شباهنگ

     

 

 

    بعد از پل صدر ) باالتر از ایستگاه مترو ( سمت راست خیابان نبش کوچه داد  -خیابان شریعتی 

     چهار راه سید الشهدا   -خیابان جشنواره  -فلکه دوم تهران پارس 

خیابان سازمان آب  -خیابان خسرو ) تره بار صادقیه ( سمت راست  -خیابان ستارخان 

 55930244تلفن مستقیم   -چهار راه پاک جنب رستوران گل سرخ  -شرقی 

 

 



 

 انتهای خیابان ترکمنستان  -خیابان ملک  -خیابان شریعتی 
  

      

 

 92شماره  -خیابان ترابی  -خیابان شهیدطاهر خانی  -خیابان هنگام  -میدان رسالت 

 جنب شهرداری منطقه چهار

  

 

 

خیابان ادوارد  -روبروی ورودی غربی دانشگاه تهران -آذر  21خیابان  -خیابان انقالب 

 روبروی ستاد شاهد دانشگاه تهران   21شماره  -براون 
  

نبش کوچه  -نرسیده به تقاطع امام خمینی  -انتهای خیابان باستان  -خیابان جمهوری 

 146پالک  -نوش آبادی 

    

 

 

روبروی مجتمع مسکونی  -خیابان مجاهدین اسالم  -میدان شهدا  -شهریور  24خیابان 

 بهنام 

 

 4الی 
 

   بعد از بانک مسکن  -پایین تر از میدان شهدا  -شهریور  24خیابان 

 نبش مسلم  -خیابان هانی  -بین پل پنجم  و ششم  -بلوار ابوذر  -خیابان پیروزی 
 

  

 

   034خیابان شهید رجایی میدان بهشت خیابان ابریشم پالک  



 

 

 شماره تماس ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه های تهران

 شماره تماس دانشگاه شماره تماس دانشگاه شماره تماس دانشگاه

 دانش اه تهران

11533395 

11520140 

12220146 
 11536903 دانش اه هنر

دانش اه علوم 

بهزیستی و 

 توانبخشی

99263234 

دانش اه شهید 

 بهشتی

92239939  

92239926 
شهید شمسی 

 پور
دانش اه علوم  44446029

 پزشکی بقیه هللا
69560449 

 دانش اه الزهرا)س(
 

66352440 
پیام نور استان 

 تهران

66230023 

66522016 

66230244 

 

دانش اه علوم 

 پزشکی ارتش
50699029 

 دانش اه 

 )ن(امام حسین 

دانش اه علوم  44235644

 قضائی 

11434395 

11431451 
دانش اه صنعتی 

 امیر کبیر

11533130 

11539244 

دانش اه تربیت 

 مدرس

69660229 

69665261 

دانش اه تربیت 

دبیر شهید 

 رجایی

99243313 

 9410داخلی

دانش اه صنعتی 

خواجه نصیر 

 الدین قوسی

66662202 

دانش اه علوم  66031140 دانش اه خوارزمی

 پزشکی تهران

62100529 

62100564 
دانش اه صنعتی 

 شریف
11215632 

 دانش اه شاهد

 

42924922-

20 

علوم پزشکی 

 ایران
دانش اه علم و  66199162

 صنعت ایران

44545433 

44545432 

44953532 

دانش اه عالمه 

 قباقبایی
55404453 

دانش اه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

1-99502294 دانش اه صنعتی  

 مالک اشتر
99243922 



 

 

 شماره تماس ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه های تهران

 شماره تماس دانشگاه شماره تماس دانشگاه شماره تماس دانشگاه

دانشگاه امام صادق 

 )ع( پردیس براداران

66412461 

4-66325332  

دانشگاه ازاد 

اسالمی واحد  سما 

 تهرانسر
55424291 

غیر انتفاعی 

 صدرا
55042615 

دانشگاه امام صادق 

 )ع( پردیس خواهران

9-99325232  

991داخلی  

دانشگاه ازاد 

اسالمی واحد 

 تهران غرب
993153432 

غیر انتفاعی 

 آل طه

55093152 

55093143 

دانشگاه جامع علمی 

 کاربردی استان تهران
59440439 

دانشگاه ازاد 

اسالمی واحد 

 تهران پزشکی(

4-99331113  

99125263 

غیر انتفاعی 

 اصول الدین

66205422 

66205301 

دانشکده علوم انتظامی 

 نیروی انتظامی
56202414 

دانشگاه ازاد 

اسالمی واحد 

 دندانپزشکی
99463209 

غیر انتفاعی 

ارشاد 

 دماوند

11569131 

 215داخلی 

دانشگاه ازاد اسالمی 

 واحد تهران شمال
44024660 

دانشگاه ازاد 

اسالمی واحد علوم 

 دارویی
99133304 

غیر انتفاعی 

 ابرار
99340115 

دانشگاه ازاد اسالمی 

 واحد علوم و تحقیقات
55614044 

دانشگاه ازاد 

اسالمی واحد 

 الکترونیک
2-59610333  

غیر انتفاعی 

 مهرالبرز
66332422 

دانشگاه ازاد اسالمی 

 واحد تهران جنوب
 غیر انتفاعی سوره 66600236

110462514 

11046242 

11642920 

غیر انتفاعی  

مجازی نور 

 طوبی
12324239 

دانشگاه ازاد اسالمی 

 واحد تهران مرکزی
11414605 

دانشگاه علم و 

 فرهنگ

55906242 

 945داخلی 

 

غیر انتفاعی 

 خاتم
62245334 

دانشگاه ازاد اسالمی 

واحد تهران سما جنت 

 آباد
 66524654 دانشگاه عدالت 55632624

غیر انتفاعی 

 پارس
1-66003235  



 

 

 آدرس : میدان هفتم تیر ، کوچه شاهد  نبش کوچه مروارید  

 بنیاد تهران بزرگ ، طبقه چهارم 3ساختمان شماره 


