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 مقدمه

 مهارت سطح است که با هدف ارتقاءفناوری  وزارت علوم، تحقيقات وهای وابسته به کاربردی يکی از دانشگاه دانشگاه جامع علمی

باشند تشکيل و با ای فارغ التحصيالن فاقد تجربه اجرايی میهای حرفههای مختلف اقتصادی و افزايش مهارتبخش شاغلين

دورهنسبت به برگزاری و موسسات آموزش عالی آزاد  های اجرايیانسانی دستگاه منابع مادی و سازمان دهی امکانات، بکارگيری و

های مرکز آموزش در اين راستا کنداقدام می کوتاه مدت مهارتی های عالیتحصيلی مختلف و دورهعلمی کاربردی در مقاطع  های

ها و مراکز آموزشی التحصيالن دانشگاه ای فارغ های حرفههمچنين افزايش مهارتهدف فوق و  عالی آزاد و خاص  برای تحقق

های عالی کوتاه مدت مهارتی در قالب  منابع مادی و انسانی نسبت به برگزاری دوره دهی امکانات،  کارگيری و سازمان  تشکيل و با به

 . نمايدمیهای تکميلی بين سطوح تحصيلی اقدام دوره

 با اهداف زير انجام گرفته است: کاربردی توسط دانشگاه جامع علمیهای کوتاه مدت مهارتی توسعه دوره

 کمك به ارتقای سطح دانش و مهارت جامعه -1

 ايجاد زمينة مناسب برای افزايش دسترسی به آموزش عالی -2

 عالی مهارتی و تخصصی یاه تعميم و توسعة آموزش -3

 دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالیهای مداوم برای دانش آموختگان  ارائة آموزش -4

منردی   های  عالی کوتاه مدت مهارتی در بهرره خاص با عنايت به ضرورت رعايت حقوق متقاضيان دوره و های عالی آزادمرکز آموزش

و هرا  منردان بره اطالعرات ايرن نروع دوره      ها، دفترچه حاضر را  با هدف اعتبار بخشی و همچنين تسهيل دستيابی عالقهاز اين دوره

های مندرج در اين دفترچه دارای سر فصلهای مصوب و استاندارد بروده   شناسايی موسسات و مجريان مجاز تدوين نموده است. دوره

 توانند پس از گذراندن دوره،اند و متقاضيان میو موسسات مجری آن نيز بر اساس استاندارهای الزم واجد شرايط اجرا شناخته شده

 فت نمايند.گواهينامه معتبر را دريا

 اختصارات

 کاربردی دانشگاه جامع علمی  :"دانشگاه" -1

 هاواحدهای از دانشگاه جامع علمی کاربردی مستقر در مراکز استان :"واحد استانی" -2

 های عالی آزاد و خاص مرکز آموزش :"مركز" -3

 مؤسسة آموزش عالی آزاد : "مؤسسه" -3

 کوتاه مدت مهارتیعالی دوره  :"دوره"-6

 افراد شرکت کننده در دوره : " دانشپذیر" -7

 

 های عالی کوتاه مدت مهارتیانواع آموزش

 مصوبالف(تك درس 

 را دهد پوشش کار واقعی محيط استانداردهای طبق را کاری فرآيند يك انجام توانايی که مهارتی هایازآموزش ایمجموعه

 وقت نيمه  وقت، تمام صورت به تواند می و ستا ساعت 122 آن حداکثر و 32آموزش اين زمان حداقل. نامندمی درس تك

 .شود اجرا وقت پاره و
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مصوب ب(تك پودمان

. دهرد  می پوشش را شغلی نقش چند يا يك های توانمندی درس، چند درقالب که است مهارتی هایآموزش از ایمجموعه

 وقرت  پراره  و وقرت  نيمره  وقرت،  تمرام  صورت به تواند می و است ساعت 412 آن حداکثر و 152 آن آموزش زمان حداقل

، «همتراز« »همسطح»، «معادل»به هيچ نوع مدرک رسمی دانشگاهی و يا  های مهارتی تك درس و تك پودمان .اجراشود

شود و امکان تجميع آن در يك مقطع تحصيلی بر اساس ضوابط و مقررات مربرو  امکران پرذير     منجر نمیآن « مشابه» و

 است.

 كوتاه مدت عالی آزادج( دوره های 

های مختلف و همچنين دانش  برای ارتقاء شغلی شاغالن بخش شود که بر اساس نياز متقاضيان هايی اطالق می به آموزش

يك  بهمنجر تجميع آن به تصويب رسيده و  و تدوين مشخص فصل ساعات آموزشی متنوع و سر در ها آموختگان دانشگاه

 شود.  گواهی پايان دوره اعطاء میصرفا  دانشپذيرو در پايان دوره به فرد  شدنخواهد مقطع تحصيلی 

 

 تخصصی هاید(آمادگی آزمون

های  آزمونشرکت در  برایسطح دانش و مهارت  افزايشو آمادگی شود که متقاضيان برای  هايی اطالق می به آموزش

به افرادی که در اين  الزم به ذکر است  .باشند وکالت و....  نيازمند گذراندن آن می ،IELTS، TOFEL مانند تخصصی

 شود. اعطاء نمیپايان دوره نامه  نمايند به هيچ عنوان گواهی ها شرکت می دوره

 

 گیر پیام نورافر آزمون  مادگیآه(

آمادگی های  شرکت در آزمون برای سطح دانش افزايشو آمادگی شود که متقاضيان برای  هايی اطالق می به آموزش

مصوبات دانشگاه پيام نور های هر رشته بر اساس  الزم به ذکر است سرفصل .باشند نيازمند گذراندن آن می پيام نورگير افر

ها بر اساس سر  ها به صورت رسمی اعالم شده و موسسه مجری موظف به ارائه آموزش در زمان ثبت نام اين دوره

نمايند به هيچ  می ها شرکت به افرادی که در اين دورهنو همچني باشد های ابالغی از سوی دانشگاه پيام نور می فصل

 شود. اعطاء نمیپايان دوره نامه  عنوان گواهی

 

 ها دانشگاه ورودی  (آمادگی آزمونو

های  آزمونشرکت در  برایسطح دانش و مهارت  افزايشو آمادگی شود که متقاضيان برای  هايی اطالق می به آموزش

الزم به ذکر  .باشند نيازمند گذراندن آن میکارشناسی ارشد و دکتری  کارشناسی، کاردانی،ها در مقاطع  وروردی دانشگاه

 شود. اعطاء نمیپايان دوره نامه  نمايند به هيچ عنوان گواهی ها شرکت می به افرادی که در اين دورهاست 

 

 های عالی کوتاه مدت مهارتی های اجرای آموزش شیوه

 الف(حضوری
های درسی نظری و عملی در محل موسسه  حضوری برگزار شده و موسسه موظف به اجرای کالسها بصورت  اين دوره

 .باشد می

 ب(غیر حضوری

های دروس عملی بصورت حضوری  حضوری و کالس های دروس نظری بصورت غير ها بصورتی است که کالس اين دوره

 شود. می برگزار

ج(مجازی   

 باشد . ها به صورت مجازی می موظف به شرکت در کالس دانشپذيربرگزاری کالسها بصورت الکترونيکی بوده و 



 

 نحوه پذیرش
 

 بايست از طريق موسسه مجری اقدام نمايند. متقاضيان دوره ها جهت ثبت نام می
 

 شرایط پذیرش متقاضیان 
 باشد. می متوسطهديپلم حداقل مدرک مورد نياز برای ورود به هر دوره داشتن 

 نحوه و تاریخ ثبت نام
 .انجام می شود بر اساس برنامه زمانبندی اعالم شده از سوی موسسه زمان ثبت نام دوره 

 

 نام مدارک مورد نیاز جهت ثبت
 3*4يك قطعه عکس  -1

 تصوير صفحه اول شناسنامه -2

 تصوير کارت ملی -3

 تصوير آخرين مدرک تحصيلی -4

 دورهتکميل قرارداد مربو  به برگزاری  -5

 

   شهریه دوره 
 باشد. پرداخت شهريه براساس مبلغ مندرج در مجوز دوره می

 

 ی دورهاجرا

س در مکران  شرده و برگرزاری کرال    ( برگزار3مکان موسسه)مندرج در جدول شمارههای هر دوره ثبت نامی بايد در  کالس

 5 الری 1طيرق جردول شرماره     دوره موسسه مجری ملزم به رعايت سراعات هرر   باشد از مرکز میديگر نيازمند اخذ مجوز 

 نجامد.ابيش از يك سال به طول بي تواند و نمی باشد می

 

 نحوه تهیه منابع آموزشی

الزم به  شود. ارائه می دانشپذيرهای مصوب هر دوره به  اساس تشخيص موسسه بر اساس سرفصل منابع درسی هر دوره بر

 شود. اخذ می دانشپذيرذکر است مبلغ منابع درسی بصورت جداگانه از 

 

 ارزشیابی دوره و صدور گواهینامه

شرود و بايرد نمررات     انجرام مری   مصروب  پودمان های تك درس و تك ارزشيابی دوره براساس آزمون پايان دوره برای دوره

های گذرانده شده به تاييرد موسسره و    های صادره برای تك درس گواهينامه در گواهينامه پايان دوره درج گردد. دانشپذير

های تك پودمان به تاييد مرکز رسيده و قابليت تجميع به يرك مقطرع تحصريلی را دارد و ضرمنا  اعتبرار آن از       گواهينامه

 باشد. طريق سامانه مرکز قابل دسترس می

 

 

 



 

 بخشی از ضوابط و مقررات

 ان قرار دهد.دانشپذيره را در محل ثبت نام و در رويت موسسه موظف است مجوز برگزاری دور -1

هرای ناشری از آن    باشد و در صورت عدم  انجام اين کار کليه مسئوليت موظف به عقد قرارداد با موسسه می دانشپذير -2

 باشد. قرارداد منعقد شده می دانشپذيرباشدکه مبنای رسيدگی به اختالفات موسسه و  می دانشپذيربه عهده 

( يرا مرکرز بره صرورت     2تواند هر گونه تخلف احتمالی را به واحد استانی مربو )به نشانی جدول شماره می يردانشپذ -3

 کتبی يا از طريق پرتال مرکز گزارش دهد.

 شود. دريافت شهريه بيش از شهريه مصوب تخلف محسوب می -4

گونه تبليغ مبنی بر اعطاء مجروز  شود لذا هر  های کوتاه مدت مهارتی منجر به اخذ مقطع تحصيلی نمی گذراندن دوره -5

 دانشگاهی غير معتبر بوده و مرکز هيچ گونه تعهدی در اين خصوص ندارد.

های در حال اجرای موسسات آموزش عالی آزاد که در اين دفترچه قيد نشده است غير مجاز بوده و ايرن مرکرز    دوره -6

 هيچ مسئوليتی در اين خصوص ندارد.

لررررف احتمررررالی را از طريررررق سررررامانه مرکررررز برررره آدرس   تواننررررد هررررر گونرررره تخ  متقاضرررريان مرررری -7

http://uast.ac.ir/amozeshale_khas  را گزارش نمايند. اعالم تخلفات و شکاياتقسمت 
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 ها پیوست

(1)جدول شماره   

 2931 مهر – عالی آزادهای  لیست موسسات مجری دوره

 آموزشی جمع ساعت نام دوره نام مؤسسه شهر رديف

1 

 اصفهان

 DBA 322 1مديريت عالی کسب و کار  برهان

2 

 دانش پژوهان

 312 آشنايی با فرايند جوشکاری و بازرسی جوش

 52 مقدماتی - IELTS-آموزش زبان   3

 54 1آموزش زبان انگليسی سطح  4

 122 2آموزش زبان انگليسی سطح  5

 52 آموزش مکالمه زبان انگليسی پيشرفته 6

 52 آموزش مکالمه زبان انگليسی مقدماتی 7

 sketch up 122و  vrayآموزش نرم افزار  1

 232 بازرسی فنی 9

 24 مهندس عمران -پدافند غيرعامل 12

 TTC 92-مدرس زبان انگليسی تربيت 11

 SOL 122المللی زبان انگليسی) تربيت مدرسين بين 12

 391 پيشرفته -طراحی معماری و دکوراسيون داخلی 13

 92 طراحی و ساخت تجهيزات مکانيکی به کمك رايانه 14

 52 مکالمه محض انگليسی 15

16 

 فن آوران حکيم

 32 پيشرفتهآموزش مکالمه زبان انگليسی 

 32 آموزش مکالمه زبان انگليسی متوسط 17

 32 آموزش مکالمه زبان انگليسی مقدماتی 11

 221 امور مالی -حسابداری 19

 132 حسابداری پيمانکاری کاربردی 22

 192 قوانين کسب و کار و شرکتها 21

 15 بازرگانی -مديريت اجرايی 22

 112 عمومی -مديريت اجرايی 23

 MBA 312 1مديريت کسب و کار  24

 MBA 112 2مديريت کسب و کار  25

26 

 نوين صدرا اسپادانا

 92 مقدماتی - IELTS-آموزش زبان  

27 cs692 فلش 

 62 آموزش زبان ايتاليايی 21

 92 آموزش زبان فرانسه 29

 CC 62فتوشاپ  32

 122 مکالمه زبان انگليسی فشرده 31

 92 1مکالمه زبان فرانسه سطح  32



 

 2931 مهر – عالی آزادهای  لیست موسسات مجری دوره

 آموزشی جمع ساعت نام دوره نام مؤسسه شهر رديف

 92 2مکالمه زبان فرانسه سطح  33

34 
 مهرگان تبريز

 352 مديريت اجرائی الکترونيکی

 piping 32اشنايی با اصول  35

36 

 تهران

 انديشه سبا

 MBA 152-جامع مديريت پروژه

 MBA 252-مالی و سرمايه گذاری 37

 MBA 252-مديريت اجرايی 31

 MBA 152-مديريت بيمه 39

 252 بانك اطالعاتی اوراکل 42

 322 (DBAمديريت راهبردی کسب و کار ) 41

 DBA 252 1مديريت عالی کسب و کار  42

 DBA 252 2مديريت عالی کسب و کار  43

 DBA 252 3مديريت عالی کسب و کار  44

 DBA 152 4مديريت عالی کسب و کار  45

 152 (MBA) -مديريت عمومی 46

 MBA 322 1مديريت کسب و کار  47

 MBA 322 2مديريت کسب و کار  41

 152 گرايش مالی MBAمديريت کسب و کار  49

 252 (MBA) -مديريت استراتژيك 52

 252 (MBA) -مديريت بازاريابی 51

 252 (MBA) -مديريت فناوری اطالعات 52

 MBA 336-مديريت بيمه بهار 53

54 

 خالقيت

 Matlab 32آشنايی با نرم افزار 

 25 آموزش فتوشاپ مقدماتی 55

 Primavera 42آموزش مديريت پروژه توسط  56

 52 آموزش مکالمه زبان انگليسی پيشرفته 57

 52 آموزش مکالمه زبان انگليسی مقدماتی 51

 CATIA 42آموزش نرم افزار  59

 sketch up 22و  vrayآموزش نرم افزار  62

 COREL 25آموزش نرم افزار 61

 22 اصول پايه و مبانی هنر معماری 62

 32 امور مالی -حسابداری 63

 15 حسابداری پيمانکاری کاربردی 64

 32 حسابداری صنعتی 65

 Arc GIS 42سيستمهای اطالعات جغرافيايی توسط نرم افزار  66

 122 پيشرفته -طراحی معماری و دکوراسيون داخلی 67



 

 2931 مهر – عالی آزادهای  لیست موسسات مجری دوره

 آموزشی جمع ساعت نام دوره نام مؤسسه شهر رديف

 12 مقدماتی -طراحی معماری و دکوراسيون داخلی 61

 22 عکاسی معماری 69

 11 قوانين کسب و کار و شرکتها 72

 Ms Project 42کنترل پروژه  71

 32 مبانی شبکه 72

 three d max 42مدل سازی پيشرفته در نرم افزار 73

 safe 62و  etabsنرم افزار  74

 22 نقشه کشی معماری با اتوکد 75

76 

 سروش دانايی

 AUTOCAD 75آموزش نرم افزار 

 3Dmax 112افزار  آموزش نرم 77

 222 دکوراسيون داخلی 71

79 
 فرهنگ و انديشه ايرانيان

 412 آموزش زبان تخصصی کسب و کار

 412 کمك رايانهطراحی طال و جواهر به  12

 412 کاربرد رايانه انيميشن مقدماتی فناوران اطالعات تهران 11

12 

 گفتگو

 sketch up 32و  vrayآموزش نرم افزار 

 112 تربيت متخصص ارشد امنيت شبکه های کامپيوتری 13

 252 تربيت متخصص ارشد شبکه های سيسکو 14

 ICT 252تربيت متخصص طراحی پرتال های تحت متودولوژی  15

 152 تربيت متخصص مخابرات و ارتباطات 16

 MBA 322-مالی و سرمايه گذاری 17

 three d max 62مدل سازی پيشرفته در نرم افزار 11

 322 (DBAمديريت راهبردی کسب و کار ) 19

 DBA 322 1مديريت عالی کسب و کار  92

 DBA 322 2مديريت عالی کسب و کار  91

 DBA 322 3مديريت عالی کسب و کار  92

 DBA 322 4مديريت عالی کسب و کار  93

 MBA 336 1مديريت کسب و کار  94

 MBA 336 2مديريت کسب و کار  95

 336 گرايش استراتژيك MBAمديريت کسب و کار  96

 336 گرايش بازاريابی MBAمديريت کسب و کار  97

 336 گرايش جهانگردی و هتلداری MBAمديريت کسب و کار  91

 336 گرايش مالی MBAمديريت کسب و کار  99

 322 (MBA) -مديريت استراتژيك 122

 322 (MBA) -مديريت بازاريابی 121

 322 (MBA) -مديريت فناوری اطالعات 122

 322 (MBA) -مديريت گردشگری 123



 

 2931 مهر – عالی آزادهای  لیست موسسات مجری دوره

 آموزشی جمع ساعت نام دوره نام مؤسسه شهر رديف

 piping 52اشنايی با اصول  ماد 124

 122 جامع طراحی و پياده سازی و ويرايش صفحات وب ماد 125

126 

 ماهان

 215 تربيت مدرس آيلتس

 161 های نوآور سازمان 127

 322 2سطح  -گراش مالی -DBMمديريت عالی کسب و کار  121

 322 پيشرفته -گرايشاستراتژيك  -SMBAمديريت کسب و کار  129

112 

 مديريت وفناوری اميرکبير

 SQL Server 42آشنايی با پايگاه داده با 

 62 آموزش فتوشاپ جامع 111

 FLASH 42آموزش نرم افزار 112

 Visual C#.Net 62ايجاد برنامه های تحت ويندوز با  113

 C# 32برنامه نويسی  114

 192 سطح پيشرفته-(DBMگرايش مديريت استراتژيك)مديريت  115

 176 سطح مقدماتی-(DBMمديريت گرايش مديريت استراتژيك) 116

 176 1سطح  -گرايش مالی  -DBMمديريت عالی کسب و کار  117

 216 پيشرفته -گرايش مالی -FMBAمديريت کسب و کار  111

 221 مقدماتی -گرايش مالی -FMBAمديريت کسب و کار  119

 192 عمومی-GMBAمديريت کسب و کار  122

 221 مقدماتی -گرايش استراتژيك -SMBAمديريت کسب و کار  121

 216 پيشرفته -گرايشاستراتژيك  -SMBAمديريت کسب و کار  122

 222 کاربرد کامپيوتر در معماری و طراحی داخلی 123

124 

 نهاوند

 322 آهنگسازی تخصصی پايه

 336 آهنگسازی تخصصی پيشرفته 125

 361 خوانندگی آوازايرانی 126

 361 ساز وآواز ايرانی و جهانی 127

 361 نوازندگی سازايرانی 121

129 

 کادوس رشت

 AVR 32برنامه نويسی بر روی تراشه ميکروکنترلر 

 pc 32راه اندازی ، عيب يابی، سرويس و ارتقاء  132

 32 رباتيكطراحی  131

 32 طراحی مدارات الکترونيکی به کمك رايانه 132

 Protel 32طراحی مدارهای الکترونيکی با  133

134 

 شيراز

 72 مقدماتی - IELTS-آموزش زبان   فاخر

135 
 فاضل

 122 سيستم های امنيتی

 322 مديريت مالی 136

137 

 فن آموز

 Primavera 42آموزش مديريت پروژه توسط 

 Ms Project 42کنترل پروژه  131

 12 مديريت بازاريابی وبازرگانی بين الملل 139
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 آموزشی جمع ساعت نام دوره نام مؤسسه شهر رديف

 12 (MBA) -مديريت بازاريابی 142

141 

 مشهد

 322 (DBAمديريت راهبردی کسب و کار ) امين

142 
 دانشمند

 352 پيشرفته -معماری داخلی

 352 مقدماتی -معماری داخلی 143

 32 1مکالمه زبان فرانسه سطح  راشدکيميا گستر  144

 32 در تاسيسات ساختمانی carrierبکارگيری نرم افزار  مهندسان 145

146 

 مهندسان

 16 تأسيسات لوله کشی گاز ساختمان ها

 41 طراحی برق ساختمان به کمك رايانه 147

 322 تکميلی -( DPMمديريت  پروژه و ساخت ) 141

 422 معماری داخلی 149

 422 پيشرفته -معماری داخلی 152

 DBA 322 1مديريت عالی کسب و کار  گام انديشه 151
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 نام مؤسسه رديف
 

 نام مؤسسه رديف

 آدينه 1
 

 علوم نوين پارسيان 36

 

2 

 آسيا
 

 فناوران حکيم 37

 ابن يمين 3
 

 فاخر 31

 ابوريحان 4
 

 فاضل 39

 امين 5
 

 فرهنگ تفاهم 42

 انديشه سازان 6
 

 فرهنگ متين 41

 انديشه نوين پژوهش 7
 

 فن آموز 42

 انفورماتيك ايران 1
 

 فناوری نوين ساختمان 43

 بامداد دانش 9
 

 پرداز فن 44

 برهان 12
 

 جهان علم و پژوهش 45

 بهروش 11
 

 کادوس 46

 بينش 12
 

 کيش مهر 47

 پرديس معمار 13
 

 گام انديشه 41

 پور سينا 14
 

 گفتگو 49

 توسعه 15
 

 ماد 52

 جواد 16
 

 ماهان 51

 جهان ديده 17
 

 مبين 52

 دورانديشان پيمان 11
 

 متانت 53

 چاوش 19
 

 مدرسان شريف 54

 حکمت علوی 22
 

 مهرگان 55

 خردمند 21
 

 مهرنيکان 56

 خالقان جوان 22
 

 مهريار 57

 خالقيت 23
 

 مهندسان 51

 خوارزمی 24
 

 ندا 59

 دانش پژوهان 25
 

 نسل فردا 62

 دانش گستر 26
 

 نگاره 61

 دانش نوين 27
 

 نو آوران 62

 دانشمند 21
 

 نوآوران عصردانش 63

 ره جو 29
 

 نويد پارس جنوب 64

 رهروان دانش 32
 

 نوين صدرا اسپادانا 65

 زبدگان 31
 

 نيايش 66

 سپهر سخن 32
 

 هادی 67

 سحاب 33
 

 گسترش مديريت تهران 61

 سروش دانايی 34
 

 مديريت فناوری 69

 انديش نيك 72  عطارد 35



 

 (3)جدول شمارهکاربردی  واحدهای استانی دانشگاه جامع علمیآدرس وشماره تلفن 

 

 تلفن آدرس مکاتبه واحد استان ردیف

 انتهای خ طالقانی  ر تبريز شرقی  آذربايجان 1
 2411ر  5432421و15و2

 2411ر  5432421و ر  11

 2441ر  3372264ر  3369946 جنب شرکت عمران آذربايجان غربی ر بلوار امامتر اروميه  غربی  آذربايجان 2

 2451ر  5522465ر  6 41آبان ر پالک  13خيابان دانشگاه ر خيابان ر  اردبيل اردبيل  3

 بزرگراه شهيد خرازی ر نبش صمديه لباف غربی  مستقيم مديريت ر  اصفهان اصفهان  4
 2311ر 3355213

 3355291و 3355294و3355297

 2141ر  2237171ر   2 69315ر  119ايالم ر ميدان مخابرات ر ابتدای بلوار شهيد خرم رودی ر کد پستی  ايالم  5

 34427526و 226ر34426923-226 52احمر ر نبش خيابان نارون ر پالک کرج ر جهانشهر ر ميدان هالل  البرز  6

 2771ر  4551734ر   4551721 خيابان بهمنی ر بوشهر بوشهر   7

 تهران 1
شمالی ر خيابان فرشيدر بن خيابان وليعصرتهران ر باالتر از ميدان وليعصر ر ابتدای 

 2ر پالک بست پامچال

 322 داخلی -11199521 

11929732- 11122631- 11929154 

9 
 و چهارمحال

 بختياری
  1ر  پالک  72کوچه  ر بعد از چهارراه طالقانیر  بلوار آيت ا... کاشانی غربیر  شهرکرد

ر  2226237ر    2311ر  2261537

 2311ر2225221ر2263623

 2561ر  4423225   26خراسان جنوبی ر بيرجند ر پاسداران ر  نبش پاسداران  جنوبی  خراسان 12

 1531921ر  9ر  1531912ر  1515217 1مشهد مقدس ر ميدان بيمارستان امام رضا)ع( ر خيابان رازی ر کوچه همت ر پالک رضوی  خراسان 11

   51بيمارستان بنت الهدی ر  پالک  بجنورد ر خيابان هنر رروبروی شمالی  خراسان 12
ر  2226212ر  2235322ر  2245521

2514 

 خوزستان  13
جنب بيمارستان ( يکاوس)کیرستگار يدشه يابان( خیمتر 24آزادگان) يابانخ -اهرواز

 6193661167شهيد رجايی کد پستی
 2611ر 2212121ر3 

 2241ر  7271221ر  3 32زنجان ر خيابان خرمشهر ر خيابان سوم شعبان ر پالک  زنجان  14

 سمنان  15
ميدان امام رضا ر جنب کانون پرورشی کودکان ونوجوان ر روبروی  ر بلوارمعلم ر سمنان

 پايگاه انتقال خون

 2231ر  4455516ر  11

 

 2541-2425176-2445443-2425197 استان یو حرفه ا یاداره کل فن يمساختمان قد رسه راه دانش ر دانشگاه  يابانخر زاهدان  سيستان و بلوچستان  16

 فارس  17
ر جنب مجتمع قضايی ر انتهای کوچه باغ سرو 15فرهنگ شهر ر ايستگاه شيراز ر بلوار 

 ر سمت چپ
 2711ر  6332495ر 6332274

 2211ر 3369151ر  9 قزوين ر خيابان فلسطين شرقی ر نبش خيابان توحيد قزوين  11

  225ر  32924322ر   32911272 219متری کوکب ر پالک  22متری صدوق ر 45 رقم  قم  19

 2171ر  3217272  13خ فلسطين ر کوچه گاليول ر پالک  رسنندج  کردستان  22

 2341ر2133122ر24 بلوار هوشنگ مرادی ر خيابان هاتف اصفهانی ر ساختمان سوم ر سمت چپر  کرمان کرمان  21

 2131ر  1254646ر 1231115 67146روبروی سازمان اتوبوسرانی ر کدپستی ر بلوار شهيد دکتر بهشتی ر کرمانشاه  کرمانشاه  22

 2741ر  3343363ر  4 نرسيده به آموزش و پرورشر ياسوج ر بلوار ارم  احمد و بوير کهگيلويه 23

 2171ر5552222و4 ميدان مالقاتی ر خيابان ششم غربیگرگان ر  گلستان  24

 گيالن  25
ص پ ر  112پالک  رروبروی اداره کل ارشاد اسالمی ر خ سعدی ر : رشت 1شماره 

 : رشت بلوار ديلمان گلسار ر کوچه همت ر عمارت نمونه2شماره   3697ر  41635
 2131ر  7755111ر  4

 2661ر  3242212تا  14 بهمن ر فاز يك ر بعداز هنر دهم ر خيابان شهيد صحرايی  22خرم آباد ر ميدان  لرستان  26

 خ شهيد رضائیر بلوار پاسداران ) جاده قائمشهر ( روبروی بيمارستان بوعلی ر  ساری مازندران  27
ر 2235919ر 2237691ر 2237692ر3

2151 

 2161ر  3679112ر  2 خيابان جهاد سازندگی )هپکو( ر روبروی اداره کل دادگستری راراک  مرکزی  21

 2761ر   6671721ر  3ر  4 21پالک بندرعباس ر خيابان رسالت جنوبی ر خ فتح المبين ر  هرمزگان  29

 2111ر  1352271ر  3 خيابان ميرزاده عشقی ر ابتدای خيابان ديباج ر ر  همدان همدان  32

 يزد  31
بلوار دانشجو ر بلوار حاج ابوالقاسم رشتی ر مجتمع ادارات استان ر ساختمان  ريزد 

 پارک علم و فناوری
 2351ر  1249912ر  12



 

(4آدرس وشماره تلفن موسسات آموزش عالی آزاد )جدول شماره   

 

 وب سایت آدرس تلفن شهر نام موسسه ردیف

 amin-inst.ac.ir 252خيابان احمدآباد به سمت طالقانی پالک  1-1462377 مشهد امين 1

 2-26215522 تهران انديشه سبا 2
-مهناز خ-وسيما صدا بالل مسجد روبروی-وليعصر خ

 16 شماره
mdrc.ir 

 2-6217441 اصفهان برهان 3
 ساختمان خان يحيی کوچه باال باغ چهار خ-اصفهان

 برهان
------------ 

 11123661 تهران بهار 4
پالک  -کوچه دوم -خيابان پاکستان -ابادعباسخيابان 

27 
bahar.ac.ir 

 3-11222372 تهران خالقيت 5
 خشايار برج روبروی - شريفی خيابان -ونك ميدان

 53 پالک
------------ 

 6615131 اصفهان دانش پژوهان 6
 دروازه شيراز، ابتدای خيابان هزارجريب،

 4کوچه آرش سرابچی ، پالک 
daneshpajouhan.ac.ir 

 مشهد دانشمند 7
1465249 

1423459 
 daneshmand.ac.ir 13پالک-3رضا-سيمتری اول احمد آباد 

 22919911 تهران سروش دانايی 1
 تقاطع -پور وزيری خ- محسنی ميدان -داماد مير

 15 پالک خواجوی
------------ 

 شيراز فاخر 9
6263662  

- 6263661 

 شيراز خيابان قصردشت سرقم اباد

 226روبروی دبيرستان دانشگاه پالک 
fakher.ac.ir 

 fazel.ac.ir 1کوچه-ابتدای قصردشت-پارامونت 7112357266 شيراز فاضل 12

11 
انديشه فرهنگ و 

 ايرانيان
 تهران

11253421  

 11261237 

 -ابتدای خيابان بلوچستان  -کوی نصر )گيشا(  -تهران 

 13پالک 
farand.ir 

 7-6463216 شبراز فن آموز 12
 پل جنب-حافظ بيمارستان روبروی-بلوارچمران ابتدای

 239پالک-هوايی
--------------- 

 fhakim.ac.ir يمحک فناوران ساختمان ساسان کوچه نبش ملت بلوار 6212121 اصفهان فن آوران حکيم 13

14 
فناوران اطالعات 

 تهران
 5-2229222 تهران

- شمالی بهزاد بلوار-کاج ميدان از باالتر-آباد سعادت خ

 43 شماره-يکم باغستان نبش
fanavaran.org 

 3222115 رشت کادوس 15
 -به سمت ميدان توشيبا -ميدان گاز 

 انتهای پل روگذر
--------------- 

16 

کيميا گستر 

 راشد
 63پالک  1ثمانه  -خيابن ثمانه–بلوار فردوسی  7651265 مشهد

--------------- 

 gamandishe.ac.ir 5و 5/1 پالک-1/1نسترن -آباد ملك بلوار 6211267 مشهد گام انديشه 17

 ghei.ac.ir 24ونك، وليعصر شمالی، خ ليدا،  11114662 تهران گفتگو 11



 

 وب سایت آدرس تلفن شهر نام موسسه ردیف

 16272947 شيراز ماد 19
 خيابان قصردشت روبروی قم اباد

 232پالک 
maadedu.ir 

 1526 تهران ماهان 22
باالتر از ميدان وليعصر نرسيده به سينما آفريقا کوچه 

 19پالک
mahan.ac.ir 

21 

 ومديريت 

 فناوری

 امير کبير

 acmt.ac.ir 17 پالک - غربی تابان خيابان -آفريقا بلوار 3-11712151 تهران

 mehregan.ac.ir مهرگان ساختمان- فارابی نبش-آبرسان خ 15-3372913 تبريز مهرگان 22

 mohandesan.ac.ir 1پالک 12صادقی شهيد نبش -صادقی شهيد بلوار 7676632 مشهد مهندسان 23

24 
نوين صدرا 

 اسپادانا
 ..…… 191 پالک-يزد کبير فرش جنب-ملت بلوار ابتدای 6271227 اصفهان

 ………… 97پالک- خردمندشمالی-زند خان کريم .… تهران نهاوند 25

 neda.ac.ir 11دولت کوچه ارم پالک  22691927 تهران ندا 26

 3212229132 اصفهان نسل فردا 27
نبش -خيابان حکيم نصرااله نرسيده به ميدان شادمند

 کوچه شهدای مهراب
naslefarde.ac.ir 

 نگاره 21
 تهران

11195272 
نرسيده به  -باالتر از ميدان ولی عصر-خ ولی عصر

     21شماره  -زرتشت کوچه رحمتی
............ 

 نو آوران 29
 تهران

 ............. 93پ -تقاطع خ ابوريحان-خيابان لبافی نژاد-خ انقالب 11522961

32 
نوآوران 

 عصردانش

 تهران
 .......... 1خيابان آفريقا، کوچه ژوبين ، پالک  

31 
نويد پارس 

 جنوب

-6461111-2711 فارس

3 

 3ک–روبروی بيمارستان حافظ -مرانبلوار شهيد چ

 299پ 
navidedu.com 

 نيايش 32
 1نبش-خيابان نارون-خيابان ارم -شيراز 2295121-2711 فارس

……….. 

 نيك انديش 33
 9122976269 تهران

 سعادت آباد ،بلوار دريا، شکوفان يکم، بهاران يکم ،

 34پالک  
……… 

 ابن يمين 34
 22خيابان جويبار کوچه هادی پالک -ميدان فاطمی 22169122 تهران

……….. 

 ابوريحان 35
11-6662217 هرمزگان  بندر عباس ، بلوار امام خمينی ،نبش خيابان سادات  

………. 



 

 وب سایت آدرس تلفن شهر نام موسسه ردیف

 انديشه سازان 36
 5116253691 خراسان رضوی

بين چهار راه فرامرز و ميدان -بلوار فردوسی -مشهد

 ..………… 375استقالل پالک 

37 
انديشه نوين 

 پژوهش
 11933622 تهران

انتهای -جنب سينما قدس-ضلع جنوب غربی م وليعصر

 .……… 132پ -ک مينو

31 
 انفورماتيك ايران

 تهران
11پالک-نبش خ باغ نو-خ قدر-خ کارگر شمالی 66932421  

iii.ac.ir 

39 
 آدينه

 خراسان رضوی

2511-1943414-

1911161-2  

طبقه باال  -داخل کوچه  24نبش معلم  -بلوار معلم

 ........... بانك توسه تعاون

42 
 آسيا

 خراسان رضوی

25111421913 

2511-1432666 
29بين تقی آباد و چهار راه دکتری دانشگاه  -مشهد   

asia.ac.ir 

41 
 تهران بامداد دانش

 bamdadedanesh.com روبروی تعاونی محلی.-خ ارسباران-سيدخندان 221-22116671

42 
 تهران بهروش

22726114 
-جنب بانك صادرات-ابتدای خ شريعتی -ميدان قدس

 )فاقد تاييد اماکن(2پالک -کوچه اختصاصی 
....... 

43 
 تهران بينش

11932323 
نرسيده به خ -باالتر از ميدان وليعصر-خ وليعصر

 23شماره -کوچه ناصر-زرتشت
binesh.ac.ir 

44 
 هرمزگان پرديس معمار

2761-4613219 
 -نبش چهارراه پارک دولت  -انتهای گلشهر جنوبی 

 57پالک  -روبروی ساختمان جديد استانداری 
.......... 

45 
 تهران پور سينا

221-77713132 
جنب -ابتدای خيابان جشنواره-فلکه دوم تهرانپارس

 221پالک -مسجد اباعبداهلل
poursina.ac.ir 

46 
 تهران توسعه

 ............ 42خ شهيد قندی)پاليزی( پالک -سهروردی شمالی 11731223

47 
 1227121-2351 يزد جواد

2351-1217121 

صفائيه، خيابان شهيدان اشرف، بلوار جواداالئمه، نبش 

 خيابان تالش
aajavad.ac.ir 

41 
 تهران جهان ديده

55911362 
شهر ری خيابان قم بعداز مخابرات شهيد منتظری پالک 

 211و  225
............... 

49 

دور انديشان 

 66932631 تهران پيمان )جهش(

66572122 

نرسيده به جمالزاده شمالی کوچه قائم  -ميدان انقالب

 5مقام پالک 
JAHESH.AC.IR 

52 
 البرز چاووش

2263-32526192 
خيابان گودرزی)تيمسار  -ميدان اسقالل -عظيميه-کرج 

 67شمس( پالک 
chavoshacademy.com 

51 
 تهران حکمت علوی

 ........... بست سوم  ميرعماد نبش بن -خ شهيد مطهری  -تهران  11541663

52 
 تهران خردمند

11933712 
خيابان ولی عصر بعد از پل همت کوچه سيد الشهدا 

 5پالک 
............. 

53 
 خراسان رضوی خالقان جوان

 khallaghan.ac.ir  1شماره15فلسطين 2511-1446126



 

 وب سایت آدرس تلفن شهر نام موسسه ردیف

54 

خوارزمی 

 خراسان رضوی خراسان
 1174پ-تالقی بلوار الدن-بلوار وکيل آباد 2511-1693262

kharazmi-
khorasan.ac.ir 

 

55 
 فارس دانش گستر

2327925 
 -روبروی کفش ملی  -ابتدای قصردشت  -پارامونت 

 21پالک
.............. 

56 
 تهران دانش نوين

 daneshenovin.ir 215مطهری روبروی خيابان فجر پالک خيابان  64344712

 ره جو 57
 3341312-2761 هرمزگان

بندر عباس خيابان آيت اهلل غفاری جنب فرهنگسرای 

 ……… طوبی 

 رهروان دانش 51
7116475264- فارس  

کد  9بلوار دانشجو نبشکوچه -شيراز 

 .……… 719467444پستی

 زبدگان 59
 32222111-2263 البرز

 -مقابل هتل سامان -دکتر همايون  خيابان-کرج 

 29پالک 
zobdegan.ac.ir 

 سپهر سخن 62
2251212-2263 البرز  

کوچه شهروز پالک -ضلع شمالی -چهارراه طالقانی-کرج

161 
……….. 

 سحاب 61
 sahab.ac.ir 2کرمان ميدان آزادی خيابان شهيد بهشتی پالک  .………… کرمان

62 
علوم نوين 

 پارسيان
 novinparsian.ir 62پ-فجر-مطهری 11122225 تهران

 فرهنگ تفاهم 63
 11211211 تهران

 -ابتدای ميرخانی  -ضلع جنوب شرقی ميدان توحيد 

  232پالک  -جنب بوستان گلبار 
daneshpazir.net 

 فرهنگ متين 64
 fmatin.ac.ir 436پ -نرسيده به خ الرستان-خ استاد مطهری 11921752 تهران

65 
نوين فناوری 

 ساختمان

 2241223-2211 قزوين
نبش بن بست -کوچه دارايی-خيابان طالقانی-قزوين 

 اداره ثبت احوال
fanavarinovin.ac.ir 

 فن پرداز 66
 22263227 تهران

ک شهيد -باالتر از دو راهی قلهك-خ دکتر شريعتی

 12پ-صديق
fanpardaz.ac.ir 

67 
جهان علم و 

 پژوهش
 jahanelm.ac.ir 14پالک  2کالهدوز -ميدان احمد آباد -مشهد  1412422 خراسان رضوی

 کيش مهر 61
 44226564 تهران

باالتر خ ولی عصر-ابتدای بلوار فردوس-فلکه دوم صادقيه

 31شماره -نبش کوچه سايه -روبروی کانال-از مترو
kishmehr.ac.ir 

 مبين 69
 11922232 تهران

افريقا باالتر از ميدان وليعصر جنب سينما  -تهران 

 5کوچه رهبان پالک 
mobin.ac.ir 



 

 وب سایت آدرس تلفن شهر نام موسسه ردیف

 متانت 72
 METANAT.AC.IR جديد 445شماره -فلسطين شمالی -کشاورز -م وليعصر 11922416 تهران

 مدرسان شريف 71
 modaresanesharif.ac.ir 972پ -باالتر از پل سيد خندان-خ شريعتی 2966 تهران

72 
مديريت و 

 فناوری
2271662-2711 فارس  

 قبل از چهارراه خاکشناسی-شناسیخ خاک 

 152شماره 
……….. 

73 
گسترش 

 مديريت تهران
 12پالک-بن بست صدف-سفارت عراق-خيابان وليعصر 11913222 تهران

………….. 

 مهر نيکان 74
 خ امام خمينی روبروی بحر العلوم  -رشت 2222133-131 گيالن

…………………. 

 هادی 75
6آب حاجيپورامير کريمان پ  شيخ فضل اله سازمان 2111261231 تهران  

 

hadi-institute.ir 

 

 

  



 

 

های عالی آزاد با دانشپذیران کاربردی و دوره مدت علمی های عالی کوتاه شرایط و ضوابط انعقاد قرارداد برگزاری دوره  

افرزايش وجهره عمرومی    هرا و   کاربردی و جلب نظر مخاطبين اين آموزش مدت علمی های عالی آزاد و کوتاه به منظور توسعه آموزش

های عالی آزاد و ايجاد وحدت رويه و حفظ رقابت سالم بين مؤسسات، شرايط و ضوابط عقد قرارداد با دانشرپذيران بره شررح     آموزش

گردد. قيد موارد زير در قرارداد کتبی فی مابين مؤسسره و دانشرپذير و رعايرت ضروابط زيرر در عقرد قررارداد الزامری          ذيل اعالم می

 باشد. می

اطالعات پايه: شامل: عنوان کامل و دقيق دوره آموزشی، طرول دوره )بره سراعت(، شرهريه دوره و شرماره و تراريخ مجروز         -1

 های خاص های عالی آزاد و آموزش اجرای دوره براساس مجوز صادره از مرکز آموزش

 تاريخ شروع دوره  -2

آزاد يرا واحرد اسرتان دانشرگاه جرامع      هرای عرالی    هرای دوره آموزشری کره بره تأييرد مرکرز آمروزش        محل اجرای کالس -3

 کاربردی رسيده با ذکر آدرس و شماره تلفن  علمی

 درج خدمات آموزشی و تعهدات مؤسسه به دانشپذير وفق ضوابط و مقررات مربو  -4

 اخذ تعهد از دانشپذير مبنی بر رعايت ضوابط انضباطی دوره   -5

 نحوه هزينه جزوات و منابع آموزشی -6

 

 ضوابط فسخ قرارداد:

 تکميل فرم درخواست انصراف توسط دانشپذير و ارائه آن به مؤسسه -1

 دريافت فرم درخواست انصراف و ارائه رسيد به دانشپذير -2

 های دوره در صورت انصراف به شرح ذيل: تعيين درصدهای کسر از هزينه -3

% از کل هزينه دوره کسرر و مابقيره بره دانشرپذير بازپرداخرت      5روز قبل از شروع دوره،  15نام تا  انصراف کتبی بعد از ثبت -

 گردد.       می

% از کل هزينه دوره کسر و مابقيره بره دانشرپذير بازپرداخرت     12روز قبل از شروع دوره،  12نام تا  انصراف کتبی بعد از ثبت -

 گردد.       می

% از کل هزينه دوره کسرر و مابقيره بره دانشرپذير بازپرداخرت      15روز قبل از شروع دوره،  5نام تا  بی بعد از ثبتانصراف کت -

 گردد.       می

 گردد.        % از کل هزينه دوره کسر و مابقيه به دانشپذير بازپرداخت می25نام تا روز شروع دوره،  انصراف کتبی بعد از ثبت  -

 ها انشپذير بعد از شروع کالسعدم استرداد هزينه دوره به د -4

باز پرداخت هزينه باقی مانده جلسات توسط مؤسسه در صورت تغيير برنامه هفتگی آموزش بردون موافقرت دانشرپذير کره      -5

 منجر به انصراف از دوره شود.

ل نگرردد و  های دوره در موعد مقرر تشرکي  الزام مؤسسه به بازپرداخت کليه وجوه دريافتی از دانشپذير در صورتی که کالس -6

 دانشپذير به همين علت انصراف داده باشد.

 کند. های ادواری شرکت می عدم استرداد شهريه بعد از برگزاری اولين آزمون به دانشپذيری که در آزمون -7

 ساير ضوابط و مقررات:

کراربردی و   علمری  عدم منافات بندهای قرارداد مؤسسه با دانشپذير با اين بخشنامه؛ ساير مقررات و ضوابط دانشگاه جامع -1

 وزارت متبوع.

 های دارای سربرگ و ممهور به مهر مؤسسه تنظيم قرارداد؛ اخذ کليه وجوه دريافتی از دانشپذير در قالب فرم -2

 ها در جرايد، مشرو  بر موافقت کتبی دانشپذير اعالم نام دانشپذير پذيرفته شده در آزمون ورودی دانشگاه -3

 پذير در دو نسخه با مهر و امضاء مؤسسه و امضاء دانشپذير    انعقاد قرارداد بين مؤسسه با دانش -4



 

مرکرز  پرترال اطرالع رسرانی    کاربردی يا  ذکر آدرس مرجع رسيدگی به شکايات شامل: واحد استانی دانشگاه جامع علمی  -5

 .uast.ac.ir/AmozeshAle_Khaswwwهای عالی آزاد وخاص دانشگاه به نشانی  آموزش

 روز بعد از تاريخ شروع دوره يا درس15ها در موعد مقرر و يا حداکثر  تشکيل کالس -6

هرای دوره آموزشری بره     الزام مؤسسه به در اختيار قرار دادن برنامه هفتگی آموزش حداکثر تا اولين روز تشرکيل کرالس   -7

 دانشپذير 

 موافقت دانشپذيرعدم تغيير برنامه هفتگی آموزش بدون  -1

الزم به ذکر است که رابطه بين دانشپذير و مؤسسه با عقد قرارداد رسميت خواهد يافت و مؤسسه ملزم به عقد قرارداد با 

 .باشد تمامی دانشپذيران می

  

http://www.uast.ac.ir/AmozeshAle_Khas


 

 نمونه گواهینامه پایان دوره دانشپذیران                 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 یمعاونت آموزش 

و خاص  اهی عالی آزاد آموزش  مرکز  
 


