«گروه بندی دانشگاهها جهت ادامة تحصیل و امتیازات ارتقاء رتبه»

جدول شماره 7

گروه الف

گروه ب

گروه ج

گروه د

اصفهان

ارومیه

آیت ا ...العظمی بروجردی

موسسات غیرانتفاعی (بجزمواردمندرج در گروه ج)

تبریز

بوعلی سینا همدان

تربت حیدریه

دانشگاههای آزاد اسالمی (بجز موارد گروه ج)

تربیت مدرس

بیرجند

جهرم

دانشگاه پیام نور(بجز موارد گروه ج)

تهران

تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

حضرت معصومه (س)

مراکز دانشگاه جامع علمی و کاربردی

شهید بهشتی

رازی کرمانشاه

مراغه

شیراز

زنجان

صنعتی اراک

صنعتی اصفهان

سمنان

صنعتی ارومیه

صنعتی امیر کبیر

شهید باهنرکرمان

صنعتی بیرجند

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

شهید چمران اهواز

صنعتی جندی شاپور دزفول

صنعتی شریف

صنعتی سهند تبریز_ صنعتی شاهرود_ صنعتی شیراز
– صنعتی بابل

صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان

عالمه طباطبایی

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

صنعتی قم

علم و صنعت ایران

کاشان

صنعتی کرمانشاه

فردوسی مشهد

الزهرا (س)

فنی و مهندسی گلپایگان

خوارزمی

مهندسی فناوریهای نوین قوچان

هنر تهران (کرج)

هنر شیراز

گیالن

غیر انتفاعی سوره  ،ارشاد دماوند،
خاتم،شیخ بهایی ،خیام
،سجاد،شمال(آمل) رجاءقزوین ،شهید
اشرفی اصفهان،محدث نوری،امام
رضا(ع) علوم و فنون مازندران

مازندران

پیام نور واحدهای تهران و استان یزد
و مراکز استانها

سیستان و بلوچستان

غیر انتفاعی علم و فرهنگ ،موسسه
آموزش عالی امام جواد(ع) و علم وهنر
مرکز یزد

ایالم

جیرفت

بجنورد

گنبد کاووس

دامغان

والیت

زابل

مالیر

علوم دریایی و دریانوردی چابهار

صنعتی همدان

گروه الف

گروه ب

گروه ج

علوم و فنون دریایی خرمشهر

آزاد اسالمی واحدهای استان یزد و
مراکز استانها

گروه د

علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
شهر کرد
ولی عصر (ج) رفسنجان
شهید مدنی
اراک
بین المللی امام خمینی (ره)
حکیم سبزواری
خلیج فارس بوشهر
قم
کردستان
گلستان
لرستان
یاسوج
هرمزگان
هنر اسالمی تبریز
هنر اصفهان
یزد
محقق اردبیلی
تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
اردکان

(گروه بندی دانشگاهها به منظور ادامه تحصیل اعضای غیر هیات علمی )
 گروه الف در مقطع دکتری گروه الف _ ب و ج درمقطع فوق لیسانس) به جز دانشگاه اردکان) و کلیه دانشگاهها برای مقاطع پایین تر از فوق لیسانس شهرهای بزرگ بر مبنای تعریف مرکز آمار ایران تعیین و بررسی می گردد. کلیه دانشگاههای دولتی به جز گروه الف و ب در گروه ج قرار دارند. پردیس خود گردان و مجازی در گروه پایینتر همان دانشگاه قرار میگیرند. جهت ادامة تحصیل در مقطع دکتری ،مدارک پردیس خودگردان و مجازی قابل قبول نمیباشد. مؤسساتی که به هر دلیل در سایر مراکز دانشگاهی ادغام شوند در همان سطح پس از ادغام قرار میگیرند. -ادامه تحصیل در مقطع دکترا صرفا با اخذ مرخصی بدون حقوق امکان پذیر می باشد.

