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همدان بلوار خواجه رشید کوچه هواپیمایی 18 متري نجفی طبقه باالي مبلمان طرح برتر32531101-081شیما محتشمی راددخترانآرتانبوعلی سینا همدانهمدانهمدان1
همدان خیابان شریعتی کوچه ذوالریاستین کوچه یوسفی پالك 325129414-081سارا افشین نیکدخترانزیتونبوعلی سینا همدانهمدانهمدان2
همدان خیابان شریعتی روبروي بانک گردشگري32515184-081اشرف چوبک چیدخترانپائیزانبوعلی سینا همدانهمدانهمدان3
همدان خیابان شریعتی جنب بانک گردشگري38323649-081ناهید شهبازيدخترانصنعتیبوعلی سینا همدانهمدانهمدان4

همدان خیابان مهدیه پالك 38274046175-081سیده کبري حسینیدخترانارمبوعلی سینا همدانهمدانهمدان5

همدان بلوار آیت اله کاشانی کوچه شهیدان ثمري پالك 3252829860-081سید جواد آقاي میريدخترانالغدیربوعلی سینا همدانهمدانهمدان6

همدان خیابان مهدیه 12 متري سلمان پالك 3252453129-081زهره غیاثیاندخترانشریعتیبوعلی سینا همدانهمدانهمدان7
خیابان سعدیه نرسیده به چهار راه دست چپ جنب فروشگاه هاکوپیان کوچه ایرج پالك 918314391644خانم مرادي پسنددخترانخاطرهصنعتی همدانهمدانهمدان8
میدان شریعتی طبقه باالي بانک گردشگري9183137727خانم شهبازيدخترانصنعتی 1صنعتی همدانهمدانهمدان9
پاسداران کوچه حسینیه امام خمینی (ره) پالك 91854257007آقاي وهابیپسرانصنعتیصنعتی همدانهمدانهمدان10
خیابان تختی جنب کوچه حضرت زینب (س)9188112852مهناز صفاییپسراندکتر حسابیصنعتی همدانهمدانهمدان11
مهدیه کوچه جنب بانک ملی کوچه شهید درفشی9185425700مژگان آسایشپسرانسیناصنعتی همدانهمدانهمدان12

خیابان مهدیه روبروي مسجد مهدیه9186070688بتول باب الحوائجیدخترانخانه مادرصنعتی همدانهمدانهمدان13

سمیه طاهري دخترانمهدیهصنعتی همدانهمدانهمدان14
خیابان مهدیه جنب درمانگاه مهدیه9183143916مشعوف

رکنی کوچه بعثت پالك 918275300156کبري نجفیدخترانروشنصنعتی همدانهمدانهمدان15

موسسه آموزش عالی همدانهمدان16
بهجت اردالندخترانستایشجهاد دانشگاهی

موسسه آموزش عالی همدانهمدان17
مهدي صدريپسرانصدراعمران و توسعه

موسسه آموزش عالی همدانهمدان18
اعظم قدوسیدخترانآریانعمران و توسعه

موسسه آموزش عالی همدانهمدان19
شکوفه وفاییدختراندیباجعمران و توسعه

موسسه آموزش عالی همدانهمدان20
طیبه السادات جعفرپوردخترانپروین اعتصامیالوند

مرکز آموزش عالی گنج همدانهمدان21
زهرا آبکاردخترانبهاراننامه

رامین امیر زاده پسرانهشت بهشتدانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان22
گوغري

09130088252-
خیابان هشت بهشت غربی خیابان گلزار شمالی بن بست 27 مجتمع مسکونی سپهر0913318825232664918

لیست خوابگاه هاي دانشجویی غیردولتی ساماندهی شده توسط دانشگاه هاي ناظر
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سپاهان شهر بلوار شاهد خیابان خوارزمی 4 کوچه آذر913906264836513493لیال حسینی نزاددختراناذردانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان23
خیابان آمادگاه بن بست بوعلی سینا ساختمان رز913328923432211302ناصر ربیعیدخترانرزدانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان24
خیابان شیخ صدوق شمالی کوچه شهید احمدي پالك 91327048293661920360کبري کرمیدخترانخورشیددانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان25
سپاهان شهر خیابان توحید نبش خیابان سعادت913114908436505603صابر شعبانیدخترانهاجردانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان26
میدان جمهوري اول خیابان امام خمینی جنب فروشگاه جزیره913270783033365654زهرا اسالمی فردخترانجزیرهدانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان27
خیابان کاوه خیابان ادیب بعد از کوچه تختی913876521134481843فاطمه سلیمانیدختراننوردانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان28
خیابان شیخ بهایی کوچه نشاط انگیز پالك 323329902-913113662132332970فریدون سلطان پوردخترانباراندانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان29
شهرك امیریه خیابان هشتم جنب حسینیه یزدیها913126749637889857فرزاد حوریهپسرانحوریهدانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان30
میدان جمهوري اول خیابان خرم کوچه فیض پالك 91330344643338532010سید مجید قوام نیاپسرانفرهیختگاندانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان31
چهار راه نقاشی اول خیابان فلسطین پالك 468 . . .9105617538فاطمه اکبريدخترانآرامدانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان32
خیابان خاقانی نبش خواجه پطرس پالك 2 . . .9132260938زهرا عشوريدخترانکیمیادانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان33
کوي امام مقابل ورزشگاه عدل913383294936701860مهدي قاسمیپسراندانشدانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان34
خیابان چهار باغ باال چهار راه نظر به سمت سی و سه پل کوچه شهید پور معراج913888603936269317مینا سلیمیاندخترانترنمدانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان35
سپاهان شهر خیابان تعاون 1 مجتمع سینا913906264836504155لیال حسینی نژاددخترانمطهرهدانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان36
سپاهان شهر فلکه توحید ابتداي توحید شرقی ساختمان پرنیا . . .9131705606بهزاد ترکمانهپسرانعدالتدانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان37
خیابان مسجد سید مقابل تأمین اجتماعی بن بست کمال913219808932360103شهال کمانکشدخترانمعیندانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان38
خیابان مرداویج خیابان شیخ کلینی خیابان استقالل جنوبی کوچه 4 پالك 60 . . .9131656642شهین دهقانیدخترانتندیسدانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان39
خیابان امام خمینی چهار راه اول کوچه صدر پالك 643/33 . . .9133078277مرضیه موسوي فردخترانسنائیدانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان40

سید محمد صدر دخترانصدرادانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان41
خیابان هشت بهشت غربی خیابان ملک جنوبی کوچه شیخ یوسف پالك 82 . . .9131284504عاملی

شهرك امیریه خیابان هفتم جنب نانوایی . . .9131267496فرزاد حوریهدخترانحوریه یزديدانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان42

خیابان طالقانی خیابان خلجا ساختمان رمانتیک913076676332345505مهري محمد شاهیدخترانشقایقدانشگاه اصفهاناصفهاناصفهان43

بلوار جمهوري خیابان شفا کوچه شماره 9 سمت چپ درب دوم9136321064هما مهدي پورارغواندانشگاه کرمانکرمانکرمان44

-09131956801عباس عسکريدریادانشگاه کرمانکرمانکرمان45
بلوار 22 بهمن بلوار ساوه ساوه 0913141156410

خیابان شریعتی شریعتی2 سمت راست پالك 913341058024469852اسماء قلی زادهسماءدانشگاه کرمانکرمانکرمان46
خیابان طالقانی روبروي تکیه فاطمیه91329792172235454مینا کاکاپورفاطمیهدانشگاه کرمانکرمانکرمان47

بزرگراه امام مابین پل فلزي ابوذر وچهار راه باقدرت91324149362211920علی ایالقی حسینیگل نرگسدانشگاه کرمانکرمانکرمان48

پارك مطهري ابتداي خیابان احمدي غربی جنب نمایندگی سامسونگ91319674922529304اختر اسمعیل زادهنرجس 1دانشگاه کرمانکرمانکرمان49
خیابان آیت اهللا صالحی کوچه 11 ساختمان اول سمت راست درب اول9131967492اختر اسمعیل زادهنسترندانشگاه کرمانکرمانکرمان50
خیابان آبنوس روبروي آبنوس 26 پالك 9132984655291محبوبه کشتکارخاتون 1دانشگاه کرمانکرمانکرمان51
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خیابان شفا کوچه 9 منزل چهارم سمت راست پالك 913397208524489998بهاره ضرابیهمادانشگاه کرمانکرمانکرمان52
میدان آزادي خیابان دکتر کوچه 12 جنب پارکینگ بانک کشاورزي9132423729ملیحه فالحت نژاداستقالل 1دانشگاه کرمانکرمانکرمان53
بزرگراه امام نرسیده به چهار راه جوپاریخیابان حافظان قرآن9131999322خانم ساالريباراندانشگاه کرمانبمکرمان54
خیابان پروین اعتصامی پروین اعتصامی 15 پالك 913298465540محبوبه کشتکارخاتون 2دانشگاه کرمانسیرجانکرمان55
خیابان شهید مصطفی خمینی کوچه 14 غربی 12 پالك 913196749218اختر اسمعیل زادهفردوسی (پسرانه)دانشگاه کرمانکرمانکرمان56
بم بزرگراه خلیج فارس جنب بیمارستان افالطونیان9140930489خانم شجاع حیدريفاطمیه(بم)دانشگاه کرمانکرمانکرمان57

سیرجان خیابان آیت اله بروجردي انتهاي خیابان بروجردي9131796373خانم عباسلومعصومیه(سیرجان)دانشگاه کرمانکرمانکرمان58

شهرك رزمندگان9378964342خانم حسن زادهاندیشه (سیرجان)دانشگاه کرمانکرمانکرمان59
بافت ارزوئیه خیابان برق جنب خانه هاي سازمانی نیروي برق9137461541شهال شرفیالزهرا(بافت)دانشگاه کرمانکرمانکرمان60
خیابان شهداء جنب دانشگاه نیک نفس9132926547خانم علوينرگس (رفسنجان)دانشگاه کرمانکرمانکرمان61
بلوار والیت میدان خاتم االنبیاء جنب کتابخانه جواد االئمه9134912011سلطان زادپارس(پسرانه)دانشگاه کرمانکرمانکرمان62
خیابان 30 متري طالقانی 34 پالك 913748014613خانم عباسیپارسیاندانشگاه کرمانکرمانکرمان63
میدان بیمارستان علی ابن ابیطالب کوچه شهید دهقان رجبی9133917729آقاي عباسیپویشدانشگاه کرمانکرمانکرمان64
بلوار جماران جنب پایانه مسافر بري9309170148خانم دهقانآل یاسیندانشگاه کرمانکرمانکرمان65
چهار راه مهمانپذیر9131480846آقاي شریفآراددانشگاه کرمانکرمانکرمان66
میدان شاهد کوچه جنب دانشگاه علوم پزشکی9131485424خانم فاریابیپارسیان(پسرانه)دانشگاه کرمانکرمانکرمان67
گیالن رشت فلکه گاز کوچه واله پالك 47فاطمه مهدي زادهدخترانفاطیمادانشگاه گیالنرشتگیالن68

زهرا تحریري نیک دختراننیکدختدانشگاه گیالنرشتگیالن69
گیالن رشت پارك شهر کوچه جاویدان باالتر از کوچه فاطمی بعد از فرعی چهارم پالك 72صفت

گیالن رشت بلوار الکان کوچه شهید رجاییسیف اله تقی دوستدختراننرگسدانشگاه گیالنرشتگیالن70

گیالن رشت چهار راه میکائیل روبروي اداره برق کوچه استقامت پالك 7احیاء والیی برحقدخترانکوثردانشگاه گیالنرشتگیالن71
تهران رشت خیابان امام خمینی (ره) خیابان پاستور پشت بانک توسعه صادرات درب چهارمفاطمه پرندوشدخترانمانادانشگاه گیالنرشتگیالن72
گیالن رشت میدان فرهنگ خیابان آزادگان کوچه حاتم بن بست اول پالك 14ام البنین بارانیپسرانمیالددانشگاه گیالنرشتگیالن73
گیالن رشت میدان مصلی جنب بانک قوامین طبقه فوقانی داروخانه دکتر توسلی پالك 775لطیف لطیفیپسرانقائم (عج)دانشگاه گیالنرشتگیالن74

گیالن رشت بلوار الکان پشت دانشگاه آزادسید ناصر الدین حزنیدخترانریحانهدانشگاه گیالنرشتگیالن75

تهران میدان انقالب خیابان کارگر شمالی بلوار کشاورز بن بست فاتحی پالك 93521482141صغري زارعدخترانآرسیتا1دانشگاه هنرتهرانتهران76
تهران خیابان مطهري خیابان الرستان خیابان پور فالح پالك 912838563917علی عباسیدخترانآراسدانشگاه هنرتهرانتهران77
تهران خیابان شریعتی روبروي پارك کوروش کوچه اتوبانک بن بست شافع پالك 912126270142بهزاد گراوندپسرانآرتامدانشگاه هنرتهرانتهران78

تهران خیابان شریعتی خیابان کدوئی خیابان عمرانی شمالی کوچه بیاتی پالك 9379655088زهرا حواسی دارکولیدخترانصبادانشگاه هنرتهرانتهران79
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تهران خیابان وصال کوچه شمس پالك 918307789617زهرا قیصريدخترانکیمیادانشگاه هنرتهرانتهران80

تهران خیابان جمالزاده جنوبی نبش کوچه دانشور پالك 91210025371ناصر رحیمی گرکانیپسرانشهید احمدي روشندانشگاه هنرتهرانتهران81

تهرانت خیابان سهروردي جنوبی کوچه امین الهی کوچه نسترن بن بست فتحی پالك 93711572618منیره پاك سرشتدخترانسایدادانشگاه هنرتهرانتهران82

گیتی طاهري دخترانپروین اعتصامیدانشگاه هنرتهرانتهران83
تهران میدان فردوسی خیابان ایرانشهر جنوبی نبش سمیه بن بست ظهیراالسالم پالك 91287007161خوشبین

تهران خیابان پونک چهار دیواري بعد از پل نیایش خیابان قلی زاده کوچه هاشمی پالك 91930807144مهري رشیديدخترانشکیبادانشگاه هنرتهرانتهران84
تهران خیابان پاسداران اختیاریه شمالی کوچه یزدانیان دوم پالك 93535713005سمیرا جبارنژاددخترانشکوفهدانشگاه هنرتهرانتهران85

تهران خیابان فاطمی غربی بین خیابان کارگر وسیندخت پالك 9121002537218ناصر رحیمی گرکانیدخترانفاطمیدانشگاه هنرتهرانتهران86

تهران خیابان شریعتی خیابان یزدانیان خیابان سیماي شمالی کوچه جعفري پالك 93796550803زهرا حواسی دارکولیدخترانصدفدانشگاه هنرتهرانتهران87

تهران خیابان انقالب خیابان جمالزاده جنوبی کوچه دانشور پالك 9121002537121ناصر رحیمی گرکانیپسرانجمالزادهدانشگاه هنرتهرانتهران88

تهران شهرك قدس خیابان فالمک کوچه حیدریان پالك 91283856396علی عباسیدخترانفالمکدانشگاه هنرتهرانتهران89

تهران میدان انقالب خیابان آزادي کوچه شهید معینی پالك 912100253761ناصر رحیمی گرکانیدخترانوالعصردانشگاه هنرتهرانتهران90

سمنان میدان امام رضا(ع) خیابان رسالت خیابان ششم پالك 233344838331سمیرا نظريدخترانرسالتدانشگاه سمنانسمنانسمنان91
سمنان بلوار معلم نرسیده به میدان کوثر جنب مجتمع خیرین مدرسه ساز2333448281پري سیما یغماییدخترانمریمدانشگاه سمنانسمنانسمنان92

فاطمه رضایی دختراندخترانه مالصدرادانشگاه یزدیزدیزد93
یزد بلوار شهیدان اشرف مرکز تحقیقات کشاورزيمجومرد

فاطمه رضایی پسرانپسرانه مالصدرادانشگاه یزدیزدیزد94
یزد بلوار شهیدان اشرف مرکز تحقیقات کشاورزيمجومرد

فاطمه رضایی دخترانمریم 2دانشگاه یزدیزدیزد95
یزد میدان ابوذر خیابان سنبل پالك 129مجومرد

فاطمه رضایی دخترانمریم 1دانشگاه یزدیزدیزد96
یزد امام شهر بلوار شیخ کلینی میدان فاضل لنکرانی خیابان شهید هاشمی نژادمجومرد

حضرت امام خمینی دانشگاه لرستانخرم آبادلرستان97
خرم آباد خیابان شریعتی پل هوایی جنب کالنتري 11 قدیم9133587530آقاي ابرشهرپسران(ره)

خرم آباد خیابان شریعتی روبروي آتش نشانی9133587530آقاي پیرکارپسرانتخت جمشیددانشگاه لرستانخرم آبادلرستان98
خرم آباد خیابان 60 متري روبروي فنی وحرفه ايخانم ندريدخترانقائم (عج)دانشگاه لرستانخرم آبادلرستان99

خرم آباد خیابان انقالب کوچه بانک مهر اقتصادخانم سپهونددخترانحضرت مریم (ص)دانشگاه لرستانخرم آبادلرستان100
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نشانیتلفن ثابتتلفن همراهنام خوابگاهدارخوابگاه

لیست خوابگاه هاي دانشجویی غیردولتی ساماندهی شده توسط دانشگاه هاي ناظر

خرم آباد میدان آزادي خیابان مجاهدین اسالمخانم آزاد بختدخترانحضرت الزهرا (س)دانشگاه لرستانخرم آبادلرستان101

خرم آباد خیابان مطهري جنب لوازم ورزشی خداداديخانم ترابیدخترانمدنیدانشگاه لرستانخرم آبادلرستان102
خرم آباد میدان ناصر خسرو به سمت بیمارستانخانم بساطیدخترانانسیهدانشگاه لرستانخرم آبادلرستان103
کرمانشاه میدان امام حسین (ع) اولین ورودي سمت راست4272063-0833مهناز عرب صالحیدخترانفاطمیه(س)دانشگاه رازيکرمانشاهکرمانشاه104
کرمانشاه میدان مرکزي جنب شرکت بازیافت روبروي بانک ملی پالك 8378771369-0833فریبا خوشچهرهدخترانیاسیندانشگاه رازيکرمانشاهکرمانشاه105
کرمانشاه 22 بهمن خیابان نوبهار کوچه 111 کوچه وحید پالك 43فرزانه حبیبیدخترانتقدیسدانشگاه رازيکرمانشاهکرمانشاه106
کرمانشاه بلوار تاق بستان بریدگی مراد حاصل کوي 125 پالك 422150054-0833فرهاد کاویانیدخترانپونک 2دانشگاه رازيکرمانشاهکرمانشاه107
کرمانشاه میدان آزادگان شهرك صدرا پردیس کوچه پشت سالن انتظاربهاره الیاسیدختراناسکان 2دانشگاه رازيکرمانشاهکرمانشاه108
کرمانشاه ابتداي خیابان شهید حداد عادل روبروي درمانگاه طبیبعلی دینی دلیرپسرانزاگرس 2دانشگاه رازيکرمانشاهکرمانشاه109
کرمانشاه چهار راه کارگر هتل کسري سابق8238520-0833نیکی جاهدپسرانپیشگامان 2دانشگاه رازيکرمانشاهکرمانشاه110
کرمانشاه بلوار زند روبروي منازل سازمانی شرکت نفتقدیر پارسا نژادپسرانپارسادانشگاه رازيکرمانشاهکرمانشاه111
کرمانشاه میدان آزادي چهار راه شمس طبقه فوقانی حمام شمسنیکی جاهدپسرانپیشگامان 3دانشگاه رازيکرمانشاهکرمانشاه112
کرمانشاه خیابن عشایر روبروي سازمان تامین اجتماعی8243403-0833سعید . . .  زنگنهپسرانبیستوندانشگاه رازيکرمانشاهکرمانشاه113

حضرت ولی دانشگاه بیرجندبیرجندخراسان جنوبی114
خراسان جنوبی شهرستان بیرجند چهار راه توحید خیابان امام موسی صدر غربی فلکه تمناي بارانغالمحسین جمالیپسرانعصر(عج)

خراسان جنوبی خیابان نارنج بین نارنج 5 و 7غالمحسین جمالیدخترانعفتدانشگاه بیرجندبیرجندخراسان جنوبی115
خراسان جنوبی خیابان مدرس مدرس 19 پالك 17بانو کدخداییپسرانافقدانشگاه بیرجندبیرجندخراسان جنوبی116
خراسان جنوبی بیرجند خیابان نارنج 7مینا اربابیدختراننیکتادانشگاه بیرجندبیرجندخراسان جنوبی117
خراسان جنوبی بیرجند خیابان شهداء پالك 45رضا دستجرديپسرانشهداءدانشگاه بیرجندبیرجندخراسان جنوبی118

دانشگاه بین المللی امام قزوینقزوین119
طلیعهخمینی قزوین (ره)

دانشگاه بین المللی امام قزوینقزوین120
ملتخمینی قزوین (ره)

دانشگاه بین المللی امام قزوینقزوین121
خمینی قزوین (ره)

حضرت ولی عصر 
(عج)

دانشگاه بین المللی امام قزوینقزوین122
آریا دختخمینی قزوین (ره)
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دانشگاه بین المللی امام قزوینقزوین123
فاطمیه 1خمینی قزوین (ره)

دانشگاه بین المللی امام قزوینقزوین124
شکوفهخمینی قزوین (ره)

خراسان رضوي مشهد خیابان وکیل آباد بلوار شهید قانع کوچه قانع پالك 18دخترانکیمیادانشگاه فردوسی مشهدمشهدخراسان رضوي125

خراسان رضوي مشهد خیابان راهنمایی کوچه راهنمایی 14 پالك 9153163026511840018026مریم صبوري مقدمدخترانایراندختدانشگاه فردوسی مشهدمشهدخراسان رضوي126

خراسان رضوي مشهد خیابان وکیل آباد کوچه وکیل آباد 10 پالك 6پسراننویددانشگاه فردوسی مشهدمشهدخراسان رضوي127

خراسان رضوي مشهد خیابان امامت کوچه امامت 32 پالك 55دخترانمعصومهدانشگاه فردوسی مشهدمشهدخراسان رضوي128

خراسان رضوي مشهد خیابان سید رضی پالك 91531844295116033074246شهناز پور رحیمیپسرانآیندگاندانشگاه فردوسی مشهدمشهدخراسان رضوي129

فاطمه اختراعی دخترانمطهرهدانشگاه فردوسی مشهدمشهدخراسان رضوي130
خراسان رضوي مشهد خیابان میدان شهدا کوچه شیرازي 19 پالك 9151201328511221122624طوسی

خراسان رضوي مشهد چهار راه نخریسی خیابان فداییان اسالم15 کوچه ابوحامد1 پالك 91531573925113435266169غالمحسین جمشیديپسرانآرامدانشگاه فردوسی مشهدمشهدخراسان رضوي131

خراسان رضوي مشهد خیابان امامت کوچه امامت32 پالك 9159797453511604647332سید هاشم حسینیپسرانوالیتدانشگاه فردوسی مشهدمشهدخراسان رضوي132

خراسان رضوي مشهد خیابان امامت کوچه امامت 7 پالك 99ارغواندانشگاه فردوسی مشهدمشهدخراسان رضوي133

خراسان رضوي مشهد خیابان سید رضی کوچه 7 پالك 915120947151136017190223اعظم جاللیاندخترانصدفدانشگاه فردوسی مشهدمشهدخراسان رضوي134

خراسان رضوي مشهد خیابان دانشگاه 8 کوچه سجادي 1 پالك 9157064622511224179343شهناز زمانی نژاددخترانزمزمدانشگاه فردوسی مشهدمشهدخراسان رضوي135

خراسان رضوي مشهد خیابان دانشگاه کوچه دانشگاه 9 پالك 9153144105511727088014جعفر جودي عطاردخترانثمانهدانشگاه فردوسی مشهدمشهدخراسان رضوي136

توضیحات : این لیست مجوزهاي صادر شده تا تاریخ 95/05/11 می باشد  و در حال به روزرسانی است که تغییرات آن متعاقباً اعالم میگردد.
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