
  1صفحه 

  معرفی جهاددانشگاهی

بـه منظـور تحقـق بخشـیدن بـه       16/5/1359 مبنی بر تشکیل ستاد انقالب فرهنگی ، ستاد مزبور در جلسه مورخ 23/3/1359 درتاریخ -قدس سره –پی فرمان رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی  در

مـورد   11/9/65تبدیل ستاد به شوراي عالی انقالب فرهنگی ، اساسـنامه ایـن نهـاد در تـاریخ     پس از. نقالبی و برخاسته از انقالب فرهنگی تاسیس کردعنوان یک نهاد ا اهداف انقالب فرهنگی ، جهاددانشگاهی را به

  .شدن دانشگاهها به تصویب رسید به منظور اسالمی و آموزشی تحقیقاتی ،تجدیدنظر قرار گرفت و با تاکید بر انجام فعالیتهاي فرهنگی

  .گردد به مدت سه سال امضاء می محترم به عنوان رئیس شورا رئیس جمهورتوسط انقالب فرهنگی  عالی شورايپس از تأیید و حکم ایشان  ی توسط هیئت امنا پیشنهادجهاددانشگاه رئیس
  

  : انداز چشم

  المللی ا تعامل سازنده در عرصه ملی و بینبخش و مؤثر در کشور، پیشگام در توسعه علم، فناوري و فرهنگ ب الهام جهاددانشگاهی نهادي است انقالبی با هویت اسالمی، برخوردار از منابع انسانی متعهد و کارآمد،
  

   :باشند می ستگذاري جهاد متشکل از این افرادهیأت امناء به عنوان عالی ترین مرجع سیا

   )رئیس هیأت امناء(رئیس جهاددانشگاهی  -1

  ي یا نماینده ایشانوزیر علوم ، تحقیقات و فناور -2

  وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده ایشان -3

  یا نماینده ایشان معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور -4

  دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی -5

   ن مقام معظم رهبري در دانشگاهها به انتصاب آن شورانمایندگا رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها یا یکی از اعضاء شوراي -6

   امناء دانشگاهها اصالحی قانون تشکیل هیأتهاي 2پیشنهاد رئیس جهاددانشگاهی و براساس ماده  از شخصیتهاي علمی، فرهنگی و اجتماعی یا اعضاي هیأت علمی در جهاددانشگاهی به سه نفر -7

  .راي عالی انقالب فرهنگی به مدت چهار سال صادر خواهد شداحکام اعضاي هیات امناء از سوي رئیس شو

 
  :جهاددانشگاهی در یک نگاه

  واحد جهاددانشگاهی در سراسر کشور 43 -

 مستقل مؤسسه آموزش عالی 4دانشگاه علم و فرهنگ و   -

 کاربردي -مرکز آموزش علمی 47 -

 مهارتی -عمومی ، تخصصی،مرکز آموزش تخصصی پیشرفته 140 -

 )سینا، علوم انسانی و مطالعات اجتماعی یان، ابنرو(پژوهشگاه  3 -

 نماید هاي فنی و مهندسی، علوم پایه، پزشکی، کشاورزي، علوم انسانی و هنر فعالیت می پژوهشکده که در زمینه 24 -

 مرکز رشد 9و  پارك علم و فناوري در البرز و کرمانشاه 2 ،یک مجتمع تحقیقاتی -

، والیـت  )ره(دانشجویی امـام  ، مرکز SID، سازمان انتشارات، سازمان فعالیتهاي قرآنی، مرکز اطالعات علمی کشور آموختگان دانش اشتغال همیاري سازمان: لهسازمان، مرکز، مؤسسه و شرکت از جم 18 -

 ...و  انقالب اسالمی فقیه و

 )ایسناو ایکنا(دو خبرگزاري  -

 پژوهشی -نشریه علمی 18 -
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  معرفی معاونت آموزشی 

تـرین   از مهـم . باشـد  قادر به ارائه خدمات آموزشی به عموم جامعه و تأمین نیازهاي آموزشی دستگاهها و نهادهاي دولتـی و غیردولتـی در سـطح کشـور مـی      روز که در سراسر کشور فعالیت دارد،هاي متنوع و به  و با برخورداري از ظرفیت تجربه علمی و عملی سال 32با پشتوانه  جهاددانشگاهی

 .باشد آموزشی در جهاددانشگاهی جنبه کاربردي و روزآمدي این آموزشها و نیز فرآیند مستمر اصالح آنها بر اساس شرایط روز و نیازهاي خاص می هاي لیتفعا هاي ویژگی

  :آموزشی به شرح ذیل می باشد فعالیتهاي هاي اصلی محورها و زمینه

 )فراگیران آزاد و کارکنان دولت(مهارتی  -آموزش تخصصی پیشرفته، تخصصی و آموزشهاي عمومی* کاربردي                  -هاي علمی آموزش*               )رسمی بلندمدت(آموزش عالی * 

  .اند مند شده آموزشی جهاددانشگاهی بهره هاي فعالیتهاي اجرایی از  دستگاه کارکنان دمتهاي ضمن خ و دوره ، کوتاه مدتکاربردي -علمیعالی، مختلف  ارائه شده در گروههاي و فوق تخصصی هاي تخصصی دوره فراگیر و دانشجو در 5.500.000در مجموع بیش از 

  :اهداف

 در کشور جایگاه اول در توسعه آموزش عالی تخصص محور، پژوهش محور و محصول محور 

 یآموختگان در حوزه کار، اشتغال و کارآفرین سازمان برتر در ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان و دانش 

 هاي آموزش تخصصی پیشرفته، تخصصی و مهارتی در جهت رفع نیاز هاي جامعه با قابلیت حضور و تعامل در عرصه هاي منطقه اي و بین المللی جایگاه اول در طراحی، تدوین و اجراي روز آمد دوره 

  :هاي شاخص توانمندیها و فعالیت

 در سراسر کشور یآموزش هشبک ترین و بزرگ ترین پیشرفته ترین، ، متنوعترین گسترده -

 هاي جدید بر اساس نیازهاي بازار کار ورهتدوین دهاي اجرایی و  دستگاهانجام مستمر نیازسنجی در سطح جامعه و  -

 )نفر 500.000 بیش از مرکز با ظرفیت 140(گستردگی واحدهاي آموزشی در سراسر کشور  -

 وزشیگروه آم 7در دوره عنوان  675بیش از  و تصویب تدوین ،طراحی -

 اخذ تأییدیه مراکز آموزشی درجه یک در سطح ملی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور -

 توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوري معاونت ازهاي آموزشی عمومی و تخصصی ویژه کارکنان دولت در سطح کشور  برگزاري دوره مجري -

 هاي مجازي از سامانه یکپارچه آموزشو برخورداري  بکارگیري فناوریهاي آموزشی روز -

 هاي بزرگ در کشور  شرکت و هاي اجرایی دستگاههاي آموزشی بدو استخدام ویژه کارکنان  متولی برگزاري دوره -

 هاي اجرایی دولتی و خصوصی  وزارتخانه، سازمان و دستگاه 150نامه با بیش از  عقد قرارداد و تفاهم -

 کاربردي، تخصصی و تخصصی پیشرفته کوتاه مدت -موزشی در زمینه آموزش عالی، علمیآ هاي فعالیتبرخورداري همزمان از  -

 محور، مهارت محور، پژوهش محور، شغل محور و محصول محور آموزشی دانش هاي امکان ارائه فعالیت -

 و فناور محور تحصیالت تکمیلی پژوهش محور، مهارت محور -

 و تخصصی پیشرفته و صدور گواهی مشتركالمللی عالی  هاي بین ارتباطات با مراکز آموزش -

 مرکز تحقیقات غیروابسته به وزارت بهداشت 6پژوهشکده و پژوهشگاه وابسته به جهاددانشگاهی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در میان  3توسط ) PhD by Research(کسب مجوز پذیرش دانشجو در مقطع دکتراي تخصصی پژوهش محور  -

 المللی در ایران جایگزین شرکت توتال فرانسه آموزشهاي بین  سازي مدل هاي آموزشی بدو استخدام مجتمع گاز پارس جنوبی و بومی دورهمجري برگزاري  -

 ها در سراسر کشور ها و دهیاري هاي آموزشی شهرداري مجري برگزاري دوره -

 هاي آموزشی مختلف تخصصی در گروه یهاي آموزش تولید و استانداردسازي بسته -

 المللی و داخلی مربیان و مدرسان بر اساس استانداردهاي بین ،بندي مراکز آموزشی توانایی رتبه -

 هاي اجرایی کشور توانایی تهیه شناسنامه استاندارد آموزشی مشاغل در سازمانهاي تخصصی و دستگاه -

 مرکز خدمات تخصصی طب سالمندي و تدوین الگوي ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان ایران -
  

  :م دستاوردهاي شاخص در دست اقدام معاونت آموزشی جهاددانشگاهیاه

  )محور بنیان دانش دانشگاه کسب و کار(اندازي نخستین دانشگاه نسل سوم  طراحی و راه - 

 اندازي و اداره مرکز تأمین و تربیت نیروي متخصص در خاورمیانه اسالمی راه - 

 توانمندسازي علمی و عملی دانشجویان - 

 اکو کشورهاي عضو المللی مشترك ازي دانشگاه بیناند طراحی و راه - 

 اجراي برنامه توانمندسازي پزشکان عمومی در طب سنتی و اسالمی با همکاري مشترك دانشگاه همدرد هندوستان - 

 اي، مهارتی و شغلی در کشور اندازي نخستین مرکز تشخیص صالحیت حرفه طراحی و راه - 
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  مهارتی - عمومی ، تخصصی،تخصصی پیشرفته آموزشهاي

جهاددانشـگاهی بـا   . اسـت آمـوزش کشـور   هاي مفقـوده   هاي تخصصی و تخصصی پیشرفته از حلقه آموزش در حوزه. باشد وري نیروي انسانی بسیار شاخص می هاي کوتاه مدت در ارتقاء بهرهشامروزه نقش آموز

نمایـد تـا بخشـی از     هاي تخصصی پیشرفته و تخصصی در سطح واحدهاي اسـتانی مـی   امر، مبادرت به طراحی و اجراي دوره مطالعه و بررسی دقیق نیازهاي آموزشی اقشار مختلف جامعه، از جمله متخصصین

  . باشند، در داخل کشور فراهم نماید نیازهاي آموزشی پیشرفته را که بعضاً فراگیران مجبور به تأمین آن از خارج از کشور می

کوتاه مدت هاي  در زمینه آموزشو استفاده از تجارب ارزشمند پژوهشی خود   بکارگیري فناوري روزاعضاء هیأت علمی و با   ، کادر آموزشی مجرب،ارزشمند ز تجربیاتمندي ا با بهره در همین راستاي این نهاد

  . فعالیتهاي گسترده و چشمگیري داشته است

  .شود هاي خارجی ارائه می زبان) 7علوم انسانی ) 6علوم پزشکی ) 5فرهنگ و هنر ) 4کشاورزي و منابع طبیعی ) 3یوتر علوم کامپ) 2فنی و مهندسی ) 1: گروه آموزشی تخصصی 7این فعالیتها در قالب 
  

  :اهداف

 هاي تخصصی افراد جامعه به منظور افزایش کارایی آنان ارتقاء سطح دانش، بینش و مهارت 

  آنان هاي شغلی در هاي مختلف و ایجاد مهارت ی مرتبط با حوزهوري شاغلین دولتی و غیردولت و افزایش بهره دانش، بینشارتقاء سطح 

  ،هاي اجرایی دستگاه و کارکنان توانمندسازي و توسعه دانش تخصصی مدیران، کارشناسان و کارآمد پرورش نیروي متخصص، خالق   
  

  :هاي شاخص توانمندیها و فعالیت

  نفر فراگیر در سال 500.000الغ بر دوره آموزشی پیشرفته با ظرفیت ب 675تدوین و اجراي بیش از 

 کنوناي فعالیت تادتباآموزشی از  هاي دورهنفر کارکنان دولت از  1.204.400فراگیر و نزدیک به  3.500.000مندي بیش از  بهره 

  هاي تابعه  ها و سازمان واحد آموزشی در پژوهشکده 38مرکز آموزشی و  140استان کشور با  30گستردگی در 

 هاي اجرایی کشور توسط معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوري هاي آموزش حقوقی براي مدیران و کارشناسان دستگاه ي دورهمتولی برگزار  

 صدور گواهینامه معتبرآزمون بدو استخدام و هاي مختلف آموزشی و  مرکز آزمون موفقیت گروه 

 مأموریت ایجاد مرکز تأمین و تربیت نیروي متخصص خاورمیانه اسالمی 

 ایجاد مرکز تأمین و تربیت نیروي متخصص در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی 

  توانایی تجزیه و تحلیل شغل با شاغل براي احراز، تثبیت و ارتقاء شغلی  

 باشند المللی که برخی از آنها به شرح ذیل می هاي تخصصی بین طراحی و اجراي دوره: 

 هـاي آمـوزش مشـترك دندانپزشـکی بـا       دوره  -آلمان بـراي دندانپزشـکان   هاي آموزش فلوشیب لیزري با کشور دوره -تیتو تحقیقات لیزر مسکوهاي مشترك در زمینه لیزر پزشکی با انس آموزش برگزاري

 ...هند در حوزه فناوري اطالعات و کشور  NIIT هاي مشترك با مؤسسه آموزش  -کلگري کشور کانادا با دانشگاه افزار هاي آموزشی نرم دوره - AIIDمؤسسه 

 هاي اجرایی سراسر کشور  دستگاه هاي آموزشی ویژه کارکنان ها و کارگاه برگزاري دوره  

 انسـانی رئـیس جمهـوري، مرکـز آمـوزش مـدیریت       دستگاه اجرایی کشور از جمله معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوري، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  150نامه و قرارداد با بیش از  عقد تفاهم

هاي کشور، شرکت ملی گاز ایران، مؤسسه  اي تحت پوشش، بانکهاي مرکزي، سازمان شهرداریها و دهیاري هاي بیمه هاي مرکزي و شرکت اي، بیمه دولتی، قوه قضاییه، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده

ارتباطات و فنـاوري   -امور اقتصادي و دارایی -، کار و رفاه اجتماعیتعاون -علوم، تحقیقات و فناوري -بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -از جمله نفت: هایی نهفرهنگی اکو، دفتر یونسکو در ایران،  وزارتخا

 ...و  اي کشور سازمان فنی و حرفه -فرهنگ و ارشاد اسالمی -جهاد کشاورزي -)سازمان تربیت بدنی(ورزش  -اطالعات

 کاربردي -هاي پودمانی در همکاري با دانشگاه جامع علمی تدوین دوره 



  4صفحه 

  کاربردي جهاددانشگاهی -آموزش عالی علمیمؤسسه 

س شـد و فعالیـت آموزشـی    کاربردي با کسب مجوز از شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تأسـی  -کاربردي جهاددانشگاهی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی -آموزش عالی علمی مؤسسه

  .باشد می و کارشناسی ارشد فناور محور دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی 58.000 بیش از ،مرکز 47اکنون داراي  هاي کاردانی آغاز نمود و هم در دوره 1377خود را با پذیرش دانشجو از سال 

  

  :اهداف

 اي هاي شغلی و حرفه انتقال دانش کار و ایجاد مهارت  

  د استعدادهاي ذاتی افراد براي تصدي مشاغل و ارتباط دانش و مهارت شاغلین رش 

 ها با شاخص کارآفرینی  آموزش تقاضا محور در مقابل آموزش عرضه محور و ارزیابی خروجی 

 پژوهشهاي کاربردي در کشور آموزش و  رشد و توسعه 

 وم و تکنولوژيهاي الزم در متصدیان مشاغل همگون براي کاربرد عل ایجاد توانایی  

  

  :کاربردي جهاددانشگاهی - افتخارات و توانمندیهاي مرکز آموزش عالی علمی
 کاربردي کشور - آموزش عالی علمی مؤسسهبزرگترین یکی از  - 

 یوسته پودمانیکارشناسی ناپ ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کاردانی پودمانی وپیوسته و در سراسر کشور در مقاطع کاردانی ناپیوستهمرکز  47 داراي - 

 نفر 46.411آموختگان بیش از  تعداد دانش - 

 نفر 58.510تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف بیش از  - 

 مقاطع کاردانی و کارشناسیکد رشته در  عنوان 120مجري  - 

  )پودمانی - ترمی(کد رشته محل در سراسر کشور  722ها در  پراکندگی کد رشته - 

 کاربردي کشور - در سطح مراکز آموزش عالی علمی 88و  86اي ه کسب عنوان مرکز نمونه کشوري در سال - 

 کاربردي کشور - در سطح مراکز آموزش عالی علمی 87و  86هاي  کاربردي جهاددانشگاهی در سال - انتخاب مدیر و مدرس نمونه مرکز آموزش عالی علمی - 

 کاربردي کشور - دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی عنوان دانشجوي نمونه در بین 9 کاربردي و کسب - ملی علمی يها کاربردي جهاددانشگاهی در جشنواره - درخشش دانشجویان مرکز آموزش عالی علمی - 

 و کسب رتبه دوم مسابقات تعقیب خط  88ها و مؤسسات آموزش عالی در شهر تبریز در سال  برگزار کننده مسابقات رباتیک دانشگاه - 

 شیبرگزار کننده مسابقات قرآنی، فرهنگی و ورز - 

 و فناور محور ارشد مهارت محور کارشناسی هاي دورهورود به  - 

 1390کاربردي سال  - مجري مسابقات ربوجام دانشگاه جامع علمی - 

 1390کاربردي در سال  - هاي نمایشی مسابقات ربوجام دانشگاه جامع علمی رتبه اول ربات کسب - 

 1391ر سال انتخاب دانشجوي کارآفرین نمونه در پنجمین جشنواره ملی مهارت د - 

 در مشهد مقدس 1391نفر از دانشجویان در سال  200برگزار کننده طرح ملی ضیافت اندیشه با حضور بیش از  - 

 )سازي سازي و صنعتی هاي سبک سیستم( ساختمان نینوي ها يفناور از استفاده و LSF سازه ساخت وي ساز نهیبه ،یطراح - 

 هاي محاسباتی فرانس ملی زلزله، سازه و روشبرگزاري کنو  هاي آموزشی سالیانه فضاکار کارگاه - 

 افزار آمادگی در سوانح سوختگی طراحی و تهیه نرم - 

 بار در کشور به کاربرد رزمی براي اولین 206تجهیز شناسایی بالگرد  - 

 هاي بزرگ  نیرو در قالب اجراي پروژهو دوره مهندسی فناوري ارشد به منظور تربیت سامان یافته ) هواپیماي بدون سرنشین(دوره مهندسی فناوري ارشد پهپاد  - 

 دستگاه تشخیص شناسه سیم کارت جهت محدودیت سرویس - 

 )آموزش مجازي به نابینایان و کم بینایان(افزار هوشمند معلم  و طراحی نرم) خواندن متون فارسی با صدا(خوان  افزار پارس و نرم) تستا(افزار برگزاري آزمون آنالین  طراحی نرم - 

 )جویی در مصرف کاغذ جهت ساخت لوازم و اثاثیه صرفه) (paul paper(ذي طراحی پل کاغ - 



  5صفحه 

  آموزش عالی جهاددانشگاهی
سـال   12پس از . آغاز نمود 1372هاي آموزشی خود را با تأسیس مؤسسه آموزش عالی در سال  ري، فعالیتغیرانتفاعی، بر اساس اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناو -جهاددانشگاهی در حوزه آموزش عالی غیردولتی

  .به دانشگاه علم و فرهنگ موافقت قطعی به عمل آورد) تهران(با ارتقاء مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی  15/11/84هاي آموزشی و در پی احراز شرایط الزم، شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم در جلسه مورخ  فعالیت مستمر و کسب موفقیت

  :اهداف
  دستیابی به جایگاه قابل قبول و مؤثر در نظام آموزشی عالی کشور - 

 پژوهشی جهاددانشگاهی -هاي علمی گیري ه کمی و کیفی فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی مبتنی بر استانداردهاي آموزش عالی کشور و منطبق با جهتتوسع - 

 پذیري در آنها ها و استعدادهاي علمی دانشجویان و ایجاد روحیه خودباوري و اعتماد به نفس علمی و مسئولیت توانایی ،ها ها، مهارت قیتپرورش خال - 

 هاي اخالقی دانشجویان هاي اسالمی و فضیلت اعتالي فرهنگ و تقویت ارزش - 

 اي مورد نیاز جامعه هاي جدید و بین رشته طراحی، تدوین و توسعه رشته - 

 هاي تحصیالت تکمیلی گسترش و تقویت دوره - 

 زایی هاي توأم با کارآفرینی و اشتغال اهتمام در جهت حرکت دانشگاه به سوي ارائه آموزش - 

  هاي معتبر خارجی همکاري علمی با دانشگاه - 

  :افتخارات و توانمندیهاي مرکز آموزش عالی جهاددانشگاهی

 انتفاعی ایران  بزرگترین دانشگاه غیر 

 یزد، اشکذر، اردکان(و یزد  اصفهان ،خوزستان، کرمانشاهاستانهاي مؤسسه آموزش عالی مستقل در  4و ) همدان، کاشمر و رشتدر شهرهاي (شعبه  3با  علم و فرهنگ دانشگاه(  

  طرح پژوهشی 18نفر از وزارت بهداشت در  18رشته و  45نفر از وزارت علوم در  74تعداد دانشجویان در مقطع دکتري 

  نفر 500ارشد بیش از دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی تعداد 

 نفر  5.100 بیش از تعداد دانشجویان در مقطع کارشناسی 

 دانشجو در حال حاضر 25.000ل به تحصیل بیش از اشتغا 

 گسترش و توسعه آموزشهاي الکترونیکی در سطح کشور 

 ي جهاددانشگاهی ها و پژوهشکده  ي تخصصی با همکاري پژوهشگاهاقاطع کارشناسی ارشد و دکترتکمیلی مبتنی بر پژوهش در م هاي تحصیالت تدوین دوره 

 کد رشته 15هاي جهاددانشگاهی در  ها و پژوهشکده کسب مجوز برگزاري اولین دوره دکتري پژوهش محور با همکاري پژوهشگاه 

  به جهاددانشگاهی به عنوان اولین نهاد کشور) باشد کارآفرینانه میفعالیت ه و محصول آن دانشگاهی که تولید شغل کرد(واگذاري مأموریت تأسیس دانشگاه نسل سوم  

 اکوالملل اکو در کشور با همکاري مؤسسه فرهنگی  واگذاري مأموریت تأسیس دانشگاه بین 

 هایی از جمله المللی با دانشگاه همکاري بین :MMU  ،مالزيAIT  ،تایلندMalardalen  ،سوئدSheffield نگلستان و اStavanger  ،نروژRzeszow  لهستان و... 

  شرکت در مقاطع تحصیالت تکمیلی متقاضی التحصیالن  درصد از فارغ 84قبولی 

  هاي نوین علوم و فناوري ،هنر و معماري ،دانشکده فنی و مهندسی، علوم انسانی 4داراي 

 هاي آموزشی علوم پایه داراي گروه 

  باشد می 63به  1که نسبت فوق در این دانشگاه  بوده در حالی 93به  1استاندارد اعالم شده از سوي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، نسبت استاد به دانشجو (التدریس  نفر استاد حق 340مام وقت و نفر عضو هیأت علمی ت 82داراي( 

  متر مربع 35.000افزایش فضاي آموزشی دانشگاه به 

  ه در مقاطع دکتري، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی از طریق کنکور سراسري کد رشت 208پذیرش دانشجو جمعا در 

  دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سطح کشور 433کسب رتبه نخست با درجه عالی در نظام ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در بین 

  رشته مدیریت گردشگري :گردي و مدیریت گردشگري و در مقطع دکتريریزي گردشگري، طبیعترشته جغرافیا و برنامه 3 :رشته مدیریت جهانگردي، در مقطع کارشناسی ارشد :ناسیمقطع کارش(تأسیس اولین دانشکده علوم گردشگري در کشور( 

  صصی براي دانشجویان و اساتیدبا هدف شناخت و ترویج گردشگري براي عموم افراد و آموزشهاي کاربردي تخ(برپایی دومین مدرسه پاییزي گردشگري( 

 طراحی پارچه و لباس،  طراحی نقاشی، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، ریاضیات گرایش ریاضیات مالی در مقطع کارشناسی ارشد: هاي  پذیرش دانشجو در رشته 

 شگري در مقطع دکتريهاي روانشناسی بالینی، حقوق خصوصی، عمران گرایش سازه و مدیریت گرد پذیرش دانشجو در رشته 

 هاي فوالدي توسط گروه مهندسی عمران در مقطع کارشناسی در میان دانشجویان سراسر کشور کسب رتبه اول کشوري در مسابقه پل 

 کسب رتبه سوم کشوري دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه در مسابقات شریف کاپ 

 انقالب فرهنگی به دانشگاه واگذاري دبیرخانه دائمی مهندسی فرهنگی از سوي شوراي عالی 


