
 

 

 :معزفی گزوه و رسالت ها -1

تَجِ بِ ابؼاد کیفی ٍ کوی ًیاصّای سٍ بِ تضایذ کطَس دس ػشغِ عشاحی هؼواسی، تشبیت داًطجَیاًی هتؼْذ ٍ 

 . هتخػع سا دس ًْادّای داًطگاّی ضشٍستی دٍچٌذاى هی بخطذ

، 1404سال دس  ایشاًی– ساّبشدی ٍ دس هسیش تحمك توذى اسالهی ، خالق ٍهذیشیت َّضوٌذ ػلوی، دس پشتَ جْاد

. با اػتباس بیي الوللی است ٍ داًطگاُ کاضاى دس سدیف پٌج داًطگاُ بشتش کطَس

: بَد داسای ٍیژگی ّای صیش خَاّذ دسافك ایي چطن اًذاص،داًطگاُ کاضاى

بیٌص تَحیذی   هبتٌی بش؛اسالهی -

ًظام هذیشیت ساّبشدی  اص َّضوٌذی سلابتی ٍ بشخَسداس -

پاسخگَ بِ ًیاصّای جاهؼِ  -

فؼال دس سغح بیي الوللی  -

ًْادی هٌغمِ ای  -

کیفیت هحَس  -

یادگیشًذُ  -

ًَآٍس  -

دس ساستای دستیابی بِ ایي هْن ٍ ًیض ػیٌیت بخطیذى بِ سیاست ّای ٍاالی اضاسُ ضذُ، گشٍُ هؼواسی پشدیس 

 1391 سالِ گشٍُ هؼواسی، اص هْشهاُ سال 17داًطگاُ کاضاى بِ پطتَاًِ تجشبِ ّای اسصضوٌذ ػلوی ٍ آهَصضی 

 . الذام بِ پزیشش داًطجَ دس همغغ کاسضٌاسی اسضذ ًاپیَستِ هٌْذسی هؼواسی ًوَدُ است

آهَصضی اػضاء ّیأت ػلوی خَد ٍ ًیض بْشُ هٌذی اص تجاسب - ایي گشٍُ هفتخش است تا با بْشُ گیشی اص تَاى ػلوی

ػلوی اساتیذ داًطگاُ ّای هؼتبش کطَس، ضوي ایجاد بستشّای کیفی بشای هتماضیاى تحػیل دس ایي سضتِ، سسالت 

 .  هْن خَد سا دس خػَظ تشبیت ًیشٍی هتؼْذ، هتخػع ٍ پشًطاط بشای ساصًذگی ایشاى اسالهی آغاص ًوایذ

با تَجِ بِ اّویت بستشّای رٌّی دس ضکل گیشی رّي داًطجَ ٍ اًؼکاس آى دس فضای عشاحی هؼواسی، پیطیٌِ 

 30دس حال حاضش . غٌی هؼواسی ضْش تاسیخی کاضاى بستشّای ٍیژُ ای سا بشای داًطجَیاى فشاّن ًوَدُ است

 ػضَ ّیأت ػلوی دس ایي گشٍُ هطغَل بِ تحػیل هی باضٌذ ٍ اهیذ        11داًطجَی پشتالش ٍ ػاللوٌذ صیش ًظش 

 . هی سٍد تا  بِ هشٍس، صهیٌِ  پزیشش تؼذاد بیطتشی اص داًطجَیاى دس ایي سضتِ فشاّن گشدد

ٍجَد کتابخاًِ جاهغ تخػػی کِ یکی اص غٌی تشیي کتابخاًِ ّای ػلوی دس بیي داًطگاُ ّای کطَس است بستش 

ّوچٌیي ٍجَد هشکض اسٌاد ٍ تحمیمات ػلوی ٍ ًیض . هغالؼاتی هٌاسبی سا بشای داًطجَیاى فشاّن ًوَدُ است

 پژٍّطی دس حَصُ هغالؼات هؼواسی ایشاى دس سغح کطَس، ػشغِ ّای پژٍّطی خَبی سا –ًخستیي هجلِ ػلوی 

 . فشا سٍی داًطجَیاى ٍ هحمماى لشاس دادُ است

 



 

 

 شیوه های جذب دانشجو در این رشته  -2

 :جزب داًطجَ دس ایي سضتِ  بِ دٍ غَست اًجام هی پزیشد

 .اص عشیك کٌکَس سشاسشی ٍ اػالى ًتایج ساصهاى سٌجص آهَصش کطَس ٍ بش اساس ستبِ اخز ضذُ .1

هتماضیاى  بِ اداهِ تحػیل اص همغغ کاسضٌاسی سضتِ هؼواسی ٍ سایش سضتِ ّای تحػیلی هشتبظ بِ  .2

 .(دس غَست ٍجَد ظشفیت)غَست سْویِ هاصاد 

 الصم بِ رکش است کِ دس غَست پزیشش داًطجَ بِ غَست دٍم، پیص اص ضشٍع ًیوسال تحػیلی، اص عشیك 

بِ ػول  (اسکیس هؼواسی)اعالع سساًی دس سایت پشدیس داًطگاُ، هشاحل هػاحبِ ػلوی ٍ آصهَى ػولی 

 . خَاّذ آهذ

الصم بِ یادآٍسی است کِ بشای هتماضیاى سضتِ ّای غیش هشتبظ، ػالٍُ بش هػاحبِ ٍ آصهَى ػولی، دسٍس پیص ًیاص 

 .ًیض تؼشیف خَاّذ ضذ

                                                                      با آسصٍی تَفیمات سٍص افضٍى بشای ّوِ هجاّذاى ػشغِ ػلن ٍ هؼشفت

                                                                             گشٍُ هؼواسی پشدیس داًطگاّی

 


