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 تسُیالت قابل ارائٍ:

•

تسْیالت دٍرُ پسبدکتزی

•

تسْیالت دٍرُ فزغت هغبلؼبتی

•

تسْیالت ّوکبری ثِ ػٌَاى اسبتیذ هذػَ ٍ هؼیي )(Adjunct Professor

•

تسْیالت حوبیت اس اًجبم سخٌزاًی ٍ ثزگشاری کبرگبُ ّبی تخػػی

•

تسْیالت حوبیت اس فؼبلیتْبی فٌبٍراًِ (ضزکتْبی داًص ثٌیبى)

•

اضتغبل در ضزکت ّبی داًص ثٌیبى ٍ ضزکت ّبی سایطی ) (Spinoffداًطگبُ ّب

معرفی پایگاٌ:
داًطگبُ آساد اسالهی ٍ ،احذ ػلَم ٍ تحمیمبت ثب ّذف ارتمبء کوی ٍ کیفی آهَسش ٍ پزٍرش در راستبی ادارُ ػلوی اهَر کطَر ٍ اػتالی ًبم جوَْری
اسالهی ایزاى ،در سبل  1363راُ اًذاسی ضذُ است .ایي ٍاحذ داًطگبّی عیف ٍسیؼی اس ثزًبهِ ّبی آهَسضی را در همبعغ کبرضٌبسی ،کبرضٌبسی ارضذ ٍ
دکتزی ثِ ٍیضُ در تحػیالت تکویلی ثزای داًطجَیبى داخلی ،هٌغمِ ای ٍ ثیي الوللی ارائِ ٍ سهیٌِ ّبی السم ثزای گذراًذى فزغتْبی هغبلؼبتی اسبتیذ
سبیز داًطگبُ ّبی داخلی ٍ خبرجی ٍ ّوچٌیي ثزلزاری دٍرُ ّبی فَق دکتزی را فزاّن هی سبسدٍ .احذ ػلَم ٍ تحمیمبت ثب ثیص اس  42000داًطجَ
کِ ثیطتز در سغح کبرضٌبسی ارضذ ٍ دکتزی هطغَل تحػیل ّستٌذ در غذد گستزش ثزًبهِ ّبی خَد در پٌِْ ٍسیؼتزی ثَدُ ٍ سؼی ثز ثزلزاری
ارتجبط ثب هزاکش تحمیمبتی ٍ هغبلؼبتی ٍ ّوچٌیي داًطگبُ ّبی هؼتجز دًیب ثِ هٌظَر تزثیت ٍ پزٍرش ًیزٍی اًسبًی هتخػع ٍ هسئَلیت پذیز داردٍ .احذ
ػلَم ٍ تحمیمبت در هذت  3دِّ اس سهبى پیذایصّ ،ن اکٌَى تجذیل ثِ یکی اس ثشرگتزیي هزاکش ػلوی کطَر ٍ هٌغمِ ضذُ است ثِ عَری کِ ثز اسبط
آخزیي رتجِ ثٌذی هَسسِ ثیي الوللی سبیوگٍَ ،احذ ػلَم ٍ تحمیمبت  ،در سبل2016در رتجِ  10داًطگبُ ّبی ثزتز ایزاى ٍ رتجِ  581داًطگبُ ّبی ثزتز
دًیب لزار گزفت.
در حبل حبضز ٍاحذ ػلَم ٍ تحمیمبت ،در  594رضتِ ضبهل  224رضتِ دکتزی 342 ،رضتِ کبرضٌبسی ارضذ 27 ،رضتِ کبرضٌبسی ٍ یک رضتِ دکتزی
حزفِ ای ،در لبلت  20داًطکذُ ،داًطجَ هی پذیزد .ایي ٍاحذ داًطگبّی هطَق فؼبلیتْبی تحمیمبتی ،تَسؼِ هزسّبی داًص ٍ عزاحی فؼبلیتْبی خاللبًِ
ثَدُ ٍ تَسؼِ التػبدی ،فزٌّگی ٍ اجتوبػی را در کطَر تسْیل هیکٌذ .ایي ٍاحذ داًطگبّی ثب در اختیبر داضتي اهکبًبت سخت افشاری ٍ ًزم افشاری

هٌبست ٍ ثب استفبدُ اس فٌبٍریْبی ًَیي ،اهکبى تَسؼِ ٍ تکبهل تَاًوٌذیْبی ثبلمَُ کبرکٌبى ،داًطجَیبى ٍ اػضبی ّیأت ػلوی را فزاّن ٍ اس ایي عزیك ثِ
ارتمبی سغح رفبُ ػوَهی جبهؼِ ٍ تَسؼِ پبیذار کوک هی کٌذ.

داوشکدٌ َا:
 -1دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 -11فنی و مهندسی

 -2حقوق و علوم سیاسی

 -12مرکس تحقیقات فیسیک پالسما

 -3الهیآت و فلسفه

 -13مهندسی مىاد

 -4هنر و معماری

 -14علىم پایه

 -5زبان و ادبیات

 -15کشاورزی و منابع طبیعی

 -6مدیریت و اقتصاد

 -16محیط زیست و انرژی

 -7مهندسی نفت

 -17علىم و فنىن دریایی

 -8مهندسی علوم وصنایع غذایی

 -18دامپسشکی

 -9مکانیک و هوافضا

 -19علىم پسشکی

 -10مهندسی برق و کامپیوتر

 20مهندسی پسشکی

 لطفا ً جهت اطالع از رشته ها و گرایش های هر دانشکده به سایت واحد مراجعه فرمائید.
http://srbiau.ac.ir

مراکس آزمایشگاَی
• هجتوغ آسهبیطگبّی سکزیبی راسی

• هجتوغ آسهبیطگبّی ضیخ ثْبیی

مراکس تحقیقاتی
• هزکش تحمیمبت فیشیک پالسوب

• هزکش تحمیمبت ٍ هغبلؼبت هحیظ سیست ٍ اًزصی
• هزکش تحمیمبت اهٌیت سبیجزی
• هزکش تحمیمبت کطبٍرسی ٍ هٌبثغ عجیؼی (سزثٌذاى)
• هزکش سالهت

• پلی کلیٌیک حیَاًبت خبًگی
• هزکش اسٌبد ػلوی ٍ کتبثخبًِ دکتز حجیجی
• هزکش ثیي الوللی اسالهی پیبهجز اػظن (ظ)
• ثیوبرستبى فزّیختگبى

شرکتُای داوش بىیان

 فُرست شرکت َای مصًب:
• سبهبًِ فزٍش آًالیي هحتَای دیجیتبل
• تَلیذ ٍ فزٍش هٌبثغ ػلوی الکتزًٍیکی ٍ اًتطبر هجالت ػلوی
• ارائِ خذهبت تؼییي تَالی صًَم ٍ آًبلیشّبی هَلکَلی
• سبهبًِ اعالع رسبًی تخػػی ٍاحذ ػلَم ٍ تحمیمبت (سبػت)

• خذهبت کلیٌیکی گیبُ پشضکی
• تَلیذ ًْبل کطت ثبفتی
• سبهبًِ ارتمبی سالهت هزدم
• عزاحی ٍسبخت تجْیشات آسهبیطگبّی
• تَلیذ چَة پالستیک اًؼغبف پذیز
• اهحبء سثبلِ ّبی ضْزی ٍثیوبرستبًی ثب استفبدُ اس تکٌَلَصی پالسوب

