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معرفی پایگاه:
دانشگاه اصفهان یكی از قدیمیترین و بزرگترین مراکز آموزشی استان و یكی از بزرگترین دانشگاه های کشور است.
اگرچه پیشینه دانشگاه اصفهان با توجه به علوم دینی و مذهبی به  300سال قبل باز می گردد؛ اما باید گفت در سال  1325جمعی از پزشكان اصفهان در
جهت تأسیس آموزشگاه عالی بهداری با تالش و پشتكار خود موفق شدند موافقت احداث مرکز آموزش عالی بهداری ،که پایهگذار دانشگاه اصفهان امروز
است را جلب نمایند.
با موافقت تأسیس آموزشگاه عالی بهداری و افزایش تعداد متقاضیان شرکت کننده در این آموزشگاه ،زمینهای هزار جریب تا نزدیكی کوه صفه ،برای برپایی
دانشگاه اصفهان مهیا گردید .پس از تأسیس و انتقال آموزشگاه عالی بهداری به منطقه هزار جریب ،دانشكده پزشكی نیز در  7آبان ماه  1329در کنار همان
آموزشگاه احداث گردید .در سال  1335قدم دیگری در جهت تعالی دانشگاه اصفهان برداشته شد که آن ،تأسیس دانشكده داروسازی در کنار پزشكی بود.
پس از تأسیس دانشكده داروسازی ،در دی ماه  1337دانشكده ادبیات با برپایی دو رشته تحصیلی زبان و ادبیات فارسی و انگلیسی در کوی شاهزاده ابراهیم
(واقع در خیابان ابوذر) گسترش رشتههایی چون زبان و ادبیات فرانسه( ، )1338زبان و ادبیات ارمنی( ، )1339زبان و ادبیات عرب( ، )1331تاریخ و
جغرافیا( ، )1345گروه علوم اجتماعی( )1348و انتقال این دانشكده در سال  1348از کوی شاهزاده ابراهیم به مجموعه دانشكدههای واقع در هزار جریب
رونقی تازه به دانشگاه اصفهان بخشید .مرداد ماه سال  1343یادآور خاطره تأسیس دانشكدههای علوم و علوم تربیتی و روانشناسی به همت و تالش پیگیر و
بیوقفه استادانی چون دکتر فاروقی میباشد .در اواخر سال  1347با شكلگیری کلی دانشگاه اصفهان ،مدرسه عالی کورش کبیر به این دانشگاه الحاق
گردید و در همان سال نیز دانشكده علوم اداری و اقتصاد در دانشگاه تأسیس شد .باالخره در سال  1365پس از سه دهه ،دانشكدههای علوم پزشكی از
دانشگاه اصفهان جدا شدند و راهی جداگانه برگزیدند .دانشگاه اصفهان با مساحتی حدود  4میلیون متر مربع دارای 13دانشكده 57 ،گروه آموزشی و 352
رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری ،بیش از  500مدرس 15000 ،دانشجو و  1500کارمند می باشد.

رشته ها و گرایش ها:
برای اطالع از رشته ها و گرایش های تحصیلی؛ لطفا به وب سایت دانشگاه اصفهان (نشانی فوق الذکر) ،قسمت دانشكده ها ،رشته ها و گرایش ها مراجعه
کنید.
تسهیالت قابل ارائه:
-1طرح حمایت از دوره پسا دکتری
-2طرح حمایت از دوره فرصت مطالعاتی
-3طرح حمایت از همكاری بعنوان استاد مدعو و معین
-4طرح حمایت از برگزاری سخنرانی و کارگاه های تخصصی

