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هؼزفی پایگاُ:
در حال حاضر داًشگاُ تثریس تا دارا تَدى  21داًشکذُ10،پصٍّشکذُ ،هَظعِ ٍ هرکس تحقیقاتی ،قطة علوی ،هرکس رشذ ٍاحذّای فٌاٍر ،ادارُ ارتثاط تا صٌعت ،پردیط
تیي الوللی ٍ داًشکذُ ّای اقواری یکی از تسرگتریي هراکس آهَزشی ٍ پصٍّشی کشَر تِ شوار هی رٍد .داًشگاُ تثریس تا  5هعاًٍت آهَزشی ٍ تحصیالت تکویلی ،پشتیثاًی ٍ
تَظعِ هٌاتع ،پصٍّش ٍ فٌاٍری ،داًشجَیی ،فرٌّگی ٍ اجتواعی ٍ هذیریت ّای زیر هجوَعِ تا  24000داًشجَ ٍ ً 800فر عضَ ّیات علوی

ّ 300سار جلذکتاب

فیسیکیّ 800 ،سارکتاب دیجیتالی،کتاتْای خطی ًفیط ،ظایتْای هتعذد کاهپیَتری ٍ ایٌترًتی هجْس ،آزهایشگاّْای تعیار هجْس در حَزُ ّای هختلف ،تیش از 21
ًشریِ علوی -پصٍّشی ٍ اشتراک هجالت هعتثر الکترًٍیکی ٍ چاپی دًیا ٍ تا ترخَرداری از اهکاًات هٌحصر تفرد علوی در شوالغرب کشَر ،در خذهت پصٍّشگراى اظت.
ّن چٌیي داًشگاُ تثریس در عرصِ تیي الوللی ًیس تعیار فعال تَدُ ٍ تا داًشگاّْای کشَرّای هختلف جْاى از جولِ فراًعِ ،ایتالیا ،آلواى ،شاپي ،ترکیِ ،آررتایجاى،
تاجیکعتاى ،قثرض ،تایلٌذ ٍ کشَرّای دیگر تیش از  50قراداد ٍ تفاّن ًاهِ ّوکاری اهضاء ًوَدُ ٍ در اتحادیِ ّای تسرگ تیي الوللی از جولِ اتحادیِ داًشگاُ ّای
جْاى() ،IAUاتحادیِ داًشگاُ ّای تیي الوللی ( ) ٍIUCاتحادیِ داًشگاُ ّای هٌطقِ قفقاز حضَری فعال دارد.

داًشگاُ تثریس تا تقذین  145شْیذ داًشجَ کِ  22تي از آًاى در حیي پشتیثاًی جثِْ ّای حق علیِ تاطل در هحل کارگاُ داًشکذُ فٌی تِ شْادت رظیذًذ ٍ ضوٌا تا
هیستاًی از  5شْیذ گوٌام تِ عٌَاى هشْذالشْذای داًشگاُ ّای کشَر هعرٍف اظت.

تسْیالت قابل ارائِ:
* پسادکتری

* تسْیالت برگساری سخٌراًی ٍ کارگاُ آهَزشی * دٍرُ فرصت هطالعاتی * تسْیالت استاد هذعَ ٍ هعیي
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رضتِ ٍ گزایص بِ تفکیک داًطکذُ /پژٍّطکذُ:
گرٍُ عوذُ علوی علَم اًساًی:
داًطکذُ ادبیات فارسی ٍ سباًْای خارجی:
-1
داًشکذُ ادبیات ٍ زباى ّای خارجی بِ عٌَاى ًخستیي داًشکذُ داًشگاُ تبریس در سال 1326با ًام داًشکذُ "ادبیات ٍ علَم اًساًی" تاسیس شذ .
ایي داًشکذُ در سال 1347بِ دٍ داًشکذُ "ادبیات فارسی ٍ زباًْای خارجی" ٍ "علَم اًساًی ٍ اجتواعی" تفکیک شذ.
داًشکذُ ادبیات فارسی ٍ زباى ّای خارجی ّن اکٌَى با ً 45فر عضَ ّیات علوی 5 ،گرٍُ آهَزشی 14 ،رشتِ گرایش ٍ ً 847فر داًشجَ فعالیت هی
ًوایذ.
 -2داًطکذُ اقتصاد ،هذیزیت ٍ باسرگاًی:
داًشکذُ اقتصاد ،هذیریت ٍ بازرگاًی با تفکیک از داًشکذُ علَم اًساًی ٍ اجتواعی درسال  1390فعالیت ّای رسوی خَد را آغاز کرد.
تعذاداعضای ّیات علوی ایي داًشکذُ ً 21فر ٍ داًشجَیاى ایي داًشکذُ ً 730فر هی باشذ کِ در  2گرٍُ آهَزشی ٍ  15رشتِ گرایش هشغَل تحصیل
هی باشٌذ.
 داًطکذُ الْیات ٍ ػلَم اسالهی:3
گرٍُ آهَزشی هعارف اسالهی در سال  1373راُ اًذازی ٍ در سال  1389پس از ایجاد چٌذ رشتِ بِ یک داًشکذُ هستقل با ًام داًشکذُ الْیات ٍ علَم
اسالهی ارتقاء یافت.
ایي داًشکذُ دارای 17عضَ ّیات علوی 3 ،گرٍُ آهَزشی 3،رشتِ گرایش ٍ ً 100فر داًشجَ هی باشذ.
 -4داًطکذُ جغزافیا ٍ بزًاهِ ریشی:
گرٍُ آهَزشی جغرافیا فعالیت خَد را درداًشکذُ ادبیات ٍ علَم اًساًی بِ عٌَاى گرٍُ تاریخ  -جغرافیا در سال  1332آغاز ٍ در سال  1390بِ عٌَاى یک
داًشکذُ هستقل شرٍع بِ کار ًوَد.
ایي داًشکذُ دارای ً 31فر عضَ ّیات علوی 5 ،گرٍُ آهَزشی 24 ،رشتِ گرایش ٍ ً 749فر داًشجَ هی باشذ.
 -5داًطکذُ حقَق ٍػلَم اجتواػی:
ایي داًشکذُ در سال  ٍ 1390بِ دًبال تفکیک داًشکذُ علَم اًساًی ٍ اجتواعی بِ سِ داًشکذُ ،از ایي داًشکذُ جذا شذّ .ن اکٌَى ایي داًشکذُ
باً 40فر عضَ ّیات علوی 4،گرٍُ آهَزشی 19 ،رشتِ گرایش ٍ ً 980فر داًشجَ در حال فعالیت است...
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رضتِ ٍ گزایص بِ تفکیک داًطکذُ /پژٍّطکذُ:
گزٍُ ػوذُ ػلوی ػلَم اًساًی:
 -6داًطکذُ تزبیت بذًی ٍ ػلَم ٍرسضی:
گزٍُ آهَسضی تزبیت بذًی در سال  1367در داًطکذُ ػلَم تزبیتی ٍ رٍاًطٌاسی ایجاد ٍ در سال  1390تحت ًام داًطکذُ
تزبیت بذًی ٍ ػلَم ٍرسضی فؼالیت ّای خَد را آغاس ًوَد.
ّن اکٌَى ایي داًطکذُ داری ً 12فز ّیات ػلوی 3 ،گزٍُ آهَسضی 8 ،رضتِ گزایص ٍ ً 556فز داًطجَ هی باضذ.
 -7داًطکذُ ػلَم تزبیتی ٍ رٍاًطٌاسی:
داًطکذُ ػلَم تزبیتی ٍ رٍاًطٌاسی داًطگاُ تبزیش در سال  1329تحت ػٌَاى "داًطسزای ػالی" در جَار داًطکذُ ادبیات
فارسی افتتاح ٍ درسال  1349بِ داًطکذُ ػلَم تزبیتی تغییز ًام یافت.
ایي داًطکذُ در حال حاضز با ً 27فز ػضَ ّیات ػلوی 3 ،گزٍُ آهَسضی 21 ،رضتِ گزایص ٍ ً 1221فز داًطجَ بِ فؼالیت
خَد اداهِ هی دّذ.
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رضتِ ٍ گزایص بِ تفکیک داًطکذُ /پژٍّطکذُ:
گزٍُ ػوذُ ػلوی فٌی هٌْذسی:
 -1داًطکذُ هٌْذسی بزق ٍ کاهپیَتز:
گزٍُ هٌْذسی بزق داًطگاُ تبزیش فؼالیت خَد را اس سال  1337در داًطکذُ فٌی ضزٍع ٍ درسال  1382بِ دًبال تفکیک
داًطکذُ فٌی بِ ػٌَاى « داًطکذُ هٌْذسی بزق ٍ کاهپیَتز» ضزٍع بِ فؼالیت ًوَد .ایي داًطکذُ دارایً 54فز ػضَ ّیات ػلوی7 ،
گزٍُ آهَسضی 24،رضتِ گزایص ٍ  1333داضجَ است.
 -2داًطکذُ هٌْذسی ضیوی ٍ ًفت:
ایي داًطکذُ بؼذاس  8سال فؼالیت در سیز هجوَػِ داًطکذُ ضیوی ،در سال  1390بِ صَرت یک داًطکذُ هستقل ضزٍع بِ
فؼالیت ًوَد .ایي داًطکذُ در حال حاضز دارای  14ػضَ ّیات ػلوی 5 ،گزٍُ آهَسضی5 ،رضتِ گزایص ٍ ً 284فز داًطجَ هی باضذ.
 -3داًطکذُ هٌْذسی ػوزاى:
ایي داًطکذُ در سال  1382بِ دًبال تفکیک داًطکذُ فٌی بِ سِ داًطکذُ ،بِ صَرت هستقل ضزٍع بِ کار ًوَد.
ایي داًطکذُ در حال حاضز دارایً 47فز ػضَ ّیات ػلوی 6 ،گزٍُ آهَسضی 14 ،رضتِ گزایص ٍ  1068داًطجَ هی باضذ.
 -4داًطکذُ هٌْذسی فٌاٍری ّای ًَیي:
در هْز هاُ سال 1387فؼالیت آهَسضی ٍ پژٍّطی ایي داًطکذُ ضزٍع ضذّ .ذف اس تاسیس ایي داًطکذُ ایجا د ٍ تَسؼِ رضتِ
ّای بیي رضتِ ای در ػزصِ هٌْذسی است .ایي داًطکذُ ّن اکٌَى با دارا بَدى ً 16فز ػضَ ّیات ػلوی 4 ،گزٍُ آهَسضی3 ،
رضتِ گزایص ٍ  90داًطجَ هطغَل فؼالیت است.
 -5داًطکذُ هٌْذسی هکاًیک:
اس داًطکذُ فٌی داًطگاُ تبزیش کِ در سال  1337ضوسی تاسیس ضذ چٌذ داًطکذُ هٌطؼب ضذُ اًذکِ یکی اس آًْا داًطکذُ
هٌْذسی هکاًیک است .ایي داًطکذُ در سال  1382هستقل ضذ ٍ ّن اکٌَى با داضتي ً 55فز ػضَ ّیات ػلوی 5 ،گزٍُ آهَسضی،
 19رضتِ گزایص ًٍ 2946فز داًطجَ در حال فؼالیت هی باضذ.
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رضتِ ٍ گزایص بِ تفکیک داًطکذُ /پژٍّطکذُ:
گزٍُ ػوذُ ػلوی ػلَم پایِ:
 -1داًطکذُ ضیوی:
ایي داًطکذُ در سال  71-70با تفکیک داًطکذُ ػلَم بِ چٌذ داًطکذُ ،با ػٌَاى داًطکذُ ضیوی ضزٍع بکار ًوَد .در حال
حاضز ایي داًطکذُ دارای ً 41فز ػضَ ّیات ػلوی 5 ،گزٍُ آهَسضی 14 ،رضتِ گزایص ٍ ً 862فز داًطجَ هی باضذ.
 -2داًطکذُ ػلَم ریاضی:
ػلَم ریاضی درقالب آکادهیک آى در سال  ٍ1329بصَرت یک گزٍُ آهَسضی با ً 47فز داًطجَ ضزٍع بِ فؼالیت ًوَد .اکٌَى
گزٍُ ریاضی هحض ارتقا یافتِ ٍ بِ داًطکذُ ػلَم ریاضی تبذیل ضذُ است ایي داًطکذُ در حال حاضز دارای ً 49فز ػضَ ّیات
ػلوی 4 ،گزٍُ آهَسضی 22 ،رضتِ گزایص ٍ  799داًطجَ هی باضذ.
 -3داًطکذُ ػلَم طبیؼی:
داًطکذُ ػلَم طبیؼی ابتذا در سال  1348سیز ًظز داًطکذُ ػلَم ٍ بِ صَرت یک گزٍُ آهَسضی ٍ در سال  1375بِ صَرت
یک داًطکذُ هستقل ضزٍع بِ فؼالیت ًوَدّ .ن اکٌَى ایي داًطکذُ داریً 42فز ّیات ػلوی 3 ،گزٍُ آهَسضی 23 ،رضتِ گزایص ٍ
ً 917فز داًطجَ هی باضذ.
 -4داًطکذُ فیشیک:
داًطکذُ فیشیک ابتذا یک گزٍُ آهَسضی در داًطکذُ ػلَم بَد .ایي گزٍُ در سال 1374بِ داًطکذُ فیشیک ارتقاء یافت ٍ ّن
اکٌَى با ً 26فز ػضَ ّیات ػلوی 4 ،گزٍُ آهَسضی 23 ،رضتِ گزایص ًٍ 503فز داًطجَ بِ تزتیب هتخصصاى ػلن فیشیک هطغَل
است.
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رضتِ ٍ گزایص بِ تفکیک داًطکذُ /پژٍّطکذُ:
گزٍُ ػوذُ ػلوی کطاٍرسی ٍ داهپشضکی:
 -1داًطکذُ کطاٍرسی:
داًطکذُ کطاٍرسی داًطگاُ تبزیش پس اس داًطکذُ کطاٍرسی داًطگاُ تْزاى اٍلیي هزکش آهَسش ػالی کطاٍرسی در سطح
کطَر هی باضذ کِ سال 1334ضوسی فؼالیت خَد را آغاس کزد.
ایي داًطکذُ با داضتي ً 114فز ػضَ ّیات ػلوی 10 ،گزٍُ آهَسضی 61 ،رضتِ گزایص ٍ ً 2253فز داًطجَ یکی اس هْوتزیي
داًطکذُ ّای کطاٍرسی در سطح کطَر بِ ضوار هی رٍد.
 -2داًطکذُ داهپشضکی:
داًطکذُ داهپشضکی ًخستیي باردر سال  1367در قالب آهَسضکذُ داهپشضکی ٍ با پذیزش ً 35فز داًطجَ در هقطغ کارداًی
ضزٍع بِ فؼالیت ًوَد.
ّن اکٌَى داًطکذُ داهپشضکی با داضتي ً 34فز ػضَ ّیات ػلوی 4 ،گزٍُ آهَسضی 3 ،رضتِ گزایص ٍ ً 360فز داًطجَ
هطغَل تزبیت هتخصصاى حَسُ داهپشضکی هی باضذ.

