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 )نگین خردورزی خطة کویر(معرفی دانشگاه سمنان 

  ؟دانیدمیدر مورد دانشگاه سمنان چقدر 

 

 :دانشگاه معرفی

 سال در سمنان «تکنولوژی عالی مدرسه»
 دانشجو 580 پذیرش با را خود فعالیت 1353

 به و نمود آغاز مربع متر 5000 فضای در
 انقالب شکوهمند پیروزی تا ترتیب همین

 پیروزی از پس. داشت فعالیت ادامه اسالمی
 این ،گرفته صورت گسترش با و انقالب
 در خود هایفعالیت چشمگیر و ملموس توسعه با نهایتاً و گردید تبدیل «عالی آموزش مجتمع» به 1367 سال در مدرسه

 . یافت ارتقاء «سمنان دانشگاه» به 1372 سال

 بیش داشتن با «کویر خطة خردورزی نگین» عنوان به است مفتخر اسالمی شکوهمند انقالب برکت به انسمن دانشگاه
 رشد مرکز فناوری، و علم پارک آموزشی، پردیس 6 کالبدی، فضای مربع متر179100 دارای فضا، هکتار 800 از

 علمی هیأت عضو 370 بیش از ،(الکترونیکی) مجازی آموزش مرکز ،(الملل بین) دانشگاهی پردیس فناور، واحدهای

در رشته  78در ) تحصیلی رشته 274 ،نفر در مقاطع تحصیالت تکمیلی(4000)بیش از  دانشجو 12000 و بالغ بر ثابت،

 و (رشته در مقطع کارشناسی و دو رشته در مقطع کاردانی 77رشته در مقطع کارشناسی ارشد ،  117مقطع دکتری، 
 . باشدمی کشور علمی مختلف هایعرصه در خدمت به غولمش آموخته دانش 30000 از بیش

 دانشگاه این .است رسانده سرانجام به موفقیت با را دانشگاهی برون طرح هاده گذشته سال ده در سمنان دانشگاه

 ددرصد آموزشی، و پژوهشی تخصصی کارگاه و آزمایشگاه 68 از برخورداری نیز و باال علمی ظرفیت باداشتن همچنین

 .  دهد افزایش مختلف سطوح در را خود مبادالت تولید، رونق به کمک جهت در تا است

 یک فهرست در است توانسته خود فعالیت پنجم دهة در سمنان استان مادر و منتخب دانشگاه عنوان به سمنان دانشگاه

 هایدانشگاه مؤثرترین جمع در را خود نام و گرفته قرار علمی استنادات تعداد نظر از دنیا تأثیرگذار های دانشگاه درصد

 .نماید مطرح علم، تولید کمیّت   بیشترین دارای جهان  

مترمربع فضای آموزشی است که سرانه آن برای هر دانشجو به طور متوسط  79796دانشگاه سمنان هم اینک دارای  

که سرانه فضای ورزشی آن متر مربع فضای ورزشی است 20025متر مربع می باشد؛ این دانشگاه همچنین دارای  2/9

متر مربع به  5/9متر مربع به با سرانه  28816متر مربع و نیز دارای فضای خوابگاهی به وسعت 3/2برای هر دانشجو 

 ازای هر دانشجو می باشد.

 رد و الهی الیزال قدرت به اتکال با ، 1404 افق در خود انداز چشم برنامة تحقق راستای در است صدد در دانشگاه این

 کشور، مرکزی منطقة فناوری و پژوهشی آموزشی، مرکز ترینجامع عنوان به ایرانی اسالمی نوین تمدّن برپایی راستای

 و کشور مرکزی منطقه هایدانشگاه بین در علمی اول جایگاه دارای کهگیرد  قرار ایران برتر دانشگاه ده ردیف در و

 .باشد جهان هایدانشگاه بین در شاخص جایگاه

 

http://semnan.ac.ir/
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 های دانشگاه:ناوین پردیسع 

های نوین فناوری پردیس علوم و -4پردیس علوم پایه   -3پردیس فنی -2پردیس علوم انسانی  -1

 پردیس هنر  -6 پردیس دامپزشکی، منابع طبیعی و کشاورزی -5

 شامل پردیس علوم انسانی : 

 کده روانشناسی و علوم تربیتیدانش -3 دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اداری -2دانشکده علوم انسانی -1

 دانشکده گردشگری -4

 

 شامل پردیس فنی: 

 -4دانشکده مهندسی مکانیک  -3دانشکده مهندسی عمران  -2برق و کامپیوتر مهندسی  دانشکده -1

 صنایع(دانشکده مهندسی ) -6فت و گاز شیمی، نمهندسی دانشکده  -5مواد و متالورژی دانشکده 

 

 شامل پردیس علوم پایه : 

 -4دانشکده فیزیک  -3دانشکده ریاضی ، آمار و علوم کامپیوتر -2 (شناسی )زیست دانشکده علوم پایه-1

 دانشکده شیمی 

 

 شامل پردیس علوم وفناوری های نوین : 

 دنشکده هوا فضا -4دانشکده بیو فناوری  -3دانشکده نانو فناوری  -2دانشکده مهندسی نفت -1

 

  و کشاورزیپردیس دامپزشکی، منابع طبیعی : 

 دانشکده منابع طبیعی  -5دانشکده کویر شناسی  -3 آموزشکده دامپزشکی -2 دانشکده دامپزشکی -1

 

 شامل پردیس هنر: 

 معماری و شهرسازی  دانشکده هنر،

 

 :افتخارات اهم

 ده در تاستنادا تعداد نظر از دنیا تأثیرگذار هایدانشگاه برتر درصد یک فهرست در سمنان دانشگاه گرفتن قرار 
 .اخیر سال

 های برتر جهان برای دومین سال متوالی بر اساس سمنان در فهرست دانشگاه قرار گرفتن نام دانشگاه
  2019بندی شانگهای رتبه

  هلند بندی الیدنهای منتخب رتبهدانشگاه سمنان در جمع دانشگاهقرار گرفتن  

  مهندسی مکانیک  دانشگاه سمنان در رشته سا دکترینخستین محقق دوره پ و مشغول فعالیت شدنپذیرش
 )گرایش تبدیل انرژی(
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  استحصال انرژی پیزوالکتریک از چرخباعنوان  در حوزه خودرو اختراع استاد دانشگاه سمنانثبت بین المللی-

 ثبت اختراعات آمریکا  ادارهدرخودرو  های
  سسات آموزشی و پژوهشی  برتر کشور ها و مورتبه بندی دانشگاه 15-11قرار گرفتن دانشگاه سمنان در رده

 97-96در سال  از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

  نخبگان جذب طرح قالب در ،های معتبر جهانبا دانشگاهپژوهشی بین المللی  هایطرحاجرای 
  بارینوایلی برای دومجان  علمی دانشگاه سمنان به عنوان دبیر برگزیده از سوی انتشارات هیأتانتخاب عضو. 

 طرف دانشگاه سمنان به ضریب تأثیر بسیار باال از  دراسات في اللغة العربية و آدابها بین المللی دستیابی مجله

 برای دومین سال متوالی پایگاه استنادی معتبر جهان عرب

 انجه علمی نخبگان و دانشمندان برتر درصد یک زمرة در تعدادی از اساتید دانشگاه سمنان نام گرفتن قرار. 

 از کشور پژوهشی مؤسسات و جامع هایدانشگاه بندیرتبه 16-11 رده در سمنان دانشگاه نام قرارگرفتن 
 .95-96 سال در( ISC) اسالم جهان علوم استنادی پایگاه سوی

 های دانشگاه بین در شانزدهم رتبه در وبومتریکس نظام بندی رتبه اساس بر سمنان دانشگاه قرارگرفتن 
 .2018 سال در فناوری و حقیقاتت علوم، وزارت

 دارای که کشور جامع هایدانشگاه چهاردهم رتبه در علمی مدرک 623 تولید با سمنان دانشگاه گرفتن قرار 
 (.2016-2017) سال در اسکوپوس استنادی پایگاه سوی از باشند می علم تولید کمیت بیشترین

 دارای که جهان هایدانشگاه مؤثرترین جمع رد علمی مدرک 2315 تولید با سمنان دانشگاه گرفتن قرار 
 در  ISI ، ESI علم، اساسی هایشاخص هایپایگاه اطالعات اساس بر. باشندمی علم تولید کمیت بیشترین

 (2016-2017) سال

 : افتخارات سایر

 انسمن دانشگاه کامپیوتر علوم و آمار ریاضی، دانشکده (غیرخطی آنالیز) المللیبین مجله شدن نمایه 

 International Journal of Nonlinear Analysis and Applications (IJNAA)  

 .ISC، SCOPUS , ISI هایپایگاه در

 عنوان با سمنان دانشگاه مکانیک مهندسی دانشکده مجله شدن نمایه Mechanics of Advanced 

Composite Structures 2018 سال در اسکوپوس المللی بین پایگاه در. 

 در جهان برتر پژوهشگران فهرست در سمنان دانشگاه ریاضی علم دانشمند اسحاقی مجید دکتر گرفتن قرار 
 .2015 و 2014 هایسال

 1392 سال پژوهش هفته در کشور برتر پژوهشگر عنوان به امجدی نیما دکتر انتخاب. 

 بین هیأت صیتخص گزارش مؤلفان تیم در سمنان دانشگاه علمی هیأت عضو رحیمی محمد دکتر عضویت 
 (. IPCC)اقلیم تغییر الدول

 دارای و( کشور علمی مرتبه ارتقاء سریعترین رکوردار) پروفسور جوانترین عنوان به اسحاقی دکتر انتخاب 
 .سمنان استان در ISI مقاله بیشترین

 اسالم جهان هایدانشگاه اتحادیه در سمنان دانشگاه عضویت (FUIW.) 

 سمنان دانشگاه استاد توسط سال 41 از پس لیب ریاضی معمای برای حل راه ترینکوتاه کشف. 

 سمنان دانشگاه کامپیوتر علوم و آمار ریاضی، دانشکده علمی هیأت عضو اسحاقی مجید پروفسور انتخاب 
 .ایران برتر جوان محقق عنوان به ELSEVIER نشر کمپانی ازسوی
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 بینی پیش المللیبین تحقیقاتی طرح در نیایرا تنها عنوان به سمنان دانشگاه علمی هیأت عضو همکاری 
 .زمین رانش

 سمنان دانشگاه در ایران جرم و حرارت انتقال المللی بین و تخصصی مجله اولین انتشار. 

 معماری هایسازه برترین کنار در سمنان دانشگاه مرکزی کتابخانه و تئاتر آمفی ساختمان طراحی گرفتن قرار 
 .2012 سال در جهان

 ...و 

 سمنان : پژوهشی و فناوری دانشگاههای توانمندی معرفی

 

 تبادالت علمی دانشگاه در حوزه بین الملل :

های متعدد در های خارجی اقدام به انعقاد تفاهم نامهدانشگاه سمنان درراستای افزایش و تسهیل تبادل علمی با دانشگاه
دانشگاه  ،دانشگاه سالرنو ایتالیا ازی ایگر مجارستان،دانشگاه استرهاکنون با این دانشگاه هم این خصوص نموده است.

دانشگاه تشرین و  ،دانشگاه راجیو گاندی هند سفه دانشگاه اوپساال سوئد،مهندسی لولئا و دانشکده زبانشناسی و فل
فاهم دانشگاه پورتو پرتغال و دانشگاه کورسک روسیه دارای ته کوئیزلند جنوبی استرالیای غربی، دانشگا دمشق سوریه،

 .استنامه و قرارداد تحقیقاتی 
ان فارسی و آموزش این زبان به عنو کهن دهه گذشته درراستای اعتالی بیش از پیش زبان این دانشگاه همچنین در

قیریق  اوپساال سوئد، های حمص سوریه،اقدام به اعزام اساتید منتخب خود به دانشگاه ،میراث ماندگار و غنی ایرانیان
 .تراسبورگ فرانسه و پچ مجارستان کرده استاس قلعه ترکیه،

دانشگاه  علمی خود جهت گذراندن دوره تحقیقاتی در هیأتاقدام به اعزام  97 -96این دانشگاه همچنین در سال 
 .هومبولت آلمان نموده است

 هم اکنوننیز  دانشجوی خارجیبیش از 180و اند دانش آموخته شده  سمنان  دانشجوی خارجی از دانشگاه 75تاکنون 
 می باشند.تحصیل  دانشگاه مشغول این درمقاطع مختلف تحصیلی در

مجله التین، یک مجله بین المللی به 10عنوان مجله است که  20در عرصه چاپ و انتشارات دانشگاه سمنان دارای 
هشی می باشند و مجله دارای اعتبار علمی پژو 12مجله دیگر فارسی می باشند که از این میان تعداد  9زبان عربی و 

 .استو دو مجله دارای نمایه اسکوپوس  ISIیک مجله دارای نمایه 
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علمی پژوهشی و علمی ترویجی ( ، ISI ،ISC) مقاله با اعتبار 5105محققان این دانشگاه تاکنون توانسته اند بیش از 

همچنین در این دانشگاه تاکنون  .مقاله نیزدر کنفرانس های ملی و بین المللی ارائه نمایند 5147به چاپ برسانند و 
تفاهم نامه علمی ، پژوهشی و فناوری نیز با  ده هاعنوان کتاب توسط انتشارات دانشگاه به چاپ رسیده و  500بیش از 

  .سازمان های دولتی و خصوصی منعقد گردیده است
در  .ی و خصوصی اجراشده استطرح پژوهشی برون دانشگاهی با سازمان های دولت 150حدود در این دانشگاه تاکنون 

بخش همکاری در طرح های کالن ملی نیز تاکنون این دانشگاه درطرح های برنامه ریزی فناورانه برای تهیه رشد 
سیلیکون برای مصارف فناوری سلول خورشیدی و بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکسالی مشارکت داشته است. 

  .طرح پژوهشی خاتمه یافته درون دانشگاهی نیز اجرا شده است 350حدود در این دانشگاه تاکنون 
دانشگاه سمنان در راستای اهداف پژوهشی برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین در راستای سیاست های وزارت علوم ، 

وزشی و تحقیقات و فناوری برای استفاده از توان علمی و فنی دانشگاه ها و ایجاد و گسترش همکاری های علمی ، آم
 .با دانشگاه های خارجی نموده است متعددی همکاری هایپژوهشی اقدام به انعقاد تفاهم نامه

 

 :پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

 

 یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،توسعه اقتصاد یهابرنامه یدانشگاه سمنان در راستا یپارک علم و فناور

و ارتقاء  انیبندانش یهاتیبا هدف گسترش فعال یو فناور قاتیتحق ،وزارت علوم یهاتیمورأو در چهارچوب م رانیا

 پتانسیل سرشار، یعیمنابع طب ژهیفراوان به و یامنطقه یهاتیوجود ظرف. در منطقه شکل گرفته است یسطح فناور

پارک  ی،و پژوهش یآموزش ها و مراکزدانشگاه هیمتخصص در سا یاز منابع انسان یو برخوردار یو معدن یصنعت یباال

 ردر منطقه شمال و شمال شرق کشو یدانشگاه یپارک علم و فناور نیدانشگاه سمنان را به عنوان اول علم و فناوری

 است.  کرده ایژهیو اعتبار و گاهیجا یدارا

 اطالعات،فناوری  ،کنترل یهاستمیس ،کیمکاترون ،کیمختلف الکترون یهانهیدر زم پارک علم و فناوری تیفعال

 ؤسسسازمان م ،انگذارانینگر بن ندهیآ یگواه اهتمام و نگاه توسعه ا یدست عیهنر و صنا ،نو یهایانرژ ،نانو یهایفناور

 ریدر مس ریز یهانمودن بخشدانشگاه سمنان توانسته است با فعال یپارک علم و فناور. باشدیو مسئوالن مجموعه م

 انیمحصوالت و خدمات دانش بن دیفناور در تول یهاواحدها و شرکت به یاژهیو یهاتیحما ی،علم به فناور لیتبد

 ید.ارائه نما
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  :های تابعه پارک علم و فناوریمجموعه

  مراکز رشد فناوری 

  مرکز کارآفرینی و نوآوری 

 )کانون علوم نوین )پارک علمی کودک و نوجوان 

 ای مالکیت فکری مرجع منطقه 

  مرکز ارتقاء مهارت 

 سازیانتقال فناوری و تجاری دفتر 

 های تخصصی فناوریآزمایشگاه 

 

 :سمنان دانشگاه فناوری و علم اهداف پارک

 سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی.کمک به تجاری 

 های اقتصادی جدید از طریق مراکز رشد.ها و بنگاهکمک به ایجاد شرکت 

 عرصه جهانی. کمک به ارتقاء دانش فنی واحدهای فناور به منظور رقابت در 

 .سازماندهی برای ارائه خدمات مؤثر و مورد نیاز به واحدهای فناور به منظور کمک به رشد آنها 

 علمی. هیأتهای دانش بنیان توسط اعضای های تحقیقاتی دانشگاهی با هدف ایجاد شرکتتقویت هسته 

 .بسترسازی برای ایجاد دانشگاه کارآفرین 

 ها و مراکز علمی، فناوری و صنعتی منطقه و توانایی واحدهای فناوری.ع دانشگاهایجاد پیوند بین امکانات و مناب 

 .ایجاد بستر مناسب برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتی در پارک 

 .ایجاد بستر مناسب برای دانشجویان برای ایجاد کسب و کار فناورانه 

 تقاء مهارت دانشجویان و واحدهای فناور برای ورود به بازار کار.های عمومی و تخصصی الزم برای ارارائه آموزش 

 های آتی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنانبرنامه

 ستقرار مراکز تحقیقاتی بخش خصوصی و دانشگاها 

 های نویناستقرار مرکز تحقیقاتی انرژی 

 مرجع توسط بخش خصوصی هایاستقرار آزمایشگاه ایجاد و 

 کزی فناوریایجاد آزمایشگاه مر 

  ایجاد مراکز رشد تخصصی 

 هابرگزاری جشنواره بورس ایده 

 های آموزشی تخصصیبرگزاری دوره  

 های تخصصی با موضوع کارآفرینیبرگزاری نشست 

 اندازی و تجهیز نمایشگاه دائمی محصوالت واحدهای فناورتأسیس، راه 
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 وطههای مربتدوین دستورالعمل دانشگاه کارآفرین و تکمیل زیرساخت 

 فناوری و علم پارک عمرانی توسعه  

 دنیا روز هایتکنولوژی با همسو محوری ایده با فناور واحدهای جذب 

 های فناورراه اندازی و تقویت کنسرسیوم صادراتی شرکت 

  نمودن استقرار واحدهایگستردهR&D  

 ...و 

  :ایایانهها دانشگاه سمنان در بخش فناوری اطالعات و خدمات رظرفیت و هاتوانمندی

 با هادانشکده و هاخوابگاه در سیم بی اینترنت درصدی  90 پوشش 
 .باال باند پهنای با سیمبی تجهیزات عدد چهارصد از استفاده

 مخاطبان استفاده جهت رسانیاطالع سایت زیر و سایت وب120 ایجاد. 

 دانشگاه در کیلومتر پانزده طول به نوری فیبر بستر ایجاد. 

 با اینترنت اختصاصی باند پهنای از استفاده جهت زمال بستر ایجاد 
 .دانشگاه کاربران استفاده جهت برثانیه مگابایت100 ظرفیت با اینترانت و برثانیه مگابایت 250 ظرفیت

 و تحقیقاتی مراکز و کارکنان دانشجویان، علمی، هیأت اعضاء از نفر 17000 از بیش به اینترنت سرویس ارائه 
  .دانشگاه یوفناور علم پارک

 برداری بهره جهت حافظه گیگابایت 800 و کر 300 ظرفیت با دانشگاه سنگین محاسبات مرکز ایجاد 
 .پژوهشگران

 المللی بین استانداردهای اساس بر داده پردازش مرکز ایجاد (Tier1.) 

 کترونیکیال تبادل و ارتباط) دستگاهی بین الکترونیکی خدمت نوع 26 ارائه جهت الزم ساخت زیر ایجاد 
 (.هادستگاه سایر با اطالعات

 فرهنگی، آموزشی، هایزمینه در مخاطبان به الکترونیکی خدمت نوع 50 ارائه جهت الزم ساخت زیر ایجاد 
 .پژوهشی دانشجویی،

 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه :

هدف اصلی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه ،کمک به ارتقاء سطح 
پی و اتی چادانشگاه از طریق تانین منابع اطالع هش درموزش و پژوکیفی آ

یط مناسب جهت استفاده از این منابع الکترونیکی الزم و نیز فراهم نمودن مح
 .است

کتابخانه مرکزی دانشگاه همواره منابع اطالعاتی خودرا همگام  درهمین راستا ،
 .نمایدبروزرسانی میبران دانشگاه، یازهای گارنبا پیشرفت دنیا براساس 

عضو، در بخش 16000 بیش از کتابخانه های دانشگاه سمنان مجموعا دارای

. در کتابخانه های این دانشگاه بیش از باشددرون سازمانی و برون سازمانی می

جلد آن  32000جلد آن فارسی و 133000این میان بیش از  جلد کتاب فارسی و التین موجود است که از165000

 .می باشد التین
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کتابخانه مرکزی این دانشگاه همچنین جهت سهولت دسترسی کاربران به منابع اقدام به ایجاد سیستم کتابخانه 

 باشد. می هزار عنوان منابع الکترونیکی 30حداقل  دارای نیز نه دیجیتال این دانشگاهکتابخا .دیجیتال نموده است

 

 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه:

ر جهت متمرکز دتالش  باشبکه آزمایشگاهی دانشگاه سمنان 
نمودن و ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز 

صرفه  ،ات موجودفزایش بهره وری از امکانا ،های مختلفرشته
 های تحصیالتنامهو پایان جویی در هزینه طرح های پژوهشی

امکان  انجام پژوهش ها در مسیری با حداقل چالش، ،یتکمیل
ها در آینده ،ایجاد ارتباط بیشتر بین داده بهره وری از

، راه عاتپژوهشگران و ایجاد بستر مناسب جهت تبادل اطال
 .آزمایشگاه و کارگاه تخصصی پژوهشی و آموزشی می باشد 68ه هم اکنون این دانشگا.اندازی شده است

 

 : دانشگاه (پشتیبانی و امداد رایانه ای پا )اطالع رسانی،مر کز آ

که  استمرکز تخصصی آپا دانشگاه سمنان به عنوان اولین و تنها مرکز تخصصی امنیت در فضای سایبری استان 
-های وهمچنین سامانهای رایانهپشتیبانی و امداد درحوزه امنیت شبکه ،الزم و پویا درزمینه آگاهی بخشی دارای بستر

 باشد.های نرم افزاری می

 سمنان از نگاه آمار پژوهشی و فناوری دانشگاههای توانمندی
تعداد  عنوان شاخص  

 12 پژوهشی   -ترویجی  و  علمی  -،  علمی      ISIتعداد مجالت دارای اعتبار

،  ISC(  )75-96تعداد مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی )تجمعی( )

ISI پژوهشی( -ترویجی و علمی  -لمی ، ع 

5105 

 5232 (96-75مقاالت ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی)تجمعی( )

 131 (97-85تعداد طرح های پژوهشی برون دانشگاهی)

 404 (97-73تعداد کتب چاپ شده )تجمعی( )

 300 (97-87تعداد واحد های فناور مستقر در پارک علم و فناوری )

 138 (97-85اختراعات ثبت شده به نام دانشگاه )تعداد 

 930 (97-88تعداد اختراعات داوری شده در پارک علم و فناوری دانشگاه )

 2 تعداد پژوهشکده

 7 تعداد گروه پژوهشی
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 های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه :معرفی فعالیت

سالمی دانشگاه سمنان در راستای توسعه و تعمیق هرچه بیشتر ارزش های ا

و انقالبی و همچنین تقویت باورهای دینی و اخالقی دانشگاهیان اقدام به 

بررسی و آسیب شناسی مسائل پیش رو و اتخاذ سیاست ها و راهبردهای الزم 

جهت تقویت این مهم با جلب مشارکت نهادهای ، عقیدتی ، فرهنگی ، 

ظارت بر اجرای اجتماعی و سیاسی موجود در دانشگاه با انجام برنامه ریزی و ن

 های فرهنگی و انقالبی نموده است. های مرتبط در این خصوص برای شکوفایی هر چه بیشتر فعالیتفعالیت

های فرهنگی و اجتماعی و ایجاد بستر مناسب جهت پرورش این دانشگاه در راستای تعمیق هر چه بیشتر فعالیت 

شرایط مناسب جهت تحقق این مهم با اهتمام دفتر نهاد  های دینی دانشگاهیان اقدام به ایجادتفکرات و اندیشه

 نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه و مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نموده است.

های از اقدامات شاخص انجام شده توسط دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه در راستای تبیین ارزش 

 دینی و اعتقادی دانشگاهیان می توان به : اسالمی و تعمیق آگاهی های 

 ساماندهی و برگزاری نماز جماعت در اماکن دانشگاه  -

 های زیارتی دانشگاهیان به اماکن مقدس    اعزام کاروان -

 برگزاری کارگاه دانش افزایی و هم اندیشی اساتید با موضوعات روز جامعه جهت افزایش بصیرت-

می دانشگاهیان مرکز سمنان به عنوان برنامه ای عملی برای ایجاد وحدت و همگرایی هر راه اندازی حوزه علوم اسال -

چه بیشتر میان حوزه و دانشگاه و نیز مرکزی برای تربیت دانشگاهیان مشتاق و مؤمن به اسالم و انقالب برپایه نظام 

ین حوزه، دانشجویان عالقه مند در کلیه باشد. در ااندیشه و علوم اسالمی برای تحقق هر چه بیشتر دانشگاه اسالمی می

مقاطع تحصیلی، دانش آموختگان و همچنین استادان فرهیخته استان می توانند با فراگیری علوم و معارف اسالمی و 

دریافت نظام اندیشه دینی در عرصه معرفتی و معنوی ، دانش و بینش خود را ارتقاء داده و در جهت تعالی و تکامل 

معرفت جو در غالب معرفت جویان خواهر  150عه حرکت نمایند. این مرکز هم اکنون با جذب بیش از هرچه بیشتر جام

 نماید. های دینی و اسالمی دانشگاهیان فعالیت میها و آگاهیچه بیشتر اندیشههرو برادر در راستای رشد و توسعه 

 اساس تعلیم ،تبلیغ ،تزکیه برگزاری طرح حکت دانشجویی با هدف توانمند سازی نیروهای متدین بر -

 حمایت از تشکل های دانشجویی-

 تبیین و برگزاری ازدواج های دانشجویی   ،ترویج-

 برگزاری فعالیت های قرآنی و نهضت تفسیر -

 های معرفت و مشاوره برگزاری حلقه-

 همراهی با رسانه های مجازی و پشتیبانی محتوایی نشریات -

 تشکیل شورای مطالعات راهبردی اساتید و دانشجویان ،گام های اساسی نهاد در این زمینه می باشد.-
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در همین راستا معاونت 

فرهنگی و اجتماعی 

دانشگاه که به عنوان 

معاونت فرهنگی و اجتماعی 

دانشگاه مادر و منتخب 

استان، متولی سیاستگذاری 

مشترک و همپوشانی و 

در سطح دانشگاه نیز با راه اندازی  ،باشدها و مراکز آموزش عالی استان نیز مینگی دانشگاهتقویت فعالیت های فره

نمودن یک فضای مناسب و منطقی برای تبادل های آزاد اندیشی ، گام عملی مهم دیگری در راستای فراهم کرسی

 مباحث دانشجویی با دیدگاه های مخالف و منتقد دردانشگاه ایجاد نموده است.

-انشگاه سمنان در راستای تحقق دانشگاهی متناسب با مبانی و ارزش های اسالمی با حمایت از فعالیت های تشکلد 

های مختلف با سالیق متنوع در قالب بسیج دانشجویی، انجمن اسالمی دانشجویان و مجمع اسالمی دانشجویان در 

 این راستا گام های ارزشمندی برداشته است.  

ن با هدف زمینه سازی رشد خالقیت های فرهنگی و ساماندهی خواسته ها و تالش های خود این دانشگاه همچنی

انگیخته فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان و در راستای حمایت و هدایت این نوع از فعالیت ها اقدام به تقویت 

کانون را در دانشگاه 10یجاد های فرهنگی و علمی دانشجویی نموده و توانسته است با این حمایت ها بستر اکانون

 فراهم نماید.

دانشگاه سمنان همچنین در راستای ایجاد گفتمان علم گرایی در میان دانشجویان و پایش استعدادهای نخبه اقدام به 

انجمن علمی را  52ایجاد پژوهش سرای دانشجویی جهت تحقق نموده است و توانسته است تاکنون به لطف پروردگار 

 ال نماید. در دانشگاه فع

های علمی دانشجویان توانسته با حمایت از نشریات دانشجویی به این دانشگاه همچنین در راستای حمایت از فعالیت

های علمی دانشجویی بستر ساز نشر دستاوردهای علمی دانشجویان شده و موجب دسترسی عنوان نمود عینی فعالیت

ایجاد رقابت سالم و همچنین تقویت روحیه خود باوری دانشجویان  بهتر و نیز شتاب بیشتر کارهای علمی دانشجویی و

 .نشریه دارای مجوز به صورت فصلنامه ، گاهنامه و ماهنامه دارای گردیده است90با راه اندازی 

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سمنان به عنوان معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه منتخب و مادر، میزبان اتاق  

استانی برای بررسی مسائل مختلف استان می باشد تا به این طریق دسترسی متقابل دولت و جامعه دانشگاهی  فکر

 استان به یکدیگر امکان پذیر شود. 

 های فرهنگی و مذهبی موجود دردانشگاه :مکان 

 مسجد امام علی )ع(  - 

 نمازخانه های دانشکده ها و خوابگاه ها   -

 پردیس شهدا-

 نگ خانه فره-

 حسینیه خوابگاه برادران -
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 اهم امکانات رفاهی دانشگاه سمنان :

 نفر  3500 حدود های متعدد با ظرفیتداشتن خوابگاه -

 ل های غذاخوری مجلّ برخورداری از سالن -

سالن  سالن تیراندازی، زمین چمن مصنوعی و طبیعی، ،زشی متنوع از جمله سالن سرپوشیدهوجود فضای ور -
 و.. نس استخر، داشتن سابدنسازی

 های اصلی شهر و..های حمل و نقل به میدانداشتن سرویس -

 داروخانه ، دندانپزشکی و... آمبوالنس، پزشک، وجود مرکز بهداشت و سالمت مجهز به -

 مرکز مشاوره دانشجویی -

 داشتن سرویس استخر برای اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه -

 های دانشگاه و مجموعه خوابگاهیپردیسدانشجویی در محیط  داشتن چندین بوفه -

 و...  -
 فضاهای ورزشی موجود در دانشگاه :

 نفر 3500سالن ورزشی فجر با ظرفیت  -

 ومیدانی  زمین چمن طبیعی و پیست دو -

 زمین چمن مصنوعی شماره یک و دو خوابگاه فرهیختگان  -

 سالن تیر اندازی  -

 سالن بدنسازی  -

 سالن کوثر )خواهران( -

 حلی زمین فوتسال سا -

 پیست دوچرخه سواری خوابگاه فرزانگان  -

 ایستگاه تندرستی موجود در خوابگاه ها -

 مجموعه فضاهای ورزشی روباز در خوابگاه فرهیختگان )والیبال ، بسکتبال و..( -

 مرکز مشاوره ورزشی وتندرستی  -

 مرکز اسپیرومتری  -

 مرکز علوم ورزشی  -

 مرکز سالمتی و تندرستی  -

 سالن سرپوشیده خواهران  -

 سالن ورزشی فرزانگان -

 چمن مصنوعی در سرای دانشجویی فرزانگان -
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 امکانات مرکز بهداشت و سالمت :

 پزشکان عمومی در ساعات اداری جهت پاسخگویی به مراجعین جهت درمان و مشاوره. حضور 

 درمان مراجعه کنندگان  وجود واحد دندانپزشکی به همراه تجهیزات مورد نیاز جهت ویزیت و 

 تزریقات و پانسمان و دیگر امور درمانی به صورت مجزا ن سرپایی جهت بستری سرپایی،اتاق درما 

 ها برای آقایان وخانم

  داروخانه 

 مبوالنس آ 

 مرکز مشاوره دانشجویی :

میعزیز خصوص دانشجویان ه کلیه خدمات این مرکز به صورت کامال تخصصی و ویژه جامعه دانشگاهی ب

 .باشد

 خدمات مرکز مشاوره :

 .مشاوره و روان درمانی فردی -1

 دارو درمانی و خدمات روانپزشکی -2

 .خانواده درمانی-3

 .مشاوره گروهی-4

 .های آموزشی برگزاری سخنرانی ، همایش و کارگاه-5

 ایجاد دفتر ارتقای تحصیلی و تعامل دانشگاه با خانواده-6

 خدمات اداره تغذیه :

انشگاه استان جهت پذیرایی از دانشجویان ، اساتید و همکاران، روزانه دانشگاه سمنان به عنوان بزرگترین د

نماید. این دانشگاه جهت انجام پشتیبانی مناسب و پرس غذا در هر وعده تهیه و توزیع می 8000بیش از 

سالن های غذا خوری خود نموده است ، که  اقدام به توسعه کمی و کیفی رفاه حال دانشگاهیان سمنان

بین المللی به عنوان  های در سطح ملی وساختار موجود قابلیت ارائه خدمات و پشتیبانی از مراسم باتوجه به

 یکی از بزرگترین مجموعه های پذیرایی در نوع خود در استان را دارا می باشد.

 های غذا خوری موجود در دانشگاه :سالن 

  سالن غذا خوری پردیس 

  سالن غذا خوری مهندسی 

 ی هنر سالن غذا خور 

  سالن غذا خوری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 

  سالن غذا خوری دانشکده منابع طبیعی 

  سالن غذا خوری آموزشکده دامپزشکی 

  سالن غذاخوری آزاد زیتون 
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  دانشگاه سمنان های آموزشیپردیس

 نام دانشکده نام پردیس  ردیف 

1 

 پردیس علوم انسانی

 دانشکده علوم انسانی

 دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری 2

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 3

 دانشکده گردشگری 4

5 

 پردیس علوم پایه

 دانشکده شیمی 

 دانشکده فیزیک 6

 ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشکده 7

 دانشکده علوم  8

9 

 پردیس فنی

  

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز 10

 دانشکده مهندسی عمران 11

 دانشکده مهندسی مکانیک 12

 دانشکده مهندسی مواد و متالوژی 13

 دانشکده مهندسی صنایع 14

15 

 های نوینپردیس علوم و فن آوری

 دانشکده نانو فن آوری

 دانشکده بیو فن آوری 16

 دانشکده مهندسی نفت 17

 دانشکده مهندسی هوافضا 18

19 

پردیس دامپزشکی، منابع طبیعی و 

  کشاورزی

 دانشکده منابع طبیعی

 دانشکده کویر شناسی 20

 انشکده دامپزشکید 21

 آموزشکده دامپزشکی 22

 دانشکده هنر هنر پردیس 23

 

  

http://human.semnan.ac.ir/
http://gsme.semnan.ac.ir/
http://psy.semnan.ac.ir/
http://tourist.semnan.ac.ir/
http://chem.semnan.ac.ir/
http://physics.semnan.ac.ir/
http://msc.semnan.ac.ir/
http://ece.semnan.ac.ir/
http://che-p.semnan.ac.ir/
http://civil.semnan.ac.ir/
http://mechanic.semnan.ac.ir/
http://metal.semnan.ac.ir/
http://ie.semnan.ac.ir/
http://newtech.semnan.ac.ir/
http://newtech.semnan.ac.ir/
http://newtech.semnan.ac.ir/
http://natres.semnan.ac.ir/
http://desert.semnan.ac.ir/
http://vet.semnan.ac.ir/
https://vetsh.semnan.ac.ir/
http://art.semnan.ac.ir/
http://art.semnan.ac.ir/
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 نان:های تحصیلی دانشگاه سمرشته

 کارشناسیمقطع 

 ر دانشگاه سمنانهای مقطع کارشناسی به تفکیک دانشکده دآمار تعداد رشته

 گرایش –رشته تحصیلی  گروه آموزشی نام دانشکده نام پردیس

 پردیس فنی

مهندسی برق و 

 کامپیوتر

 قدرت قدرت

 الکترونیک الکترونیک

 کنترل کنترل

 فتونیک مخابرات

 افزار سخت سخت افزار

 نرم افزار نرم افزار

 فناوری اطالعات فناوری اطالعات

 عمران -عمران  مهندسی عمران  مهندسی عمران 

 مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک
 ساخت و تولید

 مهندسی مکانیک

، نفت مهندسی شیمی

 و گاز
 مهندسی شیمی

 مهندسی شیمی

 مهندسی نفت

و  مهندسی مواد

 متالوژی
 مهندسی مواد

 متالورژی صنعتی

 متالورژی استخراجی

 مهندسی مواد و متالوژی

 صنایع مهندسی صنایع مهندسی

پردیس علوم 

 انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشکده علوم انسانی

 الهیات )ادیان و عرفان تطبیقی( ادیان و عرفان تطبیقی

 سالمیفقه و مبانی حقوق ا فقه و مبانی حقوق اسالمی 

 علوم ورزشی علوم ورزشی 

 حقوق حقوق

 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی

 زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی

 زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی

دانشکده اقتصاد، 

 مدیریت و علوم اداری

 مدیریت بازرگانی
 مدیریت دولتی

 مدیریت بازرگانی

 مدیریت کسب و کارهای کوچک مدیریت صنعتی

 اقتصاد نظری اقتصاد

 حسابداری حسابداری

  روانشناسی روانشناسی 

https://sportedu.semnan.ac.ir/
http://sportphysiology.semnan.ac.ir/
http://arabic.semnan.ac.ir/
http://arabic.semnan.ac.ir/
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دانشکده روانشناسی 

 و علوم تربیتی

 روانشناسی بالینی

اییروانشناسی آموزش و پرورش کودکان استثن روان شناسی تربیتی  

 علم اطالعات و دانش شناسی علم اطالعات و دانش شناسی

 مدیریت جهانگردی مدیریت جهانگردی گردشگری

 پردیس علوم

 پایه

دانشکده ریاضی، آمار 

 و علوم کامپیوتر

  ات و کاربردهاریاضی  ریاضی

 آمار  آمار 

 علوم کامپیوتر  علوم کامپیوتر

 فیزیک دانشکده فیزیک

 فیزیک حالت جامد

 ایهسته –فیزیک  

 اتمی –فیزیک  

 فیزیک

 فیزیک مهندسی

 کاربردی شیمی  شیمی دانشکده شیمی

 سلولی و مولکولی -زیست شناسی  زیست شناسی دانشکده علوم 

پردیس 

دامپزشکی، 

منابع طبیعی 

 و کشاورزی

 دانشکده کویرشناسی
 علوم و مهندسی جنگل جنگل داری در مناطق خشک

طبیعتمهندسی    مدیریت مناطق خشک  

 دانشکده دامپزشکی
 مهندسی کشاورزی

 مهندسی علوم دامی 

  مهندسی علوم و صنایع غذایی

 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دامپزشکی

دانشکده منابع 

 طبیعی
 منابع طبیعی مهندسی 

 های سلولوزیمهندسی صنایع چوب و فرآورده 

 ط زیستعلوم و مهندسی محی

 طبیعتمهندسی  

 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دامپزشکی آموزشکده دامپزشکی

 دانشکده هنر پردیس هنر

 ارتباط تصویری ارتباط تصویری

 صنایع دستی صنایع دستی

 فرش
 فرش )گرایش طراحی(

 فرش )گرایش بافت و مرمت(

 طراحی و چاپ پارچه طراحی و چاپ پارچه

 نقاشی نقاشی

 عکاسی عکاسی

 طراحی صنعتی طراحی صنعتی

 مرمت و احیای بناهای تاریخی مرمت و احیای بناهای تاریخی

http://biology.semnan.ac.ir/
http://biology.semnan.ac.ir/
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 مهندسی معماری معماری

 مهندسی شهرسازی شهرسازی

 

 کاردانی:مقطع 
 رشته / آموزشکده نام دانشکده

 دامپزشکی آموزشکده دامپزشکی
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 کارشناسی ارشدمقطع 

 هبه تفکیک دانشکد دانشگاه سمنانهای مقطع کارشناسی ارشد عداد رشتهآمار ت

 گرایش –رشته تحصیلی  گروه آموزشی نام دانشکده نام پردیس

 پردیس فنی

مهندسی برق و 

 کامپیوتر

  

 الکترونیک
 مدارهای مجتمع الکترونیک

 افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

 مخابرات
 (سیستممخابرات )

 (میدان و موج)خابرات م

 قدرت

 الکترونیک قدرت و ماشین

 های قدرتسیستم

 مدیریت انرژی

 کنترل
 کنترل

 مکاترونیک

 نرم افزار
 هوش مصنوعی

 )آموزش محور(هوش مصنوعی 

 مهندسی عمران
 مهندسی عمران

  

 سازهمهندسی 

 مهندسی زلزله

 رولیکیمهندسی آب و سازه های هید

 و مدیریت منابع آب مهندسی

 راه و ترابری 

 ژئوتکنیک

 مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک

 طراحی کاربردی

 تبدیل انرژی

 ساخت و تولید

 مهندسی خودرو گرایش قوای محرکه

 مکاترونیک

مهندسی شیمی، 

 نفت و گاز
 مهندسی شیمی

 فرآیندهای جداسازی

 فرآیندهای شیمیایی طراحی

  پدیده های انتقال

 محیط زیست

 ترموسینتیک و کاتالیست شیمیایی

 (HSEبهداشت، ایمنی و محیط زیست )
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و  مهندسی مواد

 متالوژی
 مهندسی مواد

 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

 شکل دادن فلزات

 خوردگی و حفاظت مواد

 ریخته گری

 مهندسی صنایع مهندسی

 هابهینه سازی سیستم

 (MBAکسب و کار ) مدیریت

 و زنجیره تأمین مدیریت عملیات

پردیس علوم و 

فناوری های 

 نوین

  مهندسی نفت مهندسی نفت
 مخازن هیدروکربوری

 اکتشاف نفت

 نانوفناوری نانوفناوری
 نانو فناوری _مهندسی شیمی 

 نانو مواد -مهندسی مواد 

 بیوفناوری بیوفناوری

 زیست فناوری )بیوتکنولوژی( میکروبی

 بیومواد -مهندسی پزشکی 

 بیوالکتریک -مهندسی پزشکی 

 مهندسی هوافضا مهندسی هوافضا
 جلوبرندگی

 های هوافضاییطراحی سازه

 

 روانشناسی شناختی گروه علوم شناختی

های سیستممهندسی گروه 

 انرژی

 ژیتکنولو

 انرژی محیط زیست

پردیس علوم 

 انسانی

دانشکده علوم 

 انسانی

 ادیان و عرفان تطبیقی

 دین شناسی

                   الهیات )ادیان و عرفان تطبیقی(

 عرفان اسالمی

 فقه و مبانی حقوق اسالمی فقه و مبانی حقوق اسالمی 

تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

     فیزیولوژی ورزشی، کاربردی

   فیزیولوژی ورزشی محض 

 ، فعالیت بدنی و تندرستیفیزیولوژی ورزشی 

 و کنترل حرکتییادگیری 

 رشد حرکتی

 حقوق

 حقوق خصوصی 

 حقوق اقتصادی

 حقوق عمومی

http://sportphysiology.semnan.ac.ir/
http://sportphysiology.semnan.ac.ir/
http://sportphysiology.semnan.ac.ir/
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 زبان و ادبیات فارسی
  زبان و ادبیات فارسی

 ادبیات پایداری

 زبان و ادبیات عربی
 و ادبیات عربی زبان

 مترجمی زبان عربی 

 زبان شناسی همگانی
 زبان شناسی همگانی

 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 زبان و ادبیات انگلیسی
 آموزش زبان انگلیسی

 زبان و ادبیات انگلیسی

دانشکده اقتصاد، 

و علوم  مدیریت

 اداری

 مدیریت  

  کسب و کار جدید گرایش کارآفرینی

 مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مالی 

  مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی

 مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت استراتژی

های مدیریت کسب و کار گرایش سیستم

 اطالعاتی وفناوری اطالعات

 ار گرایش فناوریمدیریت کسب و ک

  بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی

مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و 

  منابع انسانی

 تولید و عملیات مدیریت گرایش

 اقتصاد
 علوم اقتصادی

 اقتصاد مالی

 حسابداری حسابداری

پردیس علوم 

 انسانی

دانشکده روانشناسی 

 و علوم تربیتی

ان شناسیرو   
 روانشناسی عمومی 

 روانشناسی بالینی

 روانشناسی تربیتی روانشناسی تربیتی

 مدیریت آموزشی علوم تربیتی

 مدیریت جهانگردی دانشکده گردشگری

 برنامه ریزی توسعه جهانگردی

 بازاریابی جهانگردی

 طبیعت گردی )اکوتوریسم(

 پردیس علوم

 پایه

دانشکده ریاضی، 

 آمار و علوم کامپیوتر
 ریاضی

 آنالیز –ریاضی محض  

 جبر –ریاضی محض  

 هندسه -ریاضی محض  

 آنالیز عددی -ریاضی کاربردی  

 تحقیق در عملیات -ریاضی کاربردی  

http://arabic.semnan.ac.ir/
http://arabic.semnan.ac.ir/
http://arabic.semnan.ac.ir/
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 ریاضیات مالی -ریاضی کاربردی  

  گراف و ترکیبیات-ریاضی کاربردی 

رد هندسه در علوم هندسه توپولوژی )کارب 

 رباتیک(

-ریاضی کاربردی معادالت دیفرانسیل و سیستم

 های دینامیکی

 بهینه سازی

 رمز و کد

  آمار ریاضی  آمار

  فیزیک  دانشکده فیزیک

  ذرات بنیادی -فیزیک  

 حالت جامد -فیزیک 

   و نجوم گرانش –فیزیک  

 شیمی  دانشکده شیمی

 یشیمی آل 

 کاربردی شیمی 

  تجزیه شیمی

  معدنی شیمی

  فیزیک شیمی 

پردیس 

 دامپزشکی،

 منابع طبیعی و

 کشاورزی

 دامپزشکی دانشکده دامپزشکی
 انگل شناسی 

 تغذیه دام -علوم دامی

دانشکده 

 کویرشناسی

 بیابانزدایی
 مدیریت و کنترل بیابان

 کشاورزیهواشناسی  -علوم و مهندسی آب

جنگلداری در مناطق 

 خشک
 جنگلعلوم زیستی  – مهندسی جنگلعلوم و 

 دانشکده هنر پردیس هنر
 پژوهش هنر پژوهش هنر

 ارتباط تصویری ارتباط تصویری
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 :دکتریمقطع 

 دانشگاه سمنان به تفکیک دانشکده ی تخصصی دکتررشته های مقطع 

 گرایش –ته تحصیلی رش گروه آموزشی نام دانشکده نام پردیس

 پردیس فنی

مهندسی برق و 

 کامپیوتر

  

 الکترونیک
 افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

 مدارهای مجتمع الکترونیک

  مخابرات
 مخابرات )میدان و موج(

 مخابرات )سیستم(

 قدرت
 الکترونیک قدرت و ماشین

 سیستم های قدرت

 کنترل کنترل

 هوش مصنوعی و رباتیک نرم افزار

 مهندسی عمران مهندسی عمران

 سازه مهندسی 

 مهندسی زلزله

 مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

 و مدیریت منابع آب مهندسی 

 راه و ترابری 

 ژئوتکنیک 

 مدیریت ساخت مهندسی

مهندسی شیمی، نفت 

 و گاز
 مهندسی شیمی

  مهندسی شیمی

 شیمیایی طراحی راکتورهایمیک و ترمودینا

 فرآیندهای جداسازیپدیده های انتقال و 

 مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک

 ساخت و تولید

دینامیک، کنترل و  -طراحی کاربردی

 ارتعاشات

 مکانیک جامدات -طراحی کاربردی

 تبدیل انرژی

 سازه و بدنه خودرو

 کی خودروهای دینامیطراحی سیستم

 قوای محرکه خودرو

 خواص فیزیکی و مکانیکی مواد مهندسی موادو  مهندسی مواد
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 سرامیک متالوژی

 خوردگی و پوشش و مهندسی سطح

 جوشکاری اتصال مواد

 شکل دادن فلزات

 مواد پیشرفته

 فرآیندهای استخراج فلزات و مواد

 متالورژی پودر

دیس علوم و پر

 فناوریهای نوین

 نانوموادمهندسی  فناورینانو  فناورینانو 

 بیوفناوری بیوفناوری
 بیومواد -مهندسی پزشکی 

 بیوالکتریک -مهندسی پزشکی 

پردیس علوم 

 انسانی

 دانشکده علوم انسانی

  زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی

 زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی

 عرفان و تصوف ادیان و عرفان تطبیقی

فقه و مبانی حقوق  

 اسالمی
 فقه و مبانی حقوق اسالمی 

دانشکده اقتصاد، 

 مدیریت و علوم اداری

 مدیریت بازاریابی   مدیریت بازرگانی 

 مدیریت صنعتی

 مالیمدیریت 

 و عملیات مدیریت تولید

 ریت تحقیق در عملیاتمدی

 هامدیریت سیستم

 مدیریت دولتی

 مدیریت تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

 مدیریت رفتار سازمانی

 مدیریت منابع انسانی

  اقتصاد

 اقتصاد سنجی

 اقتصاد بخش عمومی 

 اقتصاد بین الملل 

 اقتصاد پولی 

دانشکده روانشناسی 

 و علوم تربیتی

 روانشناسی عمومی روانشناسی عمومی

 علوم تربیتی 
 روانشناسی تربیتی

 مدیریت آموزشی

 آنالیز -ریاضی محض   ریاضیدانشکده ریاضی، آمار  پردیس علوم

http://arabic.semnan.ac.ir/
http://arabic.semnan.ac.ir/
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 جبر –محض  ریاضی  و علوم کامپیوتر پایه

 تحقیق در عملیات -ریاضی کاربردی 

 آنالیز عددی -ریاضی کاربردی 

 گراف و ترکیبات 

 فیزیک فیزیک

 حالت جامدفیزیک 

 ذرات بنیادی -فیزیک 

 نجوم –فیزیک 

 گرانش –فیزیک 

 

 شیمی

 شیمی آلی

 کاربردی شیمی  شیمی

 الکتروشیمی -تجزیه  شیمی 

 شیمی معدنی 

 فیزیک -شیمی   

پردیس 

دامپزشکی، 

منابع طبیعی و 

 کشاورزی

 کتری حرفه ای()د دامپزشکی دامپزشکی دامپزشکی

 بیابان  و کنترلمدیریت  بیابان زادیی  کویرشناسی

 تهیه و تنظیم:

گاه سمنان  (98)مرداد  روابط عمومی دانش

https://sapp.ir/unisemnan

