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معرفی دانشگاه سمنان (نگین خردورزی خطة کویر)
 در مورد دانشگاه سمنان چقدر میدانید؟
معرفی دانشگاه:

«مدرسه عالی تکنولوژی» سمنان در سال 3131
فعالیت خود را با پذیرش  385دانشجو در فضای
 3555متر مربع آغاز نمود و به همین ترتیب تا
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ادامه فعالیت
داشت .پس از پیروزی انقالب و با گسترش صورت
گرفته ،این مدرسه در سال  3131به «مجتمع
آموزش عالی» تبدیل گردید و نهایتاً با توسعه
ملموس و چشمگیر فعالیتهای خود در سال 3111
به «دانشگاه سمنان» ارتقاء یافت.
دانشگاه سمنان به برکت انقالب شکوهمند اسالمی مفتخر است به عنوان «نگین خردورزی خطة کویر» با داشتن بیش
از  855هکتار فضا ،دارای 311355متر مربع فضای کالبدی 3 ،پردیس آموزشی ،پارک علم و فناوری ،مرکز رشد واحدهای
فناور ،پردیس دانشگاهی (بین الملل) ،مرکز آموزش مجازی (الکترونیکی) ،حدود  185عضو هیأت علمی ثابت ،و بالغ بر
 30555دانشجو (بیش از  0555نفر در مقاطع تحصیالت تکمیلی) ،حدود  185رشته تحصیلی ( 85رشته در مقطع دکتری،
 315رشته در مقطع کارشناسی ارشد  ،بیش از  85رشته در مقطع کارشناسی و دو رشته در مقطع کاردانی) و دهها هزار
دانش آموخته مشغول به خدمت در عرصههای مختلف علمی کشور میباشد.
دانشگاه سمنان در ده سال گذشته دهها طرح برون دانشگاهی را با موفقیت به سرانجام رسانده است .این دانشگاه همچنین
باداشتن ظرفیت علمی باال و نیز برخورداری از آزمایشگاه مرکزی دارای امکانات و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و
کارگاهی تخصصی پژوهشی و آموزشی ،درصدد است تا در جهت کمک به رونق تولید ،مبادالت خود را در سطوح مختلف
افزایش دهد.
دانشگاه سمنان به عنوان دانشگاه معین و مادر استان سمنان در دهة پنجم فعالیت خود توانسته است در فهرست یک
درصد دانشگاه های تأثیرگذار دنیا از نظر تعداد استنادات علمی قرار گرفته و نام خود را در جمع مؤثرترین دانشگاههای
جهان دارای بیشترین کمیّت تولید علم ،مطرح نماید.
دانشگاه سمنان هم اینک دارای  83113مترمربع فضای آموزشی و  3513فضای کمک آموزشی است ؛ این دانشگاه
همچنین دارای  1113متر مربع فضای ورزشی وهمچنین فضای خوابگاهی به وسعت  11055متر مربع دانشجو میباشد.
این دانشگاه در صدد است در راستای تحقق برنامة چشم انداز خود در افق  ، 3050با اتکال به قدرت الیزال الهی و در
راستای برپایی تمدّن نوین اسالمی ایرانی به عنوان جامعترین مرکز آموزشی ،پژوهشی و فناوری منطقة مرکزی کشور،
و در ردیف ده دانشگاه برتر ایران قرار گیرد که دارای جایگاه اول علمی در بین دانشگاههای منطقه مرکزی کشور و
جایگاه شاخص در بین دانشگاههای جهان باشد.
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 عناوین پردیسهای دانشگاه:
 -1پردیس علوم انسانی -2پردیس فنی  -3پردیس علوم پایه  -4پردیس علوم و فناوریهای نوین
 -5پردیس هنر  -6پردیس دانشگاهی (بین الملل)
 پردیس علوم انسانی شامل :
-1دانشکده علوم انسانی  -2دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی  -3دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری
 پردیس فنی شامل:
 -1دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  -2دانشکده مهندسی عمران  -3دانشکده مهندسی مکانیک  -4دانشکده
مهندسی مواد و متالورژی  -5دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز  -6دانشکده مهندسی (صنایع)
 پردیس علوم پایه شامل :
 -1دانشکده ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر  -2دانشکده فیزیک  -3دانشکده شیمی  -4دانشکده علوم
(زیستشناسی و زمین شناسی)
 پردیس علوم وفناوریهای نوین شامل :
-1دانشکده مهندسی نفت  -2دانشکده نانو فناوری  -3دانشکده بیو فناوری  -4دانشکده هوا فضا
 پردیس هنر شامل:
دانشکده هنر ،معماری و شهرسازی
 دامپزشکی ،منابع طبیعی و کشاورزی:
 -1دانشکده دامپزشکی  -2آموزشکده دامپزشکی  -3دانشکده کویر شناسی -5دانشکده گردشگری
 -6دانشکده منابع طبیعی
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اهم افتخارات:

 قرار گرفتن دانشگاه سمنان در فهرست یک درصد برتر دانشگاههای تأثیرگذار دنیا از نظر تعداد استنادات در
 35سال اخیر.
 قرار گرفتن نام تعدادی از اساتید دانشگاه سمنان در زمرة یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان.
 انتخاب سه تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان به عنوان عضو هیأت علمی نمونه کشوری.
 ارتقای  48پلهای رتبه دانشگاه سمنان در رتبهبندی الیدن هلند در سال 1515
 قرار گرفتن نام دانشگاه سمنان برای چندین سال متوالی در نظام رتبهبندی موضوعی بینالمللی شانگهای.
 قرار گرفتن نام دانشگاه سمنان در جدیدترین نظام رتبهبندی جوان تایمز.
 قرار گرفتن نام دانشگاه سمنان برای نخستین بار در رتبهبندی آسیایی تایمز در سال . 1515
 قرار گرفتن نام دانشگاه سمنان در میان بهترین دانشگاههای جهان بر اساس رتبهبندی "یو .اس .نیوز".
 قرار گرفتن نام دانشگاه سمنان در میان بهترین دانشگاههای جهان براساس رتبه بندی "تایمز" در زمینه
مهندسی و فناوری برای نخستین بار در سال .1515
 جایگاه مناسب دانشگاه سمنان در جدیدترین نظام رتبهبندی دانشگاهها بر پایه عملکرد علمی. URAP
 قرارگرفتن دانشگاه سمنان بر اساس رتبهبندی نظام وبومتریکس در رتبه شانزدهم در بین دانشگاه های وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری در سال .1538
 پذیرش چندین محقق در دوره پسا دکتری در دانشگاه سمنان.
 قرار گرفتن دانشگاه سمنان در رده  33-33رتبه بندی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی برتر کشور و
رتبه  8کشوری در شاخص پژوهش از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در سال .18-11
 قرار گرفتن دانشگاه سمنان با تولید  311مدرک علمی در رتبه چهاردهم دانشگاههای جامع کشور که دارای
بیشترین کمیت تولید علم می باشند از سوی پایگاه استنادی اسکوپوس در سال (.)1533-1531
 اجرای طرحهای پژوهشی بینالمللی با دانشگاههای معتبر جهان ،در قالب طرح جذب نخبگان
 قرار گرفتن دانشگاه سمنان با تولید  1133مدرک علمی در جمع مؤثرترین دانشگاههای جهان که دارای بیشترین
کمیت تولید علم میباشند .بر اساس اطالعات پایگاههای شاخصهای اساسی علم ESI ، ISI ،در سال
(.)1531-1533
 قرار گرفتن نام اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان در جمع داوران برتر یک درصد مقاالت علمی جهان در
سال .1531





عضویت عضوهیأت علمی دانشگاه سمنان در تیم تدوین گزارش اقلیم و سرزمین درسالIPCC) 1531
ششمین گزارش ارزیابی تغییر اقلیم جهانی در سازمان ملل متحد می باشد).
کشف کوتاهترین راه حل برای معمای ریاضی لیب پس از  03سال توسط استاد دانشگاه سمنان.
کسب رتبه یک کشوری در جشنواره روابط عمومی در حوزه اطالع رسانی و ارتباط با رسانهها در سال 3111
و...
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سایر افتخارات:

 دستیابی دو مجله International Journal of Nonlinear Analysis and Applications
و Mechanics of Advanced Composite Structuresبه نشان کیفیت درنظام رتبهبندی
نشریات سایمگو اسپانیا در سال .1531
 انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان به عنوان دبیر برگزیده از سوی انتشارات جان وایلی برای دومینبار.
 دستیابی مجله بین المللی دراسات في اللغة العربية و آدابها دانشگاه سمنان به ضریب تأثیر بسیار باال از طرف
پایگاه استنادی معتبر جهان عرب برای دومین سال متوالی.














نمایه شدن مجله بینالمللی (آنالیز غیرخطی) of Nonlinear Analysis International Journal
) and Applications (IJNAAدانشگاه سمنان در پایگاههای .SCOPUS , ISI ،ISC
نمایه شدن مجله دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان با عنوان Mechanics of Advanced
 Composite Structuresدر پایگاه بین المللی اسکوپوس در سال .1538
قرار گرفتن دکتر مجید اسحاقی دانشمند علم ریاضی دانشگاه سمنان در فهرست پژوهشگران برتر جهان در
سالهای  1530و .1533
عضویت دکتر محمد رحیمی عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان در تیم مؤلفان گزارش تخصصی هیأت بین
الدول تغییر اقلیم(.)IPCC
انتخاب دکتر اسحاقی به عنوان جوانترین پروفسور (رکوردار سریعترین ارتقاء مرتبه علمی کشور) و دارای بیشترین
مقاله  ISIدر استان سمنان.
عضویت دانشگاه سمنان در اتحادیه دانشگاههای جهان اسالم (.)FUIW
انتخاب پروفسور مجید اسحاقی عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان ازسوی
کمپانی نشر  ELSEVIERبه عنوان محقق جوان برتر ایران.
همکاری عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان به عنوان تنها ایرانی در طرح تحقیقاتی بینالمللی پیش بینی رانش
زمین.
انتشار اولین مجله تخصصی و بین المللی انتقال حرارت و جرم ایران در دانشگاه سمنان.
قرار گرفتن طراحی ساختمان آمفی تئاتر و کتابخانه مرکزی دانشگاه سمنان در کنار برترین سازههای معماری
جهان در سال .1531
اجرای طرحهای پژوهشی بین المللی با دانشگاههای معتبر جهان ،در قالب طرح جذب نخبگان.
انتخاب دکتر نیما امجدی به عنوان پژوهشگر برتر کشور در هفته پژوهش سال .3111
و...
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معرفی بخشی از توانمندیهای پژوهشی و فناوری دانشگاه سمنان :

تبادالت علمی دانشگاه در حوزه بینالملل :

دانشگاه سمنان در راستای افزایش و تسهیل تبادل علمی با دانشگاههای خارجی اقدام به انعقاد تفاهم نامههای متعدد در
این خصوص نموده است .این دانشگاه هماکنون با دانشگاه استرهازی ایگر مجارستان ،دانشگاه سالرنو ایتالیا ،دانشگاه
مهندسی لولئا و دانشکده زبانشناسی و فلسفه دانشگاه اوپساال سوئد ،دانشگاه راجیو گاندی هند ،دانشگاه تشرین و دمشق
سوریه ،دانشگاه کوئیزلند جنوبی استرالیای غربی ،دانشگاه پورتو پرتغال و دانشگاه کورسک روسیه دارای تفاهم نامه و
قرارداد تحقیقاتی است.
این دانشگاه همچنین در دهه گذشته درراستای اعتالی بیش از پیش زبان کهن فارسی و آموزش این زبان به عنوان
میراث ماندگار و غنی ایرانیان ،اقدام به اعزام اساتید منتخب خود به دانشگاههای حمص سوریه ،اوپساال سوئد ،قیریق قلعه
ترکیه ،استراسبورگ فرانسه و پچ مجارستان کرده است.
این دانشگاه همچنین در سال  11 -13اقدام به اعزام هیأت علمی خود جهت گذراندن دوره تحقیقاتی در دانشگاه هومبولت
آلمان نموده است.
تاکنون بالغ بر  335دانشجوی خارجی از دانشگاه سمنان دانشآموخته شده اند و بالغ بر  385دانشجوی خارجی نیز
هماکنون درمقاطع مختلف تحصیلی دراین دانشگاه مشغول به تحصیل میباشند.
در عرصه چاپ و انتشارات دانشگاه سمنان دارای  38عنوان مجله به زبان های فارسی ،انگلیسی و عربی است که از این
میان 31 ،عنوان دارای اعتبار از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور می باشد.از این میان یک عنوان از این مجالت
دارای اعتبار  ISIو سه عنوان دیگر دارای اعتبار  Scopusمی باشد.
محققان این دانشگاه تاکنون توانستهاند حدود  1555مقاله دارای اعتبار به چاپ برسانند و حدود  3355مقاله نیزدر کنفرانس
های ملی و بین المللی منتشر نمایند .همچنین در این دانشگاه تاکنون حدود  355عنوان کتاب توسط انتشارات دانشگاه
سمنان به چاپ رسیده و دهها تفاهم نامه علمی  ،پژوهشی و فناوری نیز با سازمان های دولتی و خصوصی منعقد گردیده
است.
در این دانشگاه تاکنون حدود  155طرح پژوهشی برون دانشگاهی با سازمان های دولتی و خصوصی اجراشده است .در
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.
در این دانشگاه تاکنون حدود  055طرح پژوهشی خاتمه یافته درون دانشگاهی نیز اجرا شده است.
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دانشگاه سمنان در راستای اهداف پژوهشی برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین در راستای سیاستهای وزارت علوم ،
تحقیقات و فناوری برای استفاده از توان علمی و فنی دانشگاه ها و ایجاد و گسترش همکاریهای علمی  ،آموزشی و
پژوهشی اقدام به انعقاد تفاهم نامههای همکاری متعددی با دانشگاه های خارجی نموده است.
پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان:

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در راستای برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
و در چهارچوب مأموریتهای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با هدف گسترش فعالیتهای دانشبنیان و ارتقاء سطح
فناوری در منطقه شکل گرفته است .وجود ظرفیتهای منطقهای فراوان به ویژه منابع طبیعی سرشار ،پتانسیل باالی
صنعتی و معدنی و برخورداری از منابع انسانی متخصص در سایه دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی ،پارک علم و
فناوری دانشگاه سمنان را به عنوان اولین پارک علم و فناوری دانشگاهی در منطقه شمال و شمال شرق کشور دارای
جایگاه و اعتبار ویژهای کرده است.
فعالیت پارک علم و فناوری در زمینههای مختلف الکترونیک ،مکاترونیک ،سیستمهای کنترل ،فناوری اطالعات،
فناوریهای نانو ،انرژیهای نو ،هنر و صنایع دستی گواه اهتمام و نگاه توسعه ای آینده نگر بنیانگذاران ،سازمان مؤسس
و مسئوالن مجموعه میباشد .پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان توانسته است با فعالنمودن بخشهای زیر در مسیر
تبدیل علم به فناوری ،حمایتهای ویژهای به واحدها و شرکتهای فناور در تولید محصوالت و خدمات دانش بنیان ارائه
نماید.
مجموعههای تابعه پارک علم و فناوری:

 مراکز رشد فناوری
 مرکز کارآفرینی و نوآوری
 کانون علوم نوین (پارک علمی کودک و نوجوان)
 مرجع منطقهای مالکیت فکری
 مرکز ارتقاء مهارت
 دفتر انتقال فناوری و تجاریسازی
 آزمایشگاههای تخصصی فناوری
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اهداف پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان:

 کمک به تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی.
 کمک به ایجاد شرکتها و بنگاههای اقتصادی جدید از طریق مراکز رشد.
 کمک به ارتقاء دانش فنی واحدهای فناور به منظور رقابت در عرصه جهانی.
 سازماندهی برای ارائه خدمات مؤثر و مورد نیاز به واحدهای فناور به منظور کمک به رشد آنها.
 تقویت هستههای تحقیقاتی دانشگاهی با هدف ایجاد شرکتهای دانش بنیان توسط اعضای هیأت علمی.
 بسترسازی برای ایجاد دانشگاه کارآفرین.
 ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاهها و مراکز علمی ،فناوری و صنعتی منطقه و توانایی واحدهای فناوری.
 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.
 ارائه آموزشهای عمومی و تخصصی الزم برای ارتقاء مهارت دانشجویان و واحدهای فناور برای ورود به بازار کار.
برنامههای آتی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

 استقرار مراکز تحقیقاتی بخش خصوصی و دانشگاه
 استقرار مرکز تحقیقاتی انرژیهای نوین
 ایجاد و استقرار آزمایشگاههای مرجع توسط بخش خصوصی
 ایجاد آزمایشگاه مرکزی فناوری
 ایجاد مراکز رشد تخصصی
 برگزاری جشنواره بورس ایدهها
 برگزاری دورههای آموزشی تخصصی
 برگزاری نشستهای تخصصی با موضوع کارآفرینی
 تأسیس ،راهاندازی و تجهیز نمایشگاه دائمی محصوالت واحدهای فناور
 تدوین دستورالعمل دانشگاه کارآفرین و تکمیل زیرساختهای مربوطه
 توسعه عمرانی پارک علم و فناوری
 جذب واحدهای فناور با ایده محوری همسو با تکنولوژیهای روز دنیا
 راه اندازی و تقویت کنسرسیوم صادراتی شرکتهای فناور
 گسترده نمودن استقرار واحدهای R&D
 و...
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توانمندیها و ظرفیتها دانشگاه سمنان در بخش فناوری اطالعات و خدمات رایانهای:













پوشش بیش از  15درصدی اینترنت بیسیم در خوابگاهها و دانشکدهها با
استفاده از چهارصد عدد تجهیزات بیسیم با پهنای باند باال.
ایجاد حدود 335وب سایت و زیر سایت اطالعرسانی جهت استفاده
مخاطبان.
ایجاد بستر فیبر نوری به طول هفده کیلومتر در دانشگاه.
ایجاد بستر الزم جهت استفاده از پهنای باند اختصاصی اینترنت با ظرفیت 155مگابایت برثانیه و اینترانت با
ظرفیت 335مگابایت برثانیه جهت استفاده کاربران دانشگاه.
ارائه سرویس اینترنت به بیش از  31555نفر از اعضاء هیأت علمی ،دانشجویان ،کارکنان و مراکز تحقیقاتی و
پارک علم وفناوری دانشگاه.
ایجاد مرکز محاسبات پیشرفته دانشگاه با ظرفیت  ( Core) 155و 35ترابایت حافظه جهت بهرهبرداری
پژوهشگران.
ایجاد مرکز پردازش داده بر اساس استانداردهای بین المللی (.)Tier1
ایجاد زیرساخت الزم جهت ارائه  15نوع خدمت الکترونیکی بین دستگاهی (ارتباط و تبادل الکترونیکی اطالعات
با سایر دستگاهها).
ایجاد زیر ساخت الزم جهت ارائه  15نوع خدمت الکترونیکی به مخاطبان در زمینههای آموزشی ،فرهنگی،
دانشجویی ،پژوهشی.
فراهم کردن امکان برگزاری کالسهای مجازی و برخط با بهرهمندی از 31سرور با پهنای باند  135مگابایت
بر ثانیه
افزایش 35ظرفیت ذخیره سازی دادهها و مرکز محاسبات پیشرفته .

 طراحی و راهاندازی سامانه امتحانات دانشگاه و سیستم یکپارچه مدیریت آموزش مجازی.
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه:

هدف اصلی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه،کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و
پژوهش در دانشگاه از طریق تأمین منابع اطالعاتی چاپی و الکترونیکی الزم و نیز فراهم نمودن
محیط مناسب جهت استفاده از این منابع است .درهمین راستا ،کتابخانه مرکزی دانشگاه همواره
منابع اطالعاتی خود را همگام با پیشرفت دنیا براساس نیازهای کاربران دانشگاه ،بروزرسانی می
نماید .در این راستا ،بخشی از فعالیت های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه به شرح زیر
است:
 فراهم آوری مواد کتابخانه ای اعم از چاپی و غیرچاپی
 فراهم آوری دسترسی به پایگاه های اطالعاتی فارسی و التین ( بیش از  155پایگاه
مقاالت ،کتب ،پایان نامه ها و )...
 ارائه خدمات کتابخانهای (امانت کتاب ،تمدید ،رزرو ،مطالعه در محل و )...
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 انجام خدمات فنی (فهرست نویسی ،سازماندهی و نمایه
سازی)
 سفارش ،تهیه و خرید منابع چاپی و پایگاههای
الکترونیکی
 راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از
منابع اطالعاتی
 برگزاری کارگاه های آموزشی و آموزش سواد اطالعاتی
 فراهم کردن محیط فیزیکی مناسب از جمله تاالرهای
مطالعه (با حدود هزارمتر مربع)
کتابخانه های دانشگاه سمنان مجموعا دارای بیش از 33555عضو ،در بخش درون سازمانی و برون سازمانی می باشد.
در کتابخانه های این دانشگاه بیش از  381هزار جلد کتاب فارسی و التین موجود است که حدود  301هزار جلد آن در
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه و حدود  05هزار جلد آن در کتابخانه های اقماری دانشکده های هنر ،روانشناسی
و علوم تربیتی مهدیشهر و آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد مستقر است.
کتابخانه مرکزی این دانشگاه همچنین جهت سهولت دسترسی کاربران به منابع اقدام به ایجاد سیستم کتابخانه دیجیتال
نموده است .کتابخانه دیجیتال این دانشگاه نیز دارای حدود  15هزار عنوان منابع الکترونیکی میباشد.
همچنین در بخش اسناد کتابخانه مرکزی  31سند و دستنوشته قدیمی (نامه ها ،عقدنامه ها ،وقف نامه ها و غیره)1 ،
عنوان چاپ سنگی 313 ،منبع اعم از کتاب و آرشیو روزنامه ها و مجالت قدیمی و  115عنوان منبع سمنان شناسی قابل
دسترسی می باشد.
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه:

شبکه آزمایشگاهی دانشگاه سمنان با تالش در جهت
متمرکز نمودن و ساماندهی امکانات و تجهیزات
پیشرفته مورد نیاز رشتههای مختلف ،افزایش بهره
وری از امکانات موجود ،صرفه جویی در هزینه
طرحهای پژوهشی و پایاننامههای تحصیالت
تکمیلی ،انجام پژوهش ها در مسیری با حداقل چالش،
امکان بهره وری از دادهها در آینده ،ایجاد ارتباط بیشتر
بین پژوهشگران و ایجاد بستر مناسب جهت تبادل اطالعات ،راه اندازی شده است.این دانشگاه هم اکنون  38آزمایشگاه
و کارگاه تخصصی پژوهشی و آموزشی می باشد.
مر کز آپا (اطالع رسانی ،پشتیبانی و امداد رایانه ای) دانشگاه :
مرکز تخصصی آپا دانشگاه سمنان به عنوان اولین و تنها مرکز تخصصی امنیت در فضای سایبری استان است که دارای
بستر الزم و پویا درزمینه آگاهی بخشی ،پشتیبانی و امداد درحوزه امنیت شبکههای رایانهای وهمچنین سامانههای نرم
افزاری میباشد.

 ....................................................................................................................................................... 11دااگشنه سمنان «نگین خردورزی خطه کوری»
توانمندیهای پژوهشی و فناوری دانشگاه سمنان از نگاه آمار
عنوان شاخص

تعداد مجالت دارای اعتبار از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

تعداد

31

تعداد مقاالت چاپ شده در نشریات دارای اعتبار ملی وبین المللی (تجمعی) ()13-11

8181

مقاالت ارائه شده در کنفرانس های ملی وبین المللی (تجمعی) ()11-13

3138

تعداد طرح های پژوهشی برون دانشگاهی()11-83

315

تعداد کتب چاپ شده (تجمعی) ()11-13

033

تعداد واحد های فناور مستقر در پارک علم و فناوری ()18-81

035

تعداد اختراعات ثبت شده به نام دانشگاه ()18-83

131

تعداد اختراعات داوری شده در پارک علم و فناوری دانشگاه ()18-88

831

تعداد پژوهشکده

1

تعداد گروه پژوهشی

1

معرفی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه:

دانشگاه سمنان در راستای توسعه و تعمیق هرچه بیشتر
ارزش های اسالمی و انقالبی و همچنین تقویت
باورهای دینی و اخالقی دانشگاهیان اقدام به بررسی و
آسیب شناسی مسائل پیش رو و اتخاذ سیاستها و
راهبردهای الزم جهت تقویت این مهم با جلب مشارکت نهادهای  ،عقیدتی  ،فرهنگی  ،اجتماعی و سیاسی موجود در
دانشگاه با انجام برنامهریزی و نظارت بر اجرای فعالیتهای مرتبط در این خصوص برای شکوفایی هر چه بیشتر فعالیت-
های فرهنگی و انقالبی نموده است.
این دانشگاه در راستای تعمیق هر چه بیشتر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و ایجاد بستر مناسب جهت پرورش تفکرات
و اندیشه های دینی دانشگاهیان اقدام به ایجاد شرایط مناسب جهت تحقق این مهم با اهتمام دفتر نهاد نمایندگی ولی
فقیه در دانشگاه و مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نموده است.
از اقدامات شاخص انجام شده توسط دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه در راستای تبیین ارزشهای اسالمی
و تعمیق آگاهیهای دینی و اعتقادی دانشگاهیان میتوان به :
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 ساماندهی و برگزاری نماز جماعت در اماکن دانشگاه اعزام کاروانهای زیارتی دانشگاهیان به اماکن مقدسبرگزاری کارگاه دانش افزایی و هم اندیشی اساتید باموضوعات روز جامعه جهت افزایش بصیرت
 راه اندازی حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان مرکز سمنانبه عنوان برنامه ای عملی برای ایجاد وحدت و همگرایی
هر چه بیشتر میان حوزه و دانشگاه و نیز مرکزی برای
تربیت دانشگاهیان مشتاق و مؤمن به اسالم و انقالب
برپایه نظام اندیشه و علوم اسالمی برای تحقق هر چه بیشتر دانشگاه اسالمی میباشد .در این حوزه ،دانشجویان عالقه
مند در کلیه 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 هرچه بیشتر جامعه حرکت نمایند .این مرکز هم اکنون با جذب بیش از  355معرفت جو در غالب معرفت جویان
خواهر و برادر در راستای رشد و توسعه هرچه بیشتر اندیشهها و آگاهیهای دینی و اسالمی دانشگاهیان فعالیت مینماید.
برگزاری طرح حکت دانشجویی با هدف توانمند سازی نیروهای متدین بر اساس تعلیم ،تبلیغ ،تزکیهحمایت از تشکل های دانشجوییترویج ،تبیین و برگزاری ازدواجهای دانشجوییبرگزاری فعالیتهای قرآنی و نهضت تفسیربرگزاری حلقههای معرفت و مشاورههمراهی با رسانه های مجازی و پشتیبانی محتوایی نشریاتتشکیل شورای مطالعات راهبردی اساتید و دانشجویان ،گام های اساسی نهاد در این زمینه می باشد.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 تقویت فعالیت های فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان
نیز میباشد ،در سطح دانشگاه نیز با راه اندازی کرسیهای آزاد اندیشی  ،گام عملی مهم دیگری در راستای فراهم نمودن
یک فضای مناسب و منطقی برای تبادل مباحث دانشجویی با دیدگاههای مخالف و منتقد در دانشگاه ایجاد نموده است.
دانشگاه سمنان در راستای تحقق دانشگاهی متناسب با مبانی و ارزش های اسالمی با حمایت از فعالیت های تشکلهای
مختلف با سالیق متنوع در قالب بسیج دانشجویی ،انجمن اسالمی دانشجویان و مجمع اسالمی دانشجویان در این راستا
گام های ارزشمندی برداشته است.
این دانشگاه همچنین با هدف زمینهسازی رشد خالقیتهای فرهنگی و ساماندهی خواستهها و تالشهای خود انگیخته
فرهنگی ،هنری و اجتماعی دانشجویان و در راستای حمایت و هدایت این نوع از فعالیتها اقدام به تقویت کانونهای
فرهنگی و علمی دانشجویی نموده و توانسته است با این حمایتها بستر ایجاد 35کانون را در دانشگاه فراهم نماید.
دانشگاه سمنان همچنین در راستای ایجاد گفتمان علم گرایی در میان دانشجویان و پایش استعدادهای نخبه اقدام به
ایجاد پژوهش سرای دانشجویی جهت تحقق نموده است و توانسته است تاکنون به لطف پروردگار  30انجمن علمی را
در دانشگاه فعال نماید.
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این دانشگاه همچنین در راستای حمایت از فعالیتهای علمی دانشجویان توانسته با حمایت از نشریات دانشجویی به
عنوان نمود عینی فعالیتهای علمی دانشجویی بستر ساز نشر دستاوردهای علمی دانشجویان شده و موجب دسترسی
بهتر و نیز شتاب بیشتر کارهای علمی دانشجویی و ایجاد رقابت سالم و همچنین تقویت روحیه خود باوری دانشجویان با
راه اندازی  15نشریه دارای مجوز به صورت فصلنامه  ،گاهنامه و ماهنامه دارای گردیده است.
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سمنان به عنوان معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه منتخب و مادر ،میزبان اتاق
فکر استانی برای بررسی مسائل مختلف استان می باشد تا به این طریق دسترسی متقابل دولت و جامعه دانشگاهی استان
به یکدیگر امکان پذیر شود.
مکانهای فرهنگی و مذهبی موجود دردانشگاه:

 مسجد امام علی (ع) نمازخانه های دانشکده ها و خوابگاه هاپردیس شهداخانه فرهنگحسینیه خوابگاه برادراناهم امکانات رفاهی دانشگاه سمنان:

 داشتن خوابگاههای متعدد با ظرفیت حدود  0555نفر برخورداری از سالنهای غذاخوری مجلّل وجود فضای ورزشی متنوع از جمله سالن سرپوشیده ،زمین چمن مصنوعی و طبیعی ،سالن تیراندازی ،سالنبدنسازی ،داشتن سانس استخر و..
 داشتن سرویسهای حمل و نقل به میدانهای اصلی شهر و.. وجود مرکز بهداشت و سالمت مجهز به پزشک ،آمبوالنس ،داروخانه  ،دندانپزشکی و... مرکز مشاوره دانشجویی داشتن سرویس استخر برای اساتید ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه داشتن چندین بوفه دانشجویی در محیط پردیسهای دانشگاه و مجموعه خوابگاهی -و...

دااگشنه سمنان «نگین خردورزی خطه کوری»

13 ..................................................................................................................................................... ...

فضاهای ورزشی موجود در دانشگاه :

 سالن ورزشی فجر با ظرفیت 3533نفر زمین چمن طبیعی و پیست دو ومیدانی زمین چمن مصنوعی شماره یک و دو خوابگاه فرهیختگان سالن تیر اندازی سالن بدنسازی سالن کوثر (خواهران) زمین فوتسال ساحلی 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

امکانات مرکز بهداشت و سالمت :

 حضور پزشکان عمومی در ساعات اداری جهت
پاسخگویی به مراجعین جهت درمان و مشاوره.
 وجود واحد دندانپزشکی به همراه تجهیزات مورد
نیاز جهت ویزیت و درمان مراجعه کنندگان
 اتاق درمان سرپایی جهت بستری سرپایی ،تزریقات
و پانسمان و دیگر امور درمانی به صورت مجزا برای آقایان وخانمها.
 داروخانه
 آمبوالنس
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مرکز مشاوره دانشجویی :

کلیه خدمات این مرکز به صورت کامال تخصصی و ویژه جامعه دانشگاهی به خصوص دانشجویان عزیز میباشد.
خدمات مرکز مشاوره :

 -1مشاوره و روان درمانی فردی.
-2دارو درمانی و خدمات روانپزشکی
-3خانواده درمانی.
-4مشاوره گروهی.
-5برگزاری سخنرانی  ،همایش و کارگاه های آموزشی.
-6ایجاد دفتر ارتقای تحصیلی و تعامل دانشگاه با خانواده
خدمات اداره تغذیه :

دانشگاه سمنان به عنوان بزرگترین دانشگاه استان جهت پذیرایی از دانشجویان  ،اساتید و همکاران ،روزانه
بیش از  0333پرس غذا در هر وعده تهیه و توزیع مینماید .این دانشگاه جهت انجام پشتیبانی مناسب و رفاه
حال دانشگاهیان سمنان اقدام به توسعه کمی و کیفی سالن های غذا خوری خود نموده است  ،که باتوجه به
ساختار موجود قابلیت ارائه خدمات و پشتیبانی از مراسمهای در سطح ملی و بین المللی به عنوان یکی از
بزرگترین مجموعه های پذیرایی در نوع خود در استان را دارا میباشد.
سالنهای غذا خوری موجود در دانشگاه :









سالن غذا خوری پردیس
سالن غذا خوری مهندسی
سالن غذا خوری هنر
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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تسهیالت ویژه دانشگاه سمنان برای دانشجویان ممتاز در قالب طرح راد (ردهبندی استعدادهای درخشان):

گروه هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان در راستای شکوفایی و ایجاد نشاط علمی و نیز شناسایی ،حمایت و
پرورش دانشجویان ممتاز ،اقدام به تدوین طرح ردهبندی استعدادهای درخشان (راد) کرده است .در قالب این طرح (که
حداکثر  %1از دانشجویان هر دانشکده را شامل میشود) دانشجویان ممتاز با توجه به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود
در سه رده قرار گرفته و مشمول تسهیالت اعطایی دانشگاه میشوند.
 اعطای جوایز نقدی
 امکان انجام طرحهای پژوهشی فناورانه و نوآورانه
 اختصاص خوابگاه دانشجویی (مخصوص دورههای روزانه)
 امکان استفاده از تسهیالت کتابخانه مرکزی دانشگاه همانند اعضای هیات علمی (نظیر سفارش کتاب و
)...
 تقدیر در آیین ناب (نکوداشت استعدادهای برتر) /نماد (نکوداشت منتخبان مقاطع ارشد و دکتری)
 استفاده از تسهیالت تغذیه
 افزایش حجم مصرفی اینترنت تا سقف  35برابر
 افزایش حقالزحمه دستیاری آموزشی /کار دانشجویی تا سقف  0برابر با رعایت ضوابط مربوطه
 شرکت رایگان در کالسهای آموزش آزاد دانشگاه
 اعطای جوایز نقدی
 اختصاص خوابگاه دانشجویی (مخصوص دورههای روزانه)
 افزایش حجم مصرفی اینترنت تا سقف  3برابر
 افزایش حقالزحمه دستیاری آموزشی /کار دانشجویی تا سقف  1برابر با رعایت ضوابط مربوطه
 تقدیر در آیین ناب (نکوداشت استعدادهای برتر) /نماد (نکوداشت منتخبان مقاطع ارشد و دکتری)
 شرکت رایگان در کالسهای آموزش آزاد دانشگاه

 تسهیالت برنزی
 اعطای جوایز نقدی
 اختصاص خوابگاه دانشجویی (مخصوص دورههای روزانه)
 افزایش حجم مصرفی اینترنت تا سقف  1برابر
 شرکت رایگان در کالسهای آموزش آزاد دانشگاه
 امکان اخذ دروس مازاد برای دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی ارشد
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پردیسهای آموزشی دانشگاه سمنان
ردیف

نام دانشکده

نام پردیس

1

دانشکده علوم انسانی

2

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

3

پردیس علوم انسانی

دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری

4

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

5

دانشکده گردشگری

6

دانشکده شیمی

7
8

پردیس علوم پایه

دانشکده فیزیک
دانشکده ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر

9

دانشکده علوم (زیستشناسی و زمینشناسی)

11

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

11

دانشکده مهندسی شیمی  ،نفت وگاز

12

پردیس فنی

دانشکده مهندسی عمران

13

دانشکده مهندسی مکانیک

14

دانشکده مهندسی مواد و متالوژی

15

دانشکده مهندسی (گروه صنایع)

16

دانشکده نانو فنآوری

17
18

پردیس علوم و فنآوریهای نوین

دانشکده بیو فنآوری
دانشکده مهندسی نفت

19

دانشکده مهندسی هوافضا

21

دانشکده منابع طبیعی

21

پردیس دامپزشکی ،منابع طبیعی و دانشکده کویر شناسی

22

کشاورزی

23
24

دانشکده دامپزشکی
آموزشکده دامپزشکی

پردیس هنر

دانشکده هنر
دانشکده معماری و شهرسازی
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مقطع کارشناسی
رشتههای فعال مقطع کارشناسی به تفکیک دانشکده در دانشگاه سمنان
نام پردیس

نام دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی – گرایش

دانشکده مهندسی

مهندسی برق

مهندسی برق

برق و کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

مهندسی عمران

مهندسی عمران

دانشکده مهندسی
عمران
پردیس فنی

دانشکده
مهندسی مکانیک
دانشکده مهندسی
شیمی ،نفت و گاز

مهندسی مکانیک
مهندسی شیمی

مهندسی ساخت و تولید
مهندسی مکانیک
مهندسی شیمی
مهندسی نفت

دانشکده مهندسی

مهندسی مواد

مهندسی مواد و متالوژی

مواد ومتالوژی

مهندسی صنایع

صنایع

ادیان و عرفان

ادیان و عرفان

دانشکده

فقه و مبانی حقوق اسالمی

فقه و مبانی حقوق اسالمی

علوم انسانی

علوم ورزشی

علوم ورزشی

حقوق

حقوق

دانشکده

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

ادبیات فارسی و

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات عربی

زبانهای خارجی

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی

پردیس

مدیریت بازرگانی

علوم انسانی
دانشکده اقتصاد،
مدیریت و علوم اداری

مدیریت صنعتی

مدیریت دولتی
مدیریت بازرگانی
مدیریت کسب و کارهای کوچک
مدیریت صنعتی

اقتصاد

اقتصاد

حسابداری

حسابداری

دانشکده روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی

و علوم تربیتی

علم اطالعات و دانش شناسی

علم اطالعات و دانش شناسی

گردشگری

مدیریت جهانگردی

مدیریت جهانگردی

پردیس

دانشکده ریاضی ،آمار

ریاضی

ریاضیات و کاربردها

علوم پایه

و علوم کامپیوتر

آمار

آمار
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علوم کامپیوتر
دانشکده فیزیک
دانشکده شیمی

شیمی

شیمی کاربردی

دانشکده علوم

زیست شناسی

زیست شناسی -سلولی و مولکولی

علوم و مهندسی جنگل

علوم و مهندسی جنگل

مهندسی طبیعت

مهندسی طبیعت

دانشکده دامپزشکی

مهندسی کشاورزی

دامپزشکی،

دامپزشکی

منابع طبیعی
و کشاورزی

فیزیک

فیزیک

دانشکده کویرشناسی

پردیس

علوم کامپیوتر
فیزیک مهندسی

علوم دامی
مهندسی علوم و صنایع غذایی (کشاورزی)
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولوزی

دانشکده
منابع طبیعی

مهندسی منابع طبیعی

علوم و مهندسی محیط زیست
مهندسی صنایع مبلمان
مهندسی طبیعت

آموزشکده دامپزشکی

پردیس هنر

دامپزشکی

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

صنایع دستی

صنایع دستی

ارتباط تصویری

ارتباط تصویری

فرش

طراحی و بافت

طراحی و چاپ پارچه

طراحی و چاپ پارچه

دانشکده هنر

نقاشی

نقاشی

معماری و شهرسازی

عکاسی

عکاسی

طراحی صنعتی

طراحی صنعتی

مرمت و احیای بناهای تاریخی

مرمت و احیای بناهای تاریخی

معماری

مهندسی معماری

شهرسازی

مهندسی شهرسازی

مقطع کاردانی:
نام دانشکده  /آموزشکده

رشته

آموزشکده دامپزشکی

دامپزشکی
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مقطع کارشناسی ارشد
رشتههای فعال مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان به تفکیک دانشکده و گروه
نام پردیس

نام دانشکده

گروه آموزشی
الکترونیک

رشته تحصیلی – گرایش
مدارهای مجتمع الکترونیک
افزارههای میکرو و نانوالکترونیک
مخابرات (سیستم)

مخابرات

فوتونیک

دانشکده
مهندسی برق و
کامپیوتر

مخابرات (میدان و موج)
الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

قدرت

سیستمهای قدرت
برنامهریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی

کنترل

کنترل
مهندسی مکاترونیک
هوش مصنوعی و رباتیکز

نرم افزار

نرم افزار
هوش مصنوعی و رباتیکز (آموزش محور)
مهندسی سازه
مهندسی زلزله

پردیس فنی
دانشکده

مهندسی عمران

مهندسی عمران

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
مهندسی و مدیریت منابع آب
راه و ترابری
ژئوتکنیک
طراحی کاربردی

دانشکده

مهندسی مکانیک

ساخت و تولید

مهندسی مکانیک
مهندسی خودرو

نفت و گاز

قوای محرکه خودرو
سازه وبدنه
فرآیندهای جداسازی

دانشکده
مهندسی شیمی،

تبدیل انرژی

مهندسی شیمی

طراحی فرآیندها
پدیده های انتقال
محیط زیست
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ترموسینتیک و کاتالیست
مدلسازی ،شبیهسازی و کنترل
مهندسی بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
()HSE
شناسایی و انتخاب مواد
دانشکده
مهندسی مواد و

مهندسی مواد

متالوژی

مهندسی نفت
دانشکده
مهندسی شیمی
پردیس
علوم و
فناوریهای

دانشکده
بیوفناوری

مهندسی نفت

نانوفناوری

بهینه سازی سیستمها
مخازن هیدروکربوری
اکتشاف
مهندسی شیمی _ نانو فناوری
مهندسی مواد  -نانو مواد
زیست فناوری (بیوتکنولوژی) میکروبی

بیوفناوری

مهندسی پزشکی  -بیومواد
مهندسی پزشکی  -بیوالکتریک

نوین
گروه مهندسی سیستمهای
دانشکده

خوردگی و حفاظت مواد
ریختهگری

مهندسی صنایع
دانشکده

شکل دادن فلزات

انرژی

مهندسی هوافضا
مهندسی هوافضا

تکنولوژی انرژی
سیستمهای انرژی
انرژی و محیط زیست
جلوبرندگی (پیش رانش)
طراحی سازههای هوایی
دین شناسی

ادیان و عرفان تطبیقی

ادیان و عرفان
عرفان اسالمی

فقه و مبانی حقوق اسالمی
پردیس
علوم انسانی

دانشکده

فقه و مبانی حقوق اسالمی
فیزیولوژی ورزشی ،کاربردی

علوم انسانی
تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی ،فعالیت بدنی و تندرستی
یادگیری و کنترل حرکتی
رشد حرکتی

حقوق
دانشکده

زبان و ادبیات فارسی

حقوق خصوصی
حقوق عمومی
زبان و ادبیات فارسی
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ادبیات فارسی و
زبانهای خارجی

ادبیات پایداری
زبان و ادبیات عربی
زبان شناسی همگانی
زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات عربی
مترجمی زبان عربی
زبان شناسی همگانی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات انگلیسی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

مدیریت صنعتی

مدیریت تولید و عملیات

مدیریت کارآفرینی

مدیریت کسب و کار جدید
مدیریت استراتژی
مدیریت بازاریابی

دانشکده
اقتصاد ،مدیریت و
علوم اداری

مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی
مدیریت کسب و کار

مدیریت سیستمهای اطالعاتی و فناوری اطالعات

مدیریت عملیات و زنجیرهی تأمین
مدیریت فناوری
مدیریت مالی

دانشکده
پردیس علوم
انسانی

علوم اقتصادی

اقتصاد نظری

حسابداری

حسابداری

روان شناسی

روانشناسی عمومی
روانشناسی بالینی

روانشناسی و علوم

روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی

تربیتی

علوم تربیتی

مدیریت آموزشی

علوم شناختی

روانشناسی شناختی
برنامه ریزی توسعه جهانگردی

دانشکده گردشگری

مدیریت جهانگردی

بازاریابی جهانگردی
طبیعت گردی (اکوتوریسم)
ریاضی محض – آنالیز
ریاضی محض – جبر

پردیس

دانشکده ریاضی،

علوم پایه

آمار و علوم کامپیوتر

ریاضی محض – هندسه (توپولوژی)
ریاضیات و کاربردها

ریاضی کاربردی  -آنالیز عددی
ریاضی کاربردی  -ریاضی مالی
ریاضی کاربردی معادالت دیفرانسیل و
سیستمهای دینامیکی
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بهینهسازی
رمز و کد
آمار

آمار ریاضی
فیزیک ماده چگال
ذرات بنیادی و نظریه میدانها

دانشکده فیزیک

فیزیک

دانشکده شیمی

شیمی

دانشکده دامپزشکی

دامپزشکی

اپتیک و لیزر
نجوم و اختر فیزیک
گرانش و کیهانشناسی
شیمی آلی
شیمی کاربردی
شیمی تجزیه
شیمی معدنی
شیمی فیزیک
انگل شناسی دامپزشکی

پردیس

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دامپزشکی،
منابع طبیعی و
کشاورزی

پردیس هنر

علوم دامی -تغذیه دام

دانشکده
کویرشناسی

دانشکده هنر

بیابانزدایی

مدیریت و کنترل بیابان
علوم و مهندسی آب -هواشناسی کشاورزی

علوم و مهندسی جنگل

علوم زیستی جنگل

پژوهش هنر

پژوهش هنر

ارتباط تصویری

ارتباط تصویری
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مقطع دکتری:
رشتههای فعال مقطع دکتری تخصصی دانشگاه سمنان به تفکیک دانشکده
نام پردیس

نام دانشکده

دانشکده
مهندسی برق و
کامپیوتر

گروه آموزشی

رشته تحصیلی – گرایش

الکترونیک

الکترونیک

مخابرات

مخابرات (میدان و موج)
مخابرات (سیستم)

قدرت

قدرت

کنترل

کنترل

نرم افزار

هوش مصنوعی و رباتیکز
مهندسی سازه
مهندسی زلزله

دانشکده
مهندسی عمران

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت منابع آب
راه و ترابری
ژئوتکنیک
مهندسی مدیریت ساخت

پردیس فنی
دانشکده مهندسی
شیمی ،نفت و گاز

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی
ساخت و تولید

دانشکده
مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی -دینامیک ،کنترل و
مهندسی مکانیک

ارتعاشات
طراحی کاربردی -مکانیک جامدات
تبدیل انرژی
خواص فیزیکی و مکانیکی مواد
سرامیک

دانشکده

مهندسی مواد

مهندسی مواد و

خوردگی و مهندسی سطح
شکل دادن فلزات

متالوژی

مواد پیشرفته
فرآیندهای استخراج فلزات و مواد
دانشکده نانو فناوری

نانو فناوری

مهندسی نانومواد
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پردیس علوم
و فناوریهای

مهندسی پزشکی  -بیومتریال
دانشکده بیوفناوری

بیوفناوری

نوین
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات عربی
دانشکده علوم انسانی

ادیان و عرفان
تطبیقی
فقه و مبانی حقوق
اسالمی

زبان و ادبیات فارسی (حماسی ،عرفانی،
غنایی)
زبان و ادبیات عربی
تصوف و عرفان اسالمی
فقه و مبانی حقوق اسالمی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازاریابی

مالی

مهندسی مالی

مدیریت صنعتی

پردیس علوم

مهندسی پزشکی  -بیوالکتریک

انسانی

مدیریت تولید و عملیات
مدیریت سیستمها
مدیریت تصمیم گیری و خط مشی گذاری

دانشکده اقتصاد،
مدیریت و علوم اداری

مدیریت دولتی

عمومی

مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی
اقتصاد سنجی

علوم اقتصادی

اقتصاد بخش عمومی
اقتصاد بین الملل
اقتصاد پولی

دانشکده روانشناسی

روانشناسی عمومی

روانشناسی
روانشناسی تربیتی

و علوم تربیتی

علوم تربیتی

دانشکده ریاضی ،آمار

ریاضی و ریاضی

تحقیق در عملیات

و علوم کامپیوتر

کاربردی

آنالیز

مدیریت آموزشی
هندسه
جبر

پردیس علوم
پایه

آنالیز عددی
گراف و ترکیبات
دانشکده فیزیک

فیزیک

ذرات بنیادی و نظریه میدانها
هستهای
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فیزیک ماده چگال
اپتیک و لیزر
نجوم و اختر فیزیک
گرانش و کیهانشناسی
شیمی آلی
شیمی کاربردی
دانشکده شیمی

شیمی تجزیه

شیمی

شیمی معدنی
شیمی  -فیزیک
پردیس

دانشکده دامپزشکی

دامپزشکی،

و دامپروی

منابع طبیعی و
کشاورزی

دانشکده کویرشناسی

دامپزشکی

دامپزشکی (دکتری عمومی)

بیابان زادیی

مدیریت و کنترل بیابان

آدرس کانال رسمی دانشگاه سمنان در پیامرسانهای مختلف@unisemnan :

تهیه و تنظیم:

(مرداد)1041

