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 نگاه�ى اجمالى به دس�تاوردهای دانش�گاه آزاد اس�المى 
واحد اصفهان:

 عضوی��ت در انجم��ن بین  المللی دانش��گاه  ه��ای جهان و عضو 
اتحادیه دانشگاه  های جهان اسالم.

 کس��ب رتبه اول کشور توسط دانشکده دندانپزشکی طی پانزده 
سال متمادی در آزمون جامع علوم پایه وزارت بهداشت.

 امضاء تفاهم  نامه  های همکاری با دانش��گاه  های معتبر جهان از 
جمله دانشگاه  های قبرس،یونان، کانادا، فرانسه، انگلستان، اوگاندا 

و مالزی. 
 عضویت در صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان

 کسب رتبه اول قرآن  پژوهی در سطح منطقه چهار دانشگاه آزاد 
اسالمی و کشور طی 8 سال متوالی

 کسب رتبه اول آثار هنری در سطح منطقه و چهار دانشگاه آزاد 
اسالمی و کشور

 کس��ب رتبه اول تا س��وم در مس��ابقات قرآن و عترت در سطح 
کشور

 انتخاب دانش��گاه به  عنوان برترین دانشگاه آزاد اسالمی براساس 
 .CIO رتبه  بندی

 Googleکس��ب رتب��ه 1650 جه��ان به لح��اظ مق��االت در 
Scholar در سال 2011

 اعط��ای مدال جنی��وس )Genius( به ریاس��ت دانش��گاه در 
مسابقات جهانی ACRA کرواسي

 کسب رتبۀ برتر در جشنوارۀ نوآوری و شکوفایی استان اصفهان 
در سال های 87 الی 91

 کس��ب رتبه توسط هسته  های مرکز رشد دانشگاه در جشنوارۀ 
نوآوری و شکوفایی کشور در سال های 90 و 91

 شرکت تیم رباتیک دانشگاه در جشنوارۀ خوارزمی و کسب مقام 
اول و دوم در سال های متمادی

 جش��نواره های کس��ب و کار دانش��گاه  های اس��تان و کس��ب 
رتبه های اول تا سوم

 2008 Iran Open کسب مقام های اول تا سوم در مسابقات 
و مسابقات بین المللی چین، سنگاپور، مکزیک، اتریش و ...

 انتخاب پژوهشگر نمونه و حوزه پژوهشی 
برتر در س��طح منطقه چه��ار طی چندین 

دوره متوالی
 اجرای طرح ارزشیابی دانشجویان توسط 

استادان 
 اجرای طرح ارزش��یابی اس��تادان توسط 

دانشجویان
 ISC , مقال��ه   2200 ح��دود  چ��اپ   
SCOPUS , ISI  و علم��ی پژوهش��ی در 
س��ال های اخیر و رشد حدود 200 درصدی 

در این خصوص
 ارائ��ه حدود 3000 مقاله در کنفرانس های 

معتبر بین المللی و ملی در سال های اخیر
 ثبت بیش از 100 اختراع توس��ط اس��اتید 
و دانش��جویان این دانشگاه و همچنین کسب 
رتب��ه های برتر در مس��ابقات و اختراعات بین 

الملل��ی و ملی از جمل��ه مس��ابقات اختراعات نورنب��رگ آلمان، 
کرواس��ی، مالزی، س��وئیس، بنی��اد نخبگان و المپی��اد اختراعات 

دانشگاه آزاد اسالمی
 حضور فعال و مؤثر تیم های دانش��جویی در مس��ابقات مختلف 
 و کس��ب رتب��ه از جمل��ه مس��ابقات روب��وکاپ در س��طح ملی و 
 بی��ن المللی، مس��ابقات بتن، س��ازه های ماکارون��ی و بازی های 

رایانه ای. 
 کسب عنوان برترین واحد جامع در حوزه ی پژوهش و فنآوری 

در جشنواره ی فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالمی  در سال 90
 کس��ب عنوان برترین مدیر پژوهش��ی در دوازدهمین جشنواره 

وزارت علوم در سال 90
 کس��ب 220 عن��وان مق��ام برتری تنه��ا از آذر 89 ت��ا آذر 91 
 در جش��نواره ه��ا و مس��ابقات و المپی��اد ه��ای معتب��ر مل��ی و 

منطقه ای.
 کس��ب رتبه برتر مراکز رش��د دانش��گاه آزاد اس��المی توس��ط 
وزارت عل��وم، تحقیقات و فن��اوری در س��ال 91 و انتخاب مرکز 

 رش��د دانشگاه به عنوان مرکز رش��د برتر دانشگاه آزاد اسالمی در 
بین دانشگاه های آزاد اسالمی طی سال های 89 و 90

 کس��ب باالتری��ن تعداد پژوهش��گر برتر در اس��تان اصفهان در 
بین دانش��گاه های دولتی و آزاد اس��المی استان اصفهان در سال 

های 89 و 90 و 91
 کس��ب باالترین تعداد طرح برگزیده در جش��نواره علم  تا عمل 
ریاس��ت جمهوری س��ال 90 و 91 در بین دانشگاه های  دولتی و 

آزاد استان اصفهان
 چ��اپ بیش از 270 عنوان کتاب در س��ال های اخیر و انتخاب 
4 کت��اب به عنوان کتاب برتر اس��تان اصفهان در جش��نواره های 

هفته کتاب.
 صدور مجوز رتبه علمی پژوهش��ی برای س��ه مجله دانش��گاه از 

سوی وزارت علوم و فناوری کشور
 کسب بیش از 50 عنوان برتر کشوری توسط اعضای مرکز رشد 
و فناوری در جش��نواره  ها، نمایشگاه های بین المللی اختراعات و 

مسابقات کشور و...

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان در شرقی  ترین نقطه شهر اصفهان، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی واقع شده است این دانشگاه از سال 
1366 فعالیت خود را آغاز نموده در حال حاضر با حدود 13806دانشجو در مقاطع دکتری تخصصی، دکتری حرفه  ای، کارشناسی  ارشد و کارشناسی 

فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را با 294 نفر عضو هیئت علمی تمام  وقت و نیمه  وقت در 115 رشته آموزشی ادامه می  دهد و تاکنون 43415 نفر از 
این دانشگاه فارغ  التحصیل گردیده  اند.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان در یک نگاه

 معاون��ت فرهنگ��ي داراي 2 مديري��ت اس��ت؛ مديري��ت 
فعالي��ت هاي فوق برنامه و مديري��ت پژوهش هاي فرهنگي 
 كارشناسي قرآن و عترت و اقامه نماز و دفتر فرهنگ اسالمي 

دانشگاه:

فعاليت هاي فوق برنامه شامل:
- فعاليت هاي فرهنگي هنري

- چاپ و انتشار نشريات دانشجويي 
- برگزاري گفتمان هاي علمي فرهنگي 

- برگزاري مراسم ها و ملي و مذهبي.
- برگزاري اردوها و بازديدها 

فعاليت هايي مديريت پژوهش هاي فرهنگي:
مح��ور اصلي برنام��ه هاي مديري��ت پژوهش ه��اي فرهنگي 
 برنامه ريزي و مطالعات فرهنگي در س��طح دانش��گاه و تدوين 
برنامه هاي آينده فرهنگي است.اين مديريت حلقه واسطي بين 
دانشگاه و گروه هاي آموزش��ي با محوريت مطالعات فرهنگي. 

اس��ت. عالوه بر آن بخش اطالع رس��اني و آم��ار و اطالعات و 
س��ايت حوزه معاونت فرهنگي در اين بخش ديده ش��ده است 

وديگرفعاليت هايی كه به شرح ذيل اعالم می گردد.  
1-آمار و اطالع رساني در حوزه معاونت فرهنگي 

يك��ي از كاره��اي مه��م در طول م��دت فعاليت ب��ه عنوان 
معاون��ت فرهنگ��ي راه ان��دازي س��ايت فرهنگي دانش��گاه 
اس��ت كه از بخش هاي پويا و ايس��تا برخوردار است بخش 
 اس��تاتيك س��ايت اطالعات مختلف��ي از ح��وزه مديريت و 
 كارشناسي ها ارائه مي كند و برنامه هاي فرهنگي دانشگاه را اعالم 
م��ي نماي��د در بخش پويا نيز جريان اطالع رس��اني و اخبار 
فرهنگ��ي مورد توجه ق��رار گرفته اس��ت و اطالعات الزم را 
به حوزه معاونت فرهنگي س��ازمان مركزی و منطقه ارس��ال 
مي كند يكي از فعاليت هاي ديگر انتشار نشريه رويدادهاي 
فرهنگي است كه رسالت آن اطالع رساني است و به صورت 
ماهانه و بعضاً دو ماه يكبار منتشر مي شود.وظيفه اصلي آن 
ثبت رويدادها و اطالع رساني وآگاهی بخش است اين نشريه 
سعي دارد رخدادهاي فرهنگي را ثبت و مستندسازي كند.

عناوين ديگر فعاليت ها عبارتند از: 
 2- راه اندازی وفعال كردن مركزمطالعات ميان فرهنگی 

 3- برگزاری جلسات كرسی های نظريه پردازی
 4- برگزاری جلسات كرسی های آزادانديشی 

 5- انتشاركتاب باموضوعات فرهنگی 
 6- راه اندازی وفعال نمودن كانون تعامل خانواده بادانشگاه 
 7- اج��رای مس��ابقات وب��الگ نويس��ی ومقاله نويس��ی 

باموضوعات فرهنگی 
 8- برگزاری كارگاه های آموزشی باموضوعات فرهنگی 

 9- انتشارويژه نامه های فرهنگی 
 10- برگزاری مراسم تجليل ازفرهيختگان علمی وفرهنگی 

 11- برگزاری جلسات نقدومناظره 
 12- برگزاری نمايشگاه تخصصی باموضوعات فرهنگی

 13- اج��رای برنام��ه طرح ضيافت انديش��ه ويژه اس��اتيد 
ودانشجويان  

 14- برگزاري سمينارها و همايش ها و نشست هاي علمي 
و فرهنگي

موج فرهنگ و اندیشه در حوزه معاونت فرهنگی
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 دانشـگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان با قدمتی بیش از 20 سال که در ابعاد مختلف عمـرانی، آموزشی و پژوهشی در سطح منطقـه جایگاه مطلوب خود را کسب 
نموده است. اکنون با هـدف دستیابی به چشم  انداز آینده خود که همانا رسیدن به جایـگاه باالی ملّی، دستیابی به نقاط مطلوب شـاخص  های آموزش عـالی در 

سطح بین  المللی، رسیدن به باالترین اثربخشی منطقه  ای در بین دانشـگاه  های استان، افزایش تولیدات علمی نمایه شده در سطح بین  المللی برنامه های کوتاه  مدت، 
میان  مّدت و بلندمّدت خود را تدوین نموده است. 

پژوهش و فناوری از زاویه ای دیگر

براساس بانک اط�العاتی موجود درحوزه پژوهشی، 
تاکنون بیش از 2200 مقاله علمی پژوهشی، حدود 
150مقال��ه علمی ترویجی و ص�ده��ا مقاله علمی 
عمومی به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراس�گان 
در مجالت داخلی و خارجی به چاپ رس��یده است. 
همچنی��ن ح��دود 3000 مقاله به نام دانش����گاه 
در کنفران��س  های بین  المللی و مل��ی ارائه و یا در 

مجموع�ه مقاالت آنان به چاپ رسیده است.
دانش���گاه در نمایش�گاه  ها و جش��نواره  ها حض�ور 
بسیار فع�الی داشته است و به  عنوان نمونه به برخی 

اشاره می  شود:
 1- کس��ب رتب��ه برتر در جش��نواره ن��وآوری و 
شکوفایی استان اصفه�ان در س��ال 1387، 1388، 

1389، 1390 و 1391.
 2- ش�رکت در نمایش�گاه دستاوردهای سی ساله 

انقالب اس�المی به تناوب تا 1391.
 3- کس��ب رتبه برتر م�رکز رش���د دانش�گاه در 
جش��نواره نوآوری و ش��کوفایی کش��ور و همچنین 

جشنواره وزارت علوم.
 4- ش���رکت تیم رباتیک دانش���گاه در جشنواره 
جوان خوارزمی و کسب رتب�ه برتر به طور متناوب. 

 5- ش���رکت در نمایش���گاه ه��ای تخصص��ی 
بین  المللی تهران و اصفهان.

 6- ش���رکت در مس��ابقه جش��نواره کسب و کار 
دانش�گاه  های استان و کسب رتبه اول تا س�وم.

 7- ش�رکت در جشنواره شیخ بهایی و حضور فع�ال 
تیم  های تحقیقاتی م�رکز رش�د و کارآفرینی در آن.
 8- ش�رکت تیم  های دانشگاه در مسابقات رباتیک

Iran open  و کسب رتبه اول تا سوم.
 9- ش���رکت تیم رباتیک دانش��گاه در مسابقات 
بین  المللی اتریش، مکزیک، چین، سنگاپور در سال 

2007 تا 2012.
 10- ش���رکت برگزیدگان دانش�گاه در جشنواره 

برترین  های دانش�گاه آزاد اس�المی. 
 11- ش�رکت در جشنواره حضرت علی  اکب�ر)ع( و 
انتخاب دانشجوی این دانش�گاه به  عنوان مخت�رع برتر 
کش�ور در سال 1388 و انتخاب جوان برتر در حوزه 

علم و فناوری توسط وزارت جوانان در سال 1392.
 12- برگزاری اولین جشنواره نوآوری و شکوفایی 

توسط خود دانش�گاه از سال 1387 تا 1391.
 13- کسب رتبه برتر در دوازدهمین و سیزدهمین 

نمایشگاه پژوهش و فناوری کشور.

 هم�ایش  ها
دانش���گاه آزاد اس��المی واحد خوراس�گان ط�ی 

س��ال  ها برگزارکنن��ده صدها همای��ش داخلی، 
ملّ��ی و بی��ن  الملل��ی ب��وده اس��ت. از آن جمله 
 در س���ال 1391 در برگ��زاری ی��ک کنفران��س 
 بین  المللی، اجرای پنج کنگره ملّی، ده هم�ایش 
منطق���ه  ای و چهارده هم�ایش داخلی را برگزار 
 نم�وده و در چندین هم�ایش نیز مش�ارکت داشته 

است.

  کتابخانه
دانش���گاه در حال حاض��ر 175000 جلد کتاب در 
کتابخانه مرکزی خود در اختی��ار دارد و اخی�راً نیز 
ب��ه جهت راه  اندازی کتابخان��ه فرامتن )دیجیتالی( 
داخل��ی فع�الیت خود را آغاز نم��وده و پیش  بینی 
می  شود تا پایان س��ال 92 حدود 100000 عنوان 
کت��اب به  ص��ورت فرامت��ن به همراه بی��ش از یک 
میلی��ون مقاله دیجیت��ال نیز از طریق س��ایت در 
اختیار اعض�اء قرار دهد. عالوه بر آن این دانش�گاه با 
عضویت در کتابخانه دیجیتالی دانش�گاه آزاد اسالمی 
 باالترین سطح دسترس��ی را به منابع این کتابخانه 

دارد.

  انتشارات
انتش���ار 267 جل��د کتاب، 6 عن��وان مجله علمی 
پژوهش��ی و8 عن��وان مجله در ش��رف راه اندازی از 
دستاوردهای انتش�ارات دانشگاه در سال  های اخی�ر 
اس��ت و انتش��ارات دانشگاه در س��ال 91 در استان 

اصفهان رتبه برتر را کسب کرده است.

  باش�گاه پژوهش�گران جوان
باش�گاه پژوهش��گران جوان دانش��گاه آزاد اسالمی 
واحد خوراس��گان از بدو تأس��یس تاکنون به  عنوان 
یکی از پرافتخارترین ش��عب این باش�گاه در سراسر 
کشور شناخته شده است. برگزاری دو مورد همایش 
ملّی، یک مورد هم  اندیش��ی سراسری، ده  ها کارگاه 
آموزش��ی و پژوهش��ی، ارائه ده  ها مقاله در محافل 
علم��ی داخلی و خارجی، ثبت ده  ها عنوان اخت�راع 
و اکتشاف برخی از برجسته  ترین فعالیت  های این 

باش�گاه در عمر ده ساله خود می  باشد.
انجمن  های علمی واحد خوراسگان با برخورداری از 
25 انجمن علم��ی، ادبی و هنری زمینه الزم جهت 
انجام فعالیت  های پژوهش��ی با مدیریت دانشجویی 
را فراهم س��اخته است که کس��ب عناوین مختلف 
جش��نواره  های دانش��جویی توس��ط این انجمن  ها 
م�ؤید حضور مؤثر نمایندگان این واحد دانش��گاهی 

در محافل مختلف علمی و پژوهشی است.

  مرکز رشد
مرکز رشد و واحدهای فنآوری دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان به  عنوان اولین مرکز رش��د فناوری از 
س��ال 1384 فعالی��ت خود را آغاز نم��ود و در حال 
حاضر با حمایت از 60 ش��رکت و هسته فنآوری به 
فعالیت خود در حوزه های مختلف فنی مهندس��ی، 
علوم انسانی، کشاورزی و فنآوری های پیشرفته ادامه 
می دهد. مرکز رش��د دانشگاه نیز در سال 91 رتبه 

برتر کشور را به دست آورده است.

   مراکز تحقیقاتى
مرکز تحقیقات بتن و راه س��ازی از س��ال 1392 با 
همکاری شهرداری اصفهان شروع به فعالیت نموده 
اس��ت و  تاکنون در زمینه ان��واع بتن از جمله بتن 

RCC  و بتن اقتصادی دستاوردهایی داشته است.
م�رکز تحقیقات پسماند و پس��اب از زمستان سال 
1386 مج��وز اصول��ی خود را اخ�ذ نم��وده و از آن 
 تاریخ ضمن برگ��زاری یک کنگره ملّی، یک کنگره 
بین المللی، چندین پایان  نام�ه و طرح پژوهشی، مجله 
بین المللی را مورد حمایت قرار داده است. این مرکز در 
حال حاضر مجوز مدیریت پسماند کشور را داراست و 
ده ها قرارداد با صنایع دارد.  این مرکز در سال 1387 
در جش��نواره نوآوری و شکوفایی مق�ام دوم استان 
را کسب و به جش��نواره کش�وری معرفی شد.مرکز 
 تحقیقات تولید گلخانه  ای نیز با مساحت 1/3 هکتار 
بزرگ  ترین مرکز آموزش و تحقیق در زمینه تولیدات 
گلخانه  ای در کش��ور است که در حال حاضر ضمن 
برگزاری دوره  های مختلف در س��طح کارشناس��ان 
ارش��د دس��تگاه  های دولتی و خصوص��ی پذیرای 
 تعداد قابل توجهی از دانشجویان کارشناسی  ارشد و 
هسته  های علم و فناوری مرکز رشد دانشگاه است. 
مرکز بیوتکنولوژی دانش��گاه یکی از مراکز مجهز و 
فعال اس��تان اس��ت که هر روزه پذیرای بیش از 10 
نفر از دانش��جویان و پژوهشگران دانشگاه و منطقه 
اس��ت. مرکز تحقیقات اعتی��اد از جمله مراکز فعال 
تحقیقاتی دانش��گاه اس��ت که از توافق بین س��تاد 
مبارزه با مواد مخدر اس��تان و دانشگاه شکل گرفته 
و مورد حمایت اس��تانداری اس��ت. مرکز تحقیقات 
طب الص��ادق )ع( که به عنوان یک مرکز تحقیقات 
مردم نهاد در وزارت کش��ور تایید ش��ده و به عنوان 
ی��ک مجموعه متکی به خیری��ن در زمینه فناوری 
و کارآفرین��ی در زمینه های گیاه��ان دارویی، طب 
 سنتی و غذای س��الم فعالیت تحقیقاتی و ترویجی 
می نماید.پژوهشگاه مرکزی دانشگاه در زمینه غذای 
 س��الم و ارگانیک با کامل تری��ن تجهیزات فعالیت 

م��ی کند، به ع��الوه چندین آزمایش��گاه تخصصی 
پژوهش��ی، روباتیک، روانشناسی، تربیت بدنی، برق، 
هیدرولیک، مصالح و ... نیز در این مرکز فعال است. 

مرکز ERDC دانش��گاه نیز از سال 1386 تاکنون 
در زمینه کارگاه ها و مشاوره های پژوهشی، خدمات 

پژوهشی زیادی ارائه داده است.
مرکز تحقیقات بذر، انرژی های نو و مرکز س��لولی 
اندامی از دیگر مراکزی است که فعالیت خود را آغاز 

کرده است.

  دفتر ارتباط با صنعت
ده ها تفاهم نامه و صدها قرارداد با صنایع، موسسات 
و دستگاه های سطح کشور حاصل فعالیت این دفتر 
جهت تقویت ارتباط دانشجویان و اساتید با صنعت 
است که حاصل آن بیش از پانزده میلیارد ریال تامین 

بودجه پژوهشی برای پژوهشگران دانشگاه است.

  شرکت های دانش بنیان
این دانش��کده در ایجاد ش��رکت های دانش بنیان  
با مش��ارکت دانشگاه پیش��تاز بوده و در حال حاضر 
در زمینه گیاهان دارویی، تولی��د بذر، نرم افزارهای 
تخصصی، علوم پایه و کشاورزی دارای شرکت های 
تخصصی است که دانشگاه در آنها حداقل 25 درصد 

مشارکت دارد.

  تاالرهای همایش ها
معاونت پژوهشی دانشگاه دارای تاالرهای متعدد ویژه 
همایش های بین المللی و ملی اس��ت که از جمله 
تاالر امیرکبیر با 750 نفر ظرفیت با باالترین امکانات 
صوتی و تصویری، تاالرهای مطهری، پژوهش، جنب 
امیرکبیر، تاالر نمایشگاه و چندین اتاق ویژه برگزاری 
جلسات در سطح دانشگاه و دانشکده ها بستر بسیار 
مناسبی برای برگزاری نشست های علمی بین المللی  

و ملی است.

  انفورماتیک
 ،wifi در حال حاضر دانش��گاه با 80 درصد پوشش
دارای چندین س��ایت کامپیوتری و پوش��ش کامل 
شبکه فیبر نوری به لحاظ س��خت افزاری است. به 
عالوه ده ها س��ایت و زیر سایت به زبان های فارسی 
و انگلیس��ی مس��وولیت اط��الع رس��انی و خدمات 
الکترونیک را به عهده دارند. س��ایت اصلی دانشگاه 
به نش��انی www.khuisf.ac.ir اس��ت و به لحاظ 
وبومتری��ک و یکی از چهار واحد برتر دانش��گاه آزاد 

اسالمی کشور است. 
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نمایی از ظرفیت ها و فرصت های دانشکده های واحد اصفهان)خوراسگان(
معرفی دانشکده ها:

کشاورزی و منابع طبیعی
دندانپزشکی

پرستاری و مامایی
علوم تربیتی و روانشناسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی
علوم انسانی و حقوق

زبان های خارجی
معماری

علوم پایه 
فنی و مهندسی

    دانشکده کشاورزی

دانش��کده مهندسي کش��اورزي ومنابع طبیعي داراي 9 رشته مهندسي 
در مقطع کارشناس��ي شامل: مهندس��ی آب، باغباني باغباني با )گرایش 
تولی��دات گلخانه ای(، خاکشناس��ي، زراع��ت واصالح نبات��ات، طراحي 
فضای س��بز، عل��وم دامي، عل��وم و صنایع غذایي، گیاه پزش��کي، محیط 
زیس��ت و7 رش��ته در مقطع کارشناس��ي ارشد ش��امل: باغباني، حشره 
شناس��ي، خاک شناس��ي )چهارگرای��ش: پیدایش و رده بن��دی خاک، 
ش��یمي و حاصلخی��زی و...( زراعت واص��الح نباتات و عل��وم دامي و در 
مقط��ع دکتری رش��ته خاکشناس��ي )دو گرایش: پیدای��ش و رده بندی 
خاک، ش��یمي و حاصلخیزی( مي باشد. این دانشکده دارای 63 نفرعضو 
 هیئت علمي اس��ت و تعداد دانشجویان این دانش��کده حدوداً 2600 نفر 
می باشد. دانشکده کشاورزی این دانشگاه دارای بزرگترین سایت پژوهشی 
تولیدات گلخانه ای کشور به وسعت 1/3 هکتار، مزرعه 32 هکتار زراعی، 
مزرعه 4 هکتاری باغبانی و بیش از 30 آزمایشگاه تخصصی می باشد این 

مرکز بزرگ ترین دانشکده کشاورزی منطقه مرکزی ابران است.

دانشکده دندانپزشکى 

دانش��کده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان به عنوان 
دومین دانش��کده دندانپزشکی در مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی در 

سال 1372 تأسیس گردید. 
زیربن��ای اولی��ه دانش��کده 3000 مت��ر مربع و ش��امل بخش های 
 جراحی، اندو، ترمیمی، اطفال، ارتودنس��ی، پریو، پروتز، تش��خیص، 
بیم��اری ه��ای ده��ان، رادیول��وژی، دندانپزش��کی جامع��ه نگر و 
 درم��ان جامع و نیز بخش ه��ای البراتواری و کلینی��ک و کتابخانه 
می باش��د ک��ه به منظور افزای��ش کیفیت آموزش در س��ال 1384 
ساختمان جدیدی با مساحت قریب به 1000 متر مربع به دانشکده 
اضافه گردید. همچنین در طرح توس��عه دانش��کده در سال 1390 
بخشی از س��اختمان مجاور دانشکده به این مجموعه الحاق شد که 
مش��تمل بر بخش ه��ای تخصصی رادیولوژی، بیم��اری های دهان، 
آس��یب شناس��ی، دندانپزش��کی جامعه نگر و نیز مرک��ز تحقیقات 

دندانپزشکی می باشد.



  نشریه داخلی واحد اصفهان    
   دوره جدید   
  ویژه نامه معرفی دانشگاه     
5 مرداد ماه 1392 

نمایی از ظرفیت ها و فرصت های دانشکده های واحد اصفهان)خوراسگان(
دانش��جویان این دانش��کده در 15 دوره متوالی 
پای��ه  عل��وم  امتحان��ات  اول  مق��ام  توانس��تند 
کش��وری را کس��ب نماین��د. همچنی��ن تع��داد 
 زی��ادی از ف��ارغ التحصی��الن این دانش��کده در 
دوره های تخصصی دانشگاه های کشور پذیرفته 
ش��ده اند که بعضاً پس از اتمام دوره تخصصی به 
عنوان عضو هیئت علمی در دانشکده های کشور 
مشغول به کار می باشند. با موافقت وزارت بهداشت 
 و درمان و آموزش پزش��کی دو رش��ته تخصصی 
پریو و اندو و در س��ال 1388 سه رشته تخصصی 
ارت��و، اطفال، ترمیمی و در س��ال 1389 رش��ته 
رادیولوژی و در س��ال 1390 دو رش��ته تخصصی 
بیماری های دهان و تش��خیص مورد تصویب قرار 
گرف��ت که به این ترتیب س��االنه بیش از 20 نفر 
دانش��جوی تخصصی به این دانشکده وارد شده و 

به تحصیل می پردازند.
 دانش��کده دندانپزش��کی دانش��گاه آزاد اس��المی 
واحد خوراسگان در خرداد ماه 1387 برگزارکننده 
همایش کش��وری دانش��جویان دندانپزشکی و در 
آذرماه 1389 میزبان اولین سمپوزیوم بین المللی 
انجمن پریودنتول��وژی ایران ب��ود. همچنین این 
دانش��کده متولی بیش��ترین دوره های تخصصی 

ضمن خدمت است. 

 دانشکده پرستاری و مامایى
به منظور تربیت قسمتی از کادر بهداشتی درمانی 
مورد نیاز کشور از سال 1371 در مقطع کارشناسی 
پرستاری و از سال 1372 در مقطع کاردانی رشته 
مامایی به پذیرش دانش��جو اقدام نمود. دانشکده 
پرس��تاری و مامایی در س��ال 81 از طرف هیئت 
اعزامی ش��ورای گس��ترش دانش��گاه های وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی مورد ارزیابی 
مج��دد قرار گرف��ت و صالحیت آن ب��رای تربیت 
دانش��جو به تأیید رسید. تأس��یس این دانشکده 
 طبق مجوز شماره 67/106852 دفتر تشکیالت و 
روش های س��ازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی 
در تاریخ 85/5/8 مورد تصویب نهایی قرار گرفت. 
در مهرم��اه س��ال 1387 مجوزپذیرش دانش��جو 
درمقطع کارشناس��ی ارش��د آموزش پرستاری در 
کلیه گرایش ها توس��ط ش��ورای گسترش وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردید.
ای��ن دانش��کده در ح��ال حاض��ر دارای مقط��ع 
کارشناسی ارش��د پرس��تاری، مقطع کارشناسی 
پرس��تاری و مقط��ع کارشناس��ی مامایی اس��ت. 

و تا کن��ون موفق گردی��ده771 دان��ش آموخته 
رش��ته پرس��تاری و 612 دان��ش آموخته رش��ته 
مامایی و 9 دانش آموخته در مقطع کارشناس��ی 
 ارشد پرس��تاری را به شایس��تگی تقدیم اجتماع 

نماید.

دانشکده علوم تربیتى و روانشناسى
دانش��کده عل��وم تربیت��ی و روانشناس��ی یکی از 
پرسابقه ترین دانشکده های این دانشگاه می باشد 
که اینک س��ه رشته در مقطع کارشناسی دارد که 
عبارت اس��ت از علوم تربیت��ی باگرایش مدیریت 
و برنامه ریزی آموزش��ی، عل��وم تربیتی با گرایش 
پیش دبس��تانی و دبس��تانی، روانشناسی صنعتی 
و س��ازمانی. در مقطع کارشناس��ی ارشد دارای 9 
رشته است    که عبارت است: از مدیریت آموزشی، 
برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، فلسفه، 
روانشناسی عمومی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، 
مدیریت فرهنگی، برنام��ه ریزی فرهنگی،تاریخ و 
فلس��فه آموزش وپرورش. در مقطع دکتری دارای 
 س��ه رش��ته فلس��فه تعلیم وتربیت، برنامه ریزی 

درسی و مدیریت آموزشی است.
از ویژگ��ی ه��ای این دانش��کده چاپ و انتش��ار 
بی��ش از 150 عن��وان کتاب تألیف ش��ده و 230 
مقاله چاپ ش��ده به وس��یله اعضای هیئت علمی 
آن اس��ت.همچنین بیش از پانزده طرح پژوهشی 
انجام گرفته بوس��یله اساتید این دانشکده صورت 
گرفته اس��ت. ای��ن دانش��کده دارای آزمایش��گاه 
روانشناسی،مرکز مش��اوره دانشجویان و دو مجله 
علم��ی به ن��ام های دان��ش و پژوه��ش در علوم 
تربیت��ی )برنامه ریزی درس��ی و دانش وپژوهش 
در روانشناس��ی م��ی باش��د که ه��ر دو مجله به 
تصویب کمس��یون بررسی و تأیید نشریات علمی 
 رس��یده و امتیاز علمی پژوهش��ی دریافت نموده 

است.

دانشکده تربیت بدنى و علوم ورزشى
ای��ن دانش��کده با 321 نف��ر دانش��جو در مقطع 
کارشناس��ی و همچنی��ن کارشناس��ی ارش��د در 
گرایش ه��ای فیزیولوژی، مدیریت و برنامه-ریزی 
ورزش��ی به عنوان یکی از دانش��کده های معتبر 
اس��تان مطرح می باش��د. این دانشکده دارای 10 
س��الن سرپوش��یده و یک زمین روباز اس��ت. این 
 دانشکده سرآمد دانشکده های تربیت بدنی منطقه 

است.

دانشکده علوم انسانى و حقوق 
تش��کیل این دانش��کده در مردادماه سال 1387 
در دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراسگان مورد 
تصویب قرار گرفت. الزم به ذکر است که پیشینه 
تع��دادی از گ��روه های تخصصی این دانش��کده، 
از جمل��ه گروه حقوق به بدو تأس��یس دانش��گاه 
 آزاد اس��المی خوراس��گان در ربع قرن گذشته باز

م��ی گردد.این دانش��کده ح��دوداً دارای بیش از 
دو هزار دانش��جو و هفت گروه آموزش��ی بوده که 
تاکن��ون هزاران نفر ف��ارغ التحصی��ل در مقاطع 
مختلف دکتری، کارشناس��ی ارشد، کارشناسی و 
کاردانی داش��ته که در بین آنها صاحبان مناصب 
بزرگ و کرسی های ارزشمند تدریس، قضاوت و... 

مشهود و بارز است.

دانشکده زبان های خارجى
با توج��ه به اه��داف فرهنگی انقالب اس��المی و 
سیاس��ت های فرهنگی نظام مق��دس جمهوری 
اسالمی ایران در جهت نیل به خودکفایی در زمینه 
تربی��ت افراد متعهد و متخص��ص و نیاز روزافزون 
دانش��گاه ها و مؤسس��ات آموزش عالی کشور به 
اعض��ای هیئت علمی، گروه ه��ای مترجمی زبان 
انگلیسی و ادبیات فرانسه در سال 1368 به منظور 
تربیت نیروی انس��انی متخصص نخستین بار در 
مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان 
انگلیسی و کارشناسی زبان فرانسه در دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد خوراسگان فعالیت آموزشی خود را 
آغاز کرد. سپس با افزایش برخی رشته ها دکترای 
آموزش زبان انگلیسی در سال 1372 و کارشناسی 
ارش��د زبان فرانسه و کارشناس��ی ارشد مترجمی 
زبان و ارشد زبان شناسی در سال 1387 تأسیس 
گردیدند. شایان ذکر است که ارشد زبان شناسی 
در این دانشگاه به زبان انگلیسی تدریس می گردد.

در حال حاضر 2 گروه زبان و ادبیات فرانسه، ارشد 
زبان فرانس��ه، 2 گروه ارشد آموزش زبان انگلیسی 
و مترجمی زبان انگلیسی، 2 گروه زبان شناسی و 
مترجمی زبان در مقطع کارشناسی ارشد 1 گروه 
آموزشی در رشته آموزش زبان انگلیسی در مقطع 

دکتری فعالیت دارند.

دانشکده معماری 
گروه معماری این واحد دانشگاهی از سال 1369 
با جذب 65 نفر دانش��جو در مقطع کارشناس��ی 
ارشد پیوس��ته و 4 نفر اعضای هیئت علمی تمام 

وقت فعالیت آموزش��ی خود را آغ��از نمود که از 
ابتدای تأسیس تا کنون هرساله روند روبه رشدی 
را از لح��اظ کیف��ی و هم از لح��اظ کمی )جذب 
دانش��جو و استاد( طی نموده اس��ت. با توّجه به 
مصوبات شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ 
و آموزش عالی، در حال حاضر گروه معماری این 
دانش��گاه دارای دوره های کارشناسی ناپیوسته، 
کارشناس��ی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته 
معماری می باش��د. با توجه به توسعه دوره های 
آموزش��ی در رش��ته معماری و داش��تن بیش از 
700نفر دانشجو در این رشته، دانشکده معماری 
دارای 77 نفر عضو هیئت علمی تمام وقت، نیمه 
وقت و حق التدریس می باش��د ک��ه تعدادی از 
آنه��ا با س��وابق ارزنده ای در این رش��ته بیش از 
30 سال تجربه حرفه ای و آموزشی دارند. رشته 
شهرس��ازی از رش��ته های جدید این دانش��کده 

است.

دانشکده علوم پایه
تخصص��ی  ه��ای  رش��ته  در  دانش��کده   ای��ن 
زمین شناس��ی در گرایش های رسوب، اقتصاد و 
پترولوژی، رشته ش��یمی گرایش محیط زیست، 
رش��ته ریاضی در گرایش های مختلف تا مقطع 
کارشناسی ارشد دانشجوی فعال دارد و در مقطع 
دکتری نیز در رشته های زمین شناسی و ریاضی 
به زودی دانش��جو خواهد پذیرفت. اس��اتید این 
 ISI دانشگاه در چاپ مقاالت علمی و پژوهشی و
بس��یار فعال و از جمله پژوهش��گران برتر استان 
و کش��ور هس��تند و فارغ التحصیل این دانشکده 
فعالیت بس��یار موفقی در سطح مراکز صنعتی و 

علمی دارند.

دانشکده فنى و مهندسى
ای��ن دانش��کده س��ال هاس��ت در رش��ته های 
مهندس��ی برق، مهندس��ی عمران و مهندس��ی 
کامپیوت��ر دانش��جو می پذیرد و به مدد اس��اتید 
ج��وان و آزمایش��گاه ه��ای مجهز دانش��جویان 
 و دان��ش آموخت��گان ای��ن دانش��کده در ایجاد 
شرکت های دانش بنیان بس��یار موفق بوده اند. 
کس��ب افتخارات مل��ی در مس��ابقات روباتیک، 
بتن، س��ازه های ماکارونی و بازی های رایانه ای 
نش��ان از توان باالی این دانشجویان دارد. مرکز 
تحقیقات بتن و راه سازی و آزمایشگاه تحقیقات 
روباتیک از دیگر امکانات این دانشکده است.     
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حوزه معاونت سما
2 دانش��کده فنی و حرفه ای دخترانه و پسرانه، دو پیش دبستانی و 
دبستان، دو مدرسه راهنمایی و یک دبیرستان پسرانه را تحت پوشش 

قرار داده است.

دانشکده های فنی و حرفه ای سما واحد اصفهان در 5 رشته شامل: 
حسابداری، معماری، کامپیوتر، تربیت بدنی و الکتروتکنیک دانشجو 
تا مقطع کارشناس��ی بدون کنکور می پذیرن��د و در حال حاضر در 
مجموع 1251 نفر دانش��جوی پسر و 861 دانشجوی دختر را تحت 

پوشش دارند.
مدارس سما در مجموع 850 نفر دانش آموز دارند که مدارس ابتدایی 
 س��ما، دارای 490 نف��ر دانش آموز، مدارس راهنمایی ش��امل 182 
دانش آموز و دبیرستان سما نیز 132 دانش آموز را زیر پوشش دارند.

معاونت سما و نگاهی به آینده

فعالیت های معاونت اداری و مالی

ح��وزه معاون��ت دانش��جویی از نظ��ر تع��دد 
وظای��ف و ادارات تابع��ه گس��ترده ترین حوزه 
 معاونتی دانش��گاه می باش��د این حوزه شامل 
بخ��ش هایی از قبی��ل: اداره ف��ارغ التحصیلی، 
اداره تربیت بدنی،اداره س��لف سرویس،خوابگاه 
ام��ور  اداره  مش��اوره،  مرک��ز  خواه��ران، 
دانش��جویی، دفتر فروغ س��بز، س��تاد شاهد و 
 ایثارگ��ر ،کانون دانش��جویی هالل احم��ر و ... 

می باشد.
 سلف سرویس:

تالش ش��ده ت��ا در س��لف دانش��گاه از آخرین 
تجهی��زات مدرن م��ورد نیاز اس��تفاده گردد تا 
تماس نیروی انس��انی با م��واد اولیه به حداقل 
رس��یده و غذای دانشجویی در نهایت کیفیت و 
رعایت بهداشت عرضه گردد. وسعت و امکانات 
س��الن های سلف سرویس و محوطه آشپزخانه 
وضعیت مطلوب و مث��ال زدنی دارد نحوه رزرو 
غذا، اط��الع از منوی غذای��ی، پرداخت مبلغ و 
سایر امور مورد نیاز از طریق سیستم اتوماسیون 

انجام می شود. در این رابطه تمهیداتی در نظر 
گرفته ش��ده تا در آین��ده نزدیک کلیه خدمات 
مورد نظر در بخش های مختلف دانشگاه صرفا 
توس��ط یک کارت و از طریق این سیستم قابل 

ارائه باشد.
 اداره تربیت بدنی:

 اداره تربی��ت بدنی واحد مش��تمل بر مجموعه 
بی نظیر از امکانات ورزشی و تاسیسات و فضاهای 
مورد نیاز)س��الن چندمنظوره ب��ه ابعاد90×40 
و تع��داد 10 س��الن جنب��ی و زمی��ن چمن و 
پیس��ت دو و میدانی و آزمایش��گاه های مجهز، 
دیواره صخره نوردی،س��الن بدنس��ازی مجهز و 
امکانات ورزش��ی ویژه نابینایان ( بواسطه وجود 
 امکانات مورد اش��اره غالب مسابقات کشوری و 
 منطقه ای ورزشی در این واحد دانشگاهی برگزار 
م��ی ش��ود. الزم به ذک��ر اس��ت در رده بندی 
واحدهای دانش��گاهی منطقه چهار اداره تربیت 
 بدنی این واحد دانشگاهی در مقام نخست قرار 

دارد.

 خوابگاه دانشجویی:
خواب��گاه دانش��جویی واح��د در داخل محوطه 
دانش��گاهی واقع ش��ده و به همت مس��ئولین 
دانش��گاه و با توجه به تعمیرات مداوم و تجهیز 
مناسب از محیطی مناسب برخوردار می باشد. 
خواب��گاه واحد دارای نمازخانه، س��الن مطالعه، 
آش��پزخانه ها و سرویس��ه ای کاف��ی، یخچال 
فریزر، اتاق مش��اوره، اتاق کامپیوتر و تجهیزات 
و زمینهای ورزش��ی و محوطه س��ازی مناسب 
قابل استفاده می باشد روزانه به مدت حداقل 2 
ساعت دانشجویان ساکن در خوابگاه با مراجعه 
به اتاق مش��اوره خوابگاه از خدمات مشاوره ای 
مش��اوران وی��ژه خوابگاه بهره مند می ش��وند.

همچنین برنامه های متنوع فرهنگی برای این 
عزیزان در طول نیمس��ال تحصیلی به اجرا در 

می آید.
 مركز مشاوره:

مرکز مشاوره و خدمات روان شناختي دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد خوراس��گان در سال 1375 

با بهره گیري از کادر متخصص ش��امل: مشاور، 
روان شناس, روان سنج , روانپزشک , کارشناس 
مس��ائل دیني و مذهبي و کارشناس حقوقي و 
مش��اور ازدواج فعالی��ت هاي خود را ش��روع و 
تاکنون با اس��تفاده از تخصصهاي فوق کار خود 
را بصورت رایگان ارائه مي دهد.همچنین دارای 
تالیفات متعددی اس��ت که تاکنون چاپ و در 
سراس��ر کشور منتشر ش��ده است این مرکز در 
رده بندی مراکز مشاوره در سطح منطقه بعنوان 

بهترین مرکز مشاوره  معرفی شده است.
 دفتر فروغ سبز:

خوش��بختانه اولی��ن مرکز ارائه خدم��ات ویژه 
دانش��جویان نابینا و کم بینا در دانش��گاه آزاد 
اس��المی با عنوان دفتر فروغ سبز در این واحد 
دانشگاهی راه اندازی شده که از اهم فعالیت های 
این مرکز قرائت کتاب های درسی و تبدیل آنها 
به نوار و سی دی قابل استفاده توسط نابینایان، 
 برگزاری مس��ابقات ورزش��ی ،تهیه نش��ریه و... 

می باشد.

رئوس برنامه های معاونت دانشجویی

حوزه معاونت اداری و مالی با نظارت بر نحوه انجام امور استخدامی 
و همگام با آن وظیفه تربیت نیروی انس��انی متخصص و کارآموز 
را برعهده دارد تا به واسطه آن بتواند عالوه بر تکریم ارباب رجوع 

نیز رضایت مندی شغلی کارکنان را فراهم آورد .
 ای��ن معاونت ب��ه منظور تقوی��ت بنیه علمی کارکن��ان از طریق

 آم��وزش های ضمن خدمت طی دوره ه��ای کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت توانسته است گام های موثر و جدی بردارد.

معاونت اداری و مالی با تدوین چارت سازمانی جدید با همکاری 
اداره کل امور اداری اقدام به بهس��ازی و چیدمان نیروی انسانی 

متخصص در بخش های مختلف اهتمام داشته است.
از اه��م وظای��ف ای��ن ح��وزه م��ی ت��وان ب��ه تنظی��م بودجه، 
س��ازماندهی فعالیت ه��ا، نظارت بر تهیه و تنظیم تراز س��الیانه، 
 اجرای صحی��ح قوانین مالی و مالیاتی، ابالغ دس��تورالعمل ها و 
بخش��نامه های س��ازمان مرک��زی، هماهنگی ه��ای الزم جهت 
برگزاری کمیسیون ها، سمینارها، بخش ها و کلیه مناسبت های 

ملی و مذهبی اشاره کرد.
الزم به ذکر است حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه می کوشد 
با ایجاد جو صمیمیت و رفاقت در بین کارکنان وفاق و همدلی را 

بیش از پیش در مجموعه جاری و ساری نماید و با تدوین کتاب 
قوانی��ن، تهیه  اداری، مالی و رفاهی اف��راد را از حقوق خود آگاه 
نماید تا به واسطه آن بتواند رفاقت سازمانی و وحدت کاری را به 

صورت بنیادی در دانشگاه نهادینه نماید .
برنام�ه ه�ای اجرا ش�ده یا در دس�ت اقدام ای�ن معاونت 

عبارتند از:
 اجرای سیس��تم آبیاری قطره ای در واحد جهت صرفه جویی 
در مصرف آب، گفته می ش��ود بیش از اجرای این سیستم روزانه 
مبلغ دو میلیون تومان آب جهت آبیاری مزارع و فضای سبز واحد 

خریداری می شده است.
 اجرای 11 پروژه عمرانی که اکنون از مراحل اداری اخذ مجوز 

و پروانه های الزم گذشته است و در مرحله اجرا می باشد .
 پرداخ��ت وام های ضروری به کارکنان و دانش��جویان پس از 

اعالم نیاز در ظرف 24 ساعت
 دریافت مجوز پرداخت 200 وام خودرو به کارکنان

 ارائه تس��هیالت رفاهی به کارکنان، دانش��جویان و اس��اتید و 
اعض��ای هیأت علم��ی از طریق عقد قرارداد ب��ا اماکن فرهنگی، 

ورزشی و رستوران ها

تجهیز ویالهای چادگان جهت استفاده کارکنان
 کس��ب رتبه اول ردیف صندوق های دانش��گاه آزاد اس��المی 

توسط صندوق رفاه دانشجویی واحد
 برنامه اجرا و پیاده س��ازی سیس��تم RFID  که بر اس��اس 
آن کل امور مربوط به خدمات دانشگاه توسط کارت الکترونیکی 
انجام خواهد گرفت، موافقت اولیه جهت پیاده سازی طرح مذکور 

از سازمان اخذ شده است .
 برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزش��ی در راستای آموزش 
ضمن خدمت کارکنان به طور متوس��ط روزانه سه کارگاه برگزار 

می شود.
 برنامه ساخت یک استخر در دانشگاه در ابعاد 70 در 90 متر 

توسط خیرین
 اه��داء 200/000 مت��ر زمین جهت توس��عه مرکز رش��د به 

دانشگاه توسط خیرین 
 اجرای اتوماسیون اداری در جهت توسعه اصالح فرایندها

 سیستم حضور و غیاب کارکنان تحت وب
 ارتقاء سطح کیفی و کمی دانشگاه با همکاری سایر بخشها در 

جهت کسب امتیاز باالتر
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( در سال 1366 تاسیس ودر یک ساختمان اجاره ای از آموزش و پرورش واقع در خیابان جی اصفهان 
فعالیت آموزشی خودرا آغاز نمود و در پی استقبال دانشجویان به ادامه تحصیل و مساعدت شهرداری اصفهان  در سال 1368 با تملک 46هکتار از 

زمین هایی شرق اصفهان عمال فعالیت های عمده آموزشی را در ساختمانی با زیر بنای 13000 مترمربع آغاز نمود واز آن زمان تا کنون فعالیت های عمرانی 
این حوزه  با گسترش و افزودن فضاهای آموزشی، پژو هشی ، ورزشی ، اداری و ... در جهت ارتقاء کیفی آموزشی ادامه یافته است به طوری که در شرایط 

فعلی کل زمین های دانشگاه به انضمام سما بالغ بر یکصد هکتار و زیربنای ساختمان های دانشگاه برابر180000 متر مربع می باشد.

وظایف حوزه معاونت عمرانى 
ب��ه طور کلی عبارت اس��ت از کلیه اقدام��ات الزم در جهت 
برنام��ه ریزی ، طراحی و اجرای پ��روژه های مختلف عمرانی 
، تاسیس��اتی  با انتخ��اب پیمانکار واجد ش��رایط و نظارت بر 
حس��ن انجام ام��ور اجرایی محول��ه به پیمان��کاران مطابق با 
کلی��ه بخش��نامه ها ودس��تورالعمل ه��ای س��ازمان مرکزی 
دانش��گاه و زیر نظر کارشناس��ان مجرب این حوزه می باشد. 
ودر قالب دفتر فنی که ش��امل دو بخش اداره طراحی 
 و اج��را و بخ��ش اداره تعمی��رات و نگه��داری انج��ام 

می گیرد.
- مزرعه شماره 2؛ 40000 مترمربع

تعداد و مساحت مجتمع های تخصصى )به تفکیک(:
1- مرکز رشد فناوری ؛ 800 مترمربع

2- مرکز تحقیقات تولید گلخانه ای؛ 17000 مترمربع
3- مرکز تخصصی بیوتکنولوژی؛ 200 مترمربع

4- پژوهشگاه دانشگاه 2500 متر مربع
5- مرکز جامع نگر آموزشی؛ 3000 مترمربع

6- مرکز تحقیقات علوم کشاورزی؛ 15002 مترمربع
تعداد و مساحت درمانگاه ها )به تفکیک(: 

- کلینی��ک دندانپزش��کی که عماًل در خدم��ت بخش درمان 
است؛ 1000 مترمربع

- مرکز درمانی جامع نگر؛ 3000 مترمربع

عمده پروژه های در دست اجرا حوزه معاونت عمرانى 
احداث س��اختمان نمایش��گاه بزرگ دانش��گاه  با زیربنای 

حدود5000مت��ر مرب��ع که تاحد اتمام س��فت کاری پیش 
رفت فیزیکی داش��ته اس��ت.وامید واریم که بتوانیم در س��ال 

آینده ش��اهد بهره برداری از آن باش��یم . احداث س��وله پایلت 
صنای��ع غذایی ب��ا زیربن��ای 1700 متر مربع  ک��ه تا مرحله 
س��فت کاری پیش رفت��ه اس��ت . وهمچنین تکمی��ل پروژه 
مرک��ز تحقیق��ات گلخان��ه ای ب��ا زیربن��ای 1000متر مربع 
وس��اختمان بسیج  دانشجویی با زیربنای 550 متر مربع که 
 درمراح��ل اتمام پروژه و آماده نم��ودن جهت بهره برداری 

می باشد.

مساحت ساختمان های مورد بهره برداری در دانشگاه 
به تفکیک نوع کاربری

زیربنا متر مربعکاربری

85500آموزشی

15000تحقیقاتی

40000ورزشی

15512رفاهی

24766اداری

180778جمع کل

مساحت زمین های ملکی متعلق به دانشگاه به انضمام سما
مساحت متر مربعزمین

466987اصفهان،خیابان جی شرقی،ارغوانیه

69979اصفهان، مرکز تحقیقات گیاهان گلخانه ای

320000اصفهان زمین خاتون آباد شماره8

3750اصفهان،زمین ویالهای چادگان

40000اصفهان،زمین مزرعه گورت شماره2

34800زمین مثلثی جنب ورودی دانشگاه
900دبیرستان سما )تحصیالت تکمیلی سابق(

429دبستان سما،خ احمد

700دبستان سما،خ چهارباغ باال

580راهنمایی سما،خ احمد آباد

410راهنمایی سما،خ چهار باغ باال

2030آموزشکده پسرانه سما،شهرک امیریه

2160آموزشکده دخترانه سما،میدان الله

61000سما،خیابان جی شرقی جنب دانشگاه

1003725جمع کل

توسعه محوری و معاونت عمرانی
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 صاحب امتیاز:  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

 مدیر مسئول:  
دکتر احمد علی فروغی ابری

 سردبیر:  اصغر عالمیان
 مدیر اجرایی:  شهرام صانعی

 مدیر هنری:  زهرا دلپاک یگانه
 همکاران این شماره:  سید علیرضا صالحی، محمد حسن جمشیدی، 

محمد حیدری، رامین ساوج، سعید نامجو، زهرا دهقان نیری، شهناز یزدانی 

 آم�ار و اطالع�ات تعداد دانش�جویان و 
اعضای هیئت علمى دانشگاه

 تعداد کل دانشجویان: 13740 
کارشناس��ی: مقط��ع  دانش��جویان  تع��داد   

8188 
  تعداد دانش��جویان مقطع کارشناس��ی  ارش��د 

ناپیوسته: 3562 
 تعداد کل دانش��جویان کارشناس��ی ناپیوسته: 

1465
 تع��داد دانش��جویان مقطع دکت��ری حرفه ای: 

حدود 350 

 تع��داد دانش��جویان مقطع دکت��ری تخصصی: 
 175

 تعداد دانشجویان دختر: 8180
 تعداد دانشجویان پسر: 5560

  اعضاء هیئت علمى 
 تعداد اعضاء هیئت علمی تمام وقت: 271 

 تعداد اعضاء هیئت علمی پاره وقت: 32 
 تعداد اعضاء هیئت علمی حق  التدریسی: 600

 رشته  ها و دانشکده  ها و گروه  ها 
 تعداد کل رشته  ها: 110 رشته 

 تعداد رش��ته  های مقطع کارشناسی ناپیوسته: 
5 رشته

کارشناس��ی:  مقط��ع  ه��ای  رش��ته   تع��داد   
33 رشته

 تعداد رش��ته  های مقطع کارشناس��ی  ارش��د:
 53 رشته

 تعداد رش��ته  ه��ای مقطع دکت��ری حرفه  ای: 
1 رشته

 تعداد رش��ته  ه��ای مقطع دکت��ری تخصصی:
 18 رشته

 عنوان دانشکده  های موجود: 
 1- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 2- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
 3- دانشکده علوم انسانی و حقوق

 4- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 5- دانشکده پرستاری و مامایی

 6- دانشکده علوم پایه
 7- دانشکده دندانپزشکی

  8-  دانشکده زبان های خارجی
  9- دانشکده فنی و مهندسی

 10- دانشکده معماری

رشتــه هاي تحصیلـيمقطع تحصیلي

دکتراي تخصصي 
)Ph.D(

1- علوم اقتصادي، 2- آموزش زبان انگلیس��ي، 3- فلس��فه تعلیم و تربیت اس��المی، 4-  برنامه ریزي درس��ي، 5-مدیریت آموزش��ی، 6- خاکشناسي)ش��یمي وحاصلخیزي خاک(، 
7-خاکشناسي)پیدایش و رده بندي(،  8-خاکشناسی )فیزیک وحفاظت خاک(،  9-  خاکشناسی) بیولوژی وبیوتکنولوژی(

دکترای تخصصى 
دندانپزشکى

1-اندودانتیکس، 2- پریودنتیکس، 3-ارتودنتیکس، 4-اطفال،  5-ترمیمی، 6- بیماری های دهان وتشخیص، 7- پاتولوژی فک ودهان، 8- رادیولوژی دندان وفک وصورت،  9-جراحی 
دهان وفک وصورت   

1-دندانپزشکي دکتراي حرفه اي

کارشناسي ارشد 
ناپیوسته

1-زمین شناسي )پترولو ژي( ، 2- زمین شناسي )سنگ شناسي رسوبی ورسوب شناسي(، 3- زمین شناسی )سنجش از دورزمین شناختی(،  4- زمین شناسی )فسیل شناسی وچینه 
شناسی(، 5-مهندسی کشاورزی )اصالح نباتات(، 6- مهندسی کشاورزی )حشره شناسی(، 7- علوم خاک )شیمی وحاصلخیزی(، 8-  علوم خاک) پیدایش ورده بندی خاک(،  9- زراعت، 
10-  عل��وم باغبان��ی )بیوتکنولوژی وژنتیک مولکولی، 11- علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصالح درختان میوه، 12- علوم باغبانی-فیزیولوژی و  اصالح گل وگیاهان، 13-  علوم باغبانی-

فیزیولوژی و اصالح گیاهان دارویی، 14-  علوم باغبانی-فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت،  15-  علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصالح سبزی ها، 16- علوم دامی گرایش های ) اصالح 
نژاد دام(،  17- تغذیه دام، 18- فیزیولوژی ،19- علوم وصنایع غذایی، 20- رفتار حرکتی، 21- حرکات اصالحی،22-روانشناسی ورزشی، 23- فیزیولوژی ورزشی،  24-مدیریت ورزشي، 
25- حقوق خصوصي، 26- حقوق جزا وجرم شناسی،  27-  الهیات ومعارف اسالمی-فقه ومبانی حقوق،  28- روانشناسي عمومي، 29- آموزش زبان انگلیسي،  30- علوم اقتصادي،  
31-علوم تربیتی )برنامه ریزي آموزش��ي(، 32- علوم تربیتی -برنامه ریزس درس��ی،  33- مدیریت آموزشي،  34- فلسفه، 35- مدیریت دولتي –مدیریت مالی دولتی، 36 –مدیریت 
دولتی تشکیالت وروش ها، 37-مدیریت دولتی مدیریت تحول، 38- مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی، 39-مدیریت دولتی -مدیریت سیستم های اطالعات مدیریت،  40-مدیریت 
 امور فرهنگي، 41-برنامه ریزي امور فرهنگي، 42-   مهندسي معماري، 43- ریاضي کاربردي در گرایش های آنالیزعددی، 44- تحقیق در عملیات،  45-روانشناسي صنعتي وسازماني، 
 46- زبان شناس��ي همگاني، 47- تاریخ و فلس��فه آموزش و پرورش- تعلیم و تربیت اس��المی  48-  زبان وادبیات فرانس��ه، 49-مترجمی زبان انگلیس��ی، 50-آموزش پرس��تاری،

 51- مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش آلودگی محیط زیست، 52-  محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست،53- زمین شناسی زیست محیطی 

کارشناسي 
پیوسته

1-مهندس��ي کامپیوتر)نرم افزار(،  2- مهندس��ي برق، الکترونیک، 3- مهندس��ي عمران-عمران، 4-مهندسی عمران –سازه، 5- مهندس��ي معماری،  6-مهندسي کشاورزي باغباني،  
7- خاکشناسي، 8- علوم دامي،  9- گیاه پزشکي، 10- زراعت و اصالح نباتات، 11- علوم و صنایع غ�ذایي،  12-فضاي سبز، 13- مهندسي آب، 14-مهندسی منابع طبیعی)محیط 
زیست(،15-مهندس��ی کش��اورزی –علوم باغبانی گرایش تولیدات گلخانه ای، 16-زمین شناس��ي، 17-حق���وق، 18-  علوم تربیتي)پیش دبس��تاني و دبس��تاني(، 19-علوم تربیتي 
)مدیریت و برنامه ریزی آموزش��ي(،20-  تربیت بدني و علوم ورزش��ي، 21-تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی، 22- روانشناسي صنعتي و س��ازماني، 23-حسابداري، 24 
–حسابداری- حسابرسی، 25-حسابداری- دولتی،  26-حسابداری- مالیاتی، 27-شیمی گرایش محیط زیست، 28- مترجمي زبان انگلیسي،  29- زبان ف��رانسه ) ادبي(،  30-ریاضي 

کاربردي، 31- پرستاري، 32- مامایي،33- مهندسی شهرسازی

کارشناسي 
1-علمی کاربردی حسابداري، 2- مهندسي تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر،  3- مهندسی تکنولوژی معماري، 4-تربیت دبیر تربیت بدني وعلوم ورزشي، 5- علمی کاربردی معماریناپیوسته 

تعداد و عنوان گروه  های آموزشی به تفکیک مقطع تحصیلی

حوزه معاونت آموزشی

 ایمیل:
 nasim@khuisf.ac.ir 

 تلفن:
 0311-5354060-5354089 

 صندوق پستی:
81595-158 

 پیامک: 
3000828486

 نشانی:
 اصفهان،خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه


