دانشگاه کارآفرین
دانشــگاه علــم و فرهنــگ در ســومین دهــه فعالیــت خــود و پــس از
توســعه کمــی ،نهادینــه کــردن آموزشهــای کیفــی و ترویــج پژوهشهــای
کاربــردی همــگام بــا دانشــگاههای پیشــرفته جهــان بــا هــدف تربیــت و
تأمیــن بخشــی از نیروهــای متخصص مــورد نیــاز جامعه در مســیرکارآفرینی
حرکــت میکنــد و تــاش دارد تــا بــه ســهم خــود نقــش پــل ارتباطــی بیــن
علــم ،صنعــت و جامعــه را ایفــا نمایــد.
دانشــگاه علــم و فرهنــگ وابســته بــ ه جهــاد دانشــگاهی ()ACECR
بــوده و در قالــب پنــج دانشــکده «فنــی و مهندســی»« ،هنــر و معمــاری»،
«علــوم انســانی»« ،علــوم گردشــگری» و «علــوم و فناورىهــاى نویــن
زیســتى» فعالیــت میکنــد و در ســال  2020بــر اســاس نظــام رتبهبنــدی
ســایمگو ( ،)SIRرتبــه  ۶۶۰جهانــی ،رتبــه  ۱۰دانشــگاههای ایــران و رتبــه 1
نــوآوری ایــران را کســب نمــوده اســت.
بزرگتریــن دانشــگاه غیردولتــی کشــور بــا بیــش از  800عضــو هیــات
علمــی و اســتاد مدعــو ،در 87رشــته تحصیلــی ( 6رشــته در مقطــع دکتــری،
ع کارشناسیارشــد و  32رشــته در مقطــع کارشناســی) بــه
 49رشــته در مقطـ 
بیــش از  8000دانشــجو ،خدمــات علمــی ،آموزشــی ،فرهنگــی ،پژوهشــی و
کارآفرینــی ارائــه مینمایــد.
علــم و فرهنــگ بــه عنــوان برتریــن دانشــگاه غیردولتــی ایــران در
برگــزاری دورههــای تحصیــات تکمیلــی از توانمندیهــای نرمافــزاری و
ســختافزاری پژوهشــگاهها و پژوهشــکدههای جهاددانشــگاهی نظیــر
پژوهشــگاه رویــان ،مرکــز ذخایــر ژنتیــک ایــران ،پژوهشــگاه ابنســینا،
پژوهشــکده توســعه تکنولــوژی ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و اجتماعــی،
پژوهشــکده گردشــگری و پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر بهرهمنــد اســت کــه
ایــن امــر منجــر بــه ارتقــاء کیفــی دورههــای آموزشــی در ســطح ملــی و
بینالمللــی شــده اســت.

دانشــگاه علــم و فرهنــگ بــا هــدف توســعه
همکاریهــای علمــی و تبــادل دانــش بــا دانشــگاهها
و مراکــز تحقیقاتــی خــارج از کشــور ،همکاریهــای
اثربخشــی بــا دانشــگاههای کشــورهای اتریــش ،آلمــان،
مالــزی ،انگلســتان ،ســوئد ،ارمنســتان و آذربایجــان در قالــب تبــادل اســتاد
و دانشــجو ،برگــزاری نشس ـتهای مشــترک علمــی ،برگــزاری کنفرانــس و
ســمپوزیومهای بیــن المللــی و برگــزاری دورههــای تخصصــی کوتــاه مــدت
دارد.
دانشــگاه علــم فرهنــگ بــه عنــوان دانشــگاه کارآفریــن بــر خلــق
ارزشهــای اجتماعــی در حــوزه کارآفرینــی و اشــتغال تمرکــز دارد و از ایــن
رو در قالــب نخســتین پــارک ملــی علــوم وفنــاوری هــای نــرم و صنایــع
فرهنگــی ،بنیادکســب وکار ،موسســه توســعه پایــدار گردشــگری علــم و
فرهنــگ و همچنیــن مراکــز آمــوزش هــای تخصصصــی کوتــاه مــدت تالش
دارد تــا گام هــای اجرایــی موثــری در ایــن بخشهــا بــردارد.
دانشــجویان ایــن دانشــگاه از زمــان ورود بــه دانشــگاه میتواننــد
ایدههــای کارآفرینــی در رشــتههای تحصیلــی خــود را بــا یــاری اســتادان و
مربیــان کارآفرینــی دانشــگاه در قالــب هســتههای اولیــه کســب و کار شــکل
دهنــد و بــه تدریــج جــذب شــرکتهای دانشبنیــان دانشــگاه شــده و در
رشــتههای تخصصــی خــود مشــغول کار شــوند .ایــن دانشــگاه بــا ایجــاد
شــرایط مناســب کارآفرینــی و تخصیــص ظرفیتهــای مناســب ،از آمادگــی
الزم بــرای پذیــرش دانشــجویان در مقاطــع مختلــف برخــوردار اســت.
نشــانی :تهــران -بلــوار اشــرفی اصفهانــی -نرســیده بــه پــل همــت -خیابــان
شــهید قموشــی -خیابــان بهــار -خیابــان همــا -دانشــگاه علــم و فرهنــگ
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دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه کارآفرین
رتبه یک نوآوری ایران
رتبه  10دانشگاههای ایران
برترین دانشگاه غیردولتی ایران

رشتههای دانشکده علوم انسانی
مقطع

کارشناسی ناپیوسته

رشتههای دانشگاه علم و فرهنگ
مقطع

کارشناسی

مدیریت بازرگانی
مدیریت مالی

کارشناسی

مدیریت هتلداری

مهندسی برق -الکترونیک

مدیریت کسب و کار
گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

ریاضی کاربردی – بهینه سازی

ریاضی کاربردی -مالی

تربیت بدنی  -مدیریت رسانههای ورزشی

مهندسی کامپیوتر – نرمافزار

آموزش و بهسازی منابع انسانی

مهندسی عمران -سازه

جغرافیا -برنامه ریزی گردشگری منطقهای

روانشناسی خانواده درمانی
حقوق جزا و جرم شناسی

مطالعات اوقات فراغت -گرایش مدیریت

حقوق خصوصی

مدیریت گردشگری

حقوق نفت و گاز

مدیریت کارآفرینی -گردشگری

مهندسی مکانیک

مدیریت کسب و کار -گرایش استراتژی

مدیریت گردشگری
برنامهریزی توسعه گردشگری

کارشناسی ارشد

حقوق عمومی

مهندسی فناوری اطالعات  -تجارت الکترونیک
مهندسی عمران  -زلزله

کارشناسی ارشد

حقوق تجارت الکترونیک

مقطع

کارشناسی ناپیوسته

عنوان رشته

آموزش هنرهای تجسمی
مهندسی معماری
معماری داخلی
ارتباط تصویری (گرافیک)

کارشناسی

نقاشی
هنرهای اسالمی-گرایش نگارگری
طراحی چاپ پارچه
طراحی لباس

مقطع
کارشناسی

زیست شناسی -سلولی مولکولی

کارشناسی ارشد

نقاشی

زیست شناسی علوم جانوری  -گرایش سلولی تکوینی
زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی
کارشناسی ارشد

ارتباط تصویری (گرافیک)
معماری داخلی
مهندسی معماری

زیستشناسی -زیست فناوری
میکروبیولوژی

پژوهش هنر

زیست شناسی علوم سلولی مولکولی-گرایش ژنتیک
زیست فناوری(بیوتکنولوژی)  -میکروبی
بیو انفورماتیک

دکتری

مهندسی صنایع – صنایع

حقوق خصوصی

عنوان رشته

هنرهای اسالمی – گرایش نگارگری
طراحی پارچه و لباس

مهندسی صنایع -سیستم های مالی

روانشناسی بالینی

رشتههای دانشکده علوم و فناوریهای نوین زیستی

اخالق زیستی

زیست شناسی علوم جانوری -گرایش سلولی تکوینی

مهندسی عمران  -ژئوتکنیک

مهندسی عمران  -مدیریت ساخت

مهندسی برق -سیستمهای الکترونیک دیجیتال

حسابداری

دکتری

مهندسی عمران  -آب و سازه های هیدرولیکی

مهندسی برق
الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

علوم اجتماعی -گرایش مطالعات فرهنگی

رشتههای دانشکده هنر و معماری

مهندسی صنایع

آمار – ریاضی

مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی

طبیعت گردی (اکوتوریسم)

مهندسی ایمنی

مهندسی کامپیوتر -نرم افزار

حقوق

مدیریت گردشگری

آمار و کاربردها

مهندسی عمران

مدیریت فرهنگی هنری

عنوان رشته

گردشگری مذهبی

دکتری

حسابداری

عنوان رشته

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
آمار -سنجش آموزشی

مدیریت صنعتی

مدیریت گردشگری – بازاریابی گردشگری

کارشناسی ارشد

حسابداری

روانشناسی

مدیریت هتلداری

کارشناسی

عنوان رشته

مقطع

کارشناسی ناپیوسته

حسابداری – گرایش حسابرسی

رشتههای دانشکده علوم گردشکری
کارشناسی ناپیوسته

رشتههای دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی صنایع -لجستیک و زنجیره تأمین
مهندسی صنایع -مدیریت مهندسی

دکتری

مهندسی عمران -سازه

مهندسی صنایع بهینهسازی سیستمها

