
دانشگاه کارآفرین
 

ــس  ــود و پ ــت خ ــه فعالی ــومین ده ــگ در س ــم و فرهن ــگاه عل دانش
نهادینــه کــردن آموزش هــای کیفــی و ترویــج  از توســعه کمــی، 
ــا  ــان ب ــرفته جه ــگاه های پیش ــا دانش ــگام ب ــردی هم ــای کارب پژوهش ه
هــدف تربیــت و تأمیــن بخشــی از نیروهــای متخصــص مــورد نیــاز جامعه 
ــا بــه ســهم خــود  در مســیرکارآفرینی حرکــت می کنــد و تــاش دارد ت

ــد.  ــا نمای ــه را ایف ــت و جامع ــم، صنع ــن عل ــی بی ــل ارتباط ــش پ نق
 )ACECR( دانشــگاه علــم و فرهنــگ وابســته بــه  جهــاد دانشــگاهی 
بــوده و در قالــب پنــج دانشــکده »فنــی و مهندســی«، »هنــر و معمــاری«، 
ــن  ــای نوی ــوم و فناوری ه ــگری« و »عل ــوم گردش ــانی«، »عل ــوم انس »عل
زیســتی« فعالیــت می کنــد  و در ســال 2020 بــر اســاس نظــام 
رتبه بنــدی ســایمگو )SIR(، رتبــه ۶۶0 جهانــی، رتبــه ۱0 دانشــگاه های 

ــوآوری ایــران را کســب نمــوده اســت.     ایــران و رتبــه ۱ ن
ــو  ــش از 800 عض ــا بی ــور ب ــی کش ــگاه غیردولت ــن دانش بزرگ تری
هیــات علمــی و اســتاد مدعــو، در 9۱ رشــته تحصیلــی )۶ رشــته در مقطــع 
ــع  ــته در مقط ــد و 32 رش ــع  کارشناسی ارش ــته در مقط ــری، 53 رش دکت
ــی،  ــی، آموزش ــات علم ــجو، خدم ــش از 8000 دانش ــه بی ــی( ب کارشناس

ــد.  ــه می نمای ــی ارائ ــی و کارآفرین ــی، پژوهش فرهنگ
ــران در  ــی ای ــن دانشــگاه غیردولت ــوان برتری ــه عن ــگ ب ــم و فرهن عل
ــزاری  ــای نرم اف ــی از توانمندی ه ــات تکمیل ــای تحصی ــزاری دوره ه برگ
ــر  ــگاهی نظی ــکده های جهاددانش ــگاه ها و پژوهش ــخت افزاری پژوهش و س
پژوهشــگاه رویــان، مرکــز ذخایــر ژنتیــک ایــران، پژوهشــگاه ابن ســینا، 
ــی،  ــانی و اجتماع ــوم انس ــگاه عل ــوژی، پژوهش ــعه تکنول ــکده توس پژوهش
ــر بهره منــد اســت  پژوهشــکده گردشــگری و پژوهشــکده فرهنــگ و هن
ــی دوره هــای آموزشــی در ســطح  ــاء کیف ــه ارتق ــر منجــر ب ــن ام کــه ای

ــت. ــده اس ــی ش ــی و بین الملل مل

دانشگاه علم و فرهنگ 

دانشگاه کارآفرین 

رتبه یک نوآوری ایران 

رتبه 10 دانشگاه های ایران  

برترین دانشگاه غیردولتی ایران

توســعه  هــدف  بــا  فرهنــگ  و  علــم  دانشــگاه 
همکاری هــای علمــی و تبــادل دانــش بــا دانشــگاه ها 
و مراکــز تحقیقاتــی خــارج از کشــور، همکاری هــای 
ــان،  ــش، آلم ــا دانشــگاه های کشــورهای اتری اثربخشــی ب
ارمنســتان و آذربایجــان  انگلســتان، ســوئد،  مالــزی، 

ــترک  ــت های مش ــزاری نشس ــجو، برگ ــتاد و دانش ــادل اس ــب تب در قال
ــزاری  ــی و برگ ــمپوزیوم های بین الملل ــس و  س ــزاری کنفران ــی، برگ علم

ــدت دارد. ــاه م ــی کوت ــای تخصص دوره ه
ــق  ــر خل ــن ب ــوان دانشــگاه کارآفری ــه عن ــگ ب ــم  فرهن دانشــگاه عل
ــز دارد و  ــتغال تمرک ــی و اش ــوزه کارآفرین ــی در ح ــای اجتماع ارزش ه
از ایــن رو در قالــب نخســتین پــارک ملــی علــوم وفنــاوری هــای نــرم و 
صنایــع فرهنگــی، بنیاد کســب و کار، موسســه توســعه پایــدار گردشــگری 
ــاه  ــی کوت ــای تخصصص ــوزش ه ــز آم ــن مراک ــگ و همچنی ــم و فرهن عل
مــدت تــاش دارد تــا گام هــای اجرایــی موثــری در ایــن بخش هــا بــردارد.
ــد  ــگاه می توانن ــه دانش ــان ورود ب ــگاه از زم ــن دانش ــجویان ای دانش
ایده هــای کارآفرینــی در رشــته های تحصیلــی خــود را بــا یــاری 
هســته های  قالــب  در  دانشــگاه  کارآفرینــی  مربیــان  و  اســتادان 
ــرکت های  ــذب ش ــج ج ــه تدری ــد و  ب ــکل دهن ــب و کار ش ــه کس اولی
دانش بنیــان دانشــگاه شــده و در رشــته های تخصصــی خــود مشــغول کار 
شــوند. ایــن دانشــگاه بــا ایجــاد شــرایط مناســب کارآفرینــی و تخصیــص 
ــجویان در  ــرش دانش ــرای پذی ــی الزم ب ــب، از آمادگ ــای مناس ظرفیت ه

ــف برخــوردار اســت. مقاطــع مختل

نشــانی: تهــران- بلــوار اشــرفی اصفهانــی- نرســیده بــه پــل همــت- خیابــان 
شــهید قموشــی- خیابــان بهــار- خیابــان همــا- دانشــگاه علــم و فرهنــگ
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رشته های دانشگاه علم و فرهنگ

عنوان رشته مقطع

مدیریت هتلداری کارشناسی ناپیوسته

مدیریت گردشگری
کارشناسی

مدیریت هتلداری

مدیریت گردشگری – بازاریابی گردشگری

کارشناسی ارشد

مدیریت گردشگری – برنامه ریزی توسعه گردشگری 

طبیعت گردی)اکوتوریسم(

جغرافیا- برنامه ریزی گردشگری منطقه ای

گردشگری مذهبی

مطالعات اوقات فراغت -گرایش مدیریت

مدیریت کارآفرینی -گردشگری

مدیریت گردشگری دکتری

عنوان رشته مقطع

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته

آمار و کاربردها

کارشناسی

آمار- سنجش آموزشی

مهندسی عمران

مهندسی ایمنی

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

مهندسی برق- الکترونیک

مهندسی مکانیک

آمار – ریاضی

کارشناسی ارشد

ریاضی کاربردی- مالی

ریاضی کاربردی – بهینه سازی 

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

مهندسی فناوری اطالعات- تجارت الکترونیک 

مهندسی عمران- سازه

مهندسی عمران - زلزله

مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

مهندسی عمران- مدیریت ساخت 

مهندسی برق- الکترونیک  قدرت و
 ماشینهای الکتریکی

مهندسی برق- سیستم  های الکترونیک دیجیتال

مهندسی صنایع- سیستم های مالی

مهندسی صنایع – صنایع

مهندسی صنایع- لجستیک و زنجیره تأمین

مهندسی صنایع- مدیریت مهندسی

مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی  

نانوفناوری گرایش نانومواد

)ESH( مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

مهندسی عمران- سازه دکتری

مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها 

رشته های دانشکده  فنی و مهندسی رشته های دانشکده علوم انسانی

رشته های دانشکده علوم گردشکری 

رشته های دانشکده  هنر و معماری

رشته هاي دانشکده  علوم  و فناوری های نوین زیستی دانشگاه علم و فرهنگ  عنوان رشته مقطع

آموزش هنرهای تجسمی کارشناسی ناپیوسته

مهندسی معماری

کارشناسی

معماری داخلی

ارتباط تصویری )گرافیک(

نقاشی

هنرهای اسالمی-گرایش نگارگری

طراحی چاپ پارچه

طراحی لباس

هنرهای اسالمی – گرایش نگارگری

کارشناسی ارشد

پژوهش هنر

طراحی پارچه و لباس 

نقاشی

ارتباط تصویری )گرافیک(

معماری داخلی

مهندسی معماری

عنوان رشته مقطع

زیست شناسی- زیست فناوری

زیست شناسی- سلولی مولکولیکارشناسی

میکروبیولوژی

زیست شناسی علوم جانوری- گرایش سلولی تکوینی

کارشناسی ارشد

زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی

زیست شناسی علوم سلولی مولکولی-گرایش ژنتیک 

زیست فناوری)بیوتکنولوژی( - میکروبی

بیو انفورماتیک

اخالق زیستی

بیوشیمی 

زیست شناسی علوم جانوری- گرایش سلولی تکوینی دکتری

عنوان رشته مقطع

حسابداری کارشناسی ناپیوسته

حسابداری

کارشناسی

حسابداری – گرایش حسابرسی

روانشناسی

مدیریت بازرگانی

مدیریت مالی 

مدیریت صنعتی

مدیریت فرهنگی هنری

حقوق

مدیریت کسب و کار- گرایش استراتژی 

کارشناسی ارشد

مدیریت کسب و کار- گرایش  رفتارسازمانی و 
منابع انسانی

تربیت بدنی- مدیریت رسانه های ورزشی

مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

آموزش و بهسازی منابع انسانی

روانشناسی خانواده درمانی

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق خصوصی

حقوق عمومی

حقوق نفت و گاز

حقوق تجارت الکترونیک

علوم اجتماعی- گرایش مطالعات فرهنگی

حسابداری 

حقوق خصوصی
دکتری

روانشناسی بالینی


