
دانشگاه کارآفرین
 

دانشــگاه علــم و فرهنــگ در ســومین 
دهــه فعالیــت خــود و پــس از توســعه کمــی، 

ــج  ــی و تروی ــای کیف ــردن آموزش ه ــه ک نهادین
ــگاه های  ــا دانش ــگام ب ــردی هم ــای کارب پژوهش ه

پیشــرفته جهــان بــا هــدف تربیــت و تأمیــن بخشــی از 
نیروهــای متخصــص مــورد نیــاز جامعــه در مســیرکارآفرینی 

حرکــت می کنــد و تــاش دارد در قالــب دانشــگاه کارآفرین  
نقــش جدی تــری در آموزش هــای نویــن، ایجــاد اشــتغال، 

ــد. ــا نمای ــق ارزش هــای اجتماعــی ایف ــوژی و خل توســعه تکنول

 )ACECR(دانشــگاه علــم و فرهنگ وابســته به جهاد دانشــگاهی
بــوده و در قالــب چهــار معاونت»آمــوزش و تحصیــات تکمیلــی«، 
»پژوهــش و فنــاوری«، »دانشــجویی- فرهنگــی« و »پشــتیبانی« و 
همچنیــن پنــج دانشــکده »فنــی و مهندســی«، »هنــر و معمــاری«، 
ــاى  ــوم و فناورى ه ــگری« و »عل ــوم گردش ــانی«، »عل ــوم انس »عل
ــش از  ــا بی ــگاه ب ــن دانش ــد. ای ــت می کن ــتى« فعالی ــن زیس نوی
ــی  ــو، در91 رشــته تحصیل ــی و اســتاد مدع ــات علم 800 عضــو هی
)6 رشــته در مقطــع دکتــری، 53 رشــته در مقطــع  کارشناسی ارشــد 
و 32 رشــته در مقطــع کارشناســی( بــه حــدود9000 دانشــجو، 

رتبه یک نوآوری ایران 

رتبه 10 دانشگاه های ایران  

برترین دانشگاه غیردولتی ایران

خدمــات علمــی، آموزشــی، فرهنگــی، پژوهشــی و کارآفرینــی ارائــه 
می نمایــد. 

دانشــگاه علــم و فرهنــگ بــا تخصیــص ظرفیت هــای مناســب، 
ــف در  ــع مختل ــجویان مقاط ــرش دانش ــرای پذی ــی الزم ب از آمادگ
پنــج دانشــکده زیــر مجموعــه خــود برخــوردار اســت و همچنیــن 
بــا هــدف توســعه همکاری هــای علمــی و بیــن المللــی بــا 
دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی خــارج از کشــور، درمســیر توســعه 

ــی دارد.   ــی  گام برم ــتانداردهای کیف ــش اس ــی و افزای علم

ــات  ــای تحصی ــزاری دوره ه ــگ در برگ ــم و فرهن ــگاه عل دانش
افــزاری  ســخت  و  نرم افــزاری  توانمندی هــای  از  تکمیلــی 
نظیــر  دانشــگاهی  جهــاد  پژوهشــکده های  و  پژوهشــگاه ها 
پژوهشــگاه رویــان، مرکــز ذخایــر ژنتیــک ایــران، پژوهشــگاه 
ابن ســینا، پژوهشــکده توســعه تکنولــوژی، پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و اجتماعــی، پژوهشــکده گردشــگری و پژوهشــکده 
ــاء  ــه ارتق ــن امــر منجــر ب ــه ای ــد اســت ک ــر بهره من ــگ و هن فرهن

ــت. ــده اس ــگاه ش ــن دانش ــی ای ــای آموزش ــی دوره ه کیف

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 



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

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 رفتار سازمانی 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

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 اطاعات - 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 گرايش نانومواد
)HSE( مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

مهندسی عمران- سازه
دکتری

مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها 

 
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
اخاق زیستی

بیوشیمی

زیست شناسی علوم جانوری- گرایش سلولی تکوینی دکتری

عنوان رشته مقطع

آموزش هنرهای تجسمی کارشناسی ناپیوسته

مهندسی معماری

کارشناسی

معماری داخلی
ارتباط تصویری )گرافیک(

نقاشی
هنرهای اسامی-گرایش نگارگری

طراحی چاپ پارچه
طراحی لباس

هنرهای اسامی - گرایش نگارگری

کارشناسی ارشد

پژوهش هنر
طراحی پارچه و لباس 

نقاشی
ارتباط تصویری )گرافیک(

معماری داخلی
مهندسی معماری

رشته های دانشکده علوم گردشگری

رشته های دانشکده  هنر و معماری

رشته های دانشکده  علوم  و فناوری های نوین زیستی

رشته های دانشکده  فنی و مهندسی

رشته های دانشکده علوم انسانی 


