
w w w.y a z d . a c . i r

Yazd University

• قسم هندسة احلاسوب

• قسم هندسة التعدين والفلزات

• قسم اهلندسة الکهربائية

• قسم اهلندسة امليکانيکية

• قسم اهلندسة املدنية

• قسم اهلندسة الصناعية

• قسم هندسة النسيج

• قسم اهلندسة الکيميائية وهندسة البوليمرات

• قسم القانون والعلوم السياسية
• قسم االقتصاد واإلدارة واملحاسبة

• قسم اجلغرافيا
• قسم العلوم االجتامعية

• قسم علم النفس والعلوم الرتبوية

• قسم الفيزياء
• قسم العلوم الرياضية

• قسم الکيمياء

• قسم األحياء
• قسم اجليولوجيا

• قسم التخطيط احلرضي
• قسم الرسم والفنون

• قسم اللغة اإلنجليزية وآداهبا
• قسم اللغة العربية وآداهبا

• قسم اللغة الفارسية وآداهبا
• قسم الالهوت

• قسم العامرة• 

• قسم األرايض القاحلة وإدارة الصحراء• 
• قسم العلوم البيئية• 
• قسم املوارد املائية واملراعي• 

حياول مکتب التعاون الدويل والعلمي )ISCO(  جلامعة يزد توسيع التعاون 
هادفًا  األخری  والبلدان  إيران  بني  املتبادلة  األکاديمية  العالقات  وتطوير 
خالل  من  املشرتکة  الدراسية  والدورات  البحثية  املشاريع  حتسني  إلی 
الرتکيز علی فرص التمويل الدولية. يستهدف هذا املکتب حتسني الوضع 
يزد  جامعة  تتمّتع  العاملي.  املستوی  علی  للجامعة  والبحثي  األکاديمي 
باإلمکانات البحثية علی نطاق واسع. توّفر هذه اجلامعة بني أيدي الطلبة 
واألساتذة الکرام فرصًا الستکشاف جماالهتم تسهياًل ملشارکتهم النشيطة 
وتوسيعًا للعالقات األکاديمية والتعاون املتبادل فيام بينهم ويتّم ذلك من 
إعداد  إلی  باإلضافة  البحوث  إلجراء  فّعالة  ديناميکية  بيئة  توفري  خالل 
أعضاء  لدی  العلمية  اجلودة  کانت  إذا  ذلك،  علی  بناًء  مبِدعني.  باحثني 
د الطلبة بأحدث  هيأة التدريس علی مستويات عالية فإّنام هي ضامن لتزوُّ
يمکنهم  حيث  دوليًا  هبا  املعرتف  للمعايري  وفقًا  واملعلومات  املعارف 

اکتساب درجة تنافسية عالية يف سوق العمل اليوم.  
اخلمس  السنوات  خالل  يزد  بجامعة  التفاهم  مذّکرات  عّدة  توقيع  تّم 

األخرية مع:
• جامعة کييتي وبيسکارا )Chieti-Pescara(، إيطاليا 

• جامعة نيقوال کوزاين )Niccolo Cusano(، إيطاليا
• جامعة سابينزا )Sapienza(، إيطاليا

• جامعة خرونينغن )Groningen(، هولندا
• جامعة  Hochschule Wormsللعلوم التطبيقية، أملانيا

• جامعة روستوك )Rostock(، أملانيا
• جامعة Hochschule Weihenstephan-Triesdorf للعلوم التطبيقية، أملانيا

• جامعة کولن )Koln( للعلوم التطبيقية، أملانيا
• جامعة کرينتن )Carinthia( للعلوم التطبيقية، النمسا

• معهد  All-Russianللبحث العلمي ملواد الطريان، روسيا
• جامعة زجييد )Szeged(، هنغاريا
• جامعة بورتو )Porto(، الربتغال

• جامعة إجية )Aegean(، اليونان
• جامعة الرشق األوسط )Eastern Mediterranean(، قربص الشاملية

• جامعة صالح الدين أربيل، کردستان
• املعهد الوطني للدراسات العليا، العراق

• جامعة غادجاه مادا )Gadjah Mada(، إندونيسيا
• جامعة World University، بنغالديش

• جامعة يريفان )Yerevan( احلکومية، أرمينيا

ـــذه  ـــع ه ـــاد. تق ـــنة 1989 للمي ـــی س ـــزد إل ـــة ي ـــاء جامع ـــخ إنش ـــود تاري يع
ـــع  ـــة م ـــارة اإليراني ـــز الع ـــة بمرک ـــي معروف ـــي ه ـــزد الت ـــة ي ـــة بمدين اجلامع
ـــزد  ـــة ي ـــك مدين ـــة. متتل ـــع الديني ـــة واملواق ـــامل األثري ـــن املع ـــر م ـــدد کب ع
ـــور  ـــف العص ـــال خمتل ـــة خ ـــارات القديم ـــات واحلض ـــًا بالثقاف ـــًا غنّي تراث

ـــران.  ـــی إي ـــّرت عل ـــي م ـــة الت التارخيي
ــرع  ــا يف فـ ــتقبلت أّول طّاهبـ ــة اسـ ــة حکوميـ ــي جامعـ ــزد هـ ــة يـ جامعـ
اهلندســـة املدنّيـــة. ثـــّم بـــدأت تدرجيّيـــًا يف قبـــول الطلبـــة يف املجـــاالت 
ــة  ــطتها التعليميـ ــاق أنشـ ــيع نطـ ــال توسـ ــن خـ ــری مـ ــروع األخـ والفـ

ــاالت.      ــن املجـ ــعة مـ ــة واسـ ــراء البحـــوث يف جمموعـ وإجـ
يشـــمل احلـــرُم اجلامعـــي الواقـــع بمدينـــة يـــزد وبالقـــرب منهـــا ثاثـــَة 
ـــّون  ـــتقّلتني. ويتک ـــني مس ـــی کّليت ـــة إل ـــس( باإلضاف ـــم الفردي ـــات )باس جمّمع

املجّمـــع الرئيـــي للجامعـــة مـــن ثـــاث کّليـــات تضـــّم 27 قســـًا.
واآلن، تقـــّدم اجلامعـــة جمموعـــة واســـعة مـــن الـــدورات لــــ15000 طالـــب 
ــا  ــة، 47منهـ ــية خمتلفـ ــل دراسـ ــًا يف مراحـ ــًا أکاديميـ ــن 55 برناجمـ ضمـ
ملرحلـــة البکالوريـــوس و110 للاجســـتر و55 ملرحلـــة الدکتـــوراه. 

تضـــّم جامعـــة يـــزد حاليـــًا حـــوايل 480 عضـــو هيئـــة التدريـــس 
و350موّظفـــًا ممّـــا جيعلهـــا واحـــدة مـــن اجلامعـــات الشـــاملة املهّمـــة يف 

مجيـــع أنحـــاء إيـــران.
تبلـــغ املســـاحة اإلمجاليـــة هلـــذه اجلامعـــة 380 هکتـــارًا وهـــي تقـــع يف 
ـــرم  ـــاحة احل ـــع مس ـــا تبل ـــزد. ک ـــة ي ـــة، بمدين ـــگاه"، َصفائي ـــار "دانش بولف
ــا 30  ــي هلـ ــم الرشقـ ــاحة القسـ ــارًا ومسـ ــي 350 هکتـ ــي الرئيـ اجلامعـ
ـــص 23  ـــّم ختصي ـــد ت ـــارًا وق ـــراء 30 هکت ـــاحة اخل ـــّل املس ـــارًا. حتت هکت
ـــن  ـــد م ـــاوالت العدي ـــٌن بمح ـــّور مدي ـــذا التط ـــاين. وه ـــا للمب ـــارًا منه هکت

املـــدراء واملوّظفـــني واألســـاتذة والُعَمـــداء واخلّرجيـــني والطلبـــة.  
ـــی  ـــز عل ـــکار وترّک ـــوی لابت ـــة قص ـــة أمّهي ـــويل اجلامع ـــق، ُت ـــذا املنطل ـــن ه م
دعـــم املوهوبـــني. إذ تــــهدف إلـــی مســـاعدة املبـــادرات املبتکِـــرة ونقـــل 
ـــی  ـــة إل ـــة املختلف ـــات الفکري ـــاف اإلبداع ـــة اکتش ـــن مرحل ـــا م التکنولوجي
ـــو  ـــي ه ـــي واألکاديم ـــاون العلم ـــد أّن التع ـــث نعتق ـــا حي ـــا وتطبيقه حتقيقه

ـــة. ـــام والتنمي ـــی الس ـــم إل ـــب األم ـــي جلل ـــاح الذهب املفت

حول جامعة يزد:

مکتب التعاون الدويل والعلمي
کّلية اهلندسة

الکّليات واألقسام العلمية

کّلية العلوم

کلية الفنون والعامرة

کلية املوارد الطبيعية والدراسات الصحراوية

کّلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية

We believe that scientific and academic cooperation is the golden key to 
bringing nations into peace and development.

IInnddoonneessiiaa
• Universitas Gadjah Mada
, Indonesia 
AAffgghhaanniissttaann
• Information and Communication
Technology Institute, Afghanistan 

IIrraaqq
• Al-Farabi academic association, Iraq
• Al-Watani Institute for high studies, Iraq  

AArrmmeenniiaa
• Yerevan state University, Armenia 

NNoorrtthh  CCyypprruuss  
• Eastern Mediterranian University,
North Cyprus

AAuussttrriiaa
• Carinthia University of Applied Science, Austria 
GGeerrmmaannyy
• Hochschule Worms, Germany
• Faculty of Computer Science and 
Electrical Engineering (University of Rostock)
• TH Kӧln- University of Applied Sciences, Germany 

NNeetthheerrllaannddss
• UUnniivveerrssiittyy  ooff  GGrroonniinnggeenn  

GGrreeeeccee
• University of The Aegean 

IIttaallyy
• Universitas Gadjah mada, Indonesia
• G. d'Annuzio" University of Chieti-Pescara, Italy  
• University of Rome(Italy) 
• Nicolo' Cusano University , Italy 

SSppaaiinn
• University of Seville 

PPoorrttuuggaall
• University of Porto, Portugal

TTaaiiwwaann
• National Taichung 
University of Education

KKuurrddiissttaann
• Salahaddin University-Erbil

HHuunnggaarryy
• University of Szeged

BBaannggllaaddeesshh
• University of Bangladesh, Bangladesh

Hosting International Students

Memorandum of Understanding

CCaannaaddaa
• BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  UUnniivveerrssiittyy

FFrraannccee
• GGrreennoobbllee  UUnniivveerrssiittyy
• BBeelllleevviillllee  SScchhooooll  ooff  AArrcchhiitteeccttuurree

SSoouutthh  KKoorreeaa
• ((SSuunnggKKyyuunnkkwwaann UUnniivveerrssiittyy))

”

”

Tel : +98 (35) 31 23 40 55
Fax: +98 (35) 38 20 01 49

Email   : isco@yazd.ac.ir
PO Box: 9 8 1 9 5 - 7 4 1

Address: University Blvd, Safayieh, Yazd, Iran



• نجاح أکثر من %70 من خّرجيي اجلامعة يف الدراسات العليا
• االبداعات واالبتکارات يف جمال التکنولوجيا احليوية

ـــة  ـــوايل 6000 مقال ـــك ح ـــنويًا وکذل ـــة س ـــاب، 11 جمل ـــن 30 کت ـــر م ـــرش  أکث • ن
ـــة ـــة والدولي مطبوعـــة باملجـــالت املحّکمـــة الوطني

• إنشاء أّول حمّرك بحث فاريس علی شبکة اإلنرتنت )پاريس جو(
• إحراز ُرَتب عالية يف جذب الطالب الدوليني

ــة  ــرات الوطنيـ ــات واملؤمتـ ــادات ، واملهرجانـ ــة يف األوملبيـ ــازات رائعـ • إنجـ
ــة  والدوليـ

• اختيـــار قاعتـــني مـــن الســـکن اجلامعـــي جلامعـــة يـــزد کأجـــَود املهاجـــع 
الطالبيـــة يف إيـــران

ـــنة 2016  ـــة 10 يف الس ـــی الرتب ـــنة 2014م إل ـــة 23 يف الس ـــن الرتب ـــي م • الرتّق
ـــة ـــادات الرياض يف أوملبي

• ختريـــج حـــوايل 30000 طالـــب بشـــهادة البکالوريـــوس و8000 طالـــب 
بشـــهادة املاجســـتري و220 طالبـــًا بدرجـــة الدکتـــوراه

• إقامة نحو 100 مؤمتر دويل ووطني
• احلصول علی حوايل 100 براءة اخرتاع

• إطالق حوايل 360 مرشوع بحثي داخل اجلامعة وخارجها

هذه اجلامعة عضو يف الرابطة الدولية للجامعات

جامعة يزد ضمن أفضل 800 جامعة يف العامل 
 )QS(

جامعة يزد ضمن أفضل 200 جامعة شاّبة يف 
)THE( العامل

جامعة يزد ضمن أفضل 13 جامعة يف إيران 
)حسب التصنيف الوطني للجامعات(

جامعة يزد ضمن أفضل 12 جامعة غري طّبية يف 
)URAP( إيران

هناك عدٌد من أساتذة جامعة يزد ضمن القائمة 
 THOMSON( 1 لألساتذة املختارين عامليًا%

    )REUTERS

إّنا املرکز الدويل للقيادة وختطيط التعاون 
www.iranhunga� )العلمي بني إيران وهنغاريا 

)ry.org

تستقبل جامعة يزد الطاّلب الدولّيني وأعضاء 
هيئة التدريس من دول خمتلفة

تعطي جامعة يزد جمموعة متنّوعة من املنح 
الدراسية للطالب الدولّيني  

اإلنجازات الدولية
ختّصصات  علی  ترّکز  يزد  جامعة  يف  متمّيزة  بحثية  مراکز  تسعة  هناك 

يأيت:  کام  خمتلفة 
التطبيقية والعلوم  اهلندسة  بحوث  مرکز   •

واجلودة اإلنتاج  بحوث  مرکز   •
والدراسات للبحوث  والتقنية  العلوم  مرکز   •

والفسيفساء والرساميك  البالط  أبحاث  مرکز   •
املستدام النقل  بحوث  مرکز   •

املتجّددة الطاقة  بحوث  مرکز   •
االجتامعية الرعاية  بحوث  مرکز   •

البرشية التنمية  بحوث  مرکز   •
القاحلة واألرايض  الصحراء  بحوث  مرکز   •

املحّلية العامرة  بحوث  مرکز   •
الذکية األنظمة  بحوث  مرکز   •

التعدين تقنية  بحوث  مرکز   •
االجتامعي التعاون  بحوث  مرکز   •

اهلواء مالقف  لبحوث  الدويل  املرکز   •

کيفية القيام بتقديم طلب الدراسة

األجواء الرياضية بجامعة يزد

املکتبات
ــون  ــم الفن ــة لقس ــة ومکتب ــة مرکزي ــزد مکتب ــة ي ــة جامع ــّم مکتب تض

ــارة. والع
ــة املعلومــات والبيانــات اخلاصــة  البّوابــة اإللکرتونيــة للمکتبــة: کاّف

بمکتبــة جامعــة يــزد مســّجلة ومتاحــة علــی الرابــط التــايل: 

الرياضة هي جزء رئييس من احلياة االجتامعية لدی کّل من الطلبة واملوّظفني 
يف جامعة يزد حيث توّفر  صااّلت رياضية، واملسابح، واملالعب الرياضية، 
واملعّدات واألجهزة الرياضية احلديثة لکرة الطائرة وکرة الطائرة الشاطئية، 
الشاطئية  القدم  القدم، وکرة  الطاولة، وأجهزة کامل األجسام، وکرة  وکرة 
بالّسهام، ولعبة اإلسکيت، والشطرنج، والسباحة، والعالج  الرشق  ولعبة 
املائي، وکرة اليد، وسباقات املضامر وامليدان، وکرة السّلة، واللياقة البدنية، 
اهلوائية  والتمرينات  العسکرية،  والفنون  واملصارعة،  املرضب،  وکرة 

)إيروبيك(، ورکوب الدّراجة، وتسّلق اجلبال.

تابعـــة  وحـــدة  الســـکن  إدارة  مکتـــب 
لوکالـــة شـــؤون الطلبـــة. تعتـــرب أولوّيـــة 
ــة  ــح القانونيـ ــًا للوائـ ــب وفقـ ــذا املکتـ هـ
ـــؤونم  ـــامم بش ـــالب واالهت ـــرتام للط االح
يمکـــن  مشـــاکلهم.  حلـــّل  واملحاولـــة 
ـــازات  ـــداف واإلنج ـــض األه ـــص بع تلخي

هلـــذا املکتـــب فيـــام يـــي: 
ـــي  ـــکن اجلامع ـــن الس ـــني م ـــار قاعت • اختي
جلامعـــة يـــزد کأجـــَود املهاجـــع الطالبيـــة 

ـــران يف إي
يف  اخلارجيـــة  باملصـــادر  االســـتعانة   •
توفـــري اخلدمـــات للمهاجـــع الطاّلبيـــة 
منهـــا تقديـــم وجبـــات الطعـــام بأســـعار 
مدعومـــة يف مطاعـــم احلـــرم اجلامعـــي 

خدمـــات  وتوفـــري  الســـکن  وقســـم 
وکذلـــك  جمّانـــًا  للطـــالب  احلافـــالت 

الســـيارات. مواقـــف 
ــن  ــالب مـ ــن الطـ ــز أمـ ــري وتعزيـ • توفـ
خـــالل تطبيـــق أنظمـــة املراقبـــة التـــي 
مـــن  واملغادريـــن  الوافديـــن  ترصـــد 
املخّصصـــة  اجلامعـــي  احلـــرم  مهاجـــع 

للذکـــور واإلنـــاث 
ـــارات  ـــة االستش ـــة الصّحي ـــم الرعاي • تقدي

الطّبيـــة
الصّحيـــة  الرعايـــة  مرکـــز  يضـــّم 
 21 يـــزد  بجامعـــة  واالستشـــارات 
أعضـــاء  منهـــم  ثالثـــة  مستشـــارًا 
هيئـــة التدريـــس. يوّفـــر هـــذا املرکـــز 

استشـــارات يوميـــة للطلبـــة وغريهـــم 
ُتســـتخدم  حيـــث  املرضـــی.  مـــن 
يف  املکتَســـبة  والتخّصصـــات  املعـــارف 
جمـــال التعليـــم والطـــّب تلبيـــًة حلاجـــات 
تـــّم  لتوّقعاهتـــم.  واســـتجابًة  املرضـــی 
بعيـــادة خاّصـــة  املرکـــز  جتهيـــز هـــذا 
ــة  ــات الطّبيـ ــم اخلدمـ ــّم تقديـ ــث يتـ حيـ
ــن  ــة مـ ــاّم وجمموعـ ــب عـ ــطة طبيـ بواسـ
أطّبـــاء األســـنان األخّصائيـــني. يلتـــزم 
ــال  ــالج الفّعـ ــم العـ ــز بتقديـ ــذا املرکـ هـ
الذيـــن  إليـــه  القادمـــني  للمرضـــی 

صّحيـــة. مشـــاکل  يعانـــون 

احلياة الطالبية يف السکن اجلامعي

http://library.yazd.ac.ir

حاليـًا يـدرس بجامعـة يزد نحـو 180 طالبـًا دولّيًا مـن خمتلف البلـدان للحصول 
علـی شـهادات أکاديمية. وممـا ال ريب فيه أّن هـذا اإلقبال الکبري إلـی هذه اجلامعة 
مـن البلـدان املختلفة يف العامل سـيعّزز شـعبيتها وُسـمعتها ومکانتهـا املتمّيزة لدی 

الباحثني. 
تقـّدم جامعـة يزد عـددًا حمـدودًا من املنح الدراسـية للطلبـة الدولّيني. وهـذه املنح 
الدراسـية تغّطـي الرسـوم الدراسـية وتکلفـة السـکن. کـام تتوّفـر لـدی الطاّلب 
املقبولـني مرافـق أخـری يف اجلامعـة بأسـعار مدعومـة )مثـل التغذيـة واملرافـق 

الرياضية(.
يمکـن للمتقّدمـني الوصـول إلـی صفحـة الويـب للحصـول علـی املزيـد مـن 
املعلومـات. والخّتـاذ اخلطـوة األولـی  بإمکانـم إرسـال طلبهـم من خـالل نظام 

التطبيـق علـی اإلنرتنـت عـرب الرابـط التايل: 
.http://admission.yazd.ac.ir/apply

کام يمکنهم التقّدم للتسجيل وطلب املنحة الدراسية من أکتوبر إلی فرباير. جيب 
عليهم أّوالً إعداد الوثائق املطلوبة التي تشمل صورة شخصية لکّل شخص بحجم 
صورة جواز السفر له ونسخة من جواز السفر باإلضافة إلی نسخة من شهاداته 
 10 خالل  من  الطلب  تقديم  يتّم  الثانوية(.  املرحلة  شهادات  من  )بدءًا  الدراسية 
خطوات؛ وسيحصل املتقّدم علی رسالة تأکيد عرب اإليميل يف ناية العملية. وسيتّم 
إبالغهم بأّي تغيري حمتمل يف حالة طلبهم عرب الربيد اإللکرتوين. اإلرشادات الالزمة 

خطوة بخطوة من أجل استخدام التطبيق متوّفرة کّلها علی املوقع اإللکرتوين. 

کيفيـة القيام بتقديم طلب الدراسـة
الدراسـية  املراحـل  الجتيـاز  الطلـب  إرسـال  الدوليـني  للطـاّلب  يمکـن 
التـي ُتقّدمهـا جامعـة يـزد )مـن مرحلـة البکالوريـوس، واملاجسـتري إلـی 
نظـام  اسـتخدام  خـالل  مـن  الدکتـوراه(  بعـد  مـا  ومرحلـة  الدکتـوراه 
الدراسـة  متطّلبـات  عـن  استفسـاراهتم  بإرسـال  اإلنرتنـت  عـرب  التطبيـق 

التـايل: إلـی العنـوان 
http://admission.yazd.ac.ir/apply

أماکـن اإلقامـة: يتـّم ختصيص سـکن جامعـي حمّدد 
عـن  منفصـل  الذکـور  )قسـم  الوافديـن.  للباحثـني 
املعلومـات  علـی  العثـور  يمکـن  اإلنـاث(.  قسـم 
الربيـد  عـرب  الغـرف  وتوافـر  األسـعار  عـن 

التـايل:  اإللکـرتوين 
isco@yazd.ac.ir

املراکز البحثيةمراتب الرشف التي حصلت عليها جامعة يزد

Books in Persian 200000 

Books in English 50000 

Persian periodicals 40000 

English periodicals 20000 

Electronic resources 
Science Direct, Springer Link, Wiley, Scopus, Emerald, 

Sage, Proquest, Web Of Knowledge And Others 

Total resources 500000 

 


