
1

                      به نام آنکه جان را فکرت آموخت
    

ــی )ره(  ــت اهلل صدوق ــرت آی ــراب حض ــهید مح ــای ش ــا  پی گیری ه    ب
ــع  ــن دانشــگاه جام ــوان اولی ــه عن ــزد در ۲۳ بهمــن 1۳۶۷ ب دانشــگاه ی
کشــور بعــد از انقــاب اســامی بــا پذیــرش ۳۸ نفــر دانشــجو در مقطــع 
ــار  ــعت ۳۸۰ هکت ــه وس ــی ب ــود را در زمین ــما کار خ ــی رس کارشناس

ــرد.  آغازک
   در مهرمــاه ســال 1۳۷۰ دانش ســرای عالــی یــزد بــا قدمتــی بیــش از 
1۵ ســال در ایــن دانشــگاه ادغــام شــد. از آن زمــان تاکنــون هماهنــگ 
ــای علمــی و آموزشــی،  ــی فعالیت ه ــای ســطح کیف ــا گســترش و ارتق ب
ــران و  ــتور کار مدی ــدی در دس ــور ج ــه ط ــگاه ب ــی دانش ــعه فیزیک توس

ــت. ــه اس ــه قرارگرفت ــن مجموع ــزان ای برنامه ری
    دانشــگاه یــزد هم اکنــون دارای 1۲ دانشــکده مســتقل اســت کــه در 
ــوزش  ــق و آم ــه کار تحقی ــأت علمــی ب ــر عضــو هی آن بیــش از ۴۰۰ نف
ــش  ــته و گرای ــجو در ۴۴ رش ــر دانش ــزار نف ــش از 1۴ ه ــغولند. بی مش
ــع  ــته در مقط ــد و ۶۵ رش ــته کارشناسی ارش ــرا، ۹۸ رش ــع دکت در مقط

ــد. ــه تحصیــل اشــتغال دارن کارشناســی ب
    تاکنــون حــدود 1۵۰هکتــار از مســاحت ۳۸۰هکتــاری ایــن مجموعــه 
آماده ســازی و مــورد بهره بــرداری قرارگرفتــه و در تــداوم آن بیــش 
از 1۰۴ هزارمترمربــع ســاختمان آموزشــی، ۳۰ هزارمترمربــع ســاختمان 
ــر  ــغ ب ــی و بال ــای خوابگاه ــع فضاه ــی، ۵۲ هزارمترمرب ــک آموزش کم
ــع ســاختمان های مــورد نیــاز دیگــر در دســت احــداث  ۳۰هــزار مترمرب

اســت.
ــه  ــگاه ک ــن دانش ــبز ای ــای س ــمگیر فض ــعه چش ــر آن، توس ــاوه ب    ع
مســاحتی بالــغ بــر ۸۰ هکتــار را در برگرفتــه اســت، بــا تلفیــق زیبایــی 
باغچه هــای پــرگل، آب نماهــا و ســایبان ها، مناظــر چشــم نواز و  از 
ــگاه  ــن دانش ــه ای ــه ب ــده ای ک ــر بینن ــدگان ه ــر دی ــری را در براب دلپذی

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــری وارد می ش کوی

   رؤسا و سرپرستان این دانشگاه از سال 1۳۶۷ تاکنون:
1- دکتر جلیل شاهی

۲- دکتر محمدعلی برخورداری
۳- دکتر محمدعلی وحدت زاد

۴- دکتر سیدنظام الدین مکیان
۵- دکتر سید علی محمد میرمحمدی میبدی

۶- دکتر محمدصالح اولیاء

تاریخچه



۲

کسب رتبه های برتر در همایش ها، جشنواره ها و المپیادهای ملی و بین المللی

 قبولی بیش از ۶۰ درصد دانش آموختگان دانشگاه در مقاطع تحصیلی باالتر

  به انجام رساندن بیش از ۶۰ طرح پژوهشی

  انتشار 15۰ عنوان کتاب

 انتشار 11 عنوان نشریه علمی پژوهشی

کسب رتبه های برتر در آزمون های سراسری کارشناسی ارشد و دکترا

 انتخاب سه نفر از استادان این دانشگاه به عنوان دانشمندان پراستناد جهان

 تأسیس 5 پژوهشکده تخصصی و ۲ مرکز تحقیقاتی

  چاپ و ارایه بیش از 1۶۰۰ عنوان مقاله علمی پژوهشی
  در همایش ها و نشریات معتبر ملی و بین المللی

افتخارات

افتخارات



۳

بهره مندی از استادان و پژوهشگران برجسته و جوان.

دسترسی به پایگاه های متعدد و معتبر الکترونیک.

فضای سبز وسیع و چشم نواز.

سالن های مجهز ورزشی.

تاالرهای پذیرایی.

 ارایه خدمات کتابخانه ای و آزمایشگاهی مدرن.

 بهره مندی از اینترنت پرسرعت و پهن باند.

پردیس های خوابگاهی پسران و دختران.

استخر سرپوشیده.

سالن های مجهز آمفی تئاتر و همایش.

 مزیت ها و امکانات

مزیت ها و امکانات



۴

ایــن آیین نامــه بــر اســاس آیین نامــه تســهیات آموزشــی و بــا هــدف شناســایی و حمایــت 
دانشــجویان ممتــاز دانشــگاه در مقاطــع مختلــف کارشناســی، کارشناســی ارشــد، و دکتــرا 
ــرای اعتــای ســطح  ــات آموزشــی، پژوهشــی و رفاهــی ب ــه منظــور فراهــم آوردن امکان و ب

علمــی آنــان تدویــن شــده اســت.

آیین نامه پژوهانه دانشجویان استعدادهای درخشان

سطح یک:
دانشــجویان مقطــع کارشناســی کــه طبــق آیین نامــه مصــوب وزارت علــوم )شــماره ۲1/۲1۴۶ مــورخ 

1۳۷۷/1۲/1۵( حایــز شــرایط زیر باشــند:
ــوزش  ــنجش آم ــازمان س ــی س ــا معرف ــری ب ــون سراس ــه آزم ــای پنجگان ــدگان گروه ه 1-1( برگزی

کشــور.
ــورای  ــات ش ــوزی )موضــوع مصوب ــش آم ــای دان ــدگان نشــان طــای کشــوری المپیاده 1-۲( دارن

ــاد. ــه المپی ــی دبیرخان ــا معرف ــط، ب ــی انقــاب فرهنگــی( در رشــته مرتب عال
ــی،  ــل خوارزم ــی )از قبی ــر علم ــنواره های معتب ــوم جش ــا س ــای اول ت ــدگان رتبه ه 1-3( برگزی
جــوان خوارزمــی، رازی و فارابــی( در رشــته یــا گــروه آموزشــی مرتبــط بــا طــرح ابتــکاری خــود یــا 
زمینــه ای کــه در آن برگزیــده شــده اند، بــا معرفــی دبیرخانــه هــر یــک از جشــنواره ها بــا مشــارکت 

حداقــل ۳۵ درصــد.
ــق  ــد از طری ــی بای ــنواره خوارزم ــوزی و جش ــی دانش آم ــای علم ــدگان المپیاده ــره1: برگزی تبص

ــند. ــده باش ــه ش ــون سراســری پذیرفت آزم
ــد 1، کســانی هســتند کــه مجمــوع نمــرات  ــدگان آزمــون سراســری موضــوع بن ــره۲: برگزی تبص
اکتســابی آنهــا در آزمــون سراســری حداقــل ۲ ونیــم انحــراف معیــار از میانگیــن نمــرات در گــروه 

ــر باشــد. آزمایشــی مربوطــه باالت

ماده1: افراد واجد شرایط مقطع کارشناسی

سطح دو:
پذیرفته شــدگان بــا رتبــه کل کمتــر یــا مســاوی 1۰۰ در گــروه آزمایشــی ریاضــی فیزیــک و رتبــه 

کل کمتــر یــا مســاوی ۵۰ در گروه هــای آزمایشــی علــوم تجربــی، علــوم انســانی و هنــر. 

سطح سه:
پذیرفته شــدگان بــا رتبــه کل کمتــر یــا مســاوی ۲۰۰ در گــروه آزمایشــی ریاضــی فیزیــک و رتبــه 

کل کمتــر یــا مســاوی 1۰۰ در گروه هــای آزمایشــی علــوم تجربــی، علــوم انســانی و هنــر.

سطح چهار: 
پذیرفته شــدگان بــا رتبــه کل کمتــر یــا مســاوی ۵۰۰ در گــروه آزمایشــی ریاضــی فیزیــک و رتبــه 

کل کمتــر یــا مســاوی ۲۵۰ درگروه هــای آزمایشــی علــوم تجربــی و علــوم انســانی و هنــر.

آیین نامه پژوهانه  دانشجویان استعدادهای درخشان



۵

سطح پنج:
پذیرفته شــدگان بــا رتبــه کل کمتــر یــا مســاوی 1۰۰۰ در گــروه آزمایشــی ریاضــی فیزیــک و رتبــه 

کل کمتــر یــا مســاوی ۵۰۰ در گروه هــای آزمایشــی علــوم تجربــی و علــوم انســانی و هنــر.

۲-1( بــه دانشــجویان ســطح شــش، در هــر نیمســال معــادل 1۲ واحــد پژوهانــه بــه عنــوان کمــک 
ــه پژوهشــی اعطــا می شــود. هزین

۲-۲( بــه دانشــجویان ســطح پنــج، در هــر نیمســال معــادل ۸ واحــد پژوهانــه ماهیانــه بــرای مــدت 
۸ نیمســال، هــر نیمســال )۴مــاه( بــه عنــوان کمــک هزینــه پژوهشــی اعطــا می شــود. 

۲-3( بــه دانشــجویان ســطح چهــار، عــاوه بــر تســهیات بنــد۲، در هــر نیمســال معــادل ۸ واحــد 
پژوهانــه بــرای مــدت ۸ نیمســال بــه عنــوان کمــک هزینــه شــرکت در دوره هــای آموزشــی مرتبــط 

ــود.  ــا می ش اعط
ــر تســهیات بنــد۲و۳، در هــر  ــه دانشــجویان ســطح ســه و بنــد)۳( ســطح یــک، عــاوه ب ۲-4( ب
نیمســال معــادل ۸ واحــد پژوهانــه بــرای مــدت ۸ نیمســال بــه عنــوان کمــک هزینــه خریــد کتــاب 

و تجهیــزات اعطــا مــی شــود.
ــد۲و۳و۴، در  ــر تســهیات بن ــاوه ب ــک، ع ــد)1-۲( ســطح ی ــه دانشــجویان ســطح دو و بن ۲-5( ب
ــرای انجــام  ــه ب ــه عنــوان پژوهان ــرای مــدت ۸ نیمســال ب ــه ب هــر نیمســال معــادل ۸ واحــد پژوهان
ــا تائیــد گــروه مربوطــه و مرکــز اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه اعطــا  تحقیق هــای دانشــجویی ب

می شــود.
ــر اســاس آئیــن نامــه مصــوب، امــکان ادامــه  ۲-۶( دانشــجویان ســطوح پنجگانــه یــک تــا پنــج، ب

ــد. ــه صــورت همزمــان در دو رشــته تحصیلــی را دارن تحصیــل ب

سطح شش:
ــر اول  ــره ۳ نف ــرات در زم ــن نم ــاس میانگی ــر اس ــی، ب ــال تحصیل ــک نیمس ــه در ی ــجویانی ک دانش
رشــته تحصیلــی دانشــگاهی خــود باشــند و میانگیــن نمــرات آنهــا حداقــل ۲ و نیــم انحــراف معیــار 

از میانگیــن نمــرات در رشــته تحصیلــی شــان باالتــر باشــد.

ــر  ــد برت ــره ۲۰ درص ــی، در زم ــال تحصیل ــر نیمس ــان ه ــد در پای ــجویان بای ــن دانش ــره 1: ای تبص
ــند. ــود باش ــگاهی خ ــی دانش ــته تحصیل ــم رش ــجویان ه دانش

تبصره۲: واحدهای گذرانده دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید از 1۴ واحد کمتر باشد.
تبصــره3: دانشــجویانی کــه نمــرات ناتمــام دارنــد و تــا زمــان بررســی، نمــره آنــان اعــام نشــود در 
صورتــی کــه تعــداد کل واحدهــای اعــام شــده  آن نیمســال آنهــا کمتــر از 1۴ واحــد نباشــد، معــدل 

آنــان بــدون احتســاب واحدهــای نمــرات ناتمــام در نظــر گرفتــه می شــود.
تبصــره4: بــه منظــور بررســی در شــرایط یکســان، دانشــجویانی کــه نمــرات آنــان در آن نیمســال 
ــن  ــمول ای ــی،...( مش ــجوی میهمان،انتقال ــده باشد)دانش ــذ ش ــگاه ها اخ ــایر دانش ــی از س تحصیل

نمی شــوند. آیین نامــه 

ماده۲: تسهیات

آیین نامه پژوهانه  دانشجویان استعدادهای درخشان
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دانشکده ها
اقتصاد، مدیریت و حسابداری

ریاضی

زبان و ادبیات

علوم اجتماعی

علوم انسانی

علوم پایه

فیزیک

فنی و مهندسی

منابع طبیعی و کویرشناسی

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی معدن ومتالورژی

هنر و معماری

دانشکده ها



۷

کارشناسی

علوم اقتصادی

مدیریت بازاریابی

مدیریت صنعتی

مدیریت مالی

حسابداری

مدیریت بازرگانی

مدیریت جهانگردی

کارشناسی ارشد
حسابداری

علوم اقتصادی

مدیریت اجرایی

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

مدیریت مالی

دکترا
علوم اقتصادی

مدیریت

مدیریت بازرگانی

اقتصاد، مدیریت و حسابداری



۸

کارشناسی

ریاضی کاربردی

آمار

علوم کامپیوتر

کارشناسی ارشد

دکترا

آمار

آمار ریاضی

ریاضی کاربردی

ریاضی مالی

ریاضی مالی

ریاضی محض

آمار

ریاضی

علوم کامپیوتر     

علوم کامپیوتر

پروفسور بیژن دواز
دانشمند پر استناد جهان و
 استاد دانشکده ریاضی 

ریاضی



۹

کارشناسی

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

دکترا

آموزش زبان انگلیسی

ادبیات مقاومت

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات فارسی

آموزش زبان انگلیسی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات 



1۰

کارشناسی

تعاون و رفاه اجتماعی

علم اطاعات و دانش شناسی

پژوهشگری

خدمات اجتماعی

مردم شناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

پژوهش علوم اجتماعی

جامعه شناسی

جمعیت شناسی

علم سنجی

مددکاری اجتماعی

جمعیت شناسی

زکیه یزدان مهر
رتبه اول آزمون دکترای

 جمعیت شناسی

علوم اجتماعی



11

کارشناسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

روانشناسی عمومی

مدیریت و برنامه ریزی

الهیات

جغرافیای طبیعی

حقوق

کارشناسی ارشد

دکترا

ایرانشناسی

اقلیم شناسی
برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی شهری

تاریخ ایران اسامی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسامی

اقلیم شناسی

تفسیر تطبیقی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

علوم تربیتی

فقه و حقوق اسامی

علوم سیاسی

فلسفه و حکمت اسامی

تحقیقات آموزشی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ژئومورفولوژی

رفتار حرکتی

روابط بین الملل

روان شناسی عمومی

روان شناسی تربیتی

شیعه شناسی
علوم سیاسی

علوم قرآن و حدیث

فقه و مبانی حقوق

فقه و حقوق خصوصی
مطالعات منطقه ای

نهج الباغه

علوم انسانی



1۲

کارشناسی

زیست شناسی عمومی

شیمی کاربردی

زمین شناسی کاربردی

شیمی فناوری  اطاعات

شیمی محض

کارشناسی ارشد

دکترا

زمین شناسی مهندسی

ژنتیک

شیمی

شیمی آلی

شیمی تجزیه

شیمی فیزیک

علوم پایه

پروفسور حمیدرضا زارع               پروفسور محمد مظلوم
دو دانشمند پراستناد جهان و استاد گروه شیمی 



1۳

کارشناسی
فیزیک کاربردی

کارشناسی ارشد
فیزیک

هواشناسی

دکترا
فیزیک اتمی و مولکولی

فیزیک حالت جامد

فیزیک ذرات بنیادی

فیزیک هسته ای

فیزیک



1۴

فنی و مهندسی           

کارشناسی ارشد دکترا
آب وسازه های هیدرولیک

انرژی های تجدیدپذیر

پلیمر

تبدیل انرژی

تکنولوژی نساجی

راه و ترابری

تبدیل انرژی

تکنولوژی نساجی

سازه

سازه

صنایع

ماشین های آبی

مدیریت سیستم و بهره وری

ساخت و تولید

شیمی نساجی و علوم الیاف

طراحی کاربردی

مکانیک خاک و پی

نانو بیومنسوجات

صنایع

طراحی کاربردی

مدیریت سیستم و بهره وری

کارشناسی

تکنولوژی نساجی

حرارت و سیاالت

طراحی جامدات

عمران

پوشاک

تولید صنعتی

شیمی علوم الیاف

مهندسی شیمی



1۵

کارشناسی ارشد

دکترا

آبخیزداری

اکولوژی جنگل

جنگلداری

علوم خاک

محیط زیست

مدیریت مناطق بیابانی

بیابان زدایی

علوم و مهندسی آبخیزداری

مرتع داری

کارشناسی

علوم خاک

مدیریت مناطق خشک و بیابانی

احیا و بهره برداری مناطق بیابانی

محیط زیست

مرتع و آبخیزداری

منابع طبیعی و کویرشناسی



1۶

کارشناسی

فناوری اطاعات

مخابرات

الکترونیک

قدرت

نرم افزار

کارشناسی ارشد

دکترا

شبکه های کامپیوتری

قدرت

کنترل

مخابرات

مخابرات امن

نرم افزار

قدرت

کامپیوتر

مخابرات

هوش مصنوعی

نرم افزار

مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر محمدرضا عارف
عضو هیأت علمی وابسته 
دانشکده برق و کامپیوتر



1۷

متالورژی صنعتی

کارشناسی ارشد

دکترا

استخراج

اکتشاف

اکتشاف نفت

حفاری و بهره برداری نفت

شناسایی و انتخاب مواد

فرآوری مواد معدنی

معدن

مکانیک سنگ

فرآوری مواد معدنی

مکانیک سنگ

مواد

مهندسی معدن و متالورژی

کارشناسی

اکتشاف

استخراج

متالورژی صنعتی



1۸

کارشناسی ارشد
طراحی شهری

معماری

نقاشی

کارشناسی

معماری

شهرسازی

نقاشی

دکترا

معماری

هنر و معماری



1۹

متالورژی صنعتی

دکتراکارشناسی ارشد

حسابداری

رفتار حرکتی

برق مخابرات

اقتصاد

تبدیل انرژی

برق کامپیوتر

تبدیل انرژی

جبر

سیستم بهره وری

برق قدرت

برنامه ریزی شهری

شیمی فیزیک

ریاضی کاربردی

برق قدرت

تکنولوژی نساجی

حسابداری

سیستم بهره وری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

شیمی فیزیک

شیمی تجزیه

مدیریت بازاریابی

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت صنعتی

طراحی شهری

شیمی تجزیه

فیزیک اتمی مولکولی

فیزیک هسته ای

مدیریت بازاریابی و تحول

مدیریت تحقیق در عملیات

مدیریت تولید در عملیات

مدیریت مالی

مهندسی معماری

پردیس آزادی )خودگردان(



۲۰

چشم انداز:
قرار گرفتن در ردیف ۱۰ دانشگاه برتر کشور

دین مدار، خّلق، و کارآفرین

*  تعالی اخالقی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان بر اساس ارزش های اسالمی.

* ارتقای جایگاه دانشگاه در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.

* توسعه آموزش و پژوهش با رویکرد کارآفرینی دانش بنیان.

* توسعه قطب های علم و فنآوری ملی در زمینه های دارای مزیت.

* ایفای نقش محوری در توسعه استان یزد.

* ارتقای سهم تولید علم و فنآوری استان یزد در آموزش عالی کشور.

* دستیابی به منابع مالی پایدار.

* تحقق ساختار تشکیالتی چابک و کارآمد.

افتتاح مرکز علم و کار در استان

بازدید دانشجویان دانشگاه تگزاس از دانشگاه

چشم انداز 1۳۹۹


