
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ؛با حضور پژوهشی نشست 

 دانشگاه پیام نور محمدهادی امین ناجی، معاون فرهنگی اجتماعیدکتر  

 (20)پیروزی انقالب اسالمی ردسالگ مینبمناسبت چهل
 دستاوردهای دانشگاه پیام نور 

گاه رگفتن )رقار گاه ربرت ردصد یک فهرست رد نور ایپم دانش  زگارش رباساس دنیا تحقیقاتی ورمازک اه دانش
ESI) 

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

  آبادیمرتضی رکنپژوهشگر: 

 

 سیاسیمعاونت 
 سیاسی اهياداره ژپوهش
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 مقدمه 

 یاستناد گاهیپا یبندشد. براساس اعالم و رتبه سیتأس 1۳۶۷است که در مهرماه سال  رانیا یهااز دانشگاه یکینور  امیدانشگاه پ

است. بر  دانشگاه برتر جامع کشور قرار گرفته 1۰ جمعدر نور  امیاعالم شد دانشگاه پ 1۳۹۳که اواخر سال  (ISC)علوم جهان اسالم

 1۰۰نور با کسب نمره  امیعلوم جهان اسالم دانشگاه پ یاستناد گاهیتوسط پا 1۳۹۳شده در اواخر سال  اعالم یبنداساس رتبه

 تهران کسب کرد. یو علوم پزشک فیشر یهاکشور را در کنار دانشگاه یآموزش تیفیک کیرتبه  ،یشاخص آموزش

سیس این دانشگاه و فراز و فرودهای آن أسی سال از تکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی هستیم، اکنون 

جناب آقای دکتر محمدهادی در نشستی با  های گوناگونمختلف این دانشگاه در حوزه . برای آگاهی از دستاوردهایگذردمی

دانشگاه پیام نور مراحل مختلف رشد و نمو این دانشگاه را به گفتگو نشسته ایم که این نوشتار  اجتماعی-ناجی، معاون فرهنگیامین

 نشست است. حاصل این

 1دانشگاه پیام نور 

از  یتوجههستند که تعداد قابل نورامیپوشش دانشگاه پتحت یمراکز و واحدها ،رانیها در ادانشگاه نیترعیو وس نیتراز بزرگ یکی

 و در مقطع کارشناسی دانشگاه براساس روش آموزش از راه دور نی. اتحت پوشش خود دارندرا  یداوطلبان ورود به آموزش عال

 ،یریادگی-یاددهی ندیفرا یعبارت است از سازمانده یحضور مهی. آموزش ناست خود خاص یآموزش وهیش یشده و دارا سیتأس

 لیوسا ریرسانه و سا ،یچند نوع مواد آموزش ای کیاستفاده از  یبرا ییکارهادر انتخاب و کاربرد راه یکه هر مرکز آموزش یاگونهبه

با  کهالبته امروزه از شیوه نیمه حضوری به شیوه ترکیبی ارتقائ یافته است که این نوع از نظام آموزش توانا باشد.  یارتباط جمع

دانشجو در های آموزشی و محوریت  LMSو محوریت  خود آموز یدرس یهااستفاده از کتاب ،یآموزش های  یاز فناور یریگرهبه

 یهاکالس توانیآموزش عماًل م نوعنیدر واقع، در ا. دهدیرا کاهش م یدرس یهاضرورت حضور دانشجو در کالس ،یریادگی

و  یسازمان مرکز کی یدارا نورامیدانشگاه پ ینظر ساختار از کرد. لیتبد یمرور درس و رفع اشکال گروه یهارا به کالس سیتدر

                                                           
سالن نشست های اداره پژوهش های خبری معاونت  ،نشست پژوهشی با حضور دکتر محمدهادی امین ناجی، معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه پیام نور. 1

 2۳/۰8/1۳۹۷ سیاسی،

 نور مردم هستند. امیدانشگاه پ یواقع یحام. ستیدانشگاه بر عهده دولت ن نیا یسنگ بنا   -

 قرار دارد. ISC یبر اساس رتبه بند یپژوهش نهیدانشگاه برتر کشور در زم10در جمع دانشگاه پیام نور  -

 کنند. هزار نفر  هیات علمی در آن ایفای نقش می 4می رسد که  هزار نفر 430جمعیت دانشجویی دانشگاه پیام نور در حال حاضر به   -

 رشته بالغ می شود. 331مجموع رشته های موجود در دانشگاه پیام نور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری به  -

 و گرایش رشته 3۲ در ارشد کارشناسی گرایش، رشته 1۸ در کارشناسی تحصیلی مقطع سه در نور پیام دانشگاه المللبین مرکز حاضر حال در-

 .دارد غیرایرانی و ایرانی دانشجوی( شهر ۷۶)جهان کشور ۵۸ در رشته ۸ در تخصصی دکتری

 .دارد ورزشی سوله 130 قالب در ورزشی فضای مترمربع 3۲1۲۵4 و مسجد بنای و فضا مترمربع 1۷۸111 بر بالغ حاضر حال در نور پیام دانشگاه-
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دانشگاه،  نیا یآموزش وهی. شدهندیطور متفاوت ارائه ممختلف را به یهااز رشته یعوسیدانشگاه دامنه  نیدر سراسر کشور است. ا

 آموزش باز و از راه دور است.

یر فرهنگ و با حکم دکتر فرهادی به عنوان وز 13۶۷،در سال دانشگاه پیام نور بر اساس مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

مرکز و قالب نظام آموزش باز و از دور فعالیت  ۲۸با پذیرش اولین گروه دانشجوی در پنج رشته و و آموزش عالی وقت کشور،  

 .خود را آغاز کرد

دانشگاه پیام نور قبل از انقالب روند فعالیت  

بر اساس اسناد موجود پیش از انقالب اسالمی هیچ نامی از دانشگاه پیام نور در میان نبوده است و تنها در محل ساختمان شماره 

استقرار داشته که با سبک آموزشی  «مدرسه عالی دماوند» یا  «دانشگاه آزاد ایران» یک سازمان مرکزی فعلی این سازمان 

مرکز  28ر آموزش مکاتبه ای در آن دوران ارائه میکرده است. تعداد مراکز دانشگاه آزاد ایران به نیمه حضوری و یا به تعبیر دقیق ت

 در کل کشور بالغ می شد و تعداد دانشجویان آن نیز به هیچ وجه قابل مقایسه با وضعیت فعلی این دانشگاه نیست.

 از چه زمانی کلید خورد دانشگاه پیام نور فعالیت 

در شورای عالی انقالب فرهنگی مصوبه  1۳۶۷. پس از پایان جنگ تحمیلی در سال مولود جمهوری اسالمی است دانشگاه پیام نور

 4دانشجو در  ۶۰نوان دانشگاه پیام نور کلید خورد. در این مرحله حدود که طی آن راه اندازی دانشگاهی با ع ای به تصویب رسید

 . رشته پذیرش شدند

مرکز در آن دیده  ۶۷نوشته و « مراکز مختلف»و « سازمان مرکزی»بصورت ساختار این دانشگاه  ،رپس از تاسیس دانشگاه پیام نو

قرار داد که این روند تا سال  و افراد بومی هر منطقه شد که بر اساس نیاز آن زمان جامعه هدف خود را در میان کارکنان دولت

ز ــمرک 2۰۰به  هزار دانشجو را شامل میشد 2۰۰جمعیت دانشجویی دانشگاه پیام نور که حدود  1۳84از سال  ادامه یافت. 1۳84

نیز به « واحدها»ت و ــافزایش یاف برای ورود به دانشگاه وجود داشت با رشد جمعیتی کشور و تقاضایی کهب ــق و متناســمطاب

ت و متعاقب آن جمعیت ــرکز افزایش یافــم 5۰4به  1۳84کز دانشگاه در سال بر این اساس تعداد مرا. دانشگاه اضافه شدساختار 

حدود یک میلیون به  1۳۹1که تعداد دانشجویان تا سال  به بیش از یک میلیون دانشجو افزایش یافت 1۳۹۰ویی در سال ـدانشج

ور رخ داد ــیام نــی دانشگاه پــدانشجویت ــروند نزولی در تعداد جمعی 1۳۹1پس از سال  و دویست هزار نفر افزایش یافت.

 .هزار نفر می رسد 4۳۰دانشجویان این دانشگاه به حاضر تعداد  بصورتی که در حال

  1384از سال  ساختار جدید دانشگاه 

سازمان »باتوجه به نیاز اجتماعی و تقاضای فزاینده تحصیل در این دانشگاه ساختار دانشگاه پیام نور که شامل:  1۳84از سال 

 تغییر یافت. «واحدها»و « مراکز»، «هااستان»، «سازمان مرکزی»به یک گام به جلو رفت و بود « واحدها»و  «مراکز»، «مرکزی

ساختار فعلی مطلوب وزارت علوم به سمت منطقه ای شدن دانشگاهها پیش می رود یعنی هر سه یا چهار استان در ساختاری بنام 

به این سمت است که واحدهای آن هم از مزایایی استانی و  حرکتای در حال شگاه پیام نور نیز به گونهو دان منطقه قرار می گیرند

 د.نبرخوردار باش شدن هم از مزایای منطقه ای

در بوده است که  و با حضور هیات موسس در این دانشگاه تاسیس مراکز این دانشگاه  بر اساس کمک های مردمی در شهر ها 

.  و سپس پرداخت شهریه دانشجویان و مساعدت های دولت می باشد  مردمدر گام آغازین حقیقت حامی واقعی دانشگاه پیام نور 

کرده است و مردم تعلق  ءسس دانشگاه نقش اقتصاد مقاومتی امروز با شعارهای امروزین را از گذشته برای دانشگاه ایفاؤت مأهی



 

۳ 

 

ی خود دارند. ارتباط مردم با دانشگاه پیام نور یک ارتباط عمیق و عجین است که در مراکز و گذارخاطر خوبی به این سرمایه

 ثری نداشته است بوضوح قابل لمس و رویت است.ؤواحدهای خارج تهران که دولت حضور چندان م

 موجود در دانشگاه  پیام نور یهارشتهـ  
 

 جمع هنر و معماری کشاورزی علوم انسانی علوم پایه فنی مهندسی عنوان

 ۷۶ 1۲ 9 3۲ 9 14 کارشناسی

 ۲0۷ 3 10 133 3۸ ۲3 کارشناسی ارشد

 4۸ - 1 3۲ 13 ۲ دکتری

 331 1۵ ۲0 19۷ ۶0 39 جمع

 

  تعداد کل مقاالت و نشریات دانشگاهـ 

 علمی تخصصی و پژوهشی - نشریات ISC     - مقاالت ISI   - مقاالت

۷۶30 1۰2۷4 1۰4۰۷ 

  

 تعداد کتب چاپ شده و در دست تدوینـ 

 عنوان۲490 تعداد کل کتب چاپ شده از ابتدا تاکنون

 عنوان۸00 تعداد کل کتب در حال تدوین

  عنوان ۶0 9۷نخست سال  در شش ماه 

 

 حوزه فناوری و پژوهش فعالیت های شاخص درـ 

 
 

شیرازشگاهداندانششناسیواطالعاتعلمبخشرئیساعالمطبقنانوتحقیقاتدرنورپیامدانشگاهنهمرتبهکسب

ESIگزارشبراساسدنیاتحقیقاتیومراکزهادانشگاهبرتردرصدیکفهرستدرنورپیامدانشگاهگرفتنقرار

2016و2015تابعیآنالیزجایزهپنجمینبرندهنورپیامدانشگاهعلمیهیاتعضو

جهانبرتردانشمنداندرصد1جمعدرنورپیامدانشگاهاساتیدگرفتنقرار

عالیآموزشاتموسسودانشگاههابندیرتبهآخریندرنورپیامدانشگاهتوسطآموزشیکیفیتاولرتبهکسب
ISCاعالماساسبرکشور

علوموزارتبرترپژوهشگرانازتقدیرجشنوارهدردانشگاهنماینانوبرتررتبهکسب
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 های منحصر بفرد دانشگاهویژگیـ 

 
 

 دانشگاهآمار اختراعات ثبت شده داخلی و بین المللی اعضای علمی ـ 

 
 

 1397در سال  اجتماعی و دانشجویی معاونت فرهنگیبخشی از فعالیت های  -

 مراکز  و واحدها مسابقه در سطح 430 ن و عترتقرا مسابقات

 نشریه فعال 3۲۲ نشریات دانشجویی

 ها سفر از استان۸0 راهیان نور

 مراکز  و واحدها مسابقه در سطح430 قران و عترت مسابقات

 

 اجتماعی و دانشجویی فرهنگی معاونتفعالیت های ـ 

 

 

آموزش حضوری و نیمه حضوری
آموزش الکترونیکی و مبتنی بر فناوری اطالعات

آزمون های پایان ترم متمرکز
(بدون کاغذ)آزمون های الکترونیکی 

منبع محور بودن
عضو هیات علمی تمام وقت4000وجود قریب 

(IPTV)آموزش و ارائه محتوی از طریق رسانه تعاملی 

اختراع115ازابتداتاکنون

میزبانی مسابقات انتخابی چهاردهمین دوره رقابت های شطرنج دانشجویان جهان

مقام برتر در سی  و یکمین جشنواره ملی قرآن کریم دانشجویان کشور 12کسب 

مقام برتر در سی  و دومین جشنواره ملی قرآن کریم دانشجویان کشور 16کسب 

عنوان کتاب فرهنگی 31رونمایی از 

برگزاری جشنواره کشوری حرکت 

به میزبانی استان هرمزگانجشنواره نشریات دانشجویی هفتمین برگزاری 

در استان همدان( رویش)برگزاری اولین جشنواره کشوری کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی 
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 پیام نور  وضعیت فعلی دانشگاه 

در  عضو هیات علمینفر جمعیت علمی به هزار  4هزار نفر می رسد که  4۳۰جمعیت دانشجویی دانشگاه پیام نور در حال حاضر به 

رمایه های دانشگاه قلمداد یکی از بزرگترین س هزار استاد حق التدریس با دانشگاه 4۰ آموزشی ارتباط آن ایفای نقش می کنند.

 یبا کنکور رسم نورامیدانشگاه پ یرسم انیدانشجو هزار  نفری کارمندی را نیز باید به آن اضافه کرد. 1۰جمعیت شود که می

و شرط  ردیپذیرا بدون کنکور هم م انیدانشگاه متقاض ر،یاند. در چند سال اخشده رفتهیانشگاه پذد نیسازمان سنجش کشور در ا

درصد جمعیت دانشجویی دانشگاههای دولتی کشور ) یک سوم کل تعداد دانشجویان  ۳5 است.ورود به دانشگاه معدل دوره متوسطه 

های کنکور سراسری و دوره کند:دو طریق اقدام به پذیرش دانشجو می نور ازدانشگاه پیامکشور( در این دانشگاه تحصیل می کنند. 

 فراگیر.

  حرکت در مسیر رشد 

رشد  یدانشگاه همه توان خود را برا نیبود و مسئولدانشگاه عماًل متوقف شده یاست رشد کمآغاز شده داً یدوره که جد نیدر ا

است کرده یهمه( عمل یبرا یشعار خود را )آموزش عال رانیا یدانشگاه دولت نیالبته اکنون که بزرگتر .بودنددانشگاه بکار گرفته یفیک

جذب  وعشر. 1به:  توانیدوره م نیحد ممکن برساند. از جمله اقدامات ا نیبه بهتر زین یفیدانشگاه را از نظر ک نیدارند ا میتصم

اند به تعهدات خود مؤسس آن نتوانسته ئتیکه ه یحذف مراکز. ۳ ؛ یآموزش لیوسا نیمراکز به بهتر زیتجه. 2 ،الزم یعلم ئتیه

 یگسترش شبکه کتاب درس. 4 ،هایبا قانون اخراج مشروط فیضع انیحذف دانشجو. 4 ،تر تیفیعمل کنند و ادغام آنها با مراکز با ک

 اشاره کرد)که یکی از برندهای این دانشگاه می باشد(.، است رانیا یشبکه کتاب دانشگاه نیرگتربز زیاکنون ن نکهیدانشگاه با وجود ا

اکثر رشته ها دانشجو گرفته  ارشد در  یکارشناس ، یکارشناس یلینور در سه مقطع تحص امیدانشگاه پ المللنیدر حال حاضر مرکز ب

 دارد. یرانیرایو غ یرانیا ی( دانشجوهرش ۷۶کشور جهان) 58در   رشته 8در  یتخصص یدکتردرواست  

 پیام نور وجود دارد؟ از دانشگاه یتوقعات چه 

. توقعات پژوهشی،  2. توقعات آموزشی،  1دانشگاه پیام نور انتظار می رود شامل:  هر مجموعه دانشگاهی و از جمله از توقعاتی که از

درحوزه دانشگاهی دانشگاه پیام نور وظیفه رصد مسایل  ، تربیت بدنی و سالمت جسم و روح است.. اثرگذاری اجتماعی و فرهنگی۳

  باشد.هم  پاسخگوی نیازهای اجتماعی کشورو نه یک نگاه علمی صِرف، با یک نگاه مساله محور اجتماعی کشور را نیز دارد تا بتواند 

دانشجویان آن  و شور پراکنده استتفاوت دانشگاه پیام نور با سایر دانشگاهها در این است که در پهنه نظام سنتی در جغرافیای ک

شناخت دقیقی از اوضاع  در نقطه نقطه جغرافیای  ایران تحویل میدهدکه فارغ التحصیالنی را  همگی بومی آن مناطق هستند و
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۶ 

 

ای از مشکالت آن کرده اند که در نهایت علم آموزی آنها می تواند گرهآن منطقه نیز علم آموزی متناسب با شرایط  بومِ خود دارند و

با نگاهی این چنین اثرات اجتماعی گسترده  منطقه باز کند، به عبارت دیگر تمام عایدات علمی آنها در همان منطقه صَرف می شود.

و توانمندی های هر منطقه را در همان منطقه بکار می گیرد و از  پتانسیل علمی از یک سو دانشگاه پیام نور کامال عیان است که

 را به صفر کاهش داده است. «انتقال نامیمون فرهنگی ناشی از مهاجرت »ر موضوع سوی دیگ

  پیام نور گوشه ای از فعالیت های اجتماعی دانشگاه 

 .. موضوع اشتغال و کارآفرینی۲. موضوع محیط زیست و 1کشور متفق القول هستند:  و کالن همه مردم درباره دو مساله مهم

ای مرتبط با این موضوعات دانشجویی دانشگاه به بحث گذاشته شد و از تمامی مراکز صرف نظر از اینکه رشتهاین دو موضوع در پهنه 

 و کانون علمی محیط زیست خواسته شد تا کانون های کارآفرینی را بعنوان کانون علمی کارآفرینی دانشجویی  داشته باشند یا خیر

 دایر کنند. را و آموزش محیط زیست

و رایگان مشاوره های الزم  دفاتر مشاوره دانشگاه پیام نور در ایالم باتوجه به اقتضائات و نیازهای منطقه بصورت کامال فعالمراکز و 

عملکرد خوب اجتماعی دانشگاه پیام نور در مناطق مختلف  را بعنوان یک کارکرد اجتماعی دیگر دانشگاه به مردم منطقه می دهند.

 از سوی مردم از واحدهای دانشگاهی شود تا از تعطیلی آنها علیرغم کاهش تعداد دانشجویان سبب شده است که حمایت خوبی

 جلوگیری شود.

   نور پیام عملکرد پژوهشی دانشگاهچگونگی 

با سطح علمی دانشجویان دانشگاههای  فناوری های نوین و سطح علمی دانشجویان دانشگاه پیام نور در حوزه های: نانو، هوافضا

گوی سبقت را از دانشجویان  «نانو» بزرگ کشور برابری میکند. به جرات می توان گفت دانشجویان دانشگاه پیام نور در حوزه آور نام

  دانشگاه شریف ربوده اند.

 تولید و منتشر شده استکتاب توسط این دانشگاه  25۰۰سال که از تاسیس دانشگاه پیام نور گذشته است، بیش از  ۳۰در طی 

واحدهای دانشگاهی  همچنین و ی دولتی و غیردولتی در کشورکه این کتب در حال حاضر به عنوان منبع در بسیاری از دانشگاهها

نخستین نشریه علمی پژوهشی حوزه نهج البالغه به زبان عربی توسط دانشگاه پیام نور منتشر  .خارج کشور در حال تدریس است

دانشگاه برتر  1۰م نور باتوجه به کمیت و کیفیت مقاالت ارائه شده در این دانشگاه در جمع در حال حاضر دانشگاه پیا شده است.

 کشور در حوزه پژوهشی قرار دارد.

  م نورپیا حوزه برون مرزی دانشگاه 

الغ بود. نمایندگی ب ۶۰یندگی فعال در خارج از کشور دارد که در زمان اوج این رقم به نما ۳8دانشگاه پیام نور در حال حاضر 

در  به عنوان یک سیاست مبنایی نمایندگی های فعال دانشگاه در خارج کشور هم اکنون وظیفه جذب ایرانیان مقیم خارج کشور

در نمایندگی های خارجی از کشور ارتباط ایرانیان با نظام با کمترین هزینه و البته  کنار جذب دانشجویان خارجی را عهده دار است.

تمامی ایرانیان مقیم اسپانیا، ایتالیا و ... امکان ادامه  با هزینه دانشجویان برقرار می شود و عمال دانشگاه هزینه ای در این مورد ندارد.

و مزایایی را که در نظام دانشگاهی پیام نور  ند اما تعلق خاطر آنها به کشورخود را دار تحصیل در دانشگاههای کشور محل اقامتِ 

رشد کمی و کیفی دانشگاه اکنون در مرحله ای است که  یافته اند سبب روی آوردن آنها به تحصیل در دانشگاه پیام نور شده است.

شگاه پیام نور در خارج از کشور بعنوان دبیرخانه دان آمادگی افتتاح دوره های دکتری در برخی واحدهای خارج کشور وجود دارد.

 دانشگاههای مجازی جهان اسالم شناخته شده است که مجمع عمومی آن نیز در تهران برگزار شده است.



 

۷ 

 

 ۳2ارشد در  یکارشناس ش،یرشته گرا 18در  یکارشناس یلینور در سه مقطع تحص امیدانشگاه پ المللنیدر حال حاضر مرکز ب

دانشگاه پیام نور در  دارد. یرانیرایو غ یرانیا ی( دانشجوهرش ۷۶کشور جهان) 58رشته در  8در  یتخصص یو دکتر شیرشته گرا

 سوله ورزشی دارد. 1۳۰مترمربع فضای ورزشی در قالب  ۳21254مترمربع فضا و بنای مسجد و  1۷8111حال حاضر بالغ بر 

 خود از دانشجویان پیام نور دانشگاه  حمایت چگونگی 

جمعیت دانشجویی دانشگاه پیام نور بعلت ضعف مالی از ادامه تحصیل در دانشگاه باز  اعضای در حوزه دانشجویی هیچ یک از

پرداخت وام به دانشجویان جهت مساعدت با آنها اولین اقدام مالی حمایتی دانشگاه است. چنانچه دانشجویی حتی توان ماند. نمی

 .با کمک دیگر نهادهای نظام به او کمک خواهیم کرد تا بتواند به تحصیل خود ادامه دهد اخت اقساط وام را نداشته باشدپرد

   پیام نور آینده دانشگاهاهداف 

رشته مجازی  1۷۰در اهداف آینده رسیدن به هدف مجازی شدن بیش از پیش است. 14۰4برنامه ریزی دانشگاه پیام نور برای افق 

المللی در هر چه این گستره بیشتر باز شود امکان رقابت جمهوری اسالمی  ایران در عرصه بین در دستور کاری دانشگاه قرار دارد.

  این  امر نیازمند چند محور است:و  حوزه علمی بیشتر می شود

 از زبان فارسی به سایر زبانهتوانمندی انتقال متون اـ 1

 شناخت مخاطبـ 2

 افزایش تعداد مخاطبانـ ۳

 آینده جهانرصد نیازهای علمی ـ 4
 

 
      کالم آخر 

شتاب دانشگاه پیام نور اگرچه در مقایسه با بسیاری از دانشگاههای بزرگ کشور از عمر و سابقه چندانی برخوردار نیست اما به لحاظ 

توانسته است خود را به سطوح دانشگاههای مطرح کشور و  در حوزه های مختلف علمی و پژوهشی و فناوری یریو فراگ شرفتیپ

چه در  دانشگاه نیارشد  بدست گیرد.اه شریف رسانده و حتی در حوزه خاص تکنولوژیکی مانند نانو گوی سبقت را از جمله دانشگ

تا جایی که توانسته است در  استآن رقم زده یرا برا یاژهیو تیو چه از منظر دامنه مخاطبان، وضععلمی  داتیتول تیفیک نهیزم

با وجود دانشگاههای با سابقه در این کشورها به خود جذب خارج کشور هم ایرانیان مقیم خارج کشور و همچنین غیرایرانیان را 

 نیاز بهتر یکینه چندان دور به عنوان  ندهیاست در آمدت کوتاه داشته نیکه دانشگاه در ا یخوب اریبا رشد بس رسدیبه نظر م کند.

 شود. لیتبد انهیو خاورم رانیا یهادانشگاه

(رشته170)توسعهآموزشمبتنیبرفناوریاطالعات

(دوره250)توسعهآموزشهایآزادوضمنخدمت

(دوره250)توسعهآموزشهایآزادوضمنخدمت
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