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 دامغان درباره دانشگاه
 

 صیرتب گستراننده بومی، فن و دانش پژوهنده دینی، هنر و علم پرورنده ،دامغان دوستی دانش نماد دامغان، دانشگاه

 به را خود بلیغ سعی که است دامغان کهن خطه فرهنگ و علم دوستدار مردمان اراده و خواست حاصل پویایی، و

ه ب مردمی و جامع دانشگاهی سیستا در 4675-76سال های  در منصوری مسعود محمد دکتر شادروان راهبری

 اندانشگاهی بعدهای تالش و دوستان فرهنگ آن پشتیبانی حاصل که اندگذاشته دامغان در( ص) اکرم رسول نام

 تاهی عضو 440 پژوهشکده، یک آموزشی، گروه و دانشکده 8 شامل که دانشگاه کنونی شرایط ،دامغان دانشگاه

 را گرایش و رشته 78 و دکتری و ارشد کارشناسی کارشناسی، مقطع 6 در دانشجو 4440 بورسیه، و شاغل علمی

 این اراده، و علم فرهنگ، پیوند با گذشته همچون تا برآنند دانشگاهیانش و دامغانیان همگی و ،است زده مقر

 .دسازن مبدل است کهن دروازه صد نام زیبنده که کشور فرد به منحصر و علمی هایقطب از یکی به را دانشگاه
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 (69)تا تیرماه گزارش عملکرد دانشگاه دامغان 

 

 ردیف عنوان عملکرد تعداد/عملکرد

 کارشناسی 05

 کارشناسی ارشد 02 4 های تحصیلیتعداد رشته

 دکتری 44

 دختر 6244

 پسر 0424 0 تعداد دانشجویان

 جمع 4440

 6 تعداد دانشکده 8

 5 تعداد پژوهشکده 4

 4 بورسیه(+ت علمی )شاغلتعداد اعضای هیا 440

 مجالت معتبر علمی 4650

 های داخلی و خارجیکنفرانس 4487 7  تعداد مقاالت علمی

 های پژوهشیطرح 450

 6 تعداد کارکنان 467

 8 فضاهای کمک آموزشی متر مربع 44422

 2 فضاهای آموزشی متر مربع 62542

 42 تفریحی ورزشی رفاهی، فضاهای فرهنگی، متر مربع 66742

 44 فضاهای اداری متر مربع 6022

 40 تعداد خوابگاه دانشجویی باب 8

 46 تشکل، کانون و انجمن های دانشجویی 60

 

 روابط عمومی دانشگاه دامغان 
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 زمین علوم دانشکده

 

 را خود آموزشی فعالیت 4664 سال مهرماه در دامغان دانشگاه دانشکده نخستین عنوان به زمین علوم دانشکده

 گرایش 4 و کارشناسی مقطع در کاربردی و محض شناسی زمین گرایش 0 دارای حاضر حال در و نموده آغاز

 انشکدهد این. است ارشد کارشناسی مقطع در مهندسی و پترولوژی اقتصادی، شناسی، فسیل و چینه تکتونیک،

 توژئولوژیف  فیزیکی، شناسی زمین شناسی، رسوب میکروسکوپی، هاینام به تخصصی کارگاه و آزمایشگاه 42 دارای

 با مشترک) XRF، XRD هایدستگاه به مجهز دستگاهی آنالیز تجربی، تکتونیک شناسی، دیرینه برداری، نقشه و

 گیری مقطع کارگاه و درگیر سیاالت ،(شیمی دانشکده با مشترک) ICP-OES دستگاهی آنالیز ،(فیزیک دانشکده

 .باشدمی
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 شناسی زمین

 کلیات

ها است. های مختلف زمین، شناخت منابع معدنی، اکتشاف و بهره برداری از آنموضووع اصولی این رشوته شناخت پدیده   

های مختلف هدف این رشوته تربیت نیروهای متخصوصوی اسوت که بتوانند مسئولیت ارائه، اجرا و نظارت بر اجرای طرح    

 سازی و ... برعهده گیرند.های اکتشاف و استخراج معادن، سدسازی، تامین آب، آب رسانی، راهانرژی را در زمینهمعدنی و 

هایی مهااارت

به دساات که 

 آیدمی

 برداری از  ریزی الزم برای بهرههای اکتشوواف، پی جویی، اسووتخراج و نقشووه برداری معادن و برنامه همکاری با گروه

 هاآن

 های زیرزمینی و سووطحی و ارائه راهکارهای مناسووب در بهره برداری اصووولی از منابع آب زیر  ی آبمطالعه و بررسوو

 سطحی و سطحی )مدیریت منابع آب(

 هایی نظیر سد، تونل، راه و ...مطالعات مکان یابی برای ساخت سازه 

 ناسب و ارائه راهکار مهای محیطی شناسایی مناطق مستعد زمین لرزه، فرسایش و سایر پدیده 

 های زمین شناسی و معدنیتهیه و تفسیر نقشه 

توضاایحااات 

 دوره تحصیل

شود. واحد اسوت که در قالب دروس عمومی، پایه، اصولی، تخصوصی و اختیاری ارائه می    465سورفصول دروس این دوره   

زمین شوناسوی فیزیکی، زمین شوناسی تاریخی، بلور شناسی هندسی، بلور شناسی نوری، کانی شناسی، رسوب شناسی،    

سونگ شناسی، چینه شناسی، ژئوفیزیک، ژئو شیمی، زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی صحرایی و... از دروس اصلی  

 و تخصصی این رشته است. 

هااا و گرایش

مااقاااطااع   

 تحصیلی

 کارشناسی: زمین شناسی

کارشوناسی ارشد: پترولوژی*، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی *، چینه نگاری و دیرینه شناسی*، زمین شناسی  

مهندسوی*، زمین شوناسوی اقتصوادی*، زمین ساخت )تکتونیک(*، زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی نفت، زمین     

 شیمی، زمین شناسی زیست محیطی و آب های زیرزمینی

دکتری: پترولوژی، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، چینه شناسی و فسیل شناسی، زمین شناسی زیست محیطی، 

 زمین شناسی اقتصادی، تکتونیک، زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی نفت، آب های زیرزمینی

هاي فرصاات

 شغلی

 ی و آموزش و پرورش بر اسوواس گرایش و های صوونایع و معادن، نفت، نیرو، راه، جهاد کشوواورزفعالیت در وزارتخانه

 مقطع تحصیلی

 های سد سازی، آب یابی، حفر تونل، راه سازی، اکتشاف آب و نفت و معادنهای مرتبط با فعالیتاشتغال در شرکت 

 های زمین شناسی و معدنیمراکز مرتبط با تهیه نقشه 

 های سنگ شناسی و زمین شناسیآزمایشگاه 

اهمیت شغلی 

 رشته

برای برنامه ریزی و سویاست گذاریها در  را ابزار الزم  ،شوناسوان می توانند با تخمین و ارزیابی منابع معدنی کشوور   زمین 

یکی از اولین رشوته هائی اسوت که در کشورهای استقالل    همین دلیل زمین شوناسوی  به اختیار دولتمردان قرار دهند و 

 .یافته به آن پرداخته می شود

 توانمندي

های علوم پایه مانند ریاضووی، شوویمی و فیزیک های زمین شووناسووی و درساز توان و دانش باالیی در زمینهداوطلب باید 

شود، شرایط جسمانی مناسب، قدرت برخی واحدهای این رشته در صحرا و بیابان انجام می جایی کهبرخوردار باشد. از آن

ز شورایط مطلوب داوطلب این رشته به شمار  کاری، قدرت تجزیه و تحلیل تصومیم گیری سوریع ا  تحمل شورایط سوخت  

عالقه، استعداد، روحیه قوی و امکان فعالیت در شرایط دشوار مناطق خارج از شهر، از دیگر توانایی های مطلوب آیند. می

 .داوطلب این رشته می باشد
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 کامپیوتر علوم و ریاضی دانشکده
 

 دارای  حاضر حال در و نموده آغاز را خود آموزشی فعالیت 4666 سال مهرماه  در کامپیوتر علوم و ریاضی دانشکده

 کاربردی ریاضی رشته 6 و کارشناسی مقطع در کامپیوتر علوم و ،کاربردها و ریاضیات کاربردها، و آمار رشته 6

 رایشگ محض ریاضی جبر، گرایش محض ریاضی عملیات، در تحقیق گرایش کاربردی ریاضی عددی، آنالیز گرایش

 گرایش رشته 7 و ارشد کارشناسی مقطع در کامپیوتر علوم کاربردی ریاضی و آنالیز گرایش محض ریاضی هندسه،

 و عملیات در تحقیق و عددی آنالیز هایگرایش کاربردی ریاضی و ،آنالیز و هندسه جبر، هایگرایش محض ریاضی

 و شبکه شامل DN سایت هاینام به آموزشی سایت 6 دارای دانشکده این. است دکتری مقطع در سازی بهینه

 سایت و علمی محاسبات و مجازی واقعیت گرافیک، هاینام به آزمایشگاه 6 شامل  .G.V سایت ها،داده پایگاه

 هآزمایشگا و دکتری مقطع و ارشد کارشناسی مقطع دانشجویان مطالعه و تحقیق مجهز سالن 0 و دانشکده عمومی

 .است کاربردی ریاضی تخصصی
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 آمار و کاربردها

 کلیات

علم آمار، کاربرد علمی مباحث ریاضی و احتمال برای درک درست از محیط پیرامون با استفاده از جمع آوری داده، 

شناسی، اقتصاد، مدیریت، مهندسی، های آماری در علوم گوناگون مانند زیستباشد. روشاطالعات میتحلیل و ارائه 

به عبارت کلی آمار  .شناسی، بازاریابی، آموزش و ورزش کاربرد و اهمیت فراوان دارندپزشکی، بهداشت عمومی، روان

ی بکارگیری از این علم در علوم دیگر وجود باشد. بنابراین حد و مرزی برایک علم تصمیم ساز برای علوم دیگر می

 ندارد.

هایی مهارت

که به دست 

 آیدمی

 فی های توصیهای عددی حال و گذشته با استفاده از تحلیلبینی آینده بر اساس اطالعات و دادهسازی و پیشمدل

 های نظریه احتمالو استنباطی و مدل

 های بدست آمدهو تحلیل دادههای تحقیقاتی صنعتی و غیر صنعتی طراحی آزمایش 

توضاایحات 

دوره 

 تحصیل

واحد  76واحد دروس پایه،  07واحد دروس عمومی،  02واحد شامل  465تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی آمار 

های آماری، ریاضی برای آمار، جبر خطی برای باشد. آمار و احتمال، روشواحد دروس اختیاری می 02دروس الزامی و 

های پیشرفته آماری و... از دروس های نمونه گیری، فرایندهای تصادفی، محاسبات آماری با کامپیوتر، روشروشآمار، 

 تخصصی این رشته است.

هااا و گرایش

مااقاااطااع  

 تحصیلی

 کاردانی: آمار

 *آمار و کاربردهاکارشناسی: 

 کارشناسی ارشد: آمار ریاضی، بیم سنجی، آمار اجتماعی و اقتصادی

 تخصصی: آمار و بیم سنجیدکترای 

هاي فرصاات

 شغلی

 فعالیت در مراکزی که نیاز به جمع آوری، تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات دارند. مانند مراکز تحقیقاتی، سازمان 

ر او.... البته گمنام بودن علم آم ، کارخانجات، مراکز صنعتیبیمه ها، ادارات، بانک، مرکز آمار ایرانو بودجه برنامه

التحصیالن رشته آمار نشده است بلکه بسیاری از استادان و و کاربردهای آن در جامعه، مانع از جذب فارغ

 .شونددانشجویان این رشته معتقد هستند که فارغ التحصیالن آمار کمتر با مشکل بیکاری روبرو می

 تعاون و کار و رفاه جهاد کشاورزی مانند آموزش و پرورش، مختلف هایوزارتخانه آماری اشتغال در واحدهای ،

 و ارشاد اسالمی و... ، فرهنگ، امور اقتصادی و داراییاجتماعی، بهداشت و درمان

اهااماایاات  

 شغلی رشته

های خود نیازمند تهیه اطالعات ریزی و ارائه گزارش فعالیتتقریبا تمامی مراکز دولتی و خصوصی برای انجام برنامه

ها و نهادهای دولتی مراکز جذب کارشناسان تر ادارهرو، بیشها هستند. از ایننکارگیری آبه صحیح، تجزیه و تحلیل و

 اند.این رشته

 توانمندي

این رشته با اعداد و ارقام و اعمال محاسباتی درگیر است، بنابراین دانشجویان این رشته باید روحیه چنین کارهایی را 

یاز این های مورد ندقت و تمرکز باال، پایه ریاضی و آمار متوسط به باال از ویژگیداشته باشند. قدرت تجزیه و تحلیل، 

ای ههای علمی مشترک و ایجاد موقعیتگیری پژوهشایی کمک زیادی در شکلرشته است. داشتن روحیه بین رشته

 نماید.شغلی می
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 ریاضیات و کاربردها

 کلیات
های ریاضی محض و کاربردی در رشته ریاضیات و کاربردها رشته جدیدی است که جایگزین رشته

 غالب یک هدف مشترک شده است. 

هایی که مهاارت 

 آیدبه دست می

  تامین نیازهای صنایع و موسسات گوناگون به ریاضیات کاربردی 

 فعالیت فرهنگی و تدریس در مدارس و مؤسسات علمی 

  در حوزه ریاضی و علوم وابستهتحقیق و مطالعه 

  گسترش مرزهای ریاضیات 

توضاایحات دوره 

 تحصیل

واحد  05واحد دروس عمومی،  02باشد که شامل واحد می 460تعداد کل واحدهای این رشته حداقل 

باشد. آنالیز ریاضی، مبانی واحد دروس اختیاری می 62 واحد دروس اصلی و حدود 72دروس مشترک، 

های آماری، مبانی هندسه، بهینه سازی خطی  قسمتی از دروس تخصصی احتمال، روشجبر، مبانی 

 این رشته است.

مقاطع تحصاایلی 

 هاو گرایش

 کارشناسی: ریاضیات و کاربردها

، ریاضی محض آنالیز عددی، تحقیق در عملیاتهای کارشناسی ارشد: ریاضی کاربردی گرایش

 ساختارهای گرایش نرم محاسباتریاضی، ریاضیات مالی، ، آموزش جبر، هندسه و آنالیزهای گرایش

 جبرمنطقی و رمز

، ریاضی محض آنالیز عددی و تحقیق در عملیاتهای دکترای تخصصی: ریاضی کاربردی گرایش

  جبر، هندسه و آنالیزهای گرایش

 هاي شغلیفرصت

 ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی تدریس در مدارس، دانشگاه 

  های مشترکهای ریاضی کاربردی و انجام پروژهصنعت در رشتهارتباط با 

 س ها و برنامه نویفعالیت به عنوان کارشناس یا مدیر آموزشی، کارشناس یا مدیر پایگاه داده

 های الزمدر صورت کسب مهارت

 توانمندي
ردها کارب مندی، خالقیت، قدرت استنتاج،  تجزیه و تحلیل الزمه موفقیت در رشته ریاضیات وعالقه

  .باشدمی
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 علوم کامپیوتر

 کلیات

 فهد با که است عالی آموزشی نظام در آموزشی یهادوره از یکی کامپیوتر علوم رشته کارشناسی دوره

 نالتحصیالفارغ و دانشجویان سازیآماده کامپیوتر، علوم در موجود علمی یهانظریه از جامع آگاهی کسب

 خصصیت و علمی یهاپایه ایجاد کامپیوتر، علوم بنیادی مسائل حل در کامپیوتر دانش بکارگیری برای

 تصح منطقی اثبات و سازی پیاده طراحی، مراحل در اجرا و حل گیری،پی و مسائل دقیق تعریف در الزم

  کامپیوتر اب رابطه در اجتماعی و تکنولوژیکی علمی، تحوالت روند با انطباق کامپیوتر، کاربردهای جهت آنها

 . است شده ایجاد

هایی که به مهارت

 آیددست می

 کنندگی توانایی تحقیق، مدیریت و هماهنگ 

 هاآن و تالش برای ارایه الگوریتم در جهت حل مسائل حل راه انتخاب 

 شده توزیع هایقسمت کردن ها و در انتها جمعالگوریتم تقسیم  

توضاایحات دوره 

 تحصیل

و اختیاری  ، تخصصیواحد است که شامل دروس عمومی، پایه، اصلی 466سرفصل دروس این رشته 

، عددی ، آنالیزگسسته ، ریاضیاتعددی ، جبر خطیکامپیوتری هایسیستم کامپیوتر، اصول است. اصول

، اطالعات و بازیابی ، ذخیرهافزار، منطقنرم طراحی ، اصولمحاسبات ها، نظریهها و الگوریتمداده ساختمان

و  مدیریت ، اصولسازیبرنامه های، زبانکامپیوتری سازی، شبیهعامل هایسیستم ها، اصولداده پایگاه

 اقتصاد از جمله دروس اصلی و تخصصی این رشته است. مبانی

مقاطع تحصیلی و 

 هاگرایش

 کارشناسی: علوم کامپیوتر

 عاتیهای اطال، سیستمافزارسختها، علوم کامپیوتر، محاسبات علمی، نظریه الگوریتم کارشناسی ارشد:

 ها، محاسبات نرم و هوش مصنوعیدکترای تخصصی: علوم کامپیوتر، نظریه محاسبه، نظریه سیستم

 هاي شغلیفرصت

 ی و تباطاتافزاری، محاسباتی، انفورماتیکی، اطالعاتی و ارهای مربوط به بعد نرمانجام فعالیت

ها و ها، شرکتریزی در بسیاری از مراکز بزرگ صنعتی، مراکز تحقیقاتی، سازمانبرنامه

 هاوزارتخانه

 کارآفرینی در حوزه علوم کامپیوتر 

 افزارهای علمی، آموزشی، تحقیقاتی و محاسباتیتولید و فروش نرم 

اهمیاات شااغلی 

 رشته

علم کامپیوتر، یکی از ارکان غیرقابل انکار علوم و « مادر»در تمام دنیا، رشته علوم کامپیوتر به عنوان  

 تواند با ابداعشود. چرا که کارشناس این رشته، با داشتن پایه تئوری قوی، میآن محسوب می صنایع

 .های جامع و مفید، کمک مؤثری برای مهندسان کامپیوتر باشدهای جدید و نوشتن برنامهروش

 توانمندي

باید  تهرش این و دانشجوی کامپیوتر است ی علومدر رشته موفقیت اول شرط ریاضیات هب و عالقه تسلط

در حوزه  خوبی عمومی همچنین باید اطالعات .برای حل را دارا باشد ریاضی توان استفاده از استدالل

تنها  نگیرد، زیرا در طی تحصیلفاصله  و تحقیق مطالعه از التحصیلیاز فارغ پس و حتی کامپیوتر داشته

حضور در بازار کار باید تالش درجهت به روز بودن در  این  گیرد و برایرا فرا می و کلی ایپایه اطالعات

 .نکند زمینه را فراموش
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 شیمی دانشکده

 

 گرایش رشته 4 دارای حاضر حال در و نموده آغاز را خود آموزشی فعالیت 4666 سال ماه بهمن در شیمی دانشکده

 فیزیک، تجزیه، گرایش - رشته 4 و کارشناسی مقطع در دارویی  و اطالعات فناوری زیست، محیط کاربردی، محض،

 5 و  کارگاه یک دارای دانشکده این ،همچنین .است دکتری و ارشد کارشناسی مقاطع در کاربردی و معدنی آلی،

 به تحقیقاتی آزمایشگاه 8 و فیزیک شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی آلی، شیمی هاینام به آموزشی آزمایشگاه

 .باشدمی دستگاهی و فیزیک تجزیه، شیمی معدنی، شیمی آلی، شیمی هاینام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اند.ها با ستاره مشخص شدهشوند، در جدول معرفی رشتههایی که در دانشگاه دامغان پذیرفته میگرایش* 
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 شیمی فناوري اطالعات 

 کلیات

رشوته شویمی فناوری اطالعات شامل آموزش و تمرین در دو شاخه شیمی و فناوری اطالعات است و   

های تکنولوژی کند که نیاز به کامپیوتر و مهارتهای شوووغلی آماده میدانشوووجویان را برای موقعیت

    .شیمی دارد

هایی که مهاارت 

 آیدبه دست می

  کامپیوتر در حل مسائل شیمیاستفاده از 

  های خاص شیمی و بانک اطالعاتی مخصوص رشته شیمیافزارنرمآشنایی با روش کار 

  های گرافیک مولکولی و شبیه سازی کامپیوتری افزارنرمکاربرد و  ایجاد 

توضاایحات دوره 

 تحصیل

وس عمومی، واحد شامل در 460 کارشناسی سورفصول دروس رشته شیمی فناوری اطالعات در دوره  

)فناوری اطالعات و  )فناوری اطالعات( و انتخابی )شوویمی(، الزامی تخصووصووی  پایه، الزامی مشووترک

شویمی آلی، تجزیه، تجزیه دسوتگاهی، طیف سنجی، مبانی کامپیوتر و برنامه سازی،    .شویمی( اسوت  

شوووبکه  های شووویمی، مفاهیمافزارنرممبانی شووویمی کوانتومی، مبانی فناوری اطالعات، آشووونایی با 

 ای از دروس تخصصی این رشته است. های چند رسانهکامپیوتری، تجارت الکترونیک و محیط

هااا و گاارایااش

 مقاطع تحصیلی

 کارشناسی: شیمی فناوری اطالعات

*، دارویی، پلیمر، شوویمی کاربردی*، شوویمی فیزیک*، آلی*، معدنی* تجزیه کارشووناسووی ارشوود:   

 ای جامد و مایع، شیمی کاتالیست و نانوشیمیهها گرایش پیشرانهفیتوشیمی، پیشرانه

یمر و *، پلشویمی کاربردی*، شیمی فیزیک*، شیمی آلی*، شیمی معدنی*، شیمی تجزیه و دکترا:  

 فیتوشیمی

 هاي شغلیفرصت

 های کامپیوتری و شیمیاستخدام در شرکت 

 های پژوهشی شیمیعضویت در گروه 

 فعالیت به عنوان کارشناس آزمایشگاه 

  فروش صنایع شیمیاییمدیریت 

اهمیاات شااغلی 

 رشته

های کامپیوتری این رشته مانند تولید یا کار با نیاز به نیروهای متخصوص شیمی که در زمینه فعالیت 

 های خاص شیمی مهارت داشته باشند.افزارنرم

 توانمندي
یوتر از از کامپ، آشونایی با زبان انگلیسی و مهارت نسبی در استفاده  عالقه به حوزه شویمی و کامپیوتر 

 های مورد نیاز داوطلبان این رشته است.ویژگی
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 شیمی محض و کاربردي 

 کلیات

های آموزش عالی کشور است که دارای دو شاخه شیمی محض شیمی و دوره کارشوناسی شیمی یکی از دوره 

تربیت  های آموزش شیمی وکاربردی اسوت. هدف این دوره آموزش و تربیت کارشوناسان متخصص در زمینه  

های کارشناسی ارشد و دکترا در رابطه با تربیت کمک پژوهشوگر، آماده نمودن دانشوجویان برای ورود به دوره  

چنین تربیت متخصصان مورد نیاز ها و موسسات تحقیقاتی و همکادر آموزشوی و پژوهشوی مورد نیاز دانشگاه  

 سان خارجی است. در صنایع شیمیایی جهت حفظ استقالل کشور و بی نیازی از کارشنا

هایی که مهاارت 

 آیدبه دست می

 های کنترل کیفیمسئولیت ارائه خدمات در آزمایشگاه 

 ها و مؤسسات مرتبط  های آموزشی و پژوهشی در دانشگاههمکاری در زمینه 

    های کنترل کیفیت مواد اولیه و محصووالت در صونایع شیمیایی و رفع مشکالت   سورپرسوتی آزمایشوگاه

 صنایع موجودشیمیایی 

 پتروشویمی، پالستیک، الستیک، رنگ و رزین، الیاف، صنایع غذایی، صنایع   هایارائه خدمات در کارخانه

 هادارویی، بهداشتی و شوینده

توضاایحات دوره 

 تحصیل

واحد شامل دروس عمومی، پایه، الزامی مشترک،  466 کارشوناسوی   سورفصول دروس رشوته شویمی در دوره    

ت. اصوول صونایع شویمیایی، شویمی آلی فلزی، شویمی فیزیک آلی، طیف سنجی      تخصوصوی و اختیاری اسو   

مولکولی، شویمی محیط زیسوت، شویمی پلیمر، نانوشویمی، اصوول بیوشیمی از جمله دروس تخصصی رشته      

شویمی محض و دروسوی مانند اصوول محاسبات شیمی صنعتی، شیمی صنعتی، آزمایشگاه شیمی صنعتی و    

ی کاربردی است. دروسی مانند زبان تخصصی، شیمی آلی، معدنی، تجزیه، کارآموزی از دروس تخصوصی شیم 

 شیمی فیزیک، شناسایی ترکیبات آلی، ایمنی در آزمایشگاه و... بین شیمی محض و کاربردی مشترک است.

هااا و گاارایااش

 مقاطع تحصیلی

 کارشناسی: شیمی محض*، شیمی کاربردی*

*، دارویی، پلیمر، فیتوشیمی، آلی*، معدنی* تجزیه شویمی کاربردی*، شیمی فیزیک*، کارشوناسوی ارشود:    

 های جامد و مایع، شیمی کاتالیست و نانوشیمیها گرایش پیشرانهپیشرانه

*، پلیمر و شوویمی کاربردی*، شوویمی فیزیک*، شوویمی آلی*، شوویمی معدنی*، شوویمی تجزیه    و دکترا:  

 فیتوشیمی

 هاي شغلیفرصت

 تحقیقات و فناوری، نفت، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی،  های آموزش و پرورش، علوم ووزارتخانه

 بهداشت و درمان 

 موسسات استاندارد و کنترل کیفیت 

 های شیمی و صنایع شیمیاییآزمایشگاه 

    هوای تولیود مواد آلی، غذایی، دارویی، رنگ و رزین، مواد معدنی، آرایش و   هوا و کوارگواه   کوارخوانوه

 ... بهداشتی و

 و خصوصی موسسات آموزشی دولتی 

اهمیاات شااغلی 

 رشته

نیاز به تامین محققان و پژوهشووگران متعهد در صوونایع مختلف شوویمیایی و کمبود متخصووصووان برای اداره و 

 های شیمی صنایع موجود در کشور از عوامل مهم ایجاد این رشته است.کنترل کیفیت آزمایشگاه

 توانمندي
 تحصیل کنند. داوطلب این رشته باید رشته شیمیدر توانند داوطلبان دو گروه آزمایشوی ریاضی و تجربی می 

 .دارای استعداد و عالقه به شیمی، پایه ریاضی و فیزیک قوی، قدرت ذهنی و استداللی باشد
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 فیزیک دانشکده
 

               رشته 0 دارای  حاضر حال در و ،نموده آغاز را خود آموزشی فعالیت 4664 سال مهرماه در فیزیک دانشکده

 نانو ای، هسته فیزیک، اختر و نجوم جامد، حالت گرایش- رشته 5 کارشناسی، مقطع در مهندسی فیزیک و فیزیک

 مقطع و فیزیک نانو در ای هسته فیزیک و( جامد حالت) چگال ماده گرایش- رشته 6 و ارشد کارشناسی مقطع در

 پایه فیزیک های نام به تخصصی و پایه آزمایشگاه 8 و خانه رصد یک دارای دانشکده این ،همچنین. است دکتری

 تحقیقاتی جامد حالت  و آموزشی جامد حالت ای،هسته اپتیک، جدید، فیزیک ،6 پایه فیزیک ،0 پایه فیزیک  ،4

 .است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اند.ها با ستاره مشخص شدهشوند، در جدول معرفی رشتهپذیرفته میهایی که در دانشگاه دامغان گرایش* 
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 فیزیک

 کلیات

با  تباطدر ار مقیاس تا ریزترین مقیاس در بزرگترین جهان که گفت توانو می است زندگی علم فیزیک

د را بررسی کنیعنی فیزیک این امکان را دارد که فقط حرکت یک ماهواره یا سیاره  است. فیزیک علم

بدون این که به علت آن بپردازد و هم در نگاه میکروسکوپیک به همین حرکت در بعد اتم، الکترون و 

ک تر فیزیشود، مفاهیم عمیقمی داده آموزش فیزیک در مقطع کارشناسی رشته آنچه مدار اتم بپردازد.

  دبیرستانی و طرز برخورد با مسائل فیزیکی است.

که به هایی مهارت

 آیددست می

 ی نظری و علمی الزم برای رفع نیازهای تخصصی صنایعهاتوانایی تحقیق و کسب قابلیت 

 های نوین و مراکز احراز و انتقال تکنولوژی نوین و حل مشکالت فنی مربوط به تکنولوژی

 پژوهشی 

 های مختلف متوسطه رفع نیازهای آموزش و پرورش برای تدریس کلیه دروس فیزیک دوره 

توضاایحات دوره 

 تحصیل

باشد. دروس این رشته در قالب می نیمسال 8طول متوسط دوره کارشناسی فیزیک چهار سال و شامل 

نیک، فیزیک، الکتروشود. فیزیک جدید، ریاضی واحدهای عمومی، پایه، تخصصی اصلی و اختیاری ارائه می

، اپتیک مدرن، مکانیک آماری و فیزیک لیزر از دروس ایالکترومغناطیس، مکانیک کوانتوم، فیزیک هسته

 تخصصی این رشته است.

مقاطع تحصیلی و 

 هاگرایش

 فیزیک*کارشناسی: 

 بنیادیای*، حالت جامد*، هواشناسی، نجوم*، ذرات کارشناسی ارشد: فیزیک اتمی و  مولکولی، هسته

 ایها، فیزیک بنیادی، فیزیک گرایش اتمسفر، آموزش فیزیک و مهندسی هستهو نظریه میدان

ای*، حالت جامد، ذرات بنیادی، نجوم، فیزیک نظری، دکترای تخصصی: فیزیک اتمی و مولکولی، هسته

 نانوفیزیک*، فیزیک محاسباتی و پالسمای پزشکی

 هاي شغلیفرصت

  ،ها و مؤسسات علمیدانشگاهتدریس در مدارس 

 ای، مراکز تولید قطعات غیرهادی و های هستهنیروگاهها، مخابرات، فعالیت در آزمایشگاه

های خورشیدی، صنایع تولید و نگهداری لیزر، سازمان انرژی اتمی، کنترل کیفی سلول

 محصوالت، مراکز هواشناسی و... براساس رشته و مقطع تحصیلی

اهمیاات شااغلی 

 رشته

های علمی دارد. علم ها و همراهی گروهپیشرفت هر کشوری ارتباط نزدیکی با پژوهش در آزمایشگاه

فیزیک اساس بسیاری از تحقیقات در حوزه علم و فناوری است و پیشرفت این حوزه موجب اعتالی 

  شود.های دانش انسانی میبسیاری از زمینه

 توانمندي

اشته ی ریاضی قوی نیز دافرادی تالشگر، کنجکاو و مصمم بوده و پایهی فیزیک باید عالقمندان به رشته

باشند. ریاضی مورد نیاز این رشته فراتر از حد دبیرستان است. یعنی به موازات آموزش فیزیک در دانشگاه، 

 .دانشجویان باید قوانین ریاضی مورد نیاز آن را نیز بیاموزند
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 فیزیک مهندسی

 کلیات

های نظری برای تحلیل باشد که هدف آن توسعه پایهای میرشتهای بینفیزیک مهندسی رشته

های نو به صنعت پژوهی در فناوری و انتقال فناوریها، آیندههای علمی و کاربردهای مهندسی آنپدیده

شرفته پی نی است که عالوه بردانستن فیزیک و مباحثالتحصیالفارغسازی است. هدف این رشته آماده

های صنعتی در زمینه فیزیک آن با کاربردهای فیزیک نیز آشنا بوده و توانایی مهندسی و ارائه طرح

 جدید را داشته باشند.

هایی که مهاارت 

 آیدبه دست می

 گرهاگیری و حسطراحی و ساخت ابزارهای دقیق اندازه 

 روندمی طراحی و ساخت قطعاتی که در الکترونیک و کامپیوتر به کار 

  تهیه و توزیع خواص نانو مواد 

  ارائه ایده، طرح و آزمایش در این زمینه و موارد مشابه 

توضاایحات دوره 

 تحصیل

واحد شامل دروس عمومی، پایه، تخصصی و  454تعداد واحدهای درسی در رشته فیزیک مهندسی  

اختیاری است. معادالت دیفرانسیل، رسم فنی، مکانیک عمومی، مکانیک تحلیلی، فیزیک آماری، فیزیک 

انیک کاپتیک کاربردی، آزمایشگاه حالت جامد، آزمایشگاه اپتیک و لیزر، مکاربردی، مدرن، فیزیک مدرن

 دی و ابررسانایی از جمله دروس تخصصی این رشته است.ها قطعات نیمه ،الکترومغناطیس ،کوانتوم،

مقاطع تحصاایلی 

 هاو گرایش

 های حالت جامد، پالسما، اپتیک و لیزرکارشناسی: گرایش

 هاي شغلیفرصت

  ر در کامپیوتفعالیت در صنایع قطعات الکترونیک، صنایع اپتیک و لیزر، قطعات و اجزای

مؤسسات دولتی و خصوصی مانند وزارت نیرو، مخابرات، انرژی اتمی، صنایع الکترونیک و 

 سازیصنایع اتومبیل

 روندکار میساخت و بررسی تارهای اپتیکی که در مخابرات به 

  فعالیت در زمینه کاربردهای مختلف پالسما و لیزر در صنعت و پزشکی، طراحی و ساخت

های مختلف دشارپ الکتریکی، طراحی و ساخت راحی و ساخت المپلوازم اپتیکی، ط

 های الکترومغناطیسی و کلیدهای خودکارآهنرباهای الزم در سیستم

اهمیاات شااغلی 

 رشته

های فیزیک آگاهی کافی ندارند و جایی که دانشجویان فعلی مهندسی از مسائل علمی حوزهاز آن

کنند، ی به کار بردن نتایج فیزیک در صنعت را کسب نمیهمچنین دانشجویان فعلی فیزیک توانایی فن

 این رشته برای پر نمودن این خال و رفع نیاز جامعه و کشور الزم است.

 توانمندي

این رشته برای دانشجویانی خوب است که به دنبال مشاغل نوآورانه در عصر فناوری امروزی هستند و 

در بین علوم فیزیکی و مهندسی داشته باشند. داشتن پایه های آزادی دهد که انتخاببه آنها اجازه می

 باشد.می قوی در دروس فیزیک و ریاضیات برای موفقیت در این رشته الزم
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 شناسی زیست دانشکده
 

 6 دارای حاضر حال در و نموده آغاز را خود آموزشی فعالیت 4684 سال ماه بهمن در شناسی زیست دانشکده

 گرایش جانوری علوم گرایش 7 و کارشناسی مقطع در گیاهی علوم و ،ملکولی سلولی عمومی، شناسی زیست گرایش

 علوم انوری،ج فیزیولوژی گرایش جانوری علوم شناسی، جنین و شناسی بافت گرایش جانوری علوم تکوینی، سلولی

 ارشناسیک مقطع در بیوشیمی و اکولوژی سیستماتیک گرایش گیاهی علوم و گیاهی فیزیولوژی گرایش گیاهی

 هاینام به آزمایشگاه 2 دارای دانشکده این همچنین. است دکتری مقطع در جانوری فیزیولوژی رشته 4 و ارشد

 سلولی اسی،شن جنین شناسی، بافت بافت، کشت و میکروسکوپی جانوری، فیزیولوژی جانورشناسی، شناسی، گیاه

 .است گیاهی علوم و اعصاب فیزیولوژی ملکولی، سلولی، تحقیقاتی آزمایشگاه 5 و ملکولی و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اند.ها با ستاره مشخص شدهشوند، در جدول معرفی رشتههایی که در دانشگاه دامغان پذیرفته میگرایش* 

 

 



 

 

 دانشگاه دامغانتحصیلی معرفی رشته های  21

 

 شناسی سلولی و مولکولیزیست

 کلیات

متعهد و هدف این رشووته تربیت کارشووناسووان های جذاب علوم پایه اسووت. شووناسووی از رشووتهزیسووت

 هآگاها کافا داشتسلولی و مولکولی ی شناسمتخصوصوا اسوت که از مفاهیم کلا و اسواسوا زیست     

ى نظرى و کاربردى این علم را با گذراندن واحدهاى نظرى و کاربردى بشووناسووند و  هاجنبه باشووند،

 .کنند برطرفى مذکور هاپژوهشی، تولیدى و خدماتا را در زمینه ،نیازهاى مراکز آموزشا

هایی که هاارت م

 آیدبه دست می

 رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی موسسات آموزش عالی کشور 

  ارائه خدمات تخصصی مرتبط با علوم سلولی و مولکولی 

توضاایحات دوره 

 تحصیل

واحد است که در قالب دروس عمومی، پایه، تخصصی الزامی و  464کل واحدهای درسی این رشته 

، ژنتیک مولکولی، مولکولی، ژنتیک پایهساختار، بیوشیمی  بیوشیمیشود. اختیاری ارائه می

ه ی از دروس تخصصی الزامی این رشتشناسشناسی سلولی و مولکولی، بیوانفورماتیک و ایمنیزیست

 است.

هااا و گاارایااش

 مقاطع تحصیلی

 ی سلولی و ملکولی*شناسکارشناسی: زیست

ک، های بیوشیمی*، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیگرایشکارشناسی ارشد: علوم سلولی و مولکولی با 

 علوم سلولی و مولکولی، زیست فناوری میکروبی و زیست فناوری دریا

دکترای تخصوووصوووی: سووولولی و مولکولی، بیوشووویمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک مولکولی و  

 فناوری میکروبیزیست

 هاي شغلیفرصت

 ها، و موسسات خصوصی براساس رشته و مقطع تحصیلی تدریس در مدارس، دانشگاه 

 ها و موسسات پژوهشی، ها، سازمانارائه خدمات تخصصی به عنوان کارشناسان در وزارتخانه

 مراکز ملی ذخایر ژنتیکی، صنایع غذایی و دارویی، موسسات مرتبط با زیست فناوری

 ولکولیشناسی سلولی و مهای دانش بنیان در زمینه زیستتاسیس شرکت 

 های تخصصی در صنایعارائه مشاوره 

اهمیاات شااغلی 

 رشته

ها، کشووف سووازوکارهای عملکرد تکوین و  ها، نحوه بیان ژنمطالعه مباحث مرتبط با سوولول، مولکول

ها و علومی مانند زیست فناوری پاسخ موجودات زنده به شرایط محیطی در رابطه با بسیاری از بیماری

  لذا تربیت افرادی متخصص در این زمینه بسیار مهم است.بسیار تعیین کننده است. 

 توانمندي

شووناسووی و کارهای تحقیقاتی و آزمایشووگاهی، داشووتن پشووتکار، صووبر و مندی به دانش زیسووتعالقه

در  فتربردبواری در کارهای تحقیقاتی، برخورداری از حافظه قوی و قدرت تجزیه و تحلیل برای پیش 

 این رشته ضروری هستند.
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 شناسی گیاهیزیست

 کلیات

های نظام آموزش عالی اسووت که هدف آن تربیت ی گیاهی از دورهشووناسوودوره کارشووناسووی زیسووت

ی گیاهی است که با گذراندن شناسکارشوناسوان متعهد و متخصوص آشونا به مفاهیم اسواسی زیست     

و خدماتی به  های اختیاری و تخصووصووی بتوانند نیازهای مراکز آموزش عالی، پژوهشووی، تولیدیدرس

 های مذکور را برطرف کنند.کارشناسان متخصص در زمینه

هایی که مهاارت 

 آیدبه دست می

 رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی موسسات آموزش عالی کشور 

     ها و موسووسات پژوهشی ها، سووازمانارائه خدمات تخصوصوی به عنوان کارشوناسوان در وزارتخانه

های علوم طبیعی، مراکز دخایر ژنتیکی کشوووور، موزهمرتبط بوا حفواظت محیط زیسوووت، منابع   

طبیعی، فضوای سوبز سوازمان شوهرداری، صونایع غذایی و دارویی و موسوسوات مرتبط با زیست        

 فناوری

 های تخصووصووی در صوونایع تولیدی مرتبط با کشووت و تکثیر گیاهان و صوونایع دارویی و  مشوواوره

 کشاورزی

توضاایحات دوره 

 تحصیل

واحد است که در قالب دروس عمومی، پایه، تخصصی الزامی و  464شوته  کل واحدهای درسوی این ر 

ی و تشریح شووناسهای رده بندی گیاهان، ریختی، اصوول و روش شوناسو  گیاهشوود.  اختیاری ارائه می

شت بافت ی، کشناسی، بومشناسی، جلبکشناسگیاهی، سویستماتیک گیاهی، فیزیولوژی گیاهی، قار  

 یشناسهای زیستاز جمله دروس تخصصی مشترک بین گرایش و سولول گیاهی و متون تخصوصوی   

 است.

هااا و گاارایااش

 مقاطع تحصیلی

 ی گیاهی*شناسکارشناسی: زیست

 کوینیی سلولی تشناسی* و زیستشناسکارشناسی ارشد: فیزیولوژی گیاهی*، سیستماتیک و بوم

 تکوینی گیاهیی، سلولی شناسدکترای تخصصی: فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک و بوم

 هاي شغلیفرصت

 ها، و موسسات خصوصی براساس رشته و مقطع تحصیلی تدریس در مدارس، دانشگاه 

 ها و موسسات تحقیقاتیی دانشگاهشناسهای زیستفعالیت در مراکز علمی و پژوهشی، آزمایشگاه 

  طبیعیی تاریخ هاحفاظت محیط زیست، موزه اشوتغال در موسسات دولتی و خصوصی مرتبط با ،

 و... جهاد کشاورزی، منابع طبیعی

 ی گیاهیشناسهای دانش بنیان  در زمینه رشته زیستایجاد اشتغال از طریق تاسیس شرکت 

اهمیاات شااغلی 

 رشته

 ، ضرورت مطالعات وسیع و دقیقهای مختلف زندگی بشربا توجه به نقش انکار ناپذیر گیاهان در جنبه

ه های مختلف گیاهی بپوشیده نیست. عالوه بر آن مطالعه گروهابعاد مختلف زندگی گیاهان بر کسوی  

سوازگان در شناخت بوم سازگان و زندگی بشر اهمیت دارد. شناخت  عنوان موجودات تولید کننده بوم

و مطالعه گیاهان در سوطوح مختلف در جهان در حال توسوعه اسوت و دستاوردهای چنین تحقیقاتی    

 است.  برای توسعه و استقالل کشور ضروری

 توانمندي

مندی به کارهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی، داشتن پشتکار، شناسی، عالقهمندی به دانش زیسوت عالقه

صوووبر و بردبواری در کوارهوای تحقیقواتی، برخورداری از حوافظه قوی و قدرت تجزیه و تحلیل برای      

 فت در این رشته ضروری هستند.رپیش
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 فنی و مهندسی دانشکده

 
 دهدانشک این. است داشته فعالیت ابتدای از گیری،چشم  توسعه و سیستا 4682 سال فنی و مهندسی در دانشکده

 ترونیک،الک-برق صنایع، افزار، نرم - کامپیوتر مهندسی شامل مهندسی هایرشته بهترین از رشته 4 دارای اکنون هم

 .است عمران و مکانیک
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 مهندسی صنایع

 کلیات

های مسازی سیستطراحی، بهبود و پیادهبه  با نگاه سیستمی و کل نگر ای است کهمهندسوی صونایع رشوته   

از پردازد و در برای نیل به این هدف افراد، مواد، اطالعوات، تجهیزات و انرژی می  و در برگیرنوده یکپوارچوه   

 .گیردبهره میمنطقی  و تفکر های تجزیه و تحلیلوشمختلف مهندسی، اداری و  ر علوم

هایی که مهاارت 

 آیدبه دست می

 تفکر منطقی و نگاه سیستمی 

 های اطالعاتیمدیریت سیستم 

 های مونتاژانتخاب فرایند تولید و روشهای طراحی واجرای سیستم 

 تجهیزات تولیدی، ادوات و انتخاب و ابزارها 

 نقل، انبار مواد خام و کاالهای  طراحی کارخانه مشتمل بر ساختمان، ماشین آالت، تسهیالت حمل و

 ساخته شده

 بهبود ساختارهای زنجیره ارزش محصول از طراحی تا فروش 

 کارگز به منظور ارزیابی کار و های ارزیابی کار و زمانی سیستمتوسعه و اجرا 

 های نگهداری و تعمیرات جهت حفظ و افزایش کارایی تجهیزاتسازی سیستمتدوین، توسعه و پیاده 

 ریزی وکنترل تولید موجودی و انبارشهای برنامهطراحی و بهبود سیستم 

 های تولیدی و خدماتی و بررسی قابلیت اطمینانتوسعه الزامات کنترل کیفی در سازمان 

 ساختارهای اداری و فرایندهای سازمانیها و بهینه سازی روش 

توضاایحات دوره 

 تحصیل

شود. عمومی، پایه، اصلی و اختیاری ارائه می واحد است که در قالب دروس 450سر فصل دروس این دوره 

 برخی عناوین دروس به صورت زیر قابل ارایه است.

 ی، مبانعمومی ، فیزیک، شیمیعددی کامپیوتر، محاسبات نویسی، برنامهدیفرانسیل ، معادالتریاضی

، مواد، اقتصاد عمومی ، علممصالح ، مقاومت، استاتیکصنعتی کشی، نقشه، اقتصاد مهندسیبرق مهندسی

لید، تو و کنترل ریزی، برنامهصنعتی واحدهای ریزی، طرحکار و زمان ، ارزیابییابیو هزینه حسابداری اصول

و  احتماالت تولید،  تئوری هایدر عملیات، روش ، تحقیقآماری کیفیت ، کنترلپروژه کنترل، هاموجودی

 اه، کارگجوش عمومی ابزار، کارگاهماشین ، کارگاهدقیق گیریاندازه ، آزمایشگاه، آمار مهندسیآن کاربردهای

  گریریخته

مقاطع تحصاایلی 

 هاو گرایش

 گرایش ایمنی صنعتی کاردانی:

 ایمنی صنعتی ، تکنولوژی صنعتی، هابرنامه ریزی و تحلیل سیستم، تولید صنعتی :کارشناسی

های سیستم ،مدیریت نوآوری و فناوری ،های سالمتسیستم ،هابهینه سازی سیستم کارشناسی ارشد:

، مدیریت سیستم و بهره وریهای کالن،  مدلسازی سیستم ،مدیریت پروژه، لجستیک و زنجیره تامین ،مالی

 آینده پژوهی

 مهندسی صنایع دکتري:
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 )ادامه( مهندسی صنایع

 هاي شغلیفرصت

های کاری که تلفیقی از مدیریت و مهندسی است. از مهم ترین زمینه مهندس صنایعحوزه کاری 

:توان به موارد زیر اشاره کردمهندس صنایع با آن درگیر است می   

های جهانی از مهندسی شیمی، هایی در رقابتمهندسان تولید در راستای کسب مزیت: مدیریت تولید

گیرند تا مسایل طراحی توسعه و اجرای مهندسی مکانیک و اقتصاد همراه با مهندسی صنایع بهره می

 .عملیات سیستمهای تولیدی پیشرفته را به طور موثر حل کنند

 ید های خدماتی تاکوکنترل تولید، توزیع وسیستم : این زمینه بر روی طراحیهاي تولیديسیستم

 .باشددارد و شامل طراحی کارخانه، طراحی حمل ونقل، برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی می

 ای : مهندسی مالی برای کسانی که مایل به کار بانکداری، مدیریت مالی و امور مشاوهمهندسی مالی

ن زمینه شامل فرایندهای احتمالی بهینه سازی، محاسبات مالی هستند طراحی شده است. آموزش در ای

 .باشدو بازارهای مالی و کاربرد آنها می

 به دلیل رقابت روز افزون بین المللی که توجه به بهبود کیفیت محصوالت و خدمات مهندسی کیفیت :

نی، ی کنوهای تولیدی و خدماترا اجتناب ناپذیر ساخته است و به دلیل پیچیدگی روزافزون سیستم

فیت را های کیامروزه به مهندسانی نیاز است که بتوانند با مفاهیم و ابزارهای فنی و مدیریتی، سیستم

اجرا و هدایت کنند. گرایش مهندسی کیفیت در مهندسی صنایع تالش درجهت تربیت چنین افرادی 

 .وشهای آماری تاکید داردهای کیفیت سازمانی و ردارد. آموزش در این زمینه بر بهبود کیفیت استراتژی

 در چند دهه اخیر این زمینه پیشرفت زیادی صورت گرفته است. دلیل این پیشرفت مدیریت مهندسی :

توان دید. درسطح ملی تالش برای رهبری تکنولوژیکی که از کمبود مواد اولیه، بهره را در سه سطح می

های مهای جدید و مدیریت سیستتکنولوژی شود، توسعهوری پایین و افزایش رقابت بین المللی ناشی می

در سطح صنعت مدیریت بدون مهندسی با مشکل روبرو شده است و نقش  .کندتکنولوژی را ایجاب می

های مهندسی مشهود است. در سطح فردی های مهندسی واطالعات در مدیریت سیستممهم مهارت

 شوند، هر چقدر هم ازنظر فنی قویه میمهندسانی که در نتیجه موفقیتهای فنی شان به مدیریت کشید

 .های مدیریتی آماده نیستندهای مسئولیتباشند، برای رویارویی با پیچیدگی

 این گرایش برای کسانی طراحی شده است که مایل به یادگیری هاي اطالعاتیمهندسی سیستم :

 ستند. عالقه مندان بههای اطالعاتی ومحاسباتی ههای مهندسی و مدیریتی با تاکید بر سیستممهارت

عاتی و های اطالهای مربوط به سیستممهارت های نظیر برنامه نویسی کامپیوتر واین گرایش با توانایی

افزارهای متفاوت، قادرند سیستمهای اطالعاتی را برای کنترل زنجیره عرضه تولید و تجارت آشنایی با نرم

 طراحی کنند.

 )فرآیندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل : مدیریت پروژه )کنترل پروژه

های اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک

گیرد. در واقع کنترل اجزای دقیق و کامل برنامه تدوین شده خاص خود در انجام این مهم کمک می

ری که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی ترین برای پروژه است، به طو

 .فعالیتها، پروژه را به نزدیک ترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند
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 )ادامه( مهندسی صنایع

اهمیاات شااغلی 

 رشته

سووازمان یافته مسووائل و  یتر با مدیریت واحدهای تولیدی سووروکار دارد و با نگرشوومهندسووی صوونایع بیش

با حداقل ورودی مواد، حداکثر خروجی را داشووته باشد. طراحان یک کند تا میمشوکالت کارخانه را تحلیل  

ائل شوند از مسها وقتی مشغول طراحی میواحد صونعتی از مهندسی مکانیک گرفته تا برق و یا سایر رشته 

 ریزی برایاما یک مهندس صنایع هنگام برنامه ،نندماوری و سوایر مسوائل غافل می  اقتصوادی، افزایش بهره 

کاری توان بیکند که چگونه میکارگران زیاد و ماشین آالت بسیار به این مساله توجه می باای اداره کارخانه

ه محصول کارخان همچنین،ماشوین آالت را به حداقل رساند و از نیروی انسانی نیز بهترین استفاده را کرد و  

 .عات را داشته و نگهداری و تعمیرات ماشین آالت نیز به بهترین نحو انجام بگیردترین ضایکم

 توانمندي
دید درس ریاضیات ج ویژهبهدانشجویان رشته مهندسی صنایع باید در دو درس ریاضی و فیزیک قوی باشند. 

 شود.که آمار و احتماالت این درس تاحدی به مهندسی صنایع مربوط می
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 مهندسی کامپیوتر

 کلیات

پردازد و در دنیای امروز رشووته مهندسووی کامپیوتر به طراحی و سوواخت اجزای مختلف کامپیوتر می 

این دوره تربیت کارشوناسوانی است که در زمینه    اهمیت و کاربرد بسویار زیادی یافته اسوت. هدف از  

افزاری جدید، بررسی و شناخت های سختمجموعهها و اندازی دسوتگاه تحلیل، طراحی، سواخت و راه 

توسعه فعالیت  یابی و تعمیر و اصالح وافزاری موجود، نگه داری، عیبافزاری و نرمسخت هایمجموعه

و ... همه مفاهیمی هستند  سوازی، فرآوری، پردازش، سونجش، آموزش، ویرایش  کنند. طراحی، شوبیه 

افزاری کامپیوتر انجام های نرمدر برنوامه  زموان ممکن  ترین مودت کوه بوا بواالترین دقوت و در کوتواه     

 شوند.می

هایی که مهاارت 

 آیدبه دست می

  هاکارگیری آنهای جدید و بهافزارسختها و افزارنرمبررسی و شناخت 

 تدوین  های صنعت، خدمات وافزاری بخشافزاری و سختبررسی کمبودها و نیازهای نرم

  رفع کمبودها تعیین ابزار و نیروی انسانی الزم برای ها، امکان سنجی،نیازهای آن

  ی و ارائه راه حل افزارسختی و افزارنرمهای کوچک و متوسط تجزیه و تحلیل سیستم

 هامناسب برای اجرای آن

 های اجرایی زاری و تولید طرحافی و سختافزارنرمهای کوچک و متوسط طراحی مجموعه

 هابرای آن

 هامپیوتری، نصب، آزمایش و آموزش آنهای کااجرای طرح 

 ایی خطاها، رفع خطاها و افزودن شناس افزاری شاملهای نرمداری سیستمپشتیبانی و نگه

  هاامکانات جدید به سیستم

 هاهای کامپیوتری و رفع عیبیابی کامپیوترها و سیستمعیب 

  هاکارگیری آنشناسایی فنون جدید طراحی و ساخت کامپیوتر و ارزیابی و به 

توضاایحات دوره 

 تحصیل

افزار ( نرم0ی کامپیوتری ها( معماری سیستم4دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر دارای چهار گرایش: 

ی تمرکز هاتوانند از گروهها میباشد. که هر یک از این گرایشمی ( فناوری اطالعات5( رایانش امن و 6

امنیت  (5هوش مصنوعی  (6ی کامپیوتر هاشبکه (0ی مجتمع هاسیستم (4تخصصی هشت گانه –

ی هاسیستم (8الگوریتم و محاسبات و  (6ی افزارنرمی هاسیستم (7ی کامپیوتر هابازی (4رایانه 

 اطالعاتی، جهت گذراندن دروس تخصصی اختیاری استفاده نمایند.

مقاطع تحصاایلی 

 هاو گرایش

 افزارسخت ،افزارنرم کاردانی:

 ، رایانش امن و فناوری اطالعاتافزارنرمی کامپیوتری، هامعماری سیستم کارشناسی:

ی ها، شبکهافزارنرمی کامپیوتری، هوش مصنوعی و رباتیکز، هامعماری سیستمکارشناسی ارشد: 

 و محاسبات هاکامپیوتری، رایانش امن، الگوریتم

 شبکه و رایانش هوش مصنوعی،، های کامپیوتریمعماری سیستم و الگوریتم، افزارنرم ي:دکتر
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 )ادامه( مهندسی کامپیوتر

 هاي شغلیفرصت

 افزارمهندس نرم 

 متخصص امنیت شبکه 

 تحلیل گر سیستم 

 طراح گرافیک 

  طراح شبکه 

 مدیر شبکه 

 کارشناسان پایگاه داده 

 پشتیبان فنی کامپیوتر 

 انفورماتیک پزشکی  

اهمیاات شااغلی 

 رشته

شدن اطالعات و ارتباطات شده است، رشته روز و رشته آینده است تا رشته کامپیوتر که باعث جهانی 

سال دیگر در کشورهای پیشرفته مردم همان قدر که بر نیروی برق  42 شود تاجایی که پیش بینی می

وابسته هستند به شبکه اینترنت وابسته خواهند شد. با توجه به توضیحات گفته شده روند رو به رشد 

التحصیالن این رشته فراهم کامپیوتر در زندگی روزانه اشتغال و موقعیت کاری برای فارغاستفاده از 

– های تولیدکننده قطعات، مراکز صنعتیافزار، شرکتهای تولیدکننده نرماست تا در قالب شرکت

وجه مشغول به کار شده و فعالیت کنند. با ت ...  ها و موسسات خدماتی، مراکز آموزشی وتولیدی، شرکت

به پیشرفت کند ایران نسبت به جامعه جهانی کامپیوتر در سالهای اخیر نیاز به مهندسین خالق و کوشا 

 .شوددر این زمینه کامالً احساس می

 توانمندي

باید همیشووه اطالعاتش به روز بوده و به دنبال  مهندس کامپیوتررشووته رایانه رشووته پویایی اسووت و  

کوشووی و پشووتکار، مهندس رایانه باید پایه ریاضووی و  وه بر سووختفراگرفتن مطالب جدید باشوود. عال

 های ابتکاری برخوردار باشد.فیزیک قوی داشته و از خالقیت خوبی برای حل مسائل را از راه
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 مهندسی برق

 کلیات

، الکتریسیتهاست که به مطالعه و کاربردهای مرتبط با  مهندسیای از زیرمجموعه مهندسی برق

توان مهندسی برق را به دو قسمت عمده بررسی و طراحی پردازد. میمی الکترونیکو  الکترومغناطیس

های الکترونیکی برای پردازش و انرژی الکتریکی و بررسی و طراحی سیستم تبدیلو  انتقالهای سیستم

 و نظایر آن تقسیم کرد.  رهارادا، مدارهای مجتمع، های مخابراتیسامانه، هارایانهانتقال اطالعات نظیر 

که به هایی مهارت

 آیددست می

 تحقیق، طراحی و توسعه ابزار و تجهیزات مربوط به صنعت برق 

توضاایحات دوره 

 تحصیل

دروس این رشته در قالب واحدهای درسی عمومی، پایه، اصلی، تخصصی الزامی و تخصصی اختیاری ارائه 

کارشناسی عبارتند از: معادالت دیفرانسیل، الکترومغناطیس، شود. بعضی دروس این رشته در مقطع می

 های الکتریکی، تجزیه و تحلیل سیگنال و ...ریاضی مهندسی، الکترونیک، مدار، ماشین

 ها و مقاطع  گرایش

 تحصیلی

 کاردان فنی برق با دو گرایش الکترونیک و قدرتکاردانی: 

  کارشناسی: الکترونیک*، مخابرات، کنترل و قدرت

یک های الکترونهای میکرو و نانو الکترونیک، سیستمکارشناسی ارشد: مدارهای مجتمع الکترونیک، افزاره

ای ههای الکتریکی، برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای قدرت، الکترونیک قدرت و ماشیندیجیتال، سیستم

 کنترل، مهندسی مکاترونیک  انرژی، مخابرات میدان و موج، مخابرات سیستم، مخابرات امن و رمز نگاری،

 دکترای تخصصی: کنترل، قدرت، مخابرات سیستم، مخابرات میدان و موج، الکترونیک

 هاي شغلیفرصت

 های مختلف خصوصی و دولتی های ارتباطات، صنایع، نیرو، نفت، دفاع و سازمانفعالیت در وزارتخانه 

  صنایع مختلف مانندتحقیق، طراحی و توسعه ابزار و تجهیزات الکترونیکی در: 

  ایموبایل، رادیو، تلویزیون و ارتباطات ماهواره  –مخابرات و ارتباطات 

 اههای خودپرداز بانککامپیوتر خانگی، لپ تاپ، کامپیوترهای جیبی و ماشین – ایارتباطات داده 

 آکوستیک، اپتیک، فیزیک و فناوری نانو –های علمیپژوهش 

 ی و آزمایشگاهی های پزشکدستگاه ،وسایل پزشکی 

  ی تسلیحاتی هاارتباطات، ناوبری و سیستم –نظامی 

  های هوانوردی و ارتباطی رادار، سیستم –هوا و فضا 

  سنجهای ردیابی و مسافتهای الکترونیکی خودرو، سیستمسیستم –حمل و نقل 

  مانند وسایل آشپزخانه  –لوازم خانگی 

  های منطقی قابل برنامه ریزیماشین آالت صنعتی و کنترل کننده –ساخت و تولید 
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 )ادامه( مهندسی برق

اهمیاات شااغلی 

 رشته

های الکترونیکی و افزایش نیاز به انتقال و و سرعت پیشرفت افزاره انرژی الکتریکیفراگیرتر شدن استفاده از 

ت های مهندسی و صنعپرتقاضاترین زمینه ترین وتر اطالعات، مهندسی برق را به یکی از مهمپردازش سریع

های شغلی زیادی برای مهندسین امروزه با توسعه صنایع کوچک و بزرگ در کشور، فرصت .تبدیل کرده است

برق فراهم شده است. در هر جا که یک مجموعه عظیم از صنعت مهندسی مثل کارخانه سیمان، خودروسازی، 

  .یک مهندس کنترل ضروری استوجود داشته باشد، حضور  ذوب آهن و ...

 توانمندي

گر داشته باشد. همچنین به کار با وسایل برقی عالقه داشته باشد دانشجوی برق باید ذهنی خالق و تحلیل

شویم که در ریاضی و فیزیک قوی هستند، اما در کارهای عملی چون گاهی اوقات با دانشجویانی روبرو می

های ذهنی و های مهندسی مناسب نیستند و بهتر است رشتهرشتهضعیف اند. چنین دانشجویانی برای 

داشتن ضریب هوشی باال و تسلط کافی بر ریاضیات، فیزیک . انتزاعی مانند ریاضی یا فیزیک را انتخاب کنند

 .های ورود به این رشته استو زبان خارجی از ضرورت
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 مهندسی مکانیک

 کلیات

از علم فیزیک اسوت که با اسوتفاده از مفاهیم پایه علم فیزیک و ریاضی به بررسی   رشوته مکانیک بخشوی   

مهندسووی مکانیک تا حدودی با علم مکانیک تفاوت . اما پردازدمی هاحرکت اجسووام و نیروهای وارد بر آن

 گشووتاورها و شووکل حرکت ،علم مکانیک به تحلیل حرکت و عوامل ایجاد کننده حرکت مانند نیروها. دارد

 .هم بیاموزدهنرها را برخی  عالوه بر دانش و اطالعات بایدیک مهندس مکانیک  .پردازدمی

هایی که به مهارت

 آیددست می

 آالت تولیدی تمامی صنایع(، لوازم ها )اعم از ماشینآالت و قطعات آنطراحی و ساخت تمامی ماشین

 ،خانگی و تجهیزات پزشکی

 و تغلیظ آالتماشین ساخت ،و هوایی دریایی زمینی، نقل و حمل تجهیزات و وسایل ساخت و طراحی 

 هایکارخانه و هاپاالیشگاه کنترلی و مکانیکی هایمواد، باالبرها، آسانسورها، سیستم بازیافت

 بازوهای ها،روبات ساخت متحرک، هایپل و اژدر راکت، تانک، مانند دفاعی شیمیایی،تجهیزات

 تولید. هایسیستم و مکانیکی

توضاایحات دوران 

 تحصیل

واحد اسوت که در قالب دورس عمومی، پایه، اصلی، تخصصی و اختیاری،   450سورفصول دروس این دوره   

، ، ارتعاشاتعلم مواد، دینامیک، اسوتاتیک ، نقشوه کشوی صونعتی   شوود.  کارگاه، پروژه و کارآموزی ارائه می

و... از دروس  یریت و کنترل پروژهمد، مکانیک سیاالت، ترمودینامیک، ریاضوی مهندسوی  ، مقاومت مصوالح 

 اصلی و تخصصی این رشته است.

ها و مقاطع گرایش

 تحصیلی   

  ساخت و تولیدو مکانیک  ،حرارت و سیاالتمکانیک  ،طراحی جامداتمکانیک  کارشناسی:

طراحی ، سیستم محرکه خودرو، تبدیل انرژی، طراحی کاربردی، تولیدو ساخت کارشناسی ارشد: 

ی، طراحی و ساخت خودروهای نظام، مواد مرکب، سازه بدنه خودرو، دینامیکی خودروی هاسیستم

 های انرژی، نانومکانیکبیومکانیک، مکاترونیک، مهندسی پزشکی، سیستم

 ساخت و تولید ،تبدیل انرژی ،طراحی کاربردی دکتري:

 هاي شغلیفرصت

 ها آالت و قطعات آنطراحی و ساخت تمامی ماشین 

 تصفیه و انتقال هایسیستم و تجهیزات ساخت و طراحی  

 باالبرها و آسانسورها ، هاساختمان سرمایشیو  گرمایشیراحی و ساخت تاسیسات ط 

 و هوایی دریایی زمینی، نقل و حمل تجهیزات و وسایل ساخت و طراحی 

 راکت تانک، مانند دفاعی تجهیزات ساخت 

اهمیاات شااغلی 

 رشته

مهندسوی مکانیک در هر مجتمع و کارگاه صنعتی امری ضروری است و با  رشوته  دانش آموختگان  حضوور 

های عرصه واردمکانیک بیش از پیش  انمهندس ،کشوور  گذشوته سوال   های صونعتی چند توجه به حرکت

 ها فراهم است.امکان رشد و ترقی آن د به همین دلیل،انشده یصنعت

 توانمندي

استعداد و  ،ضی و فیزیک قوی بوده و همچنین از هوشدانشوجوی مهندسوی مکانیک باید در دو درس ریا  

در  بایدرشووته خود  شوورایط مربوط بهیک مهندس مکانیک بنا به  .قدرت تجسووم خوبی برخوردار باشوود. 

 جسوومی و روحی برایتوانایی  دارای ها مشووغول به کار گردد در نتیجه بایدهای تولیدی و کارخانهمحیط

 .خشن و دور از شهر باشد ،صدا و پرسر ،های شلوغدر محیطکار 
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 مهندسی عمران

 کلیات

های گوناگون عمرانی در هدف این رشوووته تربیت نیروهای متخصوووصوووی اسوووت که بتوانند در پروژه 

آوری، دفع فاضووالب و ... ها و بناهای آبی، جمعسووازی، سووازه سووازی، پلهای سوواختمانی، راهزمینه

اجرا را بر عهده گیرند.هرچیزی که به آبادی یک کشور باز مسوئولیت طرح، محاسبه، اجرا و نظارت بر  

های مقاوم در مقابل های مخابرات، سووواختمانگردد، مانند سووود، فرودگاه، جاده، برج، تونل، دکلمی

های برق و مصوالح سبک، ارزان و با کیفیت مناسب برای ساخت و ساز،  زلزله، سویل و آتش و نیروگاه 

 گیرد.رار میدر زمینه کار مهندس عمران ق

هایی که مهاارت 

 آیدبه دست می

 های فاضالب های ساختمان، پل، برج، تونل، راه، سیلو و یا شبکهمهارت طراحی و اجرای نقشه 

 های فنی و اجرایی، اقتصادی ساخت و سازهاآشنایی و رعایت جنبه 

توضاایحات دوره 

 تحصیل

واحددروس  00 گذراند که شوواملمیواحد درسووی را  450آموختگان در مقطع کارشووناسووی  دانش

واحد دروس اصولی و تخصوصوی است که به صورت کلی در زمینه     76 و پایهواحددروس  06 عمومی،

واحد دروس اختیاری که در  66باشوود. در نهایت نیز می ی مختلف مهندسووی عمرانهاپایه از شوواخه

 هاعالقه یکی از این زیرشاخه چهار دسته اصلی زیرشاخه عمران طبقه بندی شده و دانشجو متناسب با

 را به عنوان شاخه فرعی مورد بررسی و مطالعه قرار هارا به عنوان شواخه اصولی انتخاب و سایر شاخه  

دهد. واحدهای مذکور از تنوع بسویار زیادی برحوردار بوده و تنوع واحدها به صورت آزمایشگاهی و  می

 باشد.می نیز تئوری )عددی(

مقاطع تحصاایلی 

 هایشو گرا

های بتنی، سد و شبکه، عمران روستایی، سازی، زیرسازی راه،  ساختمانآب و فاضوالب، راه  کاردانی:

 بردارینقشه، فتوگرامتری، کارتوگرافی، کارهای عمومی ساختمان

)این گرایش امروزه به سبب عدم استقبال در سطح های آب و فاضالب گرایش شوبکه  :علمی کاربردی

 شود(کشور ارائه نمی 

 .نقشه برداری –، عمران عمران –عمران  کارشناسی پیوسته:

ساختمان، عمران  –آب، عمران  –عمران، عمران  –اجرایی، عمران  -عمران کارشاناسی ناپیوسته: 

اجرایی در سطح کشور  –نقشه برداری )با توجه به بخش نامه جدید وزرات علوم تنها رشته عمران  –

 منسوخ شده است(. هاوجود داشته و مابقی گرایش

 ، آب*برداری، عمراننقشه کارشناسی:

ی هاسوووازهووتکنیک، راه و ترابری، مدیریت منابع آب، آب ئسوووازه، زلزله، ژ کارشااناساای ارشااد: 

ی دریایی، حمل و نقل، مدیریت سووواخت، محیط زیسوووت، هاهیودرولیکی، سوووواحلبنوادر و سوووازه  

 ی هوشمندهاساختمان

ی هابنادر و سازه ی هیدرولیکی، راه و ترابری، سواحلهاسوازه  ونیک، آب وتکئسوازه، زلزله، ژ  دکتري:

 دریایی، مدیریت منابع آب، حمل و نقل، مدیریت ساخت، محیط زیست
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 )ادامه( مهندسی عمران

 هاي شغلیفرصت

 :طراحی و ساخت بسیاری از کارهای عمرانی مانند

 هاراه 

 ها  پل 

   سدها 

 سکوهای نفتیهای دریایی برای سازه 

 های هواپیما آشیانه 

 های مسکونی مقاوم در مقابل زلزلهخانه  

 های حمل و نقل زمینی و هواییمدیریت و طراحی سیستم 

 های انتقال آب و بهره برداری از منابع آبمدیریت و طراحی سیستم 

 های کالن   ها و زیرساختهای نوین مدیریتی در پروژهارائه سیستم 

 

اهمیاات شااغلی 

 رشته

مهندسوی عمران از جمله مشواغلی اسوت که هدف آن کاربرد علم در ایجاد سوازندگی و عمران است.     

 آهن، راه جاده، فرودگواه،  سووود، گردد مواننود  یعنی هرچیزی کوه بوه آبوادی یوک کشوووور بواز می     

برق   یروگاههاین لرزه، سیل و آتش وینزم های مقاوم در برابری مخابراتی، ساختمانهادکل تونل، برج،

مهندس عمران قرار  و مصووالح سووبک، ارزان و با کیفیت مناسووب برای سوواخت و سوواز، در حیطه کار 

کارآمد عمران نیاز داریم تا عالوه بر  هوای عمرانی بوه یوک مهندس   گیرد. برای آغواز تموامی پروژه  می

هندسی نیز عمل کند. چون اقتصوادی بودن یک اصل در م  های فنی و اجرایی، اقتصوادی رعایت جنبه

 .عمران است

 توانمندي

های ریاضوووی و فیزیک برخوردار باشووود. همچنین توان داوطلوب بواید از توان و دانش برتر در زمینه  

جسوومی، قدرت تجزیه و تحلیل، قدرت تجسووم و دقت کافی در بسوویاری از مسووائل را داشووته باشوود.  

و فعالیت نسووبتا زیادی را  های شووهری بودههای عمرانی در خارج از محیطبسوویاری از کارها و طرح

مند به کارهای عمرانی بوده،، توان ایجاد ارتباط با سایرین و طلبد، لذا داوطلب این رشته باید عالقهمی

 ی پرجمعیت را داشته باشد.هاتوانایی کار در محیط
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 دانشکده هنر

 
 یعنی کشور سطح در هنر های رشته بهترین از رشته دو دارای اکنون هم و سیستا 4622 سال در دانشکده هنر

 در هاهرشت این است ذکر به الزم. است کارشناسی مقطع در نمایشی ادبیات و دیجیتال هنرهای و تلویزیون رشته

 .باشند می دایر سیما و صدا دانشکده و تهران دانشگاه در صرفا دامغان دانشگاه از غیر به کشور سطح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اند.ها با ستاره مشخص شدهشوند، در جدول معرفی رشتههایی که در دانشگاه دامغان پذیرفته میگرایش* 
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 تلویزیون و هنرهاي دیجیتالی

 کلیات

ای بسیار فراگیر است که مخاطبان زیادی در سنین و اقشار مختلف دارد. بنابراین، تلویزیون رسانه

سازان و متخصصان این رسانه اهمیت بسیاری دارد. هدف این رشته پرورش تربیت و آموزش برنامه

 های مختلف تلویزیونی است. افرادی مسلط به علوم بصری و فنون طراحی و تولید برنامه

هایی که مهاارت 

 آیددست می به

 شناسی و تاریخ انیمیشنشناسی، مخاطبتسلط به ارتباطات، مردم 

  آشنایی با هنر، عکاسی و هنرهای دیجیتالی، انیمیشن دیجیتالی، گرافیک دیجیتالی، تدوین

های تصویری و تاریخ تلویزیون و فناوری دیجیتالی، کاربرد رایانه در فیلم و تلویزیون، رسانه

 شناسی هنرهای دیجیتالیهای بصری دیجیتالی، زیباجلوههای جدید، رسانه

 آشنایی با فلسفه، پژوهش و نگارش در تلویزیون، قصه در ادیان، فلسفه هنر 

توضاایحات دوره 

 تحصیل

( و اصلی و 68) (، پایه00) واحد در قالب دروس عمومی 454در کل دوره کارشناسی  کارشناسی:

ای عبارتند از کارگاه انیمیشن گرایش انیمیشن رایانهباشند. دروس تخصصی ( می57) تخصصی

انیمیشن دو بعدی، موسیقی و انیمیشن، انیمیشن سه بعدی، نویسندگی برای انیمیشن،  ،دیجیتالی

 پروژه نهایی. 

ای عبارتند از  کارگاه گرافیک دیجیتالی، ژورنالیسم تلویزیونی، دروس تخصصی گرایش گرافیک رایانه

 .نهاییطراحی وب، پروژه 

مقاطع تحصاایلی 

 هاو گرایش

انی کارگرد"و  "تلویزیون و هنرهای دیجیتالی" ،"تولید سیما"های مقطع کارشوناسوی عبارتند از   رشوته 

کارشوناسی تلویزیونی و هنرهای دیجیتالی با دو  . در حال حاضور در دانشوگاه دامغان رشوته   "تلویزیون

 شود.ارائه میای ای و انیمیشن رایانهگرایش گرافیک رایانه

 کنندگی سیما، پژوهش هنرانیمیشن، تهیه کارشناسی ارشد:

 : پژوهش هنردکتري

 هاي شغلیفرصت

 انیماتور 

 گرافیست 

 طراح وب 

 تدوینگر 

 کنندهتهیه 

 توانمندي

آشنا باشد.  بندی تصاویردانشجوی انیمیشن باید طراحی را بخوبی بشناسد و با قوانین حرکتی و ترکیب

مند بوده و اهل مسافرت و عکاسی و موسیقی عالقه دانشجوی این گرایش باید به سینما،همچنین 

 تماشای فضاهای تازه و جدید باشد.

های هنری باید خوب ببیند و نگاهی عمیق و هنرمندانه در اصل دانشجوی این گرایش مثل سایر رشته

کار رسانه، داشتن سواد بصری نیز نسبت به هر چیزی که در اطراف او وجود دارد، داشته باشد. در 

یعنی چشم دانشجوی این رشته باید باسواد باشد. خوب را از بد و مطلوب را از  خیلی مهم است؛

 ها و خطوط را از یکدیگر بخوبی تشخیص دهد.ها، فرمنامطلوب و رنگ
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 هنرهاي نمایشی

 کلیات

تمام هنرهای بشری از جمله نقاشی، ای از قرن بیست و یکم عصر ارتباطات است و تئاتر که مجموعه

رو، ترین راه ارتباط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با دیگری است. از اینموسیقی، شعر و ادبیات است، ژرف

ای پویا در دنیا که شکلی از هنر نمایش نداشته باشد، امری سخت است. یک تئاتر خوب بیش تصور جامعه

های نش تئاتر است. چون وقتی دانش تئاتر محور کار باشد، خالقیتاز وسایل تکنیکی و امکانات، نیازمند دا

 گردد.کند و چه بسا عامل ابداع نیز میهنری و فنی، جای خالی بسیاری از عوامل دیگر را جبران می

هایی مهاارت 

که به دساات 

 آیدمی

 ها و تاریخ ادبیات نمایشی در ایران و جهانآشنایی با سنت 

 هاهای نگارش متون دراماتیک و اجرای آنو شیوه آشنایی با اصول و فنون 

 انتقال مفاهیم فرهنگی با بیانی هنری 

توضاایحات 

 دوره تحصیل

( و 5(، اختیاری )42(، اصلی )00(، پایه )04های عمومی )واحد بوده که در گروه 452تعداد کل واحدها 

 شوند. می ( دسته بندی65تخصصی )

ی، آشنایی با ادبیات کهن  ایران شناسنمایش: تاریخ  نمایش، جامعهی مختلف هادروس مشترک در گرایش

و جهان، آشنایی با هنرهای تجسمی، اصول و مبانی ارتباطات، آشنایی با هنر در تاریخ، آشنایی با ادبیات 

ی، تاریخ  فلسفه، آشنایی با تعزیه، مبانی دکور و صحنه شناسمعاصر ایران و جهان، فرهنگ عامه و تمثیل

یی، مبانی نمایشنامه نویسی، مبانی بازیگری، مبانی نمایش عروسکی، روش تحقیق و تدوین  پایان نامه، آرا

 نمایش در ایران هستند.

و  هاااگرایش

مااقاااطااع   

 تحصیلی

 گردانی نمایش عروسکی، صحنه ،ادبیات نمایشی، بازیگری، کارگردانی کارشناسی:

گردد بازیگری آزمون به صورت تستی و تشریحی برگزار میهای کارگردانی، ادبیات نمایشی، و در رشته

باشند، یم که پس از تصحیح اوراق تستی، از داوطلبانی که با توجه به نمره اکتسابی، مجاز به انتخاب رشته

آزمون تشریحی به عمل خواهد آمد. ضمناً داوطلبان مجازند فقط در دو پروژه عملی شرکت نموده و فقط 

انتخاب رشته نمایند. در حال حاضر در دانشگاه دامغان رشته ادبیات نمایشی ارائه  از همان دو پروژه

 گردد.می

 ادبیات نمایشی، بازیگری و کارگردانی نمایش، سینما، پژوهش هنرکارشناسی ارشد: 

 مطالعات تئاتر، پژوهش هنردکتري: 

هاي فرصاات

 شغلی

 نویسندگی نمایشنامه 

  نویسندگی فیلمنامه سینمایی 

 نویسندگی برای تلویزیون 
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 )ادامه( هنرهاي نمایشی

اهمیت شغلی 

 رشته

حال، . با ایناست جامعه یک و اندیشه ها، فرهنگها، سوگاز شعائر، جشن هنر تئاتر نماد ارزشمندی

 توجه هنوز بههنر  شوند و اینبازار کار نمی جذب رشته این التحصیالناز فارغ بسیاری در عمل متاسفانه

 الزم انشو د خالقیت که رشته مستعد این التحصیلفارغ . اگرچه، یکنیازمند است و معنوی تر مالیبیش

می و ارشاد اسال فرهنگ وزارت مثل تواند در مراکز دولتیبیکار نخواهد ماند و می وقت باشد، هیچ را داشته

 باشد. داشته اجرایی فعالیت آزاد هنری هاییا در گروهشود  صدا و سیما مشغول و سازمان

 توانمندي

کار  یو توانای پذیر بودهانعطاف ، بنابراین هنرمند این رشته تحصیلی فردیاست هنر تئاتر هنری جمعی

 ب وخو نیز باید قلمی نمایشی ادبیات دانشجوی. و نوآور است خالق را داشته و همچنین فردی گروهی

 باشد داشته و جهان ایران و ادبیات ، فرهنگشناسی، جامعهشناسیدر مورد اقتصاد، روان عمیق اطالعات

ان کشد. داوطلبمی ها طولماه روزها و حتی نمایشنامه یک نوشتن باشد چون صبور و با حوصله و همچنین

 نی پویا، مبتکر و خالق داشته باشند.رشته ادبیات نمایشی باید به ادبیات فارسی تسلط و ذه
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 علوم انسانی دانشکده
 

 رسما ارشد کارشناسی مقطع در جزا حقوق و فقه و با جذب دانشجو در رشته 4620علوم انسانی در سال  دانشکده

ورزشی، جغرافیا و حقوق در مقطع  های علومبا اضافه شدن رشته 4624ز در سال کار خود را آغاز کرد و در ادامه نی

ر های دیگر دکارشناسی و مترجمی زبان عربی در مقطع کارشناسی ارشد و در آینده نزدیک با اضافه شدن رشته

 زیرشاخه علوم انسانی بیش از گذشته به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

 

 گروه معارف اسالمی و دروس عمومی

مین استاد در تربیت دانشجو در دروس مربوط به معارف اسالمی و مومی تاروه معارف اسالمی و دروس عوظیفه گ

 سرفصل های دروس عمومی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اند.ها با ستاره مشخص شدهشوند، در جدول معرفی رشتههایی که در دانشگاه دامغان پذیرفته میگرایش* 
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 علوم ورزشی

 کلیات

علوم انسوانی اسوت که از جهات مختلف با علوم پایه و علوم بهداشت و   های علوم ورزشوی یکی از شواخه  

تندرسوتی پیوند یافته و نقش آن در رابطه با توانبخشوی و بهسازی جسمی و روانی افراد جامعه غیرقابل   

ها توسعه عملکرد پردازند که هدف آنمی انکار اسوت. دانشجویان این رشته دانشگاهی به مطالعه دروسی 

حرکتی و ادراکی افراد ورزشوکار و غیر ورزشوکار )از کودکی تا سوالمندی( است. پیشگیری از    جسومانی،  

های قامتی، توانمندی در تحلیل ها، اصووالح ناهنجاریهای ورزشووی و چگونگی مواجه شوودن با آنآسوویب

تی، های حرکعضوالنی حرکات مختلف، آشونایی با بیومکانیک حرکت، آشنایی با رشد و یادگیری مهارت  

های اولیه در ورزش، آشنایی با ها و رویدادهای ورزشی، آشنایی با اصول کمکآشنایی با مدیریت سازمان

های سنجش و ارزیابی فاکتورهای آمادگی جسمانی، آمادگی حرکتی و مهارت حرکتی و ... از دیگر شویوه 

 اهداف این رشته است. 

هاایی  مهاارت 

که به دساات 

 آیدمی

 ای توسعه استقامت، قدرت، انعطاف پذیری و ...آشنایی با علم تمرین بر 

 سازی توسعه فاکتورهای آمادگی جسمانی و کنترل وزنآشنایی با تغذیه ورزشی به منظور بهینه 

 هاهای حرکتی و یادگیری مطلوب مهارتهای اکتساب مهارتآشنایی با روش 

 حرکتی محیط به منظور رشد حرکتی بهتر –سازی ادراکی آشنایی با رشد حرکتی و غنی 

  آشنایی با اصول مربیگری 

 هاهای برطرف نمودن آنهای قامتی و روشآشنایی با ناهنجاری 

 مشاوره علمی و فنی در امور ورزشی 

  های حرکتی، ابزارهای سوونجش آزمایشووگاهی و همکاری در  آشوونایی با سوونجش و ارزیابی مهارت

 ورزشیآزمایشگاه تربیت بدنی و علوم 

 های ورزشیها، رویدادها و سازمانمدیریت باشگاه 

توضاایحااات 

 دوره تحصیل

عملی و انتخابی ارائه  ،عمومی، پایه، نظری واحد است که در قالب دروس 465سر فصل دروس این دوره 

ی شناسآناتومی انسانی، فیزیولوژی انسانی، اصول ومبانی تربیت بدنی، تاریخ تربیت بدنی، آسیب شوود. می

 گیری در تربیتورزشوی، رشود و تکامل حرکتی، فیزیولوژی ورزشوی، یادگیری حرکتی، سنجش و اندازه   

های ورزشووی، مدیریت و طرز اجرای بدن، بهداشووت و ورزش، تربیت بدنی در مدارس، مدیریت سووازمان 

ی ورزشووی،  و... از دورس پایه و تخصووصووی نظری این رشووته اسووت. همچنین شووناسوومسووابقات، حرکت

شجویان این رشته موظف به گذراندن دروس عملی تخصصی همچون آمادگی جسمانی، دو و میدانی، دان

 باشند.های راکتی و ..... میژیمناستیک، شنا، والیبال، بسکتبال، فوتبال، ورزش

مااقاااطااع   

تااحصاایلی و 

 هاگرایش

 گرایشی ندارد. کارشناسی:

ی ورزشی و حرکات اصالحی، مدیریت شناسفیزیولوژی ورزشی، رفتار حرکتی، آسیب کارشناسی ارشد:

 ورزشی، بیومکانیک ورزشی

ی، رفتار حرکتی، ورزشی و حرکات اصالحی،  مدیریت ورزشی، شناسفیزیولوژی ورزشوی، آسیب  دکتري:

 بیومکانیک ورزشی.
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 )ادامه( علوم ورزشی

 هاي شغلیفرصت

  تدریس درس تربیت بدنی و ورزش در مدارس 

 ها و موسسات آموزش عالیورزش عمومی دانشجویان دانشگاه تدریس درس تربیت بدنی و 

 های ورزشی مختلف مربیگری و داوری در رشته 

 های مختلف ورزشی جهت توسعه سطح فعالیت بدنی کارکنانها با سازمانهمکاری 

 های ورزشیها و کاروانسرپرستی تیم 

 اداره و کارشناسی اماکن ورزشی 

 لف علوم ورزشیهای مختمشاوره پژوهشی در حیطه 

اهمیاات شااغلی 

 رشته

باشوود. به منظور ای برخوردار میتربیت بدنی در نظام جمهوری اسووالمی ایران از جایگاه و منزلت ویژه

ها و مراکز آموزش عالی در جهت تربیت از اصل سوم قانون اساسی، دانشگاه 6تحقق بخشویدن به بند  

 ورزند.  نیروی انسانی متعهد و متخصص مبادرت می

کار ها انهمچنین نقش رشته علوم ورزشی در توسعه سطح سالمت افراد جامعه و پیشگیری از بیماری

بدنی علم محور به منظور دسووتیابی به اهداف فردی و گروهی بدون وجود ناپذیر اسووت. انجام فعالیت

 پذیر نیست. کرده در این رشته امکانمشاوران تحصیل

 توانمندي

 رینات ورزشی با اهداف مختلف برای افراد عادی، آسیب دیده و ویژهریزی و تجویز تمبرنامه 

    های ورزشی در ها و پایگاهها، هیئتها و فدراسیونمشواوره و همکاری با موسوسوات آموزشی، سازمان

 ریزی فعالیت بدنی کارکنانبرنامه

  مشاوره و تحلیل وضعیت مربوط به رشد حرکتی در کودکان و نوجوانان 

 های سنی  های حرکتی در کلیه ردهیل وضعیت مربوط به یادگیری و اجرای مهارتمشاوره و تحل 

    ریزی برای اسوووتفاده از ورزش جهت حفظ سوووالمت عمومی، کمک به اصوووالح  راهنموایی و برنواموه

 های قامتی  ناهنجاری

    توانمنودی در طراحی جلسوووات تمرینی بوا اهداف مختلف کنترل وزن، توسوووعه فاکتورهای آمادگی

 های حرکتی و .....یادگیری مهارت جسمانی،

 .غربالگری رشدی و قامتی در کلیه اقشار جامعه به ویژه دانش آموزان 

   های روانی ورزشکاران و های ورزشوی و همچنین شناخت ویژگی شوناخت اثرات روانشوناختی فعالیت

 های روانی  های بهبود مهارتشیوه

 درجات مختلف ملی و بین المللی های مربیگری و داوری درتوانمندی برای اخذ کارت 

   راهنمایی و برنامه ریزی برای آشونایی ورزشکاران به اصول علمی و تکنیکی در کنترل و پیشگیری از

 های ورزشی. آسیب

 های مختلف علوم ورزشیپژوهش و تحقیق در شاخه 
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 جغرافیا

 کلیات

 دگیپراکن زمین، مختلف نواحی و مناطق جغرافیا علم مطالعه روابط متقابل انسان و محیط، مشخصات

 عامل ایجاد خود که محیط و انسووان زمین، و روابط سووطح و انسووانی طبیعی گوناگون هایپدیده

 جغرافیا، تربیت رشووته باشوود. هدفمی فوق یهامتقابل، پدیده روابط و نیز اسووت، انسووانی هایپدیده

 تحقیقاتی، موسووسووات و هادانشووگاه نیاز مورد پژوهشووی آموزشووی، کادر برای تامین کارشووناسووانی

 باشد.می وروستایی شهری هایسازمان

هایی که مهاارت 

 آیدبه دست می

    ی جغرافیایی هاتواند با کسب مهارتمی به دلیل مطالعه انسوان و محیط در این رشوته  دانشوجو

را به نحوه کامل شوووناخته و در مواقع الزم از آن بهره گیرد هیچ علمی به اندازه علوم  هافرصوووت

یادی ی زهارا به دانشجویان خود معرفی نمی کند گستردگی این علم فرصت هاجغرافیایی فرصت

های آن مانند دهد مطالعه سووطح زمین از نظر تمام ویژگیمی را در اختیار دانشووجویان آن قرار 

 ،پوشووش گیاهی ها، دشووتها، منابع آب، شووناخت سووواحل، بیابانها، درهها، رودخانههایناهموار

، حاصل خیزی، سختی و سستی، شوری و شیرینی، جنگلی و زندگی جانوری،  جمعیت، آب وهوا

 علفزاری، خشکی و رطوبت 

 مطالعه در مورد اکولوژی موجودات زنده 

توضیحات دوران 

 تحصیل

    واحد اسوت که در قالب دروس عمومی، تربیتی، پایه، اصلی الزامی و   466سورفصول دروس این دوره

شوووود. فلسوووفه علم جغرافیا، روش تحقیق در جغرافیا، جغرافیای خاک، جغرافیای اختیواری ارائه می 

تواریخی ایران، مخاطرات محیطی، جغرافیای جمعیت، جغرافیای اقتصوووادی، جغرافیای سووویاسوووی   

 فرهنگی، جغرافیای گردشگری، کامپیوتر و... از دروس اصلی و تخصصی این رشته است. جغرافیای

مقاطع تحصاایلی 

 هاو گرایش

)شووهری و  ی(، جغرافیای انسووانیشووناسوو)ژئومورفولوژی، آب و هوا جغرافیای طبیعی کارشااناساای:

 GIS سنجش ازدور ونظامی، کارتوگرافی  –روستایی(، جغرافیای سیاسی 

نظامی،  -ی(، جغرافیای سیاسیشناس)آب و هوا شناسیژئومورفولوژی، اقلیمکارشناسی ارشد: 

ریزی روستایی، جغرافیای پزشکی، جغرافیا و دفاع جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه

مخاطرات محیطی، سنجش  ،)اکوتوریسم( ریزی گردشگری،  طبیعت گردیمقدس، جغرافیا و برنامه

  از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی

ریزی روستایی، ریزی شهری، جغرافیا و برنامهجغرافیای سیاسی، جغرافیا و برنامهدکتري: 

ی، سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیاییشناسژئومورفولوژی، اقلیم   
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 )ادامه( جغرافیا

 هاي شغلیفرصت

  دبیری در آموزش و پرورش و فرهنگسراها 

 سازمان محیط زیست و منابع طبیعی 

 هاها و فرمانداریشهرداری 

 سازمان هالل احمر 

 وزارت راه و ترابری 

 نیروهای مسلح 

 ها )به عنوان مثال حضور ده ساله قالیباف ها و استانداریهای مدیریتی نظیر شهرداریپست

در وزارت کشوور دکتر صدوق ریاست دانشگاه شهید   در شوهرداری تهران و رحمانی فضولی  

 (نماینده مجلس 02بهشتی و دکتر رامشت ریاست دانشگاه اصفهان و بیش از 

 های مختلف با دانش جغرافیا مرتبط هستندهمکاری در  مراکزی که به صورت 

اهمیاات شااغلی 

 رشته

ریزی شووهری در منطقه، برنامه ،مدیریت سوورزمین وهای عمران، آمایش کاربرد این رشووته در حوزه

ها در به یکی از کاربردی ترین دانش آن راهای قدرت تحلیل حوزه و هاشووونواخت اقوام و سووورزمین 

 مانندهایی و سوووازمان هاکه وزارتخانه ایگونه، به نموده اسوووتراهبردی تبدیل  -های مدیریتیحوزه

ا، وزارت کشور، بنیاد مسکن، وزارت مسکن و هها، استانداریها، فرمانداریآموزش و پرورش، شهرداری

از جمله مراکزی ...شوهرسوازی، سوتاد حوادي غیر مترقبه، مهندسوین مشواور معماری و شهرسازی و     

 شوند.و مشغول کار میها جذب هستند که دانش آموختگان این رشته در آن

 توانمندي

های این رشووته زیرا بسوویاری از درسداوطلبان باید از توان جسوومی و روحی الزم برخوردار باشووند   

های شهری، روستایی، ادارات و مسوتلزم سفرهای علمی،  تحقیقات در خارج از محیط دانشگاه محیط 

 های علوم انسانی است.ها اسوت. لذا نیازمند فعالیت و تحرک بیشوتری نسوبت به سایر رشته   سوازمان 

 ها توانمند باشد.طلب باید در آنهایی هستند که داواز درس عالوه بر آن، هندسه و ریاضی
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 حقوق

 کلیات

های داوطلبان گروه علوم انسوانی است. هدف این رشته آموزش و  رشوته حقوق یکی از محبوب ترین رشوته  

ی های کارآموزی قضایتربیت فارغ التحصیالنی است که در عین متعهد و متخصص بودن، پس از پایان دوره

 مختلف کشور در کسوت قضاوت یا وکالت مشغول خدمت بشوند.یا وکالت، در نقاط 

هایی مهارت

که به دسات  

 آیدمی

 آشنایی با قوانین و مقررات 

      شناسی، امور مالی و پزشکی شوناسی، روان آشونایی با مفاهیم اسواسوی فقه و اصوول در اسوالم، جامعه

 قانونی  

توضاایحات 

دوره 

 تحصیل

ی، حقوق اساسی، حقوق مدنی، مبانی علم شناس، جرمو اختصواصی  مقدمه علم حقوق، حقوق جزای عمومی

ای هسووتند که دانشووجویان این رشووته  شووناسووی از دروس پایهاقتصوواد، عربی، مالیه عمومی، مبانی جامعه

 خوانندمی

هااا و گرایش

مااقاااطااع  

 تحصیلی   

 گرایشی ندارد. کارشناسی:

حقوق  -5شناسی* حقوق جزا و جرم -6الملل حقوق بین -0حقوق خصووصی   -4 کارشاناسای ارشاد:   

حقوق  -2حقوق اقتصووواد  -8حقوق محیط زیسوووت  -6حقوق مالکیت فکری  -7حقوق بشووور  -4عمومی 

حقوق تجاری اقتصوووادی بین  -40حقوق ارتباطات  -44معارف اسوووالمی و حقوق  -42تجارت بین الملل 

حقوق اسناد و قراردادهای  -44 حقوق ثبت اسناد و مدارک -45مدیریت ثبت اسوناد و مدارک   -46المللی 

 -42حقوق کیفری اطفال و نوجوانان  -48فقه و حقوق خصووووصوووی  -46حقوق حمل و نقل  -47تجاری 

مدیریت  -00مدیریت نظارت و بازرسووی  -04فقه و حقوق جزا*  -02مدیریت اصووالح و کیفرهای قضووایی 

فقه و  -07های تجاری کتحقوق شووور -04حقوق خانواده  -05حقوق دادرسوووی اداری  -06دادگسوووتری 

 حقوق تجارت الکترونیکی -02اقتصادی  –حقوق مالی  -08حقوق نفت و گاز  -06حقوق اقتصادی 

 -4حقوق بین الملل  -5حقوق نفت و گاز  -6شوناسی  حقوق کیفری و جرم -0حقوق عمومی  -4 دکتري:

 فقه و حقوق جزا -6فقه و حقوق خصوصی  -7حقوق خصوصی 

هاي فرصاات

 شغلی

  وکالت دعاوی دادگستری 

 هامشاور حقوقی بانک 

 هاشهرداری 

 ها  ها و وزارتخانهشرکت 

  سردفتری دفاتر اسناد رسمی 

اهااماایاات  

 شغلی رشته

 فاعد ستم، و ظلم از جلوگیری و عدالت از قضایی، پاسداری محاکم در کیفری و حقوقی دعاوی به رسیدگی

اند نیاز به افرادی نموده پایمال را دیگران حقوق که کسانی علیه دعوی اقامه و او، حق احقاق و مظلوم حق از

 متخصص و واجد شرایط دارد.

 توانمندي

تسوولط به زبان انگلیسووی یا فرانسووه، توانایی اسووتفاده از کتب فقهی، قدرت اسووتنباط باال، آشوونایی کامل با 

 از ملزومووات این رشوووتووه اسووووت. شووونوواسوووی  ادبویووات زبووان فووارسوووی، منطق، عربی و جووامعووه  

جسوارت، قدرت اسوتدالل، خالقیت ذهنی و فن بیان خوب الزمه موفقیت در این رشوته اسووت. در کل باید    

 گفت که نحوه استدالل وفن بیان، ابزار کار یک حقوقدان است.
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 پژوهشکده علوم زیستی

 سسیتا زیستی علوم با مرتبط هایرشته در تحقیقاتی امور انجام منظور به 4622 سال پژوهشکده علوم زیستی در

 مولکولی، و سلولی شناسی زیست پژوهشی گروه هاینام به پژوهشی گروه 5 شامل پژوهشکده این. است گردیده

 شیپژوه هایطرح انجام که است بیوشیمی پژوهشی گروه گیاهی، علوم پژوهشی گروه فیزیولوژی، پژوهشی گروه

 و اعصاب شناسیزیست بنیادی، هایسلول-ترمیمی پزشکی و شناسیزیست زمینه در کاربردی و محور تقاضا

 .دارد اقدام دست در را گیاهی داروهای
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 تاریخ وسعت به شهري دامغان،
 

                  در اشکانی تیرداد و سوم اشک که داشت عظمتی چنان مسیح میالد از پیش سال چهارصد حدود در دامغان

 کرد حفظ را خود اهمیت میالدی اول قرن تا شهر این. نمودند اعالم خود پایتخت را آن میالد از پیش 052 سال

 ترکنزدی واقعیت به نظریه این. اندداده نسبت هوشنگ به را شهر این طرح برخی. بود قومس بزرگ ایالت مرکز و

 و یافتند اسکان است، جاری شمالی هایکوه دره در که علی چشمه رودخانه در اطراف منطقه این مردم که است

 مسیر در مغان از جمعی میالد، از پیش سال چهارصد به نزدیک اند، نوشته کهچنان. آوردند به وجود را مدنیتی

 به آخراالمر در و زمان مرور به و شدهمی نامیده مغان ده منطقه این نخست علت، همین به و گزیدند سکنی رود

 دبای نامیدند.می پیلس هکاتم آن را یونانیان که است صددروازه شهر همان دامغان. است گردیده تبدیل دامغان

 که شده حاصل جاآن از گذارینام این و نداشته دروازه صد شهر این کنند می تصور بعضی چهآن خالف دانست

 . خواندندمی اسم این به را بزرگی شهر هر سابق هایزمان در یونانیان

 هادروازه نگهبان 22 که شهری یعنی است، آمده نانهپات آشوری دوم سارگون کتیبه در( گومش) دامغان کهن نام

 کهدرش دو که داشته ستبری دیوارهای قدری به شودمی گفته. استشده کشیده دیوار کامالا دامغان شهر دور. دارد

 مشهور بارو دیوار به که شودمی دیده هم اکنون هم دیوار آن هایبازمانده. شدندمی رد دیوار روی بر هم کنار از

 خود یتموقع ساسانی پادشاه آخرین یزدگرد، شدن کشته تا و بود اشکانیان زمستانی پایتخت مدتی دامغان. است

 موقعیتی از دامغان دیلمیان و سربداران سامانیان، طاهریان، عباسیان، امویان، حکومت هایدوره در. کرد حفظ را

 . بود برخودار ممتاز

 که،نای دوم است؛ قدیمی بسیار شهری دامغان کهاین نخست شودمی گرفته نتیجه ها،نوشته و نظریات مطالعه از

 اعتبار و اهمیت از دیگر هایفتنه و تیمور، و مغول مانند وحشیانی هجوم اثر در مرور به و بوده آباد قدیم زمان در

 حصار، تپه در کرده،می کاوش دامغان در میالدی 4264 سال از که اشمیت. است آمده در کنونی وضع به و افتاده

 سیوم. نمایدمی شهر این قدمت بر داللت که یافته ساسانیان دوره از آثاری و تاریخ قبل ما اعصار از بزرگی دخمه

 ناییب چند و بوده ایران شمالی شهر ترینبزرگ افاغنه تسلط هنگام تا قدیم از دامغان که آورده خود رساله در گدار

 .دهدمی گواهی دامغان قدمت و عظمت به مانده، محروس و مصون حوادي دستبرد از نسبتاا که

 .است داشته کثیری جمعیت باستان، عهد در دامغان که شودمی روشن خوبی به نیز هاامارت و قرائن بعضی از

 به کس هزار پنج و چهل دامغان در متوکل ایام در: نویسدمی 062 االول ربیع حوادي ضمن االنظار مطارح صاحب

 دهشالم کتاب از خود نعمانیه کتاب در جزائری سید همچنین،. گردید شکافته هم از هاکوه زیر و مردند زلزله علت

 :  کندمی نقل هجری 054 سال حوادي در است زمخشری تالیفات از که

 بیست زلزله آن از دامغان در زلزله و ناگهان دامغان و کاشان قم و اصفهان و نیشابور و طبرستان و جرجان و ری در

: دهدمی شرح چنین السر حبیب در( دردهلی 254 به سال متوفی) خواندمیر. شدند کشته آوار زیر نفر هزار پنج و

 . گشت ویران بلد آن عمارات نصف که شد واقع ایزلزله دامغان در ماتین و اربعین و اثنی سنه در
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 تلف آن از زیادی جمعیت و خراب زلزله علت به 050 و 054 و 062 هایسال در دامغان که روایت سه این اگر

 بخارا از مراتب به وسعت و جمعیت نظر از مخصوصا نظر همه از آن روزی دامغان گفت، توان می باشد درست شده،

 در دقت معد اثر در سال اختالف این و افتاده اتفاق بار یک تنها مذکور وقایع رودمی تصور لیکن بوده، باالتر بلخ و

 . است بوده حادثه وقوع تاریخ ضبط

 زدیکن باید کم دست گردد، هالک جمعیتش هزار پنج و بیست زلزله یک به که شهری کرد اقرار باید این وجود با

است.  ردهک کمک شدنش ویران به نیز شهر این طبیعی موقعیت گذشته، هااین از. باشد داشته ساکن ملیون یک به

 حالت این عکس نیز گاهی افزاید،می هاآبادی و شهرها آبادانی به بودن، راه سر اوقات تربیش که گونههمان چه

 امغاند جغرافیایی خاص موقعیت .است بوده چنین دامغان تقدیر و سرنوشت متاسفانه گفت، باید و افتدمی اتفاق

  ته،گرف قرار سو دیگر از البرز کوه رشته و دیگر سوی از سرسبز های جنگل و سو یک از زیبا کویر حصار در که

 .داردمی وا تعجب به را منصفی و پسند زیبا انسان هر که زده رقم را توصیف قابل غیر طبیعتی

 ارتفاع دریا سطح از متر 4462 شمالی، ثانیه 46 و دقیقه 67 عرض و شرقی ثانیه 06 و دقیقه 45 طول با دامغان

 سمنان شهرستان به غرب از و کویر دشت به جنوب از و البرز هایکوه به شمال از است محدود شهرستان این. دارد

 62 و سمنان شرق کیلومتری 402 در و البرز جنوبی دامنه در دامغان شهر .شاهرود شهرستان به شرق از و

 را دیگر قسمت و دشت را دامغان شهرستان مساحت اعظم قسمت. است شده واقع شاهرود غرب کیلومتری

 سطح از متر 6044 ارتفاع به شاهدار به نام است ایقله شهرستان، این نقطه بلندترین. دهدمی تشکیل کوهستان

 چاه کویر در که دارد ارتفاع دریا سطح از متر 4276 آن، نقطه ترینپست و البرز، کوه رشته از سرتنگه کوه در دریا

 . است شده واقع دامغان جنوب در جام

 شودمی کاسته آن ارتفاع از هم باز کویر دشت سمت به جم، چاه از که است جنوب به شمال از دامغان دشت شیب

 ی،شناس زمین نظر از. کندمی جدا کویر دشت از را دامغان دشت یا چاله جنوب، در واقع ارتفاع کم هایکوه کهاین تا

 شیست، شامل ساختی زمین تشکیالت این. است پرکامبرین دوره به مربوط دامغان منطقه تشکیالت ترینقدیمی

 . باشد می دگرگونی هایسنگ دیگر و گنیس

 آن رعایت که دارد وجود شرقی شمال و غربی جنوب جهت با متعددی هایگسل دامغان شمالی هایکوهستان در

 مستقل چاله یک در دامغان خالصه، .است الزم زلزله وقوع احتمال خاطر به تاسیسات دیگر و هاساختمان ایجاد در

 زارنمک ترینبزرگ از قسمتی) کویر دشت را آن جنوب و البرز هایکوه را آن شمال که شده واقع ساختی زمین

 . است گرفته فرا( جهان و ایران

 هس دارای که گفت توانمی تقریبا جنوب در کویر دشت و شمال در ارتفاعات وجود به توجه با دامغان شهرستان

 کوهپای در معتدل و خشک منطقه و شمال در کوهستانی سرد تا معتدل و خشک نیمه منطقه. است اقلیمی تیپ

 کلیماتولوژی، ایستگاه هواشناسی آمار موجب به .جنوب در کویری و گرم تا معتدل خشک منطقه و دامغان شهر و

 ل،مثا عنوان به باشدمی متفاوت دیگر سال به سالی از و است مترمیلی 402 این منطقه ساالنه بارش متوسط مقدار

 بارش مقدار دامغان، دشت شیب و توپوگرافی به توجه با. است داشته بارش متر میلی 628 بر بالغ 4640 سال
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 هحاشی ساالنه بارش متوسط مقدار که به طوری یابد،کاهش می کویر دشت و دشت سمت به ارتفاعات از ساالنه

 .رسدمی مترمیلی 422 حدود به کویر دشت

 50 دما مطلق حداکثر میانگین و است گرادسانتی درجه 07 حدود هوا، دمای میانگین مزبور ایستگاه آمار اساس بر

    40:62 ساعت و درصد 72 صبح 7:62 ساعت مذکور ایستگاه در هوا نسبی رطوبت و باشدمی گرادسانتی درجه

 در معتدل و زمستان در خشک و سرد نسبتا هوای و آب دارای توانمی را دامغان بنابراین،. است درصد 54 برابر

 شاورزیک فراورده ترینمهم که پسته درخت پرورش برای هوایی و آب شرایط این که است ذکر قابل. دانست تابستان

 .است مناسب نیز رود،می شمار به جهان حتی و ایران مرغوب بسیار هایپسته جزو و شهر این

 استان نقاط سایر با وزش، زمان و شدت نظر از چه و سرعت نظر از چه بادها، تنوع دلیل به دامغان شهرستان

 ار اقتصادی و اجتماعی طبیعی، عوامل از بسیاری شهر این در باد مساله که طوری به داشته، فاحشی هایتفاوت

 فصل در اما دارد، جریان سال فصول تمام در باد وزش شهرستان دامغان، در. است داده قرار خود الشعاع تحت

 سوی از دامغان غالب بادهای جهت که است توجه قابل. رسدمی خود حداکثر به شدت و سرعت نظر از تابستان

 و بسطام راجی، چالو، شهریاری، آریانه، تورانه، بادهای آن، بر عالوه. است شرق جنوب و جنوب به غرب شمال

 .دارند جریان شهرستان این در معین فصول در و مختلف جهات در کویری

 هب هاآن از بعضی قدمت که شده ساخته قدیمی بازرگانی و بهداشتی آموزشی، متبرکه، بناهای دامغان شهر در

 ،هستند زیبا رفته کار به هنر و سبک لحاظ از کهآن ضمن کاروانسرا، عمومی، حمام مدرسه، مسجد، رسد: می هاقرن

 سبب ار شهری اقتصاد از دور توزیعی نه و بیهوده تمرکزی نه که اندشده بنا یکدیگر از فواصل در و هماهنگ به طور

 دامغان ر،دیگ عبارت به است. برخوردار زیبایی و مناسب بسیار بافت از دامغان قدیمی بخش نیز لحاظ این از و شوند

 انددهآور وجود به را فضایی و اندشده هماهنگ یکدیگر با اشفرعی و اصلی هایپیکره که منسجم است بوده شهری

 و آموزشی امور و مذهبی مراسم انجام و تولیدی کارهای نیازهای پیرو هم و تاریخ تابع هم و اقلیم تابع هم که

 تا مدارس از و بهداشتی تا مذهبی از) عمومی خدمات خاص بناهای به مجهز یک هر شهر، محالت و بوده خدماتی

  .است بوده( هادکان

 ستا این کشور، شهرهای دیگر حتی و سمنان استان شهرهای دیگر به نسبت دامغان، قدیمی بخش هایویژگی از

 سر از و بگذرند آن میان از آب هایجوی که یابیدنمی را فراخ گذرهای و ها کوچه دامغان جز شهری هیچ در که

 این به پیش دهه دو از کم، دست اما .کند عرضه رهروان به را خود آن، هایشاخه یا و درختی حیاطی، هر دیوار

 در را آن هماهنگ توسعه و زده دامن آن دگرگونی به که هست و بوده رویدادهایی شاهد دامغان شهر طرف،

 . اند داده قرار نو راستاهای

 الب،ج بسیار قدیمی تجاری فرهنگی و و متبرکه بناهای و خود خاص سبک داشتن با دامغان این، در شهر بر عالوه

 با ،دست پایین کویری و دشتی مناطق در هم و دست باال کوهستانی مناطق در هم توریستی، هایجاذبه عنوان به

 هتوج مورد توریستی، هایمحل عنوان به تواندمی که دارد وجود امکاناتی و مناظر متفاوت، اندازهایچشم و  اقلیم

 ییالقی و کوهستانی مناطق در آن زیبای بسیار طبیعی مناظر با علی چشمه مثال، عنوان به. گیرد قرار تریبیش
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 از ماه هفت حدود برای اطراف مناطق و شهر ساکنان عمومی گاهتفرج که( البرز کوه رشته در) دامغان شمال در

 نداشت ضمن که دامغان جنوبی دشتی نواحی و رودمی شمار به منطقه این توریستی جاذبه های از باشد،می سال

 .جم اهچ کویر یا قلی علی حاج کویر: مانند است برخوردار جالبی بسیار طبیعی شرایط تنوع از خشک، هوای و آب
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