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 گفتارپیش

اند و بسیاری از جوانان خواهان ورود به دانشگاه و دانشگاه و دانشگاهیان همیشه نماد فرهیختگی بوده

متاسفانه دو مشکل عمده در این راستا به چشم حال، در جامعه ما دست یافتن به یک زندگی علمی هستند. با این

ارتباط و مستقل از مشکل نخست نیست، ورود به دانشگاه زدگی است؛ و دومی که در واقع بیآید. نخست، مدرکمی

های فردی است. به همین دلیل، بازار ناخوشایندی در ترغیب بدون شناخت کافی از عالیق، استعدادها و توانمندی

ها و کنکورهای آمادگی شکل ها، کالسها، جزوهشان برای استفاده از انواع کتابهاین و خانوادهو تشویق جوانا

ها حتی وارد حریم نوزادان چند ماهه هم های بیبی انیشتن و مانند ایندیگرفته است که این روزها در قالب سی

 ها واستعداد و عالیق خود و نیز الزمه دو سویه نسبت به اگاهی و شناخت با که، اگر دانشجوشده است. در حالی

واهد تردید تغییر مثبت معناداری خبی و کیفیت دانشگاه بازده انتخاب رشته نماید، های دانشگاهیهای رشتهویژگی

یم با اهدکوشی کتابچهرو، در این خواهند بود. از این توانمندتر یافت، چرا که دانشجویان افرادی با انگیزه، عالقمند و

های تحصیلی )مقطع و گرایش تحصیلی( آن به شما عزیزان، که نه تنها ها و رشتهمعرفی دانشگاه دامغان، دانشکده

ها و عالیق خود تان که امید و افتخار این سرزمین هستید، کمک نماییم با استعدادها، توانمندیهایامید خانواده

 ا و انتظارات خود، آینده خود و این مرز و بوم را رقم بزنید. ای متناسب آرزوهآشنا شوید تا با انتخاب رشته

دلی افرادی کاری و همبا هم 0452به شماره ثبت ( این کتابچه در شرکت صد دروازه دانش )سهامی خاص

ماده آدوستان عزیز به ترتیب نقشی که در اند. در ادامه با این آماده شده است که دانشجویان همین دانشگاه بوده

 آشنا شوید: مطالب داشتند، نمودن

 کارشناس ارشد زیست شناسی گیاهی دانشگاه دامغان، ملیکا کریمایی

 شناسی دانشگاه دامغان، کارشناس ارشد زیست شناسی گیاهی دانشگاه دامغانکارشناس زیست، فرزانه مصباحی

 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه دامغان ،نیافرزانه امامی

دانشگاه  جنینوگرایش بافت-شناسیشناسی دانشگاه دامغان، کارشناس ارشد زیستکارشناس زیست ،صدیقیندا 

 دامغان

 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه دامغان ،زاد شعبانیمه

 فرزانه مصباحی بود. و ملیکا کریمایی این گروه با سرپرستی 

دانشگاه دامغان، دانشجوی دکتری علوم سلولی و ملکولی دانشگاه شناسی کارشناس زیست)زهرا درویشی فاطمه از

زی با عشق به سرفراای که اکنون در دست شماست کتابچه کنیم که با ما همکاری داشتند.( هم قدردانی میشیراز

 فراهم شده است. تان وطنان دوست داشتنی و آرزوی شادکامی و تندرستیو آبادانی ایران و نیز عشق به شما هم
 

 آرزو رضاییدکتر 
 

 استادیار بیوشیمی دانشگاه دامغان ت مدیران صد دروازه دانشرییس هیأ



 

 

 های تحصیلی دانشگاه دامغانمعرفی رشته 4

 

 دامغان درباره دانشگاه 

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

 بلیغ سعی . آناناست دامغان کهن خطه فرهنگ و علم دوستدار مردمان اراده و خواست حاصل پویایی، و بصیرت

 و جامع دانشگاهی سیستأ در 8975-76سال های  در منصوری مسعود محمد دکتر شادروان راهبری به را خود

 بعدی هایتالش و دوستان فرهنگ آن پشتیبانی حاصل .اندگذاشته دامغان در( ص) اکرم رسول نامه ب مردمی

 تأهی عضو 874 ،پژوهشکده ود آموزشی، گروه و هدانشکد 1با  دانشگاه کنونی شرایط ،دامغان دانشگاه دانشگاهیان

است  (دکتری و ارشد کارشناسی) کارشناسی و تحصیالت تکمیلی مختلف مقاطع در دانشجو 5422بالغ بر  و علمی

 همچون تا برآنند دانشگاهیانش و دامغانیان همگی .دهندادامه می گرایش و رشته 60 درکه تحصیالت خود را 

 یبندهز که کشور فرد به منحصر و علمی هایقطب از یکی به را دانشگاه این اراده، و علم فرهنگ، پیوند با گذشته

 .سازند مبدل ،است کهن دروازه صد نام
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 دامغان دانشگاهرسالت 

دوستی مردم دامغان با استعانت از الطاف الهی و برخاسته از حس علم دانشگاه دامغان به عنوان نهاد علمی

های پیامبر اعظم )ص( و ائمه معصومین )ع(، در راستای منویّات امام راحل )ره( و مقام معظم رهبری )دام عزه( آموزه

ویج مصمم است به ترهای ابالغی از سوی وزارت متبوع، همراه با تعهد به اجرای سیاست چوب اسناد باالدستیو چهار

های مختلف دانشگاه، از جمله اساتید، دانشجویان و نظام مدیریتی بپردازد. این دانشگاه علم و تعمیق ایمان در مؤلفه

وری خود از طریق بهبود مستمر نظام مدیریتی و فراهم آوردن امکانات و ضمن توجه ویژه به ارتقای کیفیت و بهره

اری روزآمد و فراهم آوردن منابع مالی پایدار، خود را ملزم به تربیت نیروی انسانی افزافزاری و نرمتجهیزات سخت

کارآفرین و برخوردار از اعتماد به نفس و فضایل اخالقی و معنوی برای متخصص، مومن، خالق، آزاداندیش، توانمند، 

 رفاهی میداند. از طرفی در های مختلف اجتماع از رهگذر توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی، فرهنگی وحوزه

صدد است از طریق توسعه نواندیشی علمی و افزایش سهم تولیدات علمی به ارتقای جایگاه پژوهشی دانشگاه در 

المللی بپردازد و نیز از طریق توسعه دانش و تحقیقات کاربردی، نقش اثربخش در حل ای، ملّی و بینهای منطقهرده

 و درنتیجه تسهیل و تسریع فرآیند توسعه منطقه ایفا نماید.مسائل کشور، استان و شهرستان 
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 (0318ماه خرداد )تا گزارش عملکرد دانشگاه دامغان  

 

 ردیف عنوان عملکرد تعداد/عملکرد

 کارشناسی 07
 هایگرایش-تعداد رشته

 تحصیلی
 کارشناسی ارشد 92 8

 دکتری 87

 دختر 0978

 پسر 0894 0 تعداد دانشجویان

 جمع 5537

 9 هاتعداد دانشکده 1

 5 هاتعداد پژوهشکده 0

 4 تعداد اعضای هیأت علمی 874

 کتاب 72
 7 ارائه شدهنشریات 

 مجالت علمی 9

 6 تعداد مقاالت علمی 0123

 1 اختراعات 84

 3 تعداد کارکنان 843

 82 فضاهای کمک آموزشی متر مربع 80642

 88 آموزشیفضاهای  متر مربع 07342

 80 تفریحی ورزشی رفاهی، فضاهای فرهنگی، متر مربع 52252

 89 فضاهای اداری متر مربع 9022

 85 تعداد خوابگاه دانشجویی باب 1

 84 شکل، کانون و انجمن های دانشجوییت 91
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 زمین علوم دانشکده

 آموزشی فعالیت 8968 سال مهرماه در دامغان دانشگاه دانشکده نخستین عنوان به زمین علوم دانشکده

 گرایش 4 و کارشناسی مقطع در و جغرافیا شناسی زمین رشته تحصیلی 0 دارای حاضر حال در و نمود آغاز را خود

 هندسیم شناسیزمین و پترولوژی اقتصادی،شناسی زمین شناسی،دیرینه و نگاریچینه ،(تکتونیکساخت )زمین

 میکروسکوپی، هاینام به تخصصی کارگاه و آزمایشگاه 82 دارای دانشکده این. است ارشد کارشناسی مقطع در

 آنالیز ،یتساخزمینسازی مدل شناسی،دیرینه برداری،نقشه و فتوژئولوژی  فیزیکی، شناسیزمین شناسی،رسوب

 مشترک) ICP-OES دستگاهی آنالیز ،(فیزیک دانشکده با مشترک) XRF، XRD هایدستگاه به مجهز دستگاهی

 .باشدمی گوهرتراشی و گیریمقطع کارگاه و درگیر سیاالت ،(شیمی دانشکده با

 

 

 
 

 دانشکده علوم زمین گیری و گوهرتراشیمقطع کارگاهنمایی از 
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 شناسیزمین 

 اتکلیّ

ها برداری از آنناخت منابع معدنی، اکتشاف و بهرههای مختلف زمین، شموضوع اصلی این رشته شناخت پدیده

های طرح لیت ارائه، اجرا و نظارتاستت. هدف این رشتتته تربیت نیروهای متخصتتصتتی استتت که بتوانند مستت و 

، رسانیراج نفت و گاز، معادن، سدسازی، تأمین آب، آبهای اکتشاف و استخمختلف معدنی و انرژی را در زمینه

 سازی و ... برعهده گیرند.راه

هایی مهااارت

دساات  که به

 آیدمی

   ریزی الزم برای برداری معادن و برنامهجویی، استتتتخراج و نقشتتتههتای اکتشتتتاف، پی گروه همکتاری بتا

 هابرداری از آنبهره

 برداری اصولی از منابع آب و ارائه راهکارهای مناسب در بهرههای زیرزمینی و سطحی مطالعه و بررسی آب

 زیر سطحی و سطحی )مدیریت منابع آب(

 هایی نظیر سد، تونل، راه و ...ت سازهیابی برای ساخمطالعات مکان 

 و ارائه راهکار مناسب های محیطی لرزه، فرسایش و سایر پدیدهشناسایی مناطق مستعد زمین 

 های زمین شناسی و معدنیتهیه و تفسیر نقشه 

توضاایحااات 

 دوره تحصیل

صی و در قالب دروس عمومی، پایه، اصلی، تخص درسی است. این واحدها واحد 895سترفصل دروس این دوره  

نوری،  شناسیشتناسی تاریخی، بلورشناسی هندسی، بلور شتناستی فیزیکی، زمین  شتود. زمین اختیاری ارائه می

ک، ژئوفیزیساخت، شناسی ساختاری، زمینزمینشناسی، شناسی، چینهستی، سنگ شتنا شتناستی، رستوب   کانی

 شناسی صحرایی و... از دروس اصلی و تخصصی این رشته است. شناسی اقتصادی، زمینژئوشیمی، زمین

هااا و گرایش

مااقااا ااع   

 * تحصیلی

 *یشناسزمینکارشناسی: 

، *شتتناسیگاری و دیرینهنچینهشتناستی رستوبی،    شتناستی و ستنگ   ، رستوب *پترولوژیکارشتناستی ارشتد:    

شیمی، شناسی نفت، زمینزمین، * ساخت )تکتونیک(زمین، *شناسی اقتصادیزمین، *شناسی مهندسیزمین

 های زیرزمینیشناسی زیست محیطی و آبزمین

ست یشناسی زشناسی، زمیننگاری و دبربنهشناسی رسوبی، چینهشتناستی و ستنگ   دکتری: پترولوژی، رستوب 

های شناسی نفت، آبشناسی مهندسی، زمین، زمین(تکتونیکساخت )زمینشتناستی اقتصادی،   محیطی، زمین

 زیرزمینی

هاي فرصاات

 شغلی

 و مستتکن و  آموزش و پرورش ، نفت، نیرو، راه، جهاد کشتاورزی، های صتنایع و معادن فعالیت در وزارتخانه

 بر اساس گرایش و مقطع تحصیلی شهرسازی

  ونل، حفر ت ژئوفیزیکی، ژئوتکنیکی، یابی،ستتدستتازی، آب های های مرتبط با فعالیتاشتتتغال در شتترکت

 ، محیط زیست، زمین گردشگری و ...و معادن سازی، اکتشاف آب و نفتراه

 شناسی و ...لرزه، آب، خطر زمینشناسی و معدنیهای زمیناکز مرتبط با تهیه نقشهمر 

 شناسی، مکانیک سنگ و خاک و ...های سنگآزمایشگاه 

اهمیت شغلی 

 رشته

 ی)مانند آب، نفت، گاز، ذخایر فلز کشور منابع و ذخایر استراتژیکو ارزیابی توانند با تخمین شتناسان می زمین

طالعات ا ،لغزش و ...(لرزه، زمینشتتتناختی )مانند زمینو ...( و همجنین شتتتناستتتایی و برآورد مخاطرات زمین

همین دلیل به ها در اختیار دولتمردان قرار دهند و گذاریستتتیاستتتتریزی و برای برنتامه را الزم  ضتتتروری و

 .نیازمند استاستقالل یافته به آن  کشور هراست که  اییهتخصصلین یکی از اوّ شناسیزمین
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 )ادامه( شناسیزمین

 توانمندي

های علوم پایه مانند ریاضی، شیمی شناسی و درسهای زمیندر زمینه قابل قبولیو دانش داوطلب باید از توان 

شتتود، شرایط برخی واحدهای این رشتته در صتحرا و بیابان انجام می   جایی کهو فیزیک برخوردار باشتد. از آن 

گیری سریع از شرایط تصتمیم  و کاری، قدرت تجزیه و تحلیلجستمانی مناستب، قدرت تحمل شترایط ستخت    

عالقه، استتتعداد، روحیه قوی و امکان فعالیت در برخورداری از آیند. این رشتتته به شتتمار می انمطلوب داوطلب

 .باشدمطلوب داوطلب این رشته می شرایططق خارج از شهر، از دیگر مناشرایط دشوار 

 اند.شده ها مشخصشوند، در جدول معرفی رشتهکه در دانشگاه دامغان پذیرفته می هاییگرایش *
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 جغرافیا 

 کلیات

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

 هدف پیرامون خود است. محیط با انستان  و روابط زمین ستط   و انستانی  طبیعی گوناگون هایپدیده

 وسساتم و هادانشگاه نیاز مورد پژوهشی آموزشی، کادر برای تامین کارشناسانی جغرافیا، تربیت رشته

 باشد.می وروستایی شهری هایسازمان تحقیقاتی،

 هایی کهمهاارت 

 آیدبه دست می

های جغرافیایی تواند با کستتتب مهارتبه دلیل مطالعه انستتتان و محیط در این رشتتتته  دانشتتتجو می

هیچ علمی به اندازه علوم  .هتا را بته نحوه کتامل شتتتناخته و در مواقع الزم از آن بهره گیرد   فرصتتتت

ا های زیادی رفرصتگستردگی این علم  .کندرا به دانشتجویان خود معرفی نمی  هاجغرافیایی فرصتت 

های آن مانند مطتالعته ستتتط  زمین از نظر تمام ویژگی   .دهتد در اختیتار دانشتتتجویتان آن قرار  می  

ها پوشش گیاهی، زندگی ها، دشتها، منابع آب، شتناخت ستواحل، بیابان  ها، درهها، رودخانهناهمواری

، جنگلی و علفزاری، جانوری،  جمعیت، آب وهوا، حاصتل خیزی، ستختی و سستی، شوری و شیرینی  

 های تخصصی این رشته است.و اکولوژی موجودات زنده از جمله حیطهخشکی و رطوبت 

توضیحات دوران 

 تحصیل

    واحد استت که در قالب دروس عمومی، تربیتی، پایه، اصلی الزامی و   896سترفصتل دروس این دوره

شتتتود. فلستتتفه علم جغرافیا، روش تحقیق در جغرافیا، جغرافیای خاک، جغرافیای اختیتاری ارائه می 

تتاریخی ایران، مخاطرات محیطی، جغرافیای جمعیت، جغرافیای اقتصتتتادی، جغرافیای ستتتیاستتتی   

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

مقا ع تحصاایلی 

 * هاو گرایش

 *جغرافیا کارشناسی:

نظامی،  -سیاسی شناسی(، جغرافیایشناسی )آب و هواژئومورفولوژی، اقلیمکارشناسی ارشد: 

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

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

  از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی

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

امانه اطالعات جغرافیاییشناسی، سنجش از دور و سژئومورفولوژی، اقلیم   

 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 مسل 

 هاها و استاندارینظیر شهرداری های مدیریتیپست 

  های مختلف با دانش جغرافیا مرتبط هستندصورتهمکاری در  مراکزی که به 
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 (ادامه) جغرافیا

اهمیاات شااغلی 

 رشته

ریزی شتتهری در منطقه، برنامه ،مدیریت ستترزمین وهای عمران، آمایش کاربرد این رشتتته در حوزه

ها در به یکی از کاربردی ترین دانش آن راهای قدرت تحلیل حوزه و هاشتتتنتاخت اقوام و ستتترزمین 

 مانندهایی و ستتتازمان هاکه وزارتخانه ایگونه، به نموده استتتتراهبردی تبدیل  -های مدیریتیحوزه

ها، وزارت کشور، بنیاد مسکن، وزارت مسکن و ها، استانداریها، فرمانداریآموزش و پرورش، شهرداری

کزی از جمله مرا ...شتهرستازی، ستتاد حوادي غیر مترقبه، مهندستین مشتاور معماری و شهرسازی و     

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

 توانمندي

های این رشتتته داوطلبان باید از توان جستتمی و روحی الزم برخوردار باشتتند زیرا بستتیاری از درس  

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

الوه ع است. مرتبطهای ها استت. لذا نیازمند فعالیت و تحرک بیشتری نسبت به سایر رشته ستازمان و 

 باشد. ی مناسبی داشتهها توانمندکه داوطلب باید در آن هایی استجمله درس از اتریاضیّ بر آن،

 اند.شده ها مشخصشوند، در جدول معرفی رشتهکه در دانشگاه دامغان پذیرفته می هاییگرایش *
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 کامپیوتر علوم و ریاضی دانشکده 

 حال در و نموده آغاز را خود آموزشی فعالیت 8969 سال مهرماه  در کامپیوتر علوم و ریاضی دانشکده

است. در مقطع  کارشناسی مقطع در کامپیوتر علوم و ،کاربردها و ریاضیات کاربردها، و آمار رشته 9 دارای حاضر

 د،کُ سازی، نظریّه رمز وبهینه تحقیق در عملیّات، عددی، آنالیز هایگرایش ریاضی کاربردیرشته کارشناسی ارشد 

های جبر، آنالیز و هندسه و توپولوژی های دینامیکی و ریاضی مالی و همچنین رشته ریاضی محض گرایشسیستم

درحال تحصیل  دانشجویان نظریّه تصمیم و هوش مصنوعی محاسبات علمی، علوم کامپیوتر گرایشرشته و 

های جبر، آنالیز و هندسه و توپولوژی، ریاضی محض گرایش این درحالی است که در حال حاضر رشته باشند.می

سازی و رشته علوم کامپیوتر گرایش رشته ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی، تحقیق در عملیّات و بهینه

 سایت هاینام به آموزشی سایت 9 دارای دانشکده اینر دانشکده ریاضی در حال برگزاری است. ی دلممحاسبات ع

DN سایت ها،داده پایگاه و شبکه شامل GV  محاسبات و مجازی واقعیت گرافیک، هاینام به آزمایشگاه 9 شامل 

 مقطع و ارشد کارشناسی مقطع دانشجویان مطالعه و تحقیق مجهز سالن 0 و دانشکده عمومی سایت و علمی

 .است کاربردی ریاضی تخصصی آزمایشگاه و دکتری
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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، 

ت، شناسی، اقتصاد، مدیریزیست شناسی،زمین آماری در علوم گوناگون مانندهای باشد. روشتحلیل و ارائه اطالعات می

به عبارت  .شناسی، بازاریابی، آموزش و ورزش کاربرد و اهمیت فراوان دارندمهندسی، پزشکی، بهداشت عمومی، روان

م دیگر این علم در علو باشد. بنابراین حد و مرزی برای بکارگیری ازکلی آمار یک علم تصمیم ساز برای علوم دیگر می

 وجود 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 آمدههای تحقیقاتی صنعتی و غیر صنعتی و تحلیل دادهطراحی آزمایش 

توضاایحات 

دوره 

 تحصیل

های آماری، ریاضی برای آمار، باشد. آمار و احتمال، روشواحد می 895تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی آمار 

های پیشرفته های نمونه گیری، فرایندهای تصادفی، محاسبات آماری با کامپیوتر، روشجبر خطی برای آمار، روش

 تخصصی این رشته است.آماری و... از دروس 

هااا و گرایش

مااقااا ااع  

 * تحصیلی

 کاردانی: آمار

 *آمار و کاربردهاکارشناسی: 

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

 و بیم سنجی دکترای تخصصی: آمار

هاي فرصاات

 شغلی

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

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

بلکه بسیاری از استادان و  ،التحصیالن رشته آمار نشده استو 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 مانند آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی مختلف هایوزارتخانه آماری اشتغال در واحدهای ،

 و ارشاد اسالمی و... ، فرهنگو دارایی ، امور اقتصادیاجتماعی، بهداشت و درمان

اهااماایاات  

 شغلی رشته

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

 مراکز جذب کارشناسانها و نهادهای دولتی تر ادارهرو، بیشها هستند. از ایننکارگیری آصحی ، تجزیه و تحلیل و به

 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 نهای مورد داشته باشند. قدرت تجزیه و تحلیل، دقت و تمرکز باال، پایه ریاضی و آمار متوسط به باال از ویژگی

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

 نماید.شغلی می

 اند.شده ها مشخصشوند، در جدول معرفی رشتهکه در دانشگاه دامغان پذیرفته می هاییگرایش *
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 ریاضیات و کاربردها 

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

 الب یک هدف مشترک شده است. ق

هایی که مهاارت 

 آیدبه دست می

 سسات گوناگون به ریاضیات کاربردی ین نیازهای صنایع و مؤتام 

 فعالیت فرهنگی و تدریس در مدارس و مؤسسات علمی 

 علوم وابسته تحقیق و مطالعه در حوزه ریاضی و 

  گسترش مرزهای ریاضیات 

توضاایحات دوره 

 تحصیل

باشد. آنالیز ریاضی، مبانی جبر، مبانی احتمال، واحد می 895تعداد کل واحدهای این رشته حداقل 

 های آماری، مبانی هندسه، بهینه سازی خطی  قسمتی از دروس تخصصی این رشته است.روش

مقا ع تحصاایلی 

 * هاو گرایش

 *ریاضیات و کاربردهاکارشناسی: 

کُد ، *سازیبهینه ،*تحقیق در عملیات، *آنالیز عددیهای کارشناسی ارشد: ریاضی کاربردی گرایش

، *جبر، هندسه و آنالیزهای ریاضی محض گرایش *مالی اتریاضی، *های دینامیکیسیستم، *و رمز

 رمزجبرمنطقی و  ساختارهای گرایش نرم محاسباتآموزش ریاضی، 

، *سازیبهینه، *تحقیق در عملیاتو  *آنالیز عددیهای دکترای تخصصی: ریاضی کاربردی گرایش

  *آنالیزو  *هندسه، *جبرهای ریاضی محض گرایش

 هاي شغلیفرصت

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

 های مشترکهای ریاضی کاربردی و انجام پروژهارتباط با صنعت در رشته 

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

 های الزمدر صورت کسب مهارت

 توانمندي
مندی، خالقیت، قدرت استنتاج،  تجزیه و تحلیل الزمه موفقیت در رشته ریاضیات و کاربردها عالقه

  .باشدمی

 اند.شده ها مشخصشوند، در جدول معرفی رشتهکه در دانشگاه دامغان پذیرفته می هاییگرایش *
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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

 صحت منطقی اثبات و سازیپیاده 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 895سرفصل 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

 صصی این رشته است.اقتصاد از جمله دروس اصلی و تخ مبانی

مقا ع تحصیلی و 

 * هاگرایش

 *علوم کامپیوترکارشناسی: 

، ارافزسختها، نظریه الگوریتم ،*هوش مصنوعی، *نظریه تصمیم ،*محاسبات علمی کارشناسی ارشد:

 های اطالعاتیسیستم

 یمصنوعها، محاسبات نرم و هوش ، نظریه محاسبه، نظریه سیستم*لمیمحاسبات عدکترای تخصصی: 

 هاي شغلیفرصت

 افزاری، محاسباتی، انفورماتیکی، اطالعاتی و ارتباطاتی و های 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 محاسباتینرمتولید و فروش 

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 ت وری قوی، میآن محسوب می صنایع

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

 توانمندي

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

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

تنها  فاصله نگیرد، زیرا در طی تحصیل 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 فراموشزمینه را 

 اند.شده ها مشخصشوند، در جدول معرفی رشتهکه در دانشگاه دامغان پذیرفته می هاییگرایش *
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 شیمی دانشکده

 رشته در کارشناسی دانشجوی جذب با را خود آموزشی فعالیت 8969 سال ماه بهمن در شیمی دانشکده

 رشته 7 و کارشناسی مقطع شیمی کاربردی در ومحض  رشته 0 دارای حاضر حال در و نمود شیمی محض آغاز

 ارشد ناسیکارش مقطع در کاربردی و شیمی شیمی معدنی شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی پلیمر، شیمی تجزیه،

یمی آلی، شیمی معدنی، شیمی فیزیک و شیمی ش .Ph.Dاین دانشکده در دوره های دکترای  همچنین .است

 تجزیه، شیمی آلی، آموزشی )شیمی عمومی، شیمی آزمایشگاه 7 دارای دانشکده پذیرد. اینتجزیه دانشجو می

 .باشدمی تحقیقاتی آزمایشگاه 3 و کارگاه شیمی صنعتی(، یک فیزیک، شیمی -معدنی تجزیه دستگاهی، شیمی
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 شیمی محض

 کلیات

آموزش عالی کشور است که هدف این دوره آموزش های دوره کارشناسی شیمی محض یکی از دوره

های آموزش شیمی و تربیت کمک پژوهشگر، آماده نمودن و تربیت کارشتناسان متخصص در زمینه 

های کارشتتناستتی ارشتتد و دکترا در رابطه با تربیت کادر آموزشتتی و  دانشتتجویان برای ورود به دوره

چنین تربیت متخصتتصان مورد نیاز در هم ها و موستستات تحقیقاتی و  پژوهشتی مورد نیاز دانشتگاه  

 صنایع شیمیایی جهت حفظ استقالل کشور و بی نیازی از کارشناسان خارجی است.

هایی که به مهاارت 

 آیددست می

   دانشتگاه ها، مدارس و ستایر موستسات آموزشی،    در آزمایشتگاه ها   مست ولیت عهده دار شتدن

 موسسه استاندارد، سازمان آب و غیره

 پژوهشگاه ها و مؤسسات مرتبط ،هادانشگاههای آموزشی و پژوهشی در همکاری در زمینه    

    های کنترل کیفیت مواد اولیه و محصتوالت در صتنایع شیمیایی و رفع   سترپرستتی آزمایشتگاه

 مشکالت شیمیایی صنایع موجود

 و نیز تحقیق و توستتعه  مستت ولیت خط تولید(R&D) ک، پتروشتتیمی، پالستتتی  هایکارخانه

 هاالستیک، رنگ و رزین، الیاف، صنایع غذایی، صنایع دارویی، بهداشتی و شوینده

توضاایحاات دوره  

 تحصیل

ایه، واحد شامل دروس عمومی، پ 899 کارشتناسی  در دوره محضسترفصتل دروس رشتته شتیمی     

یمی شمعدنی، شیمی است. دروسی مانند زبان تخصصی، شیمی آلی،  اختیاریتخصتصتی و   اصتلی،  

زو دروس جایمنی در آزمایشگاه  و ، تجزیه دستتگاهی، شیمی فیزیک، شناسایی ترکیبات آلی تجزیه

اصتول صتنایع شتیمیایی، شیمی آلی فلزی، شیمی فیزیک آلی، طیف     .این رشتته می باشتد   اصتلی 

 اصول بیوشیمی از دروس تخصصی این رشته است.  و سنجی مولکولی، نانوشیمی

 ها وگرایشمعرفی 

 * مقا ع تحصیلی

 *شیمی کاربردی، *محضشیمی کارشناسی: 

شتتیمی  ،*معدنیشتتیمی ، *آلیشتتیمی ، *شتتیمی فیزیک، *شتتیمی کاربردیکارشتتناستتی ارشتتد: 

 ، شیمی کاتالیست و نانوشیمیهافیتوشیمی، پیشرانهدارویی، شیمی ، *پلیمرشیمی ، *تجزیه

یمی ش، *تجزیهشیمی ، *شیمی معدنی، *شیمی آلی، *شتیمی فیزیک ، شتیمی کاربردی : یدکتر

 پلیمر و فیتوشیمی

 هاي شغلیفرصت

 صتتتنایع و معادن، نیرو، های آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری، نفت، وزارتخانه

 جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان 

 موسسات استاندارد و کنترل کیفیت 

 مواد معدنی، های تولید مواد شتتتیمیایی، غذایی، دارویی، رنگ و رزینها و کارگاهکارخانه ،

 ... و بهداشتی و یآرایش

 ژوهشگاه ها و سایر موسسات پژوهشیپ 

اهاامیاات شااغلی 

 رشته

صتتتنایع مختلف  وزارت خانه ها و محققان و پژوهشتتتگران متعهد درکارشتتتناستتتان، نیاز به تامین 

 شیمیایی موجود در کشور از عوامل مهم ایجاد این رشته است.

 توانمندي

تحصتتیل کنند. محض  رشتتته شتتیمی در توانند داوطلبان دو گروه آزمایشتتی ریاضتتی و تجربی می 

پایه ریاضی و فیزیک قوی، قدرت دارای داوطلب این رشتته باید دارای استتعداد و عالقه به شتیمی،    

 .ذهنی و استداللی باشد

اند.شده ها مشخصرشته، در جدول معرفی دارند شکه در دانشگاه دامغان پذیر هاییگرایشرشته  *
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 شیمی کاربردي 

 کلیات

های آموزش عالی کشتتور استتت که هدف این دوره آموزش و یکی از دوره کاربردیدوره کارشتتناستتی شتتیمی 

های آموزش شیمی و تربیت کمک پژوهشگر، آماده نمودن دانشجویان تربیت کارشتناسان متخصص در زمینه 

دکترا در رابطه با تربیت کادر آموزشتتی و پژوهشتتی مورد نیاز  های کارشتتناستتی ارشتتد و   برای ورود به دوره

چنین تربیت متخصتصتان مورد نیاز در صنایع شیمیایی جهت حفظ   ها و موستستات تحقیقاتی و هم  دانشتگاه 

 استقالل کشور و بی نیازی از کارشناسان خارجی است. 

هایی که مهاارت 

 آیدبه دست می

   دانشتگاه ها، مدارس و ستایر موستتستتات آموزشی، موسسه   ر دآزمایشتگاه ها   مست ولیت عهده دار شتدن

 استاندارد، سازمان آب و غیره

 پژوهشگاه ها و مؤسسات مرتبط ،هادانشگاههای آموزشی و پژوهشی در همکاری در زمینه    

    های کنترل کیفیت مواد اولیه و محصتوالت در صتنایع شیمیایی و رفع مشکالت   سترپرستتی آزمایشتگاه

 وجودشیمیایی صنایع م

  و نیز تحقیق و توسعه  مست ولیت خط تولید(R&D) پتروشیمی، پالستیک، الستیک، رنگ  هایکارخانه

 هاو رزین، الیاف، صنایع غذایی، صنایع دارویی، بهداشتی و شوینده

توضاایحات دوره 

 تحصیل

ایه، اصلی، واحد شامل دروس عمومی، پ 899 کارشتناستی   در دوره کاربردیسترفصتل دروس رشتته شتیمی     

 تجزیه، تجزیهشیمی معدنی، شیمی استت. دروستی مانند زبان تخصتصی، شیمی آلی،     اختیاریتخصتصتی و   

روس داین رشته و  جزو دروس اصلیایمنی در آزمایشگاه  شیمی فیزیک، شناسایی ترکیبات آلی ودستگاهی، 

اصول تصفیه آب و پساب های  ،اصتول محاستبات شتیمی صتنعتی، شیمی صنعتی، آزمایشگاه شیمی صنعتی    

 .استاین رشته از جمله دروس تخصصی  و کارآموزیصنعتی، شیمی پلیمر، نانوشیمی 

ها گرایشمعرفی 

و مااقااا ااع   

 * تحصیلی

 *شیمی کاربردی، *محضشیمی کارشناسی: 

یمی ش، *تجزیهشیمی  ،*معدنیشیمی ، *آلیشیمی ، *شیمی فیزیک، *شیمی کاربردیکارشتناسی ارشد:  

 ، شیمی کاتالیست و نانوشیمیهافیتوشیمی، پیشرانهدارویی، شیمی ، *پلیمر

ر و پلیمشتتیمی ، *شتتیمی تجزیه، *شتتیمی معدنی، *شتتیمی آلی، *شتتیمی فیزیک، شتتیمی کاربردیدکترا: 

 فیتوشیمی

 هاي شغلیفرصت

   صتتتنایع و معادن، جهاد نیرو، هتای آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری، نفت،  وزارتختانته

 کشاورزی، بهداشت و درمان  

 موسسات استاندارد و کنترل کیفیت 

 و  یهای تولید مواد شتتیمیایی، غذایی، دارویی، رنگ و رزین، مواد معدنی، آرایشتتها و کارگاهکارخانه

 ... بهداشتی و

 ژوهشگاه ها و سایر موسسات پژوهشی  پ 

اهمیاات شااغلی 

 رشته

های اهاداره آزمایشگ نیزمحققان و پژوهشگران متعهد در صنایع مختلف شیمیایی و کارشناسان، نیاز به تامین 

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

 توانمندي
 تحصیل کنند. داوطلب این کاربردی رشته شیمیدر توانند داوطلبان دو گروه آزمایشتی ریاضتی و تجربی می  

 .پایه ریاضی و فیزیک قوی، قدرت ذهنی و استداللی باشددارای رشته باید دارای استعداد و عالقه به شیمی، 

 اند.شده ها مشخص، در جدول معرفی رشتهدارند شکه در دانشگاه دامغان پذیر هاییگرایشرشته  *
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 فیزیک دانشکده

               رشته 0 دارای حاضر حال در و ،نموده آغاز را خود آموزشی فعالیت 8964 سال مهرماه در فیزیک دانشکده

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

 مقطع فیزیک نانو درو  ایهسته فیزیک و( جامد حالت) چگال ماده گرایش- رشته 9 و ارشد کارشناسی مقطع در

  ،8 پایه فیزیک های نام به تخصصی و پایه آزمایشگاه 1 و رصدخانه یک دارای دانشکده این همچنین. است دکتری

 .است تحقیقاتی جامد حالت  و آموزشی جامد حالت ای،هسته اپتیک، جدید، فیزیک ،9 پایه فیزیک ،0 پایه فیزیک
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 فیزیک 

 کلیات

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

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

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

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

  دبیرستانی و طرز برخورد با مسائل فیزیکی است.

هایی که به مهارت

 آیددست می

 علمی الزم برای رفع نیازهای تخصصی صنایعی نظری و هاتوانایی 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 1چهار سال و شامل طول متوسط دوره کارشناسی فیزیک 

شود. فیزیک جدید، ریاضی فیزیک، الکترونیک، واحدهای عمومی، پایه، تخصصی اصلی و اختیاری ارائه می

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

 ست.تخصصی این رشته ا

مقا ع تحصیلی و 

 * هاگرایش

 *فیزیککارشناسی: 

، ذرات بنیادی *نجوم، هواشناسی، *حالت جامد، *ایهستهفیزیک اتمی و  مولکولی،  کارشناسی ارشد:

-فیزیک گرایش اتمسفر، آموزش فیزیک و مهندسی هسته ،*نانوفیزیک ها، فیزیک بنیادی،و نظریه میدان

 ای

م، دی، نجو، ذرات بنیا* (حالت جامدماده چگال )، *ایهسته: فیزیک اتمی و مولکولی، دکترای تخصصی

 ، فیزیک محاسباتی و پالسمای پزشکی*انوفیزیکفیزیک نظری، ن

 هاي شغلیفرصت

 ها و مؤسسات علمیتدریس در مدارس، دانشگاه 

 قطعات غیرهادی و ای، مراکز تولید 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 دی فیزیک باید افرادی تالشگر، کنجکاو و مصمم بوده و پایهعالقمندان به رشته

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

 .دانشجویان باید قوانین ریاضی مورد نیاز آن را نیز بیاموزند

 اند.شده ها مشخصشوند، در جدول معرفی رشتهکه در دانشگاه دامغان پذیرفته می هاییگرایش *
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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  858تعداد 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،

مقا ع 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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 شناسیزیست دانشکده 

 دارای حاضر حال در و نموده آغاز را خود آموزشی فعالیت 8914 سال ماه بهمن در شناسیزیست دانشکده

، جانوری فیزیولوژی گرایش 4 و کارشناسی مقطع درملکولی  سلولیزیست گیاهی و  ،جانوری زیست گرایش سه

 رشته 8 و ارشد کارشناسی مقطع در بیوشیمی و اکولوژی سیستماتیک، گیاهی فیزیولوژی ،تکوینی سلولی

فیزیولوژی گیاهی،  هاینام به آزمایشگاه 82 دارای دانشکده این همچنین. است دکتری مقطع در جانوری فیزیولوژی

تشری  و مورفولوژی گیاهی، فیزیولوژی جانوری، فیزیولوژی رفتار، بیوشیمی، میکروبیولوژی، کشت بافت جانوری، 

 شناسی )هرباریوم( است.الکتروفیزیولوژی، کشت بافت گیاهی و مرکز گیاه
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 شناسی سلولی و مولکولیزیست

 کلیات

هدف این رشتتته تربیت کارشتتناستتان متعهد و های جذاب علوم پایه استتت. شتتناستتی از رشتتتهزیستتت

 هآگاها کافا داشتسلولی و مولکولی ی شناسمتخصتصتا استت که از مفاهیم کلا و استاستا زیست     

ى نظرى و کاربردى این علم را با گذراندن واحدهاى نظرى و کاربردى بشتتناستتند و  هاجنبه باشتتند،

 .کنند برطرفى مذکور هاپژوهشی، تولیدى و خدماتا را در زمینه ،اکز آموزشانیازهاى مر

هایی که مهاارت 

 آیدبه دست می

 رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی موسسات آموزش عالی کشور 

  ارائه خدمات تخصصی مرتبط با علوم سلولی و مولکولی 

توضاایحات دوره 

 تحصیل

که در قالب دروس عمومی، پایه، تخصصی الزامی و  واحد است 894کل واحدهای درسی این رشته 

، ژنتیک مولکولی، مولکولی، ژنتیک پایهساختار، بیوشیمی  شود. بیوشیمیاختیاری ارائه می

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

 است.

هااا و گاارایااش

 *مقا ع تحصیلی

 *ی سلولی و ملکولیشناسزیستکارشناسی: 

نتیک، ، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژ*بیوشیمیهای ولی با گرایشکارشناسی ارشد: علوم سلولی و مولک

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

 ودکترای تخصتتتصتتتی: ستتتلولی و مولکولی، بیوشتتتیمی، بیوفیزیک، میکروبیولوژی، ژنتیک مولکولی  

 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

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

 شناسی سلولی و مولکولیهای دانش بنیان در زمینه زیستتاسیس شرکت 

 های تخصصی در صنایعارائه مشاوره 

اهمیاات شااغلی 

 رشته

ها، کشتتف ستتازوکارهای عملکرد تکوین و  ها، نحوه بیان ژنمطالعه مباحث مرتبط با ستتلول، مولکول

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

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

 توانمندي

شتتناستتی و کارهای تحقیقاتی و آزمایشتتگاهی، داشتتتن پشتتتکار، صتتبر و مندی به دانش زیستتتعالقه

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

 این رشته ضروری هستند.

 اند.شده ها مشخصشوند، در جدول معرفی رشتهکه در دانشگاه دامغان پذیرفته می هاییگرایش *
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 شناسی گیاهیزیست 

 کلیات

های نظام آموزش عالی استتت که هدف آن تربیت ی گیاهی از دورهشتتناستتدوره کارشتتناستتی زیستتت

ی گیاهی است که با گذراندن شناسکارشتناستان متعهد و متخصتص آشتنا به مفاهیم استاسی زیست     

های اختیاری و تخصتتصتتی بتوانند نیازهای مراکز آموزش عالی، پژوهشتتی، تولیدی و خدماتی به درس

 های مذکور را برطرف کنند.کارشناسان متخصص در زمینه

هایی که مهاارت 

 آیدبه دست می

  آموزشی و پژوهشی موسسات آموزش عالی کشوررفع نیازهای 

     ها و موستتسات پژوهشی ها، ستتازمانارائه خدمات تخصتصتی به عنوان کارشتناستان در وزارتخانه

های علوم مرتبط بتا حفتا ت محیط زیستتتت، منابع طبیعی، مراکز دخایر ژنتیکی کشتتتور، موزه  

موستستات مرتبط با زیست   طبیعی، فضتای ستبز ستازمان شتهرداری، صتنایع غذایی و دارویی و      

 فناوری

 های تخصتتصتتی در صتتنایع تولیدی مرتبط با کشتتت و تکثیر گیاهان و صتتنایع دارویی و  مشتتاوره

 کشاورزی

توضاایحات دوره 

 تحصیل

واحد است که در قالب دروس عمومی، پایه، تخصصی الزامی و  894کل واحدهای درستی این رشتته   

ی و تشری  شتتناسهای رده بندی گیاهان، ریختروش ی، اصتول و شتناست  گیاهشتود.  اختیاری ارائه می

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

 یشناسهای زیستو ستلول گیاهی و متون تخصتصتی از جمله دروس تخصصی مشترک بین گرایش   

 است.

هااا و گاارایااش

 مقا ع تحصاایلی

* 

 *ی گیاهیشناسزیستکارشناسی: 

 کوینیی سلولی تشناسو زیست *یشناسسیستماتیک و بوم، *فیزیولوژی گیاهیکارشناسی ارشد: 

 ی، سلولی تکوینی گیاهیشناسدکترای 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 

  ی تاریخ طبیعی، هاحفا ت محیط زیست، موزه اشتتغال در موسسات دولتی و خصوصی مرتبط با

 و... جهاد کشاورزی، منابع طبیعی

 ی گیاهیشناسزیست های دانش بنیان  در زمینه رشتهایجاد 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 بابعاد مختلف زندگی گیاهان بر کستی پوشیده نیست. عالوه بر آن مطالعه گروه 

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

و مطالعه گیاهان در ستطوح مختلف در جهان در حال توستعه استت و دستاوردهای چنین تحقیقاتی    

 برای توسعه و استقالل کشور ضروری است. 

 توانمندي

ار، گاهی، داشتن پشتکمندی به کارهای تحقیقاتی و آزمایششناسی، عالقهمندی به دانش زیستت عالقه

صتتتبر و بردبتاری در کتارهتای تحقیقتاتی، برخورداری از حتافظه قوی و قدرت تجزیه و تحلیل برای      

 فت در این رشته ضروری هستند.رپیش

 اند.شده ها مشخصشوند، در جدول معرفی رشتهکه در دانشگاه دامغان پذیرفته می هاییگرایش *
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 شناسی جانوریزیست

 کلیات

های نظام آموزش عالی است که هدف آن تربیت شناسی جانوری از دورهکارشناسی رشته زیستدوره 

های شناسی جانوری است که با گذرانیدن درسکارشناسان متعهد و متخصص آشنا به مفاهیم اساسی زیست

 نهای مراکز آموزش عالی، پژوهشی، تولیدی و خدماتی به کارشناساتخصصی و اختیاری بتوانند نیاز

 های مذکور را برطرف نمایند.متخصص در زمینه

هایی مهارت

که به دست 

 آیدمی

 های آموزشی و پژوهشی موسسات آموزش عالی کشوررفع نیاز 

 های تخصصی در صنایع تولیدی مرتبط با کشت و تکثیر جانورانمشاوره 

 شناسی جانوریزیستهای دانش بنیان در زمینه رشته ایجاد اشتغال از طریق تاسیس شرکت 

توضیحات 

دوره 

 تحصیل

، ایریز، فیزیولوژی جانوری مقایسهفیزیولوژی سلول، فیزیولوژی جانوری دستگاه عصبی و غدد درون

و  شناسی سلولیفناوری، زیستشناسی، زیستشناسی، جنینداران، بافتمهرگان و مهرهجانورشناسی بی

بی و آمار شناسی میکروشناسی، فیزیولوژی گیاهی، زیستگیاهمولکولی، بیوشیمی، متابولیسم، ژنتیک، 

 باشند.شناسی جانوری میهای کارشناسی رشته زیستدوره زیستی از واحدهای تخصصی

مقا ع و 

هاي گرایش

 * تحصیلی

شناسی جانوری زیست -0، *جانوری فیزیولوژی شناسی جانوری گرایشزیست -8 کارشناسی ارشد:

 تکوینی و سلولی جانوری گرایش شناسیزیست -9بیوسیستماتیک،  گرایش

 – جانوری شناسیزیست -0، *یزیولوژیف – جانوری شناسیزیست -8 دکتراي تخصصی: 

 ینیتکوسلول و  – جانوری شناسیزیست -9یوسیستماتیک، ب

هاي فرصت

 شغلی

 زیست و منابع طبیعیها و موسسات پژوهشی مرتبط با حفا ت محیط ها، سازمانوزارتخانه 

  ،مراکز ذخایر ژنتیکی کشور 

 های علوم طبیعی، موزه 

  ،فضای سبز سازمان شهرداری 

 ی و موسسات مرتبط با زیست فناوری.صنایع غذائی و داروی 

اهمیت 

 شغلی رشته

قیق د جانوران نقشی انکارناپذیر در ابعاد گوناگون زندگی بشر دارند، بنابراین منطقی است که مطالعه وسیع و

ها در محیط زیست و بندی و نیز مطالعه نقش آنهای مختلف سلولی، مولکولی، و طبقهجانوران از جنبه

 سزایی دارد.زندگی بشر اهمت به

 توانمندي
 ان ورجانو یزندگ در یعیطب هاییدهپدو  یقحقا کشف عاشق ،بوده و مرتب منظمدانشجوی این رشته باید 

 . باشد یاهانگ

 اند.شده ها مشخصشوند، در جدول معرفی رشتهکه در دانشگاه دامغان پذیرفته می هاییگرایش *
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 فنی و مهندسی دانشکده 

 این. است داشته فعالیت ابتدای از گیری،چشم  توسعه و سیستا 8913 سال فنی و مهندسی در دانشکده

 صنایع،مهندسی  کامپیوتر، مهندسی شامل مهندسی هایرشته بهترین از رشته 4 دارای اکنون هم دانشکده

 .است عمران مهندسی و مکانیکمهندسی  برق، مهندسی
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 مهندسی صنایع

 کلیات

ای هعلوم ریاضی، طبیعی، اجتماعی و نیز قوانین و روشاستفاده از ای استت که با  مهندستی صتنایع رشتته   

های یکپارچه از افراد، مواد، اطالعات، ستتازی ستتیستتتم بهبود و پیادهطراحی، به تجزیه و تحلیل مهندستتی 

 د.پردازمیتجهیزات و انرژی 

هایی که مهاارت 

 آیدبه دست می

 ساخته کاالهای خام مواد ونقل، انبارحمل آالت، وسایل ساختمان، ماشین بر مشتمل کارخانه طراحی 

 شده

 و طراحی ابزارها و تجهیزات تولیدیانتخاب ، های مونتاژانتخاب فرایند تولید و روش  

 محصوالت اطمینان قابلیت محصول، ارزیابی ساختار بهبود 

 های ارزیابی کار و زمانی سیستماجرا و توسعه 

 تجهیزات کارایی بردن باال جهت تعمیرات و سازی، نگهداریپیاده 

 کیفیت  و موجودی تولید کنترل و ریزیبرنامه هایسیستم بهبود و طراحی 

 اطالعات و پردازش مدیریت هایسیستم اجرای و طراحی 

توضاایحات دوره 

 تحصیل

 انی، مبعمومی ، فیزیک، شیمیعددی کامپیوتر، محاسبات نویسی، برنامهدیفرانسیل ، معادالتریاضی 

، مومیع اقتصادمواد،  ، علممصال  ، مقاومت، استاتیکصنعتی کشی، نقشهمهندسی ، اقتصادبرق مهندسی

لید، تو کنترل و ریزی، برنامهصنعتی واحدهای ریزی، طرحزمان و کار ، ارزیابییابیهزینه و حسابداری اصول

 و احتماالت تولید، ت وری یهاروشعملیات،  در ، تحقیقیآمار کیفیت ، کنترلپروژه ، کنترلهاموجودی

 اه، کارگجوش عمومی ابزار، کارگاهماشین ، کارگاهدقیق گیریاندازه زمایشگاه، آمهندسیآن، آمار  کاربردهای

 باشند.این رشته می دروس عناوین گری برخیریخته

مقا ع تحصاایلی 

 * هاو گرایش

 ایمنی صنعتی کاردانی:

 *مهندسی صنایع :کارشناسی

 -5، فناوریمدیریت نوآوری و  -9 های سالمت،سیستم -0ها، سازی سیستمبهینه -8 کارشناسی ارشد:

پژوهی، آینده -1های کالن، سیستم -6مدیریت پروژه،  -7لجستیک و زنجیره تامین،  -4های مالی، سیستم

 اطالعاتیهای سیستم -88وری، کیفیت و بهره -82مدیریت مهندسی،  -3

 مهندسی صنایع-8دکتراي تخصصی: 

 هاي شغلیفرصت

 و تولیدی صنعتی، کارخانجات و مراکز همه در کار امکان صنایع، مهندسی کاری حوزه گستردگی دلیل به

 ،بانکداری مانند مشاغلی و هاحرفه در صنایع مهندسی عبارتی به. دارد وجود صنایع مهندسان برای خدماتی

 و کشت کارخانجات، ها،بیمارستان کشتیرانی، هواپیمایی، هایشرکت بیمه، صنعت ای،مشاوره خدمات

 مدیریت هدایت، ریزی،برنامه به نیاز که دیگری مکان هر یا و ورزشی هایاستادیوم شهری، خدمات صنعت،

 انمهندس از بسیاری صنعتی، مدیریت با شغل این زیاد شباهت علت به. دارد کاربرد دارد، وریبهره ارتقا و

همچنین اخیرا با گسترش نیاز به متخصصین علم داده و  .کنندمی فعالیت مدیریتیهای حوزه در صنایع

 تحلیل کسب و کار، دانش آموختگان مهندسی صنایع در این حوزه نیز وارد بازار کار می شوند.
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 مهندسی صنایع )ادامه( 

اهمیاات شااغلی 

 رشته

تر با مدیریت واحدهای تولیدی سروکار دارد و با یک نگرش سازمان یافته مسائل و مهندسی صنایع بیش

حداکثر خروجی را با حداقل ورودی مواد داشته باشد. چون طراحان  تا نمایدمیمشکالت کارخانه را تحلیل 

 عموال ازمشوند طراحی میها وقتی مشغول سایر رشتهی مکانیک گرفته تا برق و یک واحد صنعتی از مهندس

گام هن نمونهیک مهندس صنایع برای ، اما .مانندوری و سایر مسائل غافل میمسائل اقتصادی، افزایش بهره

گونه کند که چکارگران زیاد و ماشین آالت بسیار به این مساله توجه می باای ریزی برای اداره کارخانهبرنامه

ول محصچنین، هم .بیکاری ماشین آالت را به حداقل رساند و ردبرا  رهبهاز نیروی انسانی بهترین  توانمی

 ترین ضایعات را داشته و نگهداری و تعمیرات ماشین آالت نیز به بهترین نحو انجام بگیرد.کارخانه فوق کم

 توانمندي
اضیات ریخصوص در درس هدانشجویان رشته مهندسی صنایع باید در دو درس ریاضی و فیزیک قوی باشند. ب

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

 اند.شده ها مشخصشوند، در جدول معرفی رشتهکه در دانشگاه دامغان پذیرفته می هاییگرایش *
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 مهندسی کامپیوتر

 کلیات

پردازد. هدف این دوره اجزای مختلف کامپیوتر میرشتتتته مهندستتتی کامپیوتر به طراحی و ستتتاخت 

های ها و مجموعهاندازی دستگاهتربیت کارشتناستانی است که در زمینه تحلیل، طراحی، ساخت و راه  

داری، نگه ؛افزاری موجود افزاری و نرم ستتخت هایافزاری جدید، بررستتی و شتتناخت مجموعه ستتخت

کنند. طراحی، شتتبیه ستتازی، فرآوری، پردازش، ستتنجش،  توستتعه فعالیت یابی، تعمیر، اصتتالح وعیب

در  ترین مدت زمان ممکنآموزش، ویرایش همته مفتاهیمی هستتتتند که با باالترین دقت و در کوتاه  

 شوند.افزاری کامپیوتر انجام میهای نرمبرنامه

هایی که مهاارت 

 آیدبه دست می

 هاکارگیری آنافزارها و سخت افزارهای جدید و بهبررسی و شناخت نرم 

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

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

 افزاری و سخت افزاری و ارائه راه حل های کوچک و متوسط نرمتجزیه و تحلیل سیستم

 ها مناسب برای اجرای آن

 های اجرایی افزاری و سخت افزاری و تولید طرحهای کوچک و متوسط نرمطراحی مجموعه

 هابرای آن

 هاهای کامپیوتری، نصب، آزمایش و آموزش آناجرای طرح 

 افزاری شامل شناسایی و رفع خطاها، افزودن امکانات های نرمری سیستمداپشتیبانی و نگه

 هاجدید به سیستم

 هاهای کامپیوتری و رفع عیبیابی کامپیوترها و سیستمعیب 

 هاشناسایی فنون جدید طراحی و ساخت کامپیوتر و ارزیابی و به کارگیری آن 

توضاایحات دوره 

 تحصیل

افزار، پایگاه داده، مهندسی اینترنت، هوش مصنوعی، مهندسی نرمتوان به می رشتهدروس تخصصی از 

 اشاره کرد.  ، داده کاوی، کامپایلر و سیستم عاملهانظریه زبان

مقا ع تحصاایلی 

 * هاو گرایش

های مجتمع، تمرکز )سیستم 1شامل بدون گرایش و ؛ *مهندسی کامپیوتر :)پیوسته( کارشناسی

، افزاریهای کامپیوتری، سیستمهای نرممصنوعی، امنیت رایانه، بازیهای کامپیوتری، هوش شبکه

 های اطالعاتی( در قالب دروس تخصصی اختیاری می باشد.الگوریتم و محاسبات و سیستم

 -5افزار، نرم -9هوش مصنوعی و رباتیکز،  -0های کامپیوتری، معماری سیستم -8کارشناسی ارشد: 

 ها و محاسباتالگوریتم -7 ،)امنیت( رایانش امن -4شبکه، 

شبکه و  -5هوش مصنوعی،  -9، های کامپیوتریمعماری سیستم -0افزار و الگوریتم، نرم -8 ي:دکتر

 رایانش
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 )ادامه( مهندسی کامپیوتر 

 هاي شغلیفرصت

 ،یپر استقبال در کشور در هر سه مقطع کارشناس یهااز رشته یکیبه عنوان  وتریکامپ یمهندس

 ت،یجذاب بودن، دیاستقبال جد نیا لیدل شود.میشناخته در بین متقاضیان  یارشد و دکتر یکارشناس

باشد که می یالمللنیمعتبر ب یدر دانشگاه ها لیو امکان ادامه تحص زهیموجود و انگ یهاچالش

 یسینورشته در برنامه نیبازار کار اگشاید. ای را پیش روی مخاطبین میگسترده یقاتیتحق یهانهیزم

یر با شرح زها ستمیس یبانیها و مسائل مربوط به پشتپروژه تیریمد ،یو تخصص یدر سطوح عموم

 باشد.یم

 سیستم گرکامپیوتر، تحلیل فنی افزار، پشتیباننرم مهندس 

 داده پایگاه شبکه، کارشناس امنیت شبکه، متخصص مدیر، شبکه طراح 

 گرافیک طراح 

  و ...  پزشکی انفورماتیک

اهمیاات شااغلی 

 رشته

 شد.بامیآینده  رشته و روز رشته است و شده ارتباطات و اطالعات شدن جهانی باعث کامپیوتر رشته

 این النالتحصیفارغ برای کاری موقعیت و اشتغال روزانه زندگی در کامپیوتر از استفاده رشد به رو روند

 مراکز قطعات، تولیدکننده هایافزار، شرکتنرم تولیدکننده هایشرکت در تا نموده است را فراهم رشته

 به توجه با. شوند کار به مشغول شیآموز خدماتی، مراکز موسسات و هاتولیدی، شرکت -صنعتی

 و القخ مهندسین به گذشته، نیاز هایسال در کامپیوتر جهانی جامعه به نسبت ایران کند رفتپیش

 .شودمی کامال احساس زمینه این در کوشا

 توانمندي

 الدنب به و بودهروز به اطالعاتش همیشتته باید کامپیوتر مهندس و استتت پویایی رشتتته رایانه رشتتته

 و ریاضتتی پایه باید رایانه پشتتتکار، مهندس و کوشتتیستتخت بر عالوه. باشتتد جدید مطالب فراگرفتن

 .باشد برخوردار ابتکاری هایراه از مسائل حل برای خوبی خالقیت از و داشته قوی فیزیک

 اند.شده ها مشخصشوند، در جدول معرفی رشتهکه در دانشگاه دامغان پذیرفته می هاییگرایش *
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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.  رادارها، مدارهای مجتمع، های مخابراتیسامانه، هارایانهانتقال اطالعات نظیر 

به که هایی مهارت

 آیددست می

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

توضاایحات دوره 

 تحصیل

بعضی دروس این رشته در مقطع کارشناسی عبارتند از: معادالت دیفرانسیل، الکترومغناطیس، ریاضی 

 .ستم هاو سی هاهای الکتریکی، تجزیه و تحلیل سیگنال، ماشینهای الکتریکیمهندسی، الکترونیک، مدار

 ها و مقا ع  گرایش

 * تحصیلی

 *مهندسی برق کارشناسی:

های سیستم -9های میکرو و نانو الکترونیک، افزاره -0مدارهای مجتمع الکترونیک،  -8 کارشناسی ارشد:

برنامه ریزی و  -7های الکتریکی، الکترونیک قدرت و ماشین -4های قدرت، سیستم -5الکترونیک دیجیتال، 

مخابرات امن و رمزنگاری،  -3مخابرات سیستم،  -1مخابرات میدان و موج،  -6های انرژی، مدیریت سیستم

مهندسی  -89مهندسی نانوفناوری گرایش نانوالکترونیک،  -80، مهندسی مکاترونیک -88کنترل،  -82

ی سیستم های مهندس -87مهندسی رباتیک،  -84مهندسی راه آهن برقی،  -85کنترل و عالیم راه آهن، 

شبکه  -83مهندسی فوتونیک گرایش نانو فوتونیک،  -81، مهندسی صدا -86، مکانیکالکترومیکرو و نانو 

سامانه های برقی  -00برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی،  -08مخابرات نوری،  -02های مخابراتی، 

 حمل و نقل، 

، الکترونیک -4مخابرات میدان و موج،  -5تم، مخابرات سیس -9قدرت،  -0کنترل،  -8 دکتراي تخصصی:

 ،مکانیکالکترومهندسی سیستم های میکرو و نانو  -7

 هاي شغلیفرصت

از مهمترین ویژگی های رشته مهندسی برق مس له خود اشتغالی می باشد که دانش آموخته این رشته در 

بسیاری از زمینه ها می تواند با هزینه ای اندک، اشتغالی مهم و پرسود ایجاد کند. به همین دلیل معموال در 

ادی از بخش ها و سازمان ها و کشور فرصت های شغلی زیادی برای این رشته ایجاد می گردد. در ادامه تعد

 زمینه های کاری مرتبط با رشته مهندسی برق معرفی می گردد: 

 های مختلف خصوصی و دولتی های ارتباطات، صنایع، نیرو، نفت، دفاع و سازمانوزارتخانه 

 تحقیق، طراحی و توسعه ابزار و تجهیزات الکترونیکی در صنایع مختلف مانند: 

o ایای؛ ارتباطات دادهموبایل، رادیو، تلویزیون و ارتباطات ماهواره -مخابرات و ارتباطات- 

 ها های خودپرداز بانکتاپ، و ماشینکامپیوتر خانگی، لپ

o نانو  فناوریاکوستیک، اپتیک، فیزیک و  -های علمیپژوهش 

o های پزشکی و آزمایشگاهی دستگاه، وسایل پزشکی 

o حاتی های تسلیارتباطات، ناوبری و سیستم -نظامی 

o های هوانوردی و ارتباطی رادار، سیستم -هوا و فضا 

o سنجهای ردیابی و مسافتهای الکترونیکی خودرو، سیستمسیستم -ونقلحمل 

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

اهمیاات شااغلی 

 رشته

ه انتقال و افزایش نیاز ب ، وهای الکترونیکیفت افزارپیشرسرعت  ،انرژی الکتریکیفراگیرتر شدن استفاده از 

ه های مهندسی و صنعت تبدیل کردهرشتی از پرتقاضاترین یکبه تر اطالعات، مهندسی برق را پردازش سریع

از صنعت مهندسی مثل کارخانه سیمان، خودروسازی، ذوب آهن وجود  بزرگیهر جا که مجموعه  .است

  .داشته باشد، حضور یک مهندس برق ضروری است

 توانمندي

ریاضی وس دردانشجویانی که در  .به کار با وسایل برقی عالقه داشته باشد بایدبرق  رشته مهندسی دانشجوی

های مهندسی مناسب نیستند و بهتر است برای رشته ،و فیزیک قوی، اما در کارهای عملی ضعیف هستند

 . های ذهنی و انتزاعی مانند ریاضی یا فیزیک را انتخاب کنندرشته

 اند.شده مشخصها شوند، در جدول معرفی رشتهکه در دانشگاه دامغان پذیرفته می هاییگرایش *
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 مهندسی مکانیک

 کلیات

رشته مکانیک بخشی از علم فیزیک است که با استفاده از مفاهیم پایه علم فیزیک و ریاضی به بررسی 

مهندسی مکانیک تا حدودی با علم مکانیک تفاوت . اما، پردازدها میحرکت اجسام و نیروهای وارد بر آن

گشتاورها و شکل حرکت ، به تحلیل حرکت و عوامل ایجاد کننده حرکت مانند نیروهاعلم مکانیک . دارد

 هم بیاموزدرا از جمله طراحی هنرها برخی  عالوه بر دانش و اطالعات بایدمهندس مکانیک  .پردازدمی

هایی که به مهارت

 آیددست می

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

 خانگی و تجهیزات پزشکی

 و تغلیظ آالتماشین ، ساختو هوایی زمینی، دریایی ونقلحمل تجهیزات و وسایل ساخت و طراحی 

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

 و مکانیکی ها، بازوهایروبات متحرک، ساخت هایپل و ک، راکت، اژدرتان مانند دفاعی تجهیزات

 تولید هایسیستم

توضاایحات دوران 

 تحصیل

واحد استت که در قالب دورس عمومی، پایه، اصلی، تخصصی و اختیاری،   850سترفصتل دروس این دوره   

، ارتعاشتات،  علم مواد، دینامیک، استتاتیک ، نقشته کشتی صتنعتی   شتود.  کارگاه، پروژه و کاراموزی ارائه می

لی از دروس اص مدیریت و کنترل پروژه، مکانیک سیاالت، ترمودینامیک، ریاضی مهندسی، مقاومت مصتال  

 و تخصصی این رشته است.

ها و مقا ع گرایش

 *تحصیلی  

 ساخت و تولید -0 *مکانیک -8 کارشناسی:

، سیستم محرکه خودرو -5، تولیدو ساخت  -9، تبدیل انرژی -0، طراحی کاربردی -8کارشناسی ارشد: 

طراحی و ساخت  -1، مواد مرکب -6، سازه بدنه خودرو -7، های دینامیکی خودروطراحی سیستم -4

 ی خودروهای نظام

 ساخت و تولید -9تبدیل انرژی،  -0طراحی کاربردی،  -8 دکتراي تخصصی:

 هاي شغلیفرصت

 هاآالت 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 

 یو هوای زمینی، دریایی ونقلحمل تجهیزات و وسایل ساخت و طراحی 

 تانک، راکت مانند دفاعی تجهیزات ساخت 

اهمیاات شااغلی 

 رشته

مهندسی مکانیک در هر مجتمع و کارگاه صنعتی امری ضروری است و با  رشتهدانش آموختگان  حضور

های عرصه واردمکانیک بیش از پیش  انمهندس، کشور گذشتهسال  های صنعتی چندتوجه به حرکت

. حوزه کاری رشته مهندسی مکانیک ها فراهم استد به همین دلیل، امکان رشد و ترقی آنانشده یصنعت

ارائه شده بسیار گسترده است. بطوریکه حضور مهندسین مکانیک در کلیه صنایع  با توجه به تنوع دروس

معمولی و پیشرفته امری اجتناب ناپذیر است و در شرایط فعلی بسیاری از فارغ التحصیالن این رشته وارد 

 بازار کار می شوند.
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 )ادامه( مهندسی مکانیک 

 توانمندي

استعداد و ، درس ریاضی و فیزیک قوی بوده و همچنین از هوشدانشجوی مهندسی مکانیک باید در دو 

در  بایدرشته خود  شرایط مربوط بهیک مهندس مکانیک بنا به . قدرت تجسم خوبی برخوردار باشد

 ها مشغول به کار گردد.های تولیدی و کارخانهمحیط

 اند.شده ها مشخصرشتهشوند، در جدول معرفی که در دانشگاه دامغان پذیرفته می هاییگرایش *
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 مهندسی عمران

 کلیات

ت بر اجرا و نظار، لیت طرح، محاسبه وهدف این رشته تربیت نیروهای متخصصی است که بتوانند مس

ها و بناهای ستازی، سازه ستازی، پل های ستاختمانی، راه های مختلف عمرانی در زمینهاجرا را در پروژه

کاربرد علم در ستتازندگی و  به خوبیدفع فاضتتالب بر عهده گیرند.مهندستتی عمران  ، آوریبی، جمعآ

گردد، مانند سد، فرودگاه، جاده، . هرچیزی که به ابادی یک کشور باز میدهدمی را نشانعمران کشور 

 های برق وو نیروگاه، تشآزلزله، ستتیل و  برابرهای مقاوم در های مخابرات، ستتاختمانبرج، تونل، دکل

مصتتال  ستتبک، ارزان و با کیفیت مناستتب برای ستتاخت و ستتاز، در حیطه کار مهندس عمران قرار    

 گیرد.می

هایی که مهاارت 

 آیدبه دست می

 توانیی انجام محاسبات مهندسی در حوزه های مختلف مهندسی عمران به ویژه ساختمان 

 درستگیری ها و انجام تصمیمها و ارزیابی راه حلتوانایی تحلیل داده 

 در چارچوب بودجه و زمان تعیین شدهها توانایی انجام پروژه 

 توانایی نظارت بر حسن اجرای پروژه های مختلف در زمینه های مهندسی عمران 

 مهارت نوشتاری برای تهیه گزارش 

 مهندسی علم و ریاضیات کامپیوتر، و اطالعاتفناوری  در عالی مهارت 

 طرحها وها ایده واض  و درست شرح توانایی 

 استاندارد و ایمنی به خصوص قوانین مرتبط، مقررات و قوانین به نسبت کامل دانش 

توضاایحات دوره 

 تحصیل

و برخی آزمایشتتگاهی برخی  دارند وتنوع بستتیار زیادی  رشتتتهاین  الزامی تخصتتصتتی و اصتتلی دروس

 بتنی، مهندسیتخصصی شامل تحلیل سازه ها، سازه های فوالدی، سازه های دروس  باشند.ت وری می

سازی، سازی، پروژه راههای اجرایی ساختمان، راهستیاالت، هیدرولیک و آزمایشگاه، روش  پی، مکانیک

 است. ...روسازی راه، متره و برآورد و پروژه، مهندسی محیط زیست و 

مقا ع تحصاایلی 

 * هاو گرایش

 -4زیرسازي راه،  -3راهسازي،  -1آب و فاضالب،  -0کاردان فنی عمران:  کاردانی:

کارتوگرافی،  -8فتوگرامتري،  -7عمران روستایی،  -6سد و شبکه،  -5هاي بتنی، ساختمان

 بردارينقشه -01کارهاي عمومی ساختمان،  -1

 هاي آب و فاضالب علمی کاربردي عمران: گرایش شبکه

 -مهندسی تکنولوژی عمران -1، مهندسی تکنولوژی عمران ت تاسیسات آبی -0:)پیوسته(کارشناسی

آب و  -مهندسی تکنولوژی عمران -4، های آبیساختمان -مهندسی تکنولوژی عمران -3، سدوشبکه

 فاضالب

 مهندسی اجرایی عمران: )ناپیوسته(کارشناسی
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 مهندسی عمران )ادامه( 

مقا ع تحصاایلی 

 * هاو گرایش

 کارشناسی ارشد:

مدیریت  -4راه و ترابری،  -5ژئوتکنیک،  -9زلزله،  -0سازه،  -8های مهندسی عمران: الف( گرایش

 -3ونقل، حمل -1های دریایی، سواحل، بنادر و سازه -6های هیدرولیک، آب و سازه -7منابع آب، 

 های هوشمند ساختمان -88محیط زیست،  -82مدیریت ساخت، 

 آهن راهب( مهندسی خطوط 

 های دفاعی و طراحیای سازههج( مهندسی پدافند غیر عامل با گرایش

مهندسی آب و  -4ژئوتکنیک،  -5زلزله،  -9های ریلی، خط و سازه -0سازه،  -8 دکتراي تخصاصی: 

مدیریت منابع آب،  -1های دریایی، ستواحل، بنادر و سازه  -6راه و ترابری،  -7های هیدرولیکی، ستازه 

 محیط زیست -88مدیریت ساخت،  -82ونقل، حمل -3

 شغلیهاي فرصت

 های دریایی برای ها، سدها، سازهها، پلطراحی و ساخت بسیاری از کارهای عمرانی مانندراه

 های مسکونی مقاوم در مقابل زلزله های هواپیما و خانهسکوهای نفتی، اشیانه

 کیفیت اجرای بر مجری کارهای عمرانی و نظارت ، دفترهای مشاورهدر های طراحی پروژه

 هاآن

اهمیاات شااغلی 

 رشته

گیرد. یعنی اگر بخواهیم ساختمان، پل، از کارها را دربر می ایگستردهمهندستی عمران طیف بستیار   

های فاضالب بسازیم در آغاز به یک مهندس کارآمد عمران نیاز داریم برج، تونل، راه، ستیلو و یا شبکه 

صادی بودن یک اصل در های فنی و اجرایی، اقتصتادی نیز عمل کند. چون اقت تا عالوه بر رعایت جنبه

 مهندسی عمران است.

 توانمندي

د توان ایجابوده، مهندس عمران باید بسیار اجتماعی ، بنابراین، گروهی استای مهندسی عمران رشته

در ریاضتتی و فیزیک برخوردار  خوبیباشتتد. داوطلب باید از توان و دانش را داشتتته ارتباط با ستتایرین 

ل ئتجزیه و تحلیل، قدرت تجسم و دقت کافی در بسیاری از مسا باشتد. همچنین توان جسمی، قدرت 

های شهری بوده و فعالیت نسبتا های عمرانی در خارج از محیطو طرح از کارها برخیباشد. را داشتته  

مند به کارهای عمرانی بوده و توانایی کار در هداوطلب این رشتتتته باید عالق، بنابراین، دنطلبزیادی می

 پرجمعیت را داشته باشد.های محیط

 اند.شده ها مشخصشوند، در جدول معرفی رشتهکه در دانشگاه دامغان پذیرفته می هاییگرایش *
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 دانشکده هنر

 کشور سط  در هنر های رشته بهترین از رشته دو دارای اکنون هم و سیستأ 8932 سال در دانشکده هنر

 ینا است ذکر به الزم. است کارشناسی مقطع در نمایشی ادبیات و یدیجیتال هنرهای و تلویزیون رشته یعنی

 می دایر های تهران، هنر، شیراز و صدا و سیما(ها )مانند دانشگاهصرفاً در معدود دانشگاه کشور سط  در هارشته

 .باشند
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 تلویزیون و هنرهاي دیجیتالی 

 کلیات

مخاطبان زیادی در سنین و اقشار مختلف دارد. بنابراین،  کهبسیار فراگیر است  ایرسانهتلویزیون 

ن رشته پرورش یهدف ا. سازان و متخصصان این رسانه اهمیت بسیاری داردتربیت و آموزش برنامه

 های مختلف تلویزیونی است.فنون طراحی و تولید برنامه و یمسلط به علوم بصر یافراد

هایی که مهاارت 

 آیددست میبه 

 شنیمیان خیتار و یشناسمخاطب ،یشناسمردم ارتباطات، تسلط به 

 نیدوت گرافیک دیجیتالی، ،یتالیجید شنیمی، انیتالیجید یهنرها و یعکاس هنر، با ییآشنا 

 یناورف و ونیزیتلو خیو تار یریتصو یهارسانه ون،یزیتلو و لمیف در انهیرا کاربرد ،یتالیجید

 یتالیجید یهنرها یشناسبای، زیتالیجید یبصر یهاجلوه د،یجد یهارسانه

 هنر فلسفه ان،یاد در قصه ون،یزیتلو در نگارش و پژوهش فلسفه، با ییآشنا 

توضاایحات دوره 

 تحصیل

و  یاصلو  (91) هیپا(، 00) یعموم در قالب دروس واحد 858 دوره کارشناسی کلدر  :یکارشناس

کارگاه انیمیشن عبارتند از  یاگرایش انیمیشن رایانهدروس تخصصی باشند. می (57) یتخصص

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

 . پروژه نهایی

یزیونی، ، ژورنالیسم تلوکارگاه گرافیک دیجیتالیعبارتند از   ایدروس تخصصی گرایش گرافیک رایانه

 .نهایی طراحی وب، پروژه

مقا ع تحصاایلی 

 * هاو گرایش

ردانی کارگ"و  "*تلویزیون و هنرهای دیجیتالی"،  "تولید سیما" های مقطع کارشناسی عبارتند ازرشته

دو  با و هنرهای دیجیتالی یکارشتتناستتی تلویزیونرشتتتهدر حال حاضتتر در دانشتتگاه دامغان  ."تلویزیون

 شود.ارائه میای ای و انیمیشن رایانهگرایش گرافیک رایانه

 کنندگی سیما، پژوهش هنرانیمیشن، تهیه کارشناسی ارشد:

 : پژوهش هنردکتري

 هاي شغلیفرصت

 ماتوریان 

 ستیگراف 

 طراح وب 

 نگریتدو 

 کنندههیته 

 توانمندي

 .باشد آشنا یرتصاو بندیترکیب و حرکتی قوانین با و بشناسد بخوبی را طراحی باید انیمیشن دانشجوی

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

 .باشد جدید و تازه فضاهای تماشای

 دانههنرمن و عمیق نگاهی و ببیند خوب باید هنری هایرشته سایر مثل گرایش این دانشجوی اصل در

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

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

 دهد. تشخیص بخوبی یکدیگر از را خطوط و هافرم ها،رنگ و نامطلوب

 اند.شده مشخصها شوند، در جدول معرفی رشتهکه در دانشگاه دامغان پذیرفته می هاییگرایش *
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 نمایشی ادبیات

 کلیات

ای از تمام هنرهای بشری از جمله نقاشی، و ت اتر که مجموعهات است ارتباط عصرقرن بیست و یکم 

رو، نیا ازترین راه ارتباط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با دیگری است. ژرف ،موسیقی، شعر و ادبیات است

یش یک ت اتر خوب ب .سخت است ی، امرباشدداشته هنر نمایش ندر دنیا که شکلی از ا یپوای تصور جامعه

های چون وقتی دانش ت اتر محور کار باشد، خالقیتت. ، نیازمند دانش ت اتر اسامکانات از وسایل تکنیکی و

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

هایی مهاارت 

به دساات  که

 آیدمی

 یران و جهاندر ا یشیات نمایخ ادبیها و تارسنت با ییآشنا 

 هاآن یو اجرا کینگارش متون درامات یهاوهیاصول و فنون و ش با ییآشنا 

 یهنر یانیبا ب یم فرهنگیانتقال مفاه 

توضاایحات 

 دوره تحصیل

( و 5)ی اری(، اخت83)ی (، اصل00) هی(، پا08)ی عموم یهاواحد بوده که در گروه 852 واحدها کل تعداد

 شوند.  یم ی( دسته بند65)ی تخصص

  کهن اتیادب با ییآشنا ،یشناس جامعه ش،ینما  خیش: تارینما مختلف یها شیگرا در دروس مشترک

 با ییآشنا خ،یتار در هنر با ییآشنا ارتباطات، یمبان و اصول ،یتجسم یهنرها با ییآشنا جهان، ران ویا

 و دکور یمبان ه،یتعز با ییآشنا فلسفه،  خیتار ،یشناس لیتمث و عامه فرهنگ جهان، و رانیا معاصر اتیادب

  نیتدو و قیتحق روش ،یعروسک شینما یمبان ،یگریباز یمبان ،یسینو شنامهینما یمبان ،ییآرا صحنه

 .هستندران یا در شینما نامه، انیپا

و  هاااگرایش

مااقااا ااع   

 * تحصیلی

  یگردانصحنه ،یش عروسکینما ،ارگردانی، کبازیگری ،*نمایشیادبیات  :یکارشناس

 گرددیم برگزار یحیتشر و یتست صورت به آزمون یگریباز و ،یشینما اتیادب ،یکارگردان یهارشته در

 باشند، یم هرشت انتخاب به مجاز ،یاکتساب نمره به توجه با که یداوطلبان از ،یتست اوراق  یتصح از پس که

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

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

 گردد.می

 ادبیات نمایشی، بازیگری و کارگردانی نمایش، سینما، پژوهش هنر ارشد: یکارشناس

 مطالعات ت اتر، پژوهش هنر :يدکتر

هاي فرصاات

 شغلی

 نمایشنامه یسندگینو 

  نویسندگی فیلمنامه سینمایی 

 نویسندگی برای تلویزیون 

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C
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 نمایشی )ادامه( ادبیات 

اهمیت شغلی 

 رشته

حال، نیبا ا. است جامعه یک اندیشه و فرهنگ ها،سوگ ها،جشن شعائر، از ارزشمندی نماد ت اتر هنر

 توجه به هنوز هنر این و شوندنمی کار بازار جذب رشته این التحصیالنفارغ از بسیاری عمل در متاسفانه

 الزم انشد و خالقیت که رشته این مستعد التحصیلفارغ یک اگرچه،. است نیازمند معنوی و مالی تربیش

 المیاس ارشاد و فرهنگ وزارت مثل دولتی مراکز در تواندمی و ماند نخواهد بیکار وقت هیچ باشد، داشته را

 .باشد داشته اجرایی فعالیت هنری آزاد هایگروه در یا شود مشغول صدا و سیما سازمان و

 توانمندي

کار  یو توانای پذیر بودهانعطاف فردی یلین رشته تحصین هنرمند ای، بنابرااست جمعی یهنر ت اتر هنر

 خوب و ینیز باید قلم نمایشی ادبیات دانشجوی. است و نوآور خالق همچنین فردی داشته ورا  گروهی

 باشد داشته و جهان ایران و ادبیات ، فرهنگشناسی، جامعهشناسیاقتصاد، رواندر مورد  عمیق اطالعات

بان داوطل. کشدمی ها طولماه روزها و حتی نمایشنامه یک نوشتن باشد چون صبور و با حوصله و همچنین

 باشند. ا، مبتکر و خالق داشتهیپو یتسلط و ذهن یات فارسید به ادبیبا یشیات نمایرشته ادب

 اند.شده ها مشخصشوند، در جدول معرفی رشتهکه در دانشگاه دامغان پذیرفته می هاییگرایش *
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 علوم انسانی دانشکده

 مقطع در شناسیو جرم جزا حقوق و با جذب دانشجو در رشته 8930علوم انسانی در سال  دانشکده

 و حقوق ،علوم ورزشی اقتصاد، هایز با اضافه شدن رشتهکار خود را آغاز کرد و در ادامه نی رسماً ارشد کارشناسی

کارشناسی ارشد، همچنان در مسیر  در مقطع کارشناسی و مترجمی زبان عربی در مقطع مترجمی زبان انگلیسی

ه انسانی بیش از گذشته بهای علوم رشته دیگر با اضافه شدن نیز در آینده نزدیک .قرار داردپیشرفت و تعالی 

 فعالیت خود ادامه خواهد داد.

 

 گروه معارف اسالمی و دروس عمومی

مین استاد در تربیت دانشجو در دروس مربوط به معارف روه معارف اسالمی و دروس عمومی تأو یفه گ

 اسالمی و سرفصل های دروس عمومی می باشد.
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 علوم ورزشی 

 کلیات

و  بهداشت علوم و پایه علوم با مختلف جهات از که استت  انستانی  علوم هایشتاخه  از یکی ورزشتی  علوم

غیرقابل  جامعه افراد روانی و جسمی بهسازی و توانبخشتی  با رابطه در آن نقش و یافته پیوند تندرستتی 

عملکرد  توسعه آنها هدف که پردازندمی دروسی مطالعه به دانشگاهی رشته این دانشتجویان  استت.  انکار

از  پیشگیری ستالمندی( استت.   تا کودکی از(ورزشتکار  غیر و ورزشتکار  افراد ادراکی و حرکتی جستمانی، 

تحلیل  در توانمندی قامتی، هایناهنجاری اصتتالح آنها، با شتتدن مواجه چگونگی و ورزشتتی هایآستتیب

حرکتی،  هایمهارت یادگیری و رشد با آشنایی حرکت، بیومکانیک با آشتنایی  مختلف، حرکات عضتالنی 

با  آشنایی ورزش، در اولیه هایکمک اصول با آشنایی ورزشی، رویدادهای و هاسازمان مدیریت با آشنایی

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

 است. رشته این اهداف

هاایی  مهاارت 

که به دساات 

 آیدمی

 و پذیری انعطا قدرت، استقامت، توسعه برای تمرین علم با آشنایی ... 

 وزن کنترل و جسمانی آمادگی فاکتورهای توسعه سازیبهینه منظور به ورزشی تغذیه با آشنایی 

 هامهارت مطلوب یادگیری و حرکتی هایمهارت اکتساب هایروش با آشنایی 

 بهتر حرکتی رشد منظور به محیط حرکتی – ادراکی سازیغنی و حرکتی رشد با آشنایی 

 مربیگری اصول با آشنایی 

 آنها نمودن برطرف هایروش و قامتی هایناهنجاری با آشنایی 

 ورزشی امور در فنی و علمی مشاوره 

 در  همکاری و آزمایشگاهی سنجش ابزارهای حرکتی، هایتمهار ارزیابی و سنجش با آشنایی

 ورزشی علوم و بدنی تربیت آزمایشگاه

 ورزشی هایسازمان و رویدادها ها،باشگاه مدیریت 

توضاایحااات 

 دوره تحصیل

ارائه  انتخابی و عملی نظری، پایه، دروس عمومی، قالب در که است واحد 895 دوره این دروس فصل سر

شناسی آسیب بدنی، تربیت تاریخ بدنی،تربیت و مبانی اصول انسانی، فیزیولوژی انسانی، آناتومی .شتود می

 در گیری اندازه و ستتنجش حرکتی، یادگیری ورزشتتی، فیزیولوژی حرکتی، تکامل و رشتتد ورزشتتی،

 طرز و مدیریت ورزشتتی، های ستتازمان مدیریت مدارس، در بدنیتربیت ورزش، و بهداشتتت بدنی،تربیت

همچنین   است. رشته این نظری تخصصی و پایه دورس ورزشی و ... از حرکت شناسی اجرای مستابقات، 

میدانی،  و دو جسمانی، آمادگی همچون تخصصی عملی دروس گذراندن به مو ف رشته این دانشجویان

 .میباشند ..... و راکتی ورزشهای فوتبال، بسکتبال، والیبال، شنا، ژیمناستیک،
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 علوم ورزشی )ادامه(

مقا ع تحصاایلی 

 * هاو گرایش

 *علوم ورزشی  :کارشناسی

 اصالحی، حرکات و ورزشی آسیب شناسی حرکتی، رفتار ورزشی، فیزیولوژی :ارشد کارشناسی

 ورزشی. بیومکانیک مدیریت ورزشی،

 مدیریت اصالحی، حرکات و ورزشی حرکتی، رفتار شتناستی،   آستیب  ورزشتی،  فیزیولوژی  :دکتري

 .ورزشی ورزشی، بیومکانیک

 هاي شغلیفرصت

  تدریس درس تربیت بدنی و ورزش در مدارس 

  ها و موسسات آموزش عالیدرس تربیت بدنی و ورزش عمومی دانشجویان دانشگاهتدریس 

 های ورزشی مختلف مربیگری و داوری در رشته 

 های مختلف ورزشی جهت توسعه سط  فعالیت بدنی کارکنانها با سازمانهمکاری 

 های ورزشیها و کاروانسرپرستی تیم 

 اداره و کارشناسی اماکن ورزشی 

 های مختلف علوم ورزشیدر حیطه مشاوره پژوهشی 

اهمیاات شااغلی 

 رشته

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

ها و مراکز آموزش عالی در جهت تربیت از اصل سوم قانون اساسی، دانشگاه 9تحقق بخشتیدن به بند  

 ورزند.  مبادرت مینیروی انسانی متعهد و متخصص 

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

بدنی علم محور به منظور دستتتیابی به اهداف فردی و گروهی بدون وجود ناپذیر استتت. انجام فعالیت

 پذیر نیست. کرده در این رشته امکانمشاوران تحصیل

 توانمندي

 ریزی و تجویز تمرینات ورزشی با اهداف مختلف برای افراد عادی، آسیب دیده و ویژهمهبرنا 

    های ورزشی در ها و پایگاهها، هی تها و فدراسیونمشتاوره و همکاری با موستستات آموزشی، سازمان

 ریزی فعالیت بدنی کارکنانبرنامه

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

 های سنی  های حرکتی در کلیه ردهمشاوره و تحلیل وضعیت مربوط به یادگیری و اجرای مهارت 

    ریزی برای استتتتفاده از ورزش جهت حفظ ستتتالمت عمومی، کمک به اصتتتالح  راهنمتایی و برنتامته

 های قامتی  ناهنجاری

  راحی جلستتتات تمرینی بتا اهداف مختلف کنترل وزن، توستتتعه فاکتورهای آمادگی  توانمنتدی در ط

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

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

   های روانی ورزشکاران و های ورزشتی و همچنین شناخت ویژگی شتناخت اثرات روانشتناختی فعالیت

 های روانی  های بهبود مهارتهشیو

 های مربیگری و داوری در درجات مختلف ملی و بین المللیتوانمندی برای اخذ کارت 
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 علوم ورزشی )ادامه( 

 توانمندي

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

 های ورزشی. آسیب

 های مختلف علوم ورزشیشاخه پژوهش و تحقیق در

 اند.شده ها مشخصشوند، در جدول معرفی رشتهکه در دانشگاه دامغان پذیرفته می هاییگرایش *
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 حقوق

 کلیات

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

های التحصتتیالنی تشتتکیل شتتده استتت که ضتتمن متعهد و متخصتتص بودن، پس از اتمام دوره  تربیت فارغ

. گردندکارآموزی قضتایی یا وکالت، در نقاط مختلف کشتور در کسوت قضاوت یا وکالت مشغول خدمت می  

در های دولتی و همچنین توانند در ادارهدر کنتار چنین اصتتتنتافی، فتارغ التحصتتتیالن رشتتتته حقوق می    

 های خصوصی به عنوان کارشناس یا مشاور حقوقی به کار گرفته شوند.شرکت

هایی مهارت

که به دسات  

 آیدمی

 آشنایی با قوانین و مقررات 

      شناسی، امور مالی و پزشکی شتناسی، روان آشتنایی با مفاهیم استاستی فقه و اصتول در استالم، جامعه

 قانونی  

توضاایحات 

دوره 

 تحصیل

رشتتته دروستتی چون مقدمه علم حقوق، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصتتاصتتی،  دانشتتجویان این 

حقوق استتاستتی، حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصتتوصتتی، حقوق مدنی، حقوق اداری، آیین  

دادرستی مدنی، آیین دادرستی کیفری، فلستفه حقوق، حقوق تجارت را در قالب دروس پایه، اختصتتاصی و    

 .گذارنداختیاری می

هااا و گرایش

مااقااا ااع  

 *تحصیلی  

 *حقوق کارشناسی:

حقوق  -5 ،*شناسیحقوق جزا و جرم -9الملل، حقوق بین -0حقوق خصوصی،  -8 کارشاناسای ارشد:  

حقوق  -3حقوق اقتصتتاد،  -1 حقوق محیط زیستتت، -6حقوق مالکیت فکری،  -7حقوق بشتتر،  -4عمومی، 

حقوق تجاری اقتصتتتادی  -80حقوق ارتباطات،  -88معارف استتتالمی و حقوق،  -82الملتل،  تجتارت بین 

حقوق استتناد و قراردادهای   -84حقوق ثبت استتناد و مدارک،   -85حقوق ستتر دفتری،   -89المللی، بین

 -83حقوق کیفری اطفال و نوجوانان،  -81 فقه و حقوق خصتتوصتتی،  -86ونقل، حقوق حمل -87 تجاری،

مدیریت  -00مدیریت نظارت و بازرستتی،  -08جزا،  فقه و حقوق -02مدیریت اصتتالح و کیفرهای قضتتایی، 

 های تجاریحقوق شرکت -04حقوق خانواده،  -05 حقوق دادرسی اداری، -09دادگستری، 

الملل حقوق بین -5جرم یابی،  -9شناسی، حقوق جزا و جرم -0حقوق عمومی،  -8 دکتراي تخصاصای:  

 نفت و گازحقوق  -6فقه و حقوق خصوصی،  -7حقوق خصوصی،  -4عمومی، 

هاي فرصاات

 شغلی

  وکالت دعاوی دادگستری 

 هامشاور حقوقی بانک 

 هاشهرداری 

 ها  ها و وزارتخانهشرکت 

  سردفتری دفاتر اسناد رسمی 

اهااماایاات  

 شغلی رشته

 و عدالت از قضایی و شبه قضایی، برای پاسداری محاکم در ، کیفری و اداریحقوقی دعاوی به در رسیدگی

 دیگران حقوق که کسانی علیه دعوی اقامه و او حق احقاق و مظلوم حق از دفاع و ستم و  لم از جلوگیری

همچنین قبل از وقوع دعاوی و با  اند، وجود افرادی متخصص و واجد شرایط ضروری است.نموده پایمال را

مشورت با افراد متخصص در علم حقوق ها ها و ادارهانگیزه جلوگیری از اختالفات برای شهروندان، شرکت

 شود.الزم محسوب می
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 )ادامه( حقوق 

 توانمندي

تستتلط به زبان انگلیستتی یا فرانستته، توانایی استتتفاده از کتب فقهی، قدرت استتتنباط باال، آشتتنایی کامل با 

استدالل، جسارت، قدرت  شتناستی از ملزومات این رشتته است.   ادبیات زبان فارستی، منطق، عربی و جامعه 

خالقیت ذهنی و فن بیان خوب الزمه موفقیت در این رشتته است. در کل باید گفت که نحوه استدالل وفن  

 حقوقدان است.، ابزار کار یک و توانایی نگارشی بیان

 اند.شده ها مشخصشوند، در جدول معرفی رشتهکه در دانشگاه دامغان پذیرفته می هاییگرایش *
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 اقتصاد

 کلیات

گویند. بر استاس این تعریف که تا حدودی فنی است  علم اقتصتاد را علم تخصتیص بهینه منابع کمیاب می  

)از فرد، بنگاه، صنعت، کشور و جهان( در  های استتفاده از منابع محدود در همه ستطوح  ترین شتیوه عقالیی

نامند، اقتصادی را رویکرد عقالیی نیز میشتود. شتاید به همین دلیل گاهی رویکرد   علم اقتصتاد بررستی می  

 دهند.تری از خود نشان میها در رفتارهای اقتصادی عقالنیت بیشچرا که انسان

هایی مهارت

که به دسات  

 آیدمی

  اقتصادی افراد و بنگاهها رفتارهایتحلیل 

 بر تصمیم گیری فعالین اقتصادی اقتصادیتاثیر سیاست های  ارزیابی 

  جایگاه اقتصادی کشور در سط  منطقه و جهانتحلیل و مقایسه 

 گذاران و تصمیم گیرندگان ارائه مشاوره به سیاست 

توضاایحات 

دوره 

 تحصیل

ولی صتترف به  .دنی اقتصتتاد اهمیت بستتیار دار دروس ریاضتتی و آمار به عنوان ابزارهای مطالعه در رشتتته 

دیگری نیز باید با ریاضتتیات و آمار  دروس بنابراین کارگیری این ابزارها، فهم اقتصتتادی میستتر نخواهد شتتد.

خرد، اقتصاد  رشتته عبارتند از: اقتصاد ین آمیخته شتوند تا به هدف مطلوب رستید. برخی از ستایر دروس ا   

 .های اقتصادیید اقتصادی و نظامااقتصاد توسعه، تاریخ عق، اقتصاد بخش عمومی ،داریپول و بانککالن، 

هااا و گرایش

مااقااا ااع  

 *تحصیلی  

 *اقتصاد کارشناسی:

 -4 ،اقتصاد اسالمی -5، اقتصاد آموزش -9، اقتصاد کشاورزی -0 ،اقتصاد نفت و گاز -8کارشناسی ارشد: 

اقتصاد مالی  -3، اقتصاد فرهنگ و هنر -1، اقتصاد شهری -6، تجارت الکترونیک و اقتصاد -7، اقتصاد انرژی

 -85، بانکداری اسالمی -89، اقتصاد نظری -80، اقتصاد مسکن -88، اقتصاد محیط زیست -82، اسالمی

 ، ریزیتوسعه اقتصادی و برنامه -84، های اقتصادیریزی سیستمبرنامه

اقتصاد بخش -4اقتصاد پولی، -5اقتصاد سنجی، -9اقتصاد بیمه،  -0، اقتصتاد اسالمی  8دکتراي تخصصی: 

اقتصاد شهری و -82اقتصاد منابع، -3اقتصاد مالی، -1اقتصتاد بین الملل،  -6توستعه اقتصتادی،   -7عمومی، 

بازارها و -84اقتصاد سالمت، -85اقتصتاد ایران،  -89اقتصتاد نهادگرا،  -80اقتصتاد ریاضتی،   -88منطقه ای، 

 مالیه نفت و گاز

هاي فرصاات

 شغلی

 های خصوصیموسسات و شرکت  

 شهرسازی، نفت، راه و کشاورزی صنعت و معدن، رفاه، نیرو، خارجه، خانه های اقتصاد،وزارت 

 موستتستتات بیمه، بانک مرکزی، بازار بورس، کارگزاری ها، گمرک، ستتازمان امور مالیاتی، هابانک ،

  سازمان تامین اجتماعی، شهرداری ها

ت اهااماایااّ 

 شغلی رشته

 های بزرگتجزیه و تحلیل مسائل و مشکالت پیچیده اقتصادی در سطوح کالن و بخشی و نیز سازمان

های موثر و متناسب برای بهبود شرایط ها و سیاستحلدانش اقتصاد، و پیشنهاد راهگیری از اقتصادی با بهره

 اقتصادی از کاربردهای مهم این رشته است.
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 )ادامه( اقتصاد 

 توانمندي

انسانی ارائه شده است و چون مباحث آموزان رشته علومکتاب اقتصتاد تنها برای دانش  ،در مقطع متوستطه 

کنند که برای موفقیت در رشته بسیاری از داوطلبان آزمون سراسری تصور می ،این کتاب جنبه حفظی دارد

ه گفته های متعدد را حفظ کرد. در حالی که باقتصتتتاد بتاید حافظه قوی داشتتتت تا بتوان مفاهیم و نظریه 

دانشجوی اقتصاد بیش از هر چیز باید در درس ریاضی قوی باشد تا بتواند  ،استادان و دانشجویان این رشته

 اشد.مند بهمچنین دانشجوی اقتصاد الزم است که به مباحث اجتماعی عالقه در این رشته موفق گردد.

 اند.شده ها مشخصمعرفی رشتهشوند، در جدول که در دانشگاه دامغان پذیرفته می هاییگرایش *
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 مترجمی زبان انگلیسی

 کلیات
است. این رشته با هدف آموزش و تربیت  دانشگاهیهای ترین رشتهمترجمی زبان انگلیستی یکی از محبوب 

 افرادی توانا در امر ترجمه از انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی طراحی شده است.

هایی مهارت

که به دسات  

 آیدمی

 کسب مهارتهای چهارگانه )خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن( در زبان انگلیسی  

  کسب مهارت در نگارش و ویرایش زبان فارسی 

 مهارت ترجمه متون از انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی 

هااا و گرایش

مااقااا ااع  

 *تحصیلی  

 *مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی:

 مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد:

 ترجمهدکتري:  

هاي فرصاات

 شغلی

 فعالیت در مراکز آموزشی دولتی و خصوصی به عنوان مترجم 

 کار در مراکزی که ارتباط مستقیمی با خارجیان و کشورهای خارجی دارند. 

  حضور در مراکز دولتی و خصوصی به عنوان مترجم و رابط بین این موسسات با موسسه های

 خارجی 

 تدریس زبان انگلیسی 

   جذب در صتدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، شبکه های خبری و ترجمه فیلم ها و

 .سریال ها از جمله کارهای مرتبط با این رشته است

ت اهااماایااّ 

 شغلی رشته

دنیای امروز و با توجه به نقش زبان انگلیسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... اهمیت این در 

 رشته بیش از پیش پررنگ شده است.

 توانمندي
توانایی ترجمه شفاهی و مکتوب از زبان انگلیسی به فارسی و برعکس. توانایی نگارش و ویرایش به زبان 

 انگلیسی و فارسی. 

 اند.شده ها مشخصشوند، در جدول معرفی رشتهکه در دانشگاه دامغان پذیرفته می هاییگرایش *
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 بنیانهاي زیستفرآوردهپژوهشکده  

 انجام منظور بهتحت عنوان پژوهشکده علوم زیستی  8932 سال در بنیانهای زیستفرآورده پژوهشکده

 پژوهشی گروه 5 شامل پژوهشکده این. گردید سیسأت شناسیزیست دانش با مرتبط هایرشته در تحقیقاتی امور

 گیاهی، علوم پژوهشی گروه فیزیولوژی، پژوهشی گروه مولکولی، و سلولی شناسی زیست پژوهشی گروه هاینام به

 زشکیپ و شناسیزیست زمینه در کاربردی و محور تقاضا پژوهشی هایطرح انجام که است بیوشیمی پژوهشی گروه

 .دارد اقدام دست در را گیاهی داروهای و اعصاب شناسیزیست بنیادی، هایسلول-ترمیمی
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 مرکز تحقیقات فرهنگ سینما و ادبیات نمایش

 های مرتبط در دو شاخه سینما و ت اترپژوهش انجام ا هدفب 8936 سال در فرهنگی و هنری این مرکز

مس ولیت آن بر عهده آقای دکتر سیّد محمد ترابی )عضو هیأت علمی وابسته  در حال حاضرو  گردیده سیستا

ند چ آزمایشی اجرای این حوزه و با با حضور چند تن از اساتید برجسته دانشگاه دامغان( است. فعالیت این مرکز

 شناسی در ادبیات فارسی، آغاز شده است.تمثیلهایی چون طرح پژوهشی در زمینه
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 تاریخ وسعت به شهري دامغان،

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

 حفظ را خود اهمیت میالدی اول قرن تا شهر این. نمودند اعالم خود پایتخت را آن میالد از پیش 053 سال در

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

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

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

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

 ایدب نامیدند.می سولیپ هکاتم آن را یونانیان که است صددروازه شهر همان دامغان. است گردیده تبدیل دامغان به

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

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

 نگهبان 33 که شهری یعنی است، آمده نانهپات آشوری دوم سارگون کتیبه در( گومش) دامغان کهن نام

 که داشته ستبری دیوارهای قدری به شودمی گفته. استشده کشیده دیوار کامالً دامغان شهر دور. دارد هادروازه

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

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

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

 . بود برخودار ممتاز موقعیتی

 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 هوحشیان هجوم اثر در مرور به و بوده آباد قدیم زمان در که،این

 حصار، تپه در کرده،می کاوش دامغان در میالدی 8398 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

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

 اراالنظ مطارح صاحب. است داشته کثیری جمعیت باستان، عهد در دامغان که شودمی روشن خوبی به نیز هاامارت

 و مردند زلزله علت به کس هزار پنج و چهل دامغان در متوکل ایام در: نویسدمی 093 االول ربیع حوادي ضمن

 تالیفات از که المدهش کتاب از خود نعمانیه کتاب در جزائری سید همچنین،. گردید شکافته هم از هاکوه زیر

 :  کندمی نقل هجری 058 سال حوادي در است زمخشری

 دامغان در زلزله و ناگهان دامغان و کاشان قم و اصفهان و نیشابور و طبرستان و جرجان و ری در"

( دردهلی 358 به سال متوفی) خواندمیر. شدند کشته آوار زیر نفر هزار پنج و بیست زلزله آن از
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 شد واقع ایزلزله دامغان در ماتین و اربعین و اثنی سنه در: دهدمی شرح چنین السر حبیب در

 ".گشت ویران بلد آن عمارات نصف که

 کشته آن از زیادی جمعیت و خراب زلزله علت به 050 و 058 و 093 هایسال در دامغان که روایت سه این اگر

 بخارا از مراتب به وسعت و جمعیت نظر از مخصوصاً 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

 عیتشجم هزار پنج و بیست زلزله یک به که شهری کرد اقرار باید این وجود با. است بوده حادثه وقوع تاریخ ضبط

 شهر ینا طبیعی موقعیت گذشته، هااین از. باشد داشته ساکن لیونیم یک به نزدیک باید کم دست ،کشته شود

 اهآبادی و شهرها آبادانی به بودن، راه سر اوقات تربیش که گونههمان است. چه کرده کمک شدنش ویران به نیز

 بوده چنین دامغان تقدیر و سرنوشت متاسفانه گفت، باید و افتدمی اتفاق حالت این عکس نیز گاهی افزاید،می

 و دیگر سوی از سرسبز های جنگل و سو یک از زیبا کویر حصار در که دامغان جغرافیایی خاص موقعیت .است

 را منصفی و پسند زیبا انسان هر که زده رقم را توصیف قابل غیر طبیعتی  گرفته، قرار سو دیگر از البرز کوه رشته

 .داردمی وا تعجب به

 سط  از متر 8862 شمالی، دقیقه 89 و رجهد 97 عرض و شرقی دقیقه 09 و رجهد 45 طول با دامغان

 نسمنا شهرستان به غرب از و کویر دشت به جنوب از و البرز هایکوه به شمال از شهرستان این. دارد ارتفاع دریا

 سمنان شرق کیلومتری 802 در و البرز جنوبی دامنه در دامغان شهر .محدود است شاهرود شهرستان به شرق از و

 را دیگر قسمت و دشت را دامغان شهرستان مساحت اعظم قسمت. است شده واقع شاهرود غرب کیلومتری 62 و

 سط  از متر 9048 ارتفاع به شاهدار به نام است ایقله شهرستان، این نقطه بلندترین. دهدمی تشکیل کوهستان

 چاه کویر در که دارد ارتفاع دریا سط  از متر 8279 آن، نقطه ترینپست و البرز، کوه رشته از سرتنگه کوه در دریا

 دشت سمت به جم، چاه از که است جنوب به شمال از دامغان دشت شیب. است شده واقع دامغان جنوب در جام

 از را دامغان دشت یا چاله جنوب، در واقع ارتفاع کم هایکوه کهاین تا شودمی کاسته آن ارتفاع از هم باز کویر

 .کندمی جدا کویر دشت

 شکیالتت این. است پرکامبرین دوره به مربوط دامغان منطقه تشکیالت ترینقدیمی شناسی،زمین نظرم از

 دامغان شمالی هایکوهستان در. باشدمی دگرگونی هایسنگ دیگر و گنیس شیست، شامل شناختیزمین

 تاسیسات دیگر و هاساختمان حدايا در ، لذادارد وجود شرقی شمال ت غربی جنوب جهت با متعددی هایگسل

 در ارتفاعات وجود به توجه با دامغان شهرستان .ای داشتتوجه ویژه زلزله وقوع یاحتمال اتخاطرم به بایستمی

 تدلمع و خشک نیمه منطقه. است اقلیمی تیپ سه دارای که گفت توانمی تقریبا جنوب در کویر دشت و شمال

 و گرم تا معتدل خشک منطقه و دامغان شهر و کوهپای در معتدل و خشک منطقه و شمال در کوهستانی سرد تا

 802 این منطقه ساالنه بارش متوسط مقدار کلیماتولوژی، ایستگاه هواشناسی آمار موجب به .جنوب در کویری

 بارش متر میلی 921 بر بالغ 8940 سال مثال، عنوان به باشدمی متفاوت دیگر سال به سالی از و است مترمیلی

 تدش و دشت سمت به ارتفاعات از ساالنه بارش مقدار دامغان، دشت شیب و توپوگرافی به توجه با. است داشته

 .رسدمی مترمیلی 822 حدود به کویر دشت حاشیه ساالنه بارش متوسط مقدار که به طوری یابد،کاهش می کویر
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 50 دما مطلق حداکثر میانگین و است گرادسانتی درجه 07 حدود هوا، دمای میانگین مزبور ایستگاه آمار اساس بر 

 برابر 80:92 ساعت و درصد 72 صب  7:92 ساعت مذکور ایستگاه در هوا نسبی رطوبت و باشدمی گرادسانتی درجه

 نتابستا در معتدل و زمستان در خشک و سرد نسبتا هوای و آب دارای توانمی را دامغان بنابراین،. است درصد 58

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

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

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

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

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

 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

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

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

 شهری داقتصا از دور توزیعی نه و بیهوده تمرکزی نه که اندشده بنا یکدیگر از فواصل در و هماهنگ به طور هستند،

 ارتعب به است. برخوردار زیبایی و مناسب بسیار بافت از دامغان قدیمی بخش نیز لحاظ این از و شوند سبب را

 به ار فضایی و اندشده هماهنگ یکدیگر با اشفرعی و اصلی هایپیکره که منسجم است بوده شهری دامغان دیگر،

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

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

  .است بوده( هادکان تا مدارس

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

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

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

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

 فرهنگی و متبرکه بناهای و خود خاص سبک داشتن با دامغان این، در شهر بر عالوه. اند داده قرار نو راستاهای در

 مناطق در هم و دست باال کوهستانی مناطق در هم توریستی، هایجاذبه عنوان به جالب، بسیار قدیمی تجاری و

 وانعن به تواندمی که دارد وجود امکاناتی و منا ر متفاوت، اندازهایچشم و  اقلیم با دست، پایین کویری و دشت

 آن ایزیب بسیار طبیعی منا ر با علی چشمه مثال، عنوان به. گیرد قرار تریبیش توجه مورد توریستی، هایمحل

 قمناط و شهر ساکنان عمومی گاهتفرج که( البرز کوه رشته در) دامغان شمال در ییالقی و کوهستانی مناطق در

 دشتی نواحی و رودمی شمار به منطقه این توریستی جاذبه های از باشد،می سال از ماه هفت حدود برای اطراف

 کویر :مانند است برخوردار جالبی بسیار طبیعی شرایط تنوع از خشک، هوای و آب داشتن ضمن که دامغان جنوبی

 .جم چاه کویر یا قلی علی حاج
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