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هٌسضخبت
پ٘بم ضئ٘ؽ زاًكگبُ
تبضٗرچِ زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ
اؾتبى هبظًسضاى
زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ
زفتط ّوكبضٕ ّبٕ ػلوٖ ث٘ي الوللٖ
تحه٘الت ػبلٖ زض زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ
هؿبٗل هبلٖ
اهَض زاًكدَٖٗ
فطم زضذَاؾت پصٗطـ

نفحِ

عخي رئيظ داًؾگاُ

دكتز هحوذعلي بْوٌيار
رئيظ داًؾگاُ علَم كؾاٍرسي ٍ هٌابع طبيعي عاري

تاريخچِ داًؾگاُ
زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ زض ؾبل ّ 1353دطٕ قوؿٖ تحت ػٌَاى هسضؾِ ػبلٖ هٌْسؾٖ ككبٍضظٕ ثب ضقتِ-
ّبٕ ككبٍضظٕ ػوَهٖ ،خٌگل ٍ هطتغ ٍ زاهپطٍضٕ تبؾ٘ؽ گطزٗس .زض ؾبل  1358اٗي هدوَػِ ثِ ّوطاُ چٌس هطكع زٗگط ظهٌِ٘ؾبظ
اٗدبز زاًكگبُ هبظًسضاى ثب هطكعٗت قْط ثبثلؿط گطزٗس .هدَظ تأؾ٘ؽ زٍ زاًككسُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ثِ ََض هدعا زض
اٍاذط ؾبل  1376زضٗبفت قس ٍ اظ ؾبل تحه٘لٖ ً٘ 1378-79ع ضؾوبً فؼبل٘ت آهَظقٖ ذَز ضا آغبظ ًوَزًس .زض ؾبل  1383هَافمت
انَلٖ تبؾ٘ؽ هدتوغ آهَظـ ػبلٖ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ اذص ٍ زض اٍاٗل ؾبل  ،1384چْبض زاًككسُ ػلَم ظضاػٖ،
هٌْسؾٖ ظضاػٖ ،ػلَم زاهٖ ٍ ق٘الت ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ثِ ََض هؿتمل آغبظ ثكبض ًوَزًس كِ ذَز ؾجت تدْ٘ع ٍ ّوَاض ًوَزى ضاُ
تؼبلٖ حَظُّبٕ هتؼسز ترههٖ زض زاًف ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ هٖ ثبقس  .زض ّو٘ي ضاؾتب هتَل٘بى زض اهط آهَظـ ٍ پػٍّف
هدتوغ تهو٘ن ثِ ضاُاًساظٕ پػٍّككسُ ثطًح ٍ هطكجبت ٍ پػٍّككسُ هُبلؼبت اكَؾ٘ؿتنّبٕ ذعضٕ ًوَزًس .زض پػٍّككسُ ثطًح ٍ
هطكجبت ،ؾبهبًسّٖ ٍ اخطإ َطحّبٕ ػلوٖ ٍ پػٍّكٖ ثطإ زٍ هحهَل ظضاػٖ ٍ ثبغٖ اؾتبى ٗؼٌٖ ثطًح ٍ هطكجبت ٍ زض پػٍّككسُ
اكَؾ٘ؿتنّبٕ ذعضٕ ً٘ع ثب هُبلؼِ هؿبئل ظٗؿتهحُٖ٘ ،اكَؾ٘ؿتنّبٕ خٌگلٖ ،آثٖ ٍ هطتؼٖ ،فطآٍضزُّبٕ اكَؾ٘ؿتنّب ضاُ
تَؾؼِ ٍ اح٘ب هٌبثغ َج٘ؼٖ اؾتبى ضا پ٘گ٘طٕ هًٖوبٗس .الظم ثِ شكط اؾت كِ پػٍّككسُ ثطًح ٍ هطكجبت زض ؾبل  1389ثطإ توطكع
ثط فؼبل٘تّبٕ هطتجٍ ثب ظٗؿتفٌبٍضٕ ثب هَافمت ٍظاضت ػلَم ٍ ثط اؾبؼ ههَثِ خلؿِ هَضخ  1389/11/19قَضإ گؿتطـ ٍظاضت
ػلَم ،تحم٘مبت ٍ فٌبٍضٕ ثِ "پػٍّككسُ غًت٘ک ٍ ظٗؿت فٌبٍضٕ ككبٍضظٕ َجطؾتبى" تغ٘٘ط ًبم ٗبفت .ثب ػٌبٗت حًطت حك ٍ زض
پٖ اٍل٘ي ؾفط اؾتبًٖ ّ٘بت هحتطم زٍلت خوَْضٕ اؾالهٖ اٗطاى ثب اؾتبى ظضذ٘ع هبظًسضاى ٍ زض ضاؾتبٕ تحمك ػسالت آهَظقٖ زض
ؾطاؾط ككَض ،هَيَع تأؾ٘ؽ زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ زض ظهطُ ههَثبت تَؾؼِ اؾتبًٖ ّ٘بت هحتطم زٍلت
لطاض گطفت ٍ ضاّٖ ثِ ؾَٕ اضتمبء ٍ اػتالٕ ّوِ خبًجِ اؾتبى گكَزُ قس .زاًككسُّبٕ ػلَم ظضاػٖ ،هٌْسؾٖ ظضاػٖ ،ػلَم زاهٖ ٍ
ق٘الت ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ زض اٗي زاًكگبُ ثب ث٘ف اظ  3000زاًكدَ زض همبَغ تحه٘لٖ كبضقٌبؾٖ ،كبضقٌبؾٖ اضقس ٍ زكتطًٕ ،مف
هؤثطٕ زض پطٍضـ زاًفآهَذتگبى زض حَظُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ اٗفب هٖ ًوبٌٗس .اٗي زاًكگبُ ثب  131ػًَ ّ٘بت ػلوٖ
ّساٗت ٍ آهَظـ اٗي زاًكدَٗبى ضا ثط ػْسُ گطفتِ اًس  .ثب ػٌبٗت ثِ لعٍم تَؾؼِ ّوِ خبًجِ اؾتبى ،تحَل فطاگ٘ط ٍ پطزاهٌِإ زٍض اظ
اًتظبض ً٘ؿت ٍ اه٘س هٖضٍز ثِ هسز الُبف ضثَة ٍ ّوت ٍاالٕ ّوِ هؿئَالى اهط ،قبّس تؼبلٖ ضٍظافعٍى ٍ ً٘ل ثِ هساضج ػبلٖ ػلوٖ
ٍ پػٍّكٖ زض زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ ثبق٘ن.

اؾتبى هبظًسضاى ثب هؿبحت  23756ك٘لَهتطهطثغ زاضإ هرتهبت خغطاف٘بئٖ حسٍز ' 05° 43تب 'ََ 03° 34ل قطلٖ ٍ
' 40° 34تب ' 43° 40ػطو قوبلٖ اؾت .ضقتِ كَُ الجطظ هبًٌس ؾسٕ زض خٌَة هبظًسضاى هبًغ ٍضٍز ضََثت زضٗبٕ هبظًسضاى ثِ
ًَاحٖ هطكعٕ اٗطاى هٖقَزٍ .خَز زضٗبٕ هبظًسضاى ًمف ثؿ٘بض تؼ٘٘ي كٌٌسُإ زض آة ٍ َّإ قوبل اٗطاى زاقتِ ٍ ٍٗػگّٖبٕ
هٌحهط ثِ فطز اؾتبى ثِ ٍخَز ٍ حفّ قطاٍٗ ظٗؿتٖ اٗي زضٗب ثؿتگٖ زاضز .زضٗبٕ ذعض ثب ٍؾؼتٖ حسٍز  438000ك٘لَهتط هطثغ
ثعضگتطٗي زضٗبچِ خْبى ثِ قوبض هٖضٍز .كْيتطٗي ًبم اٗي زضٗبچِ "ّ٘طكبًٖ" ٍ زض ًمكِّب ٍ كتت ذبضخٖ زضٗبٕ "كبؾپ٘ي"
ًبه٘سُ قسُ اؾت .اٗي اؾتبى ثِ زل٘ل زض اذت٘بض زاقتي غٌٖتطٗي هٌبثغ َج٘ؼٖ (زضٗب ٍ خٌگل) ،ثًٖظ٘طتطٗي خعٗطُ اكَلَغٕ (خعٗطُ
ه٘بًكبلِ) ،تٌْب هطكع الٗي ََ٘ض گَقتٖ ٍ ثؿ٘بضٕ اظ هَاضز زٗگط زض ؾُح ككَض ،اظ هَلؼ٘ت هوتبظٕ ثطذَضزاض ثَزُ ٍ تَؾٍ
كبضگعاضاى ًظبم همسؼ خوَْضٕ اؾالهٖ ثِ ػٌَاى لُت ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ قٌبذتِ قسُ اؾت .فبنلِ قْط ؾبضٕ ثِ ػٌَاى
هطكع اؾتبى اظ تْطاى  250ك٘لَهتط ،اظ گطگبى  135ك٘لَهتط ،اظ ؾوٌبى  201ك٘لَهتط ،اظ ضقت  380ك٘لَهتط ٍ اظ هكْس 750
ك٘لَهتط هٖثبقس.
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داًؾگاُ علَم كؾاٍرسي ٍ هٌابع طبيعي عاري
زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ زض حبل حبيط هتككل اظ چْبض زاًككسُ ػلَم ظضاػٖ ،هٌْسؾٖ ظضاػٖ ،ػلَم زاهٖ -
ق٘الت ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ثَزُ ٍ زض همبَغ تحه٘لٖ كبضقٌبؾٖ ،كبضقٌبؾٖ اضقس ٍ زكتطٕ ثِ قطح شٗل ّط ؾبلِ زاًكدَ هٖ پصٗطز:

داًؾكذُ علَم سراعي
هقطع

دكتزي

رديف

رؽتِ تحصيلي

4

اصالح ًباتات (بيَهتزي)

2

اصالح ًباتات (صًتيك هَلكَلي ٍ هٌْذعي صًتيك)

9

سراعت

1

خاكؾٌاعي

5

بيواريْاي گياّي

4

اصالح ًباتات

2

بيواري ؽٌاعي گياّي

9

بيَتكٌَلَصي كؾاٍرسي

1

حؾزُ ؽٌاعي كؾاٍرسي

5

سراعت

6

ؽٌاعايي ٍ هبارسُ با علف ّاي ّزس

7

علَم باغباًي

8

علَم خاک

4

باغباًي

2

خاكؾٌاعي

9

سراعت ٍ اصالح ًباتات

1

گياّپشؽكي

5

تزٍيج ٍ آهَسػ كؾاٍرسي

كارؽٌاعي ارؽذ

كارؽٌاعي

داًؾكذُ هٌْذعي سراعي
هقطع

دكتزي

رديف

رؽتِ تحصيلي

4

آبياري ٍ سّكؾي

2

اقتصاد كؾاٍرسي

9

عاسُ ّاي آبي

4

آبياري ٍ سّكؾي

2

اقتصاد كؾاٍرسي

9

عاسُّاي آبي

كارؽٌاعي ارؽذ
1

علَم صٌايع غذايي

5

هكاًيك هاؽيي ّاي كؾاٍرسي

6

َّاؽٌاعي كؾاٍرسي

4

اقتصاد كؾاٍرسي

2

صٌايع غذايي

كارؽٌاعي
9
1

هكاًيك هاؽييّاي كؾاٍرسي
هٌْذعي آب

داًؾكذُ علَم داهي ٍ ؽيالت
هقطع

دكتزي

رديف

رؽتِ تحصيلي

4

تغذيِ دام

2

تكثيز ٍ پزٍرػ آبشياى

9

صًتيك ٍ اصالح ًضاد دام

4

بَم ؽٌاعي آبشياى ؽيالتي

2

تكثيز ٍ پزٍرػ آبشياى

9

تغذيِ دام ٍ طيَر

كارؽٌاعي ارؽذ
1

صًتيك ٍ اصالح ًضاد

5

فيشيَلَضي دام

6

فزآٍري هحصَالت ؽيالتي

4

بَم ؽٌاعي آبشياى

2

تكثيز ٍ پزٍرػ آبشياى

كارؽٌاعي
9

هٌْذعي علَم داهي-گزايؼ دام

1

هٌْذعي علَم داهي-گزايؼ طيَر

داًؾكذُ هٌابع طبيعي
هقطع

رديف

رؽتِ تحصيلي

4

آبخيشداري

2

جٌگلذاري ٍ اقتصاد جٌگل

9

جٌگلذاري ٍ علَم جٌگل

1

جٌگل ؽٌاعي ٍ اكَلَصي جٌگل

5

علَم هزتع

6

صٌايع چَب ٍ كاغذ

4

آبخيشداري

2

جٌگلذاري

9

جٌگل ؽٌاعي ٍ اكَلَصي جٌگل

1

حفاظت ٍ اصالح چَب

5

خويز كاغذ

6

هزتعذاري

7

هٌْذعي جٌگل

4

جٌگلذاري

2

علَم ٍ صٌايع چَب ٍ كاغذ

9

هزتع ٍ آبخيشداري

دكتزي

كارؽٌاعي ارؽذ

كارؽٌاعي

گزٍُ علَم پايِ
رؽتِ تحصيلي

هقطع

سيغت ؽٌاعي علَلي ٍ هَلكَلي

كارؽٌاعي ارؽذ

پػٍّككسُ غًت٘ک ٍ ظٗؿت فٌبٍضٕ ككبٍضظٕ َجطؾتبى
هقطع

رؽتِ تحصيلي
اصالح ًباتات-گزايؼ بيَتكٌَلَصي كؾاٍرسي

دكتزي
اصالح ًباتات -گزايؼ فيشيَلَصي گياّاى سراعي

تحصيالت عالي در داًؾگاُ علَم كؾاٍرسي ٍ هٌابع طبيعي عاري
ََل هست تحه٘الت ػبلٖ زض زٍضٓ كبضقٌبؾٖ زض زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ چْبض ؾبل
هٖثبقس .زاًكدَٗبى زض زاًككسُّبئٖ كِ ضقتِّبٕ تحه٘لٖ هَضز ػاللِقبى ٍخَز زاضز ،پصٗطفتِ هٖقًَس.
هساضج آى ََضٕ پٖضٗعٕ هٖقَز كِ زض زٍ ؾبل اٍل ،لبثل تغ٘٘ط ثبقس ،ثَُضٕ كِ زاًكدَ زض اًتْبٕ ؾبل زٍم
ثطإ گطاٗف انلٖ ضقتِ تحه٘لٖ ذَز هْ٘ب هٖقَز .همُغ كبضقٌبؾٖ اضقس 2 ،ؾبل ثَزُ ٍ زٍضُّبٕ زكتطٕ ثِ
ََض َج٘ؼٖ زض اٗطاى  4ؾبل اؾت .هحبؾي ػسٗسُإ كِ تحه٘الت ػبلِ٘ زض اٗطاى كِ توطكع ثط ضٍٕ فطاگ٘طٕ ٍ
اًدبم تحم٘مبت هؿتمل هٖ ثبقس.
الف) دٍرُ كارؽٌاعي
اٗي زاًكگبُ ّؤ افطاز ٍاخس قطاٍٗ ضا اظ ؾطاؾط زً٘ب خْت تحه٘ل پصٗطـ هًٖوبٗس .اگط ظثبى فبضؾٖ ظثبى اٍل
قوب ًجبقس ،ثِ ََض َج٘ؼٖ ً٘بظ زاضٗس كِ ٗک زٍضُ ظثبى فبضؾٖ ضا زض اٗي خب ثگصاضً٘س .ثطإ ضقتِّبٕ ذبل ،اٗي
اهط اظ يطٍضت ث٘كتطٕ ثطذَضزاض اؾت( .ثطإ اَالػبت ث٘كتط هٖتَاً٘س ثِ ؾبٗت  www.sanru.ac.irهطاخؼِ
كٌ٘س).

ب)تحصيالت تكويلي
اٗي زاًكگبُ ّؤ افطاز ٍاخس قطاٍٗ اظ ؾطاؾط زً٘ب ضا پصٗطـ هًٖوبٗس ٍ هتمبي٘بى ثب ضتجِ اٍل ٍ زضخبت ػبلٖ ضا
لحبِ ذَاّس ًوَز .اگط فبضؾٖ ظثبى اٍل قوب ًجبقس ،ثبٗس ٗک زٍضُ ظثبى فبضؾٖ ضا زض اٗي زاًكگبُ ثگصاضً٘س ،كِ
اٗي هَضز ثطإ ضقتِّبٕ ذبل اظ يطٍضت ث٘كتطٕ ثطذَضزاض اؾت.
چگًَگي درخَاعت پذيزػ اس داًؾگاُ
ّؤ زضذَاؾتّبٕ تحه٘ل زض زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ ثبٗس اظ َطٗك زفتط ّوكبضٕ ّبٕ
ػلوٖ ث٘ي الوللٖ زاًكگبُ اًدبم قَز .تكو٘ل فطمّبٕ زضذَاؾت هٖتَاًس ثِ نَضت  ٍ Onlineاظ َطٗك ؾبٗت
اٌٗتطًتٖ زاًكگبُ ٍ ٗب اظ َطٗك فطمّبٕ چبح قسُ اًدبم گ٘طز .لصا قوب هٖتَاً٘س فطم زضذَاؾت پصٗطـ ضا اظ

َطٗك  www.isco.ac.irتكو٘ل ٍ اضؾبل ًوبئ٘س . .لُفبً ثِ ذبَط زاقتِ ثبق٘س كِ اظ ضٗعًوطات تحه٘لٖ ٍ
زاًفًبهِ ذَز ً٘ع  2كپٖ ثطزاضٗس ٍ ثِ ّوطاُ فطم تكو٘ل قسُ اظ َطٗك ؾبٗت زاًكگبُ اضؾبل ًوبئ٘س .قوب
هٖتَاً٘س ثب ؾفبضت اٗطاى توبؼ ثطلطاض كٌ٘س .اَالػبت ث٘كتط زض اٗي همَلِ زض ؾبٗت www.sanru.ac.ir
ٗبفت هٖقَز.
اهكبًبت البهت:
كلِ٘ زاًكدَٗبى هٖ ثبٗؿت الساهبت هطثٌَ ثِ البهت ٍتِْ٘ ذَاثگبُ زاًكدَٖٗ ضا اظ َطٗك زفتط ّوكبضٕ ّبٕ
ػلوٖ ث٘ي الوللٖ زاًكگبُ ٍ ّوبٌّگٖ ثب زفتط هؼبًٍت زاًكدَٖٗ زاًكگبُ پ٘گ٘طٕ ًوبٌٗس.
هغايل هالي:
ّشيٌِّا
لجل اظ ٍضٍز ثِ اٗطاى همساض تَاى هبلٖ ذَز ضا ثطإ هجبلغ قْطِٗ تحه٘لٖ ٍ ّعٌِٗ ظًسگٖتبى ،ثطًبهِضٗعٕ كٌ٘س.
زض گبم ًرؿت ثطإ كؿت اَالع ث٘كتط قوب ثبٗس ثِ ًعزٗكتطٗي ازاضُ ٍ ٗب ًوبٌٗسگّٖبٕ زٍلتٖ زض ككَض ذَزتبى
هطاخؼِ ًوبٗ٘س .ثطإ پطزاذت قْطِٗ تحه٘لٖ ذَز هوكي اؾت اظ تؿْ٘الت ثبًكٖ ككَض ذَزتبى ٗب گطٍُ
آهَظقٖ هَضز ًظط زض اٌٗدب اؾتفبزُ كٌ٘س .چٌبًچِ زض اٗي هَضز ؾؤال ٍ زضذَاؾتٖ ثطإ هجلغ قْطِٗتبى زاضٗس،
ذَاّكوٌس اؾت اظ َطٗك ؾبٗت اٌٗتطًتٖ ثب زفتط ّوكبض ّبٕ ػلوٖ ث٘ي الوللٖ زاًكگبُ توبؼ حبنل فطهبٗ٘س.

دريافت بَرط تحصيالت تكويلي
كلِ٘ زاًكدَٗبى هتمبيٖ زضٗبفت ثَضؼ اظ زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ ٗب پػٍّككسُ ّبٕ
زاًكگبُ ثبٗس زضذَاؾت ذَز ضا ثِ ّوطاُ پطٍپَظال خْت تهو٘ن گ٘طٕ اظ َطٗك زفتط ّوكبضٕ ّبٕ ػلوٖ ث٘ي
الوللٖ زاًكگبُ ثِ قَضإ هطثََِ زاًكگبُ اضائِ ًوبٗ٘س.

ًزخ ؽْزيِ هصَب
قْطِٗ تحه٘لٖ ّط ً٘وؿبل تحه٘لٖ ثطإ ٍضٍزٕ ؾبل  94زض زٍضُ زكتطإ ترههٖ  6ه٘لَ٘ى ٍ ّ 300عاض
تَهبى ٍ ّط ً٘وؿبل تحه٘لٖ زٍضُ كبضقٌبؾٖ اضقس حسٍز  3ه٘لَ٘ى ٍ  750تَهبى هٖثبقس.

كار بِ صَرت پارُ ٍقت
كبض ثِ نَضت پبضُ ٍلت ثِ ػٌَاى ٗک زاًكدَٕ ذبضخٖ كِ ثِ ََض توبم ٍلت هكغَل ثِ تحه٘ل ثَزُ ٍ ث٘ف اظ
 6هبُ اظ البهت قوب گصقتِ ثبقس .زض نَضتٖ كِ هُبثك پبؾپَضتتبى هدَظ كبض زاقتِ ثبق٘س ،حساكثط تب ؾمف 10
ؾبػت هٖتَاً٘س ثب هدَظ زاًكگبُ كبض زاًكدَٖٗ اًدبم زّ٘س .الظم ثِ شكط اؾت كِ اذص هدَظ ثطإ كبض ًجبٗس
فطنتٖ ثطإ اهطاض هؼبـ تب پطزاذت قْطِٗ تحه٘لٖ قوب ثبقس.
ّشيٌِ سًذگي
زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ تَنِ٘ هًٖوبٗس كِ زاًكدَٗبى غ٘طاٗطاًٖ قبغل ثِ تحه٘ل زض
نَضت اؾتفبزُ اظ اهكبًبت ؾلف ؾطٍٗؽ ٍ ذَاثگبُ زاًكدَٖٗ افطاز هدطز  ٍ 400-450افطاز هتأّل 800-850
زالض آهطٗكب زض ََل ٗک هبُ تحه٘لٖ زض اؾتبى هبظًسضاى ضا زض ًظط ثگ٘طًس .زض ظهبى ٍضٍز قوب ثِ زاًكگبُ ػلَم
ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ چٌبًچِ ثب اَالع لجلٖ ثبقس اظ اؾتمجبل گطم ٍ حوبٗت زاًكگبُ ثطذَضزاض ذَاّ٘س
قس .اٗي حوبٗت زض توبم ظهٌِّ٘ب اظ خولِ البهت ،توسٗس ٍٗعا ٍ ...زض ََل زٍضُ تحه٘لٖ قوب اؾتوطاض ذَاّس
زاقت.

اهَر داًؾجَيي:
هؾاٍراى داًؾجَياى خارجي
هكبٍضاى زاًكدَٗبى ذبضخٖ زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ اظ زفتط ّوكبضٕ ّبٕ ػلوٖ ث٘ي
الوللٖ زض حبل حبيط آلبٕ زكتط ؾ٘س ػلٖ خؼفطپَض ٍ آلبٕ هد٘س ذَـ ضٍظ هٖثبقٌس كِ زض هَضز توبم هؿبئل
ثِ زاًكدَٗبى كوک ذَاٌّس ًوَز .ثطإ كؿت اَالػبت ث٘كتط لُفبً ثِ ؾبٗت  www.sanru.ac.irهطاخؼِ
فطهبئ٘س.
كتاب راٌّواي داًؾجَياى خارجي
كتبة ضاٌّوبٕ زاًكدَٗبى ذبضخٖ كِ قبهل اَالػبت زضثبضٓ هْبخطت ،ػول٘بت ثبًكٖ ،هؿبفطت ثِ هبظًسضاى ٍ
غ٘طُ هٖثبقس ثِ قكل هدوَػِإ ثطإ قوب فطؾتبزُ ذَاّس قس ثِ هحى اٗي كِ زض زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ
هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ اؾتمطاض ٗبفت٘س .اٗي اَالػبت ً٘ع زض ّوبى ؾبٗت ٗ www.sanru.ac.irبفت هٖقَز.

آؽٌايي بيي الوللي
هكبٍض زاًكدَٗبى ذبضخٖ زاًكگبُ ثطًبهِّبٕ آقٌبؾبظٕ هجؿََٖ ضا كِ قْط ؾبضٕ ٍ زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ
هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ ضا ثِ قوب هؼطفٖ هٖ ًوبٌٗس ٍ پبؾدگَٕ ؾؤاالت قوب زض هَضز اؾكبى ٍ اهَض تحه٘لٖتبى
ثبقس ضا فطاّن هًٖوبٗس ٍ ً٘ع اهكبى تَض هبظًسضاى ثِ ّوطاُ ٗک تَض اًتربثٖ زٗگط ثِ همبنس تَضٗؿتٖ زٗگط اٗطاى ضا

ه٘ؿط هٖؾبظز .اَالػبت ث٘كتط ضا هٖتَاى زض ؾبٗت  www.sanru.ac.irكؿت ًوَز.
تغْيالت داًؾجَيي

زاًكدَٗبى هٖتَاًٌس اظ تؿْ٘الت ثؿ٘بض گؿتطزُإ زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ قبهل
زؾتطؾٖ ثِ كبهپَ٘تط ٍ ؾبٗط تؿْ٘الت ٍٗػُ ػلوٖ ،فطٌّگٖ ٍ ٍضظقٖ ثطذَضزاض گطزًس.
حوايت اس داًؾجَ
زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ ذسهبت گؿتطزُ ،هجؿٌَ ٍ خبهؼٖ ضا ثِ زاًكدَٗبى اضائِ هٖزّس
اظ لج٘ل :ذسهبت پعقكٖ ،ثْساقتٖ ،ذسهبت هكبٍضُإ ذسهبت آهَظقٖ تب ؾُح ثبالٖٗ اظ حوبٗت ضا زض هست
ظهبًٖ كِ زض زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ هكغَل ثِ تحه٘ل ّؿتٌس فطاّن هٖؾبظز.

دعتزعي بِ كاهپيَتز
زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ ؾُح ٍؾ٘ؼٖ اظ تؿْ٘الت كبهپَ٘تطٕ قبهل قجكِّبٕ خْبًٖ

( ،)webپؿت الكتطًٍ٘كٖ ( ٍ )E-mailزؾتطؾٖ ثِ اٌٗتطًت ضا ثطإ زاًكدَٗبى غ٘طاٗطاًٖ اٗي زاًكگبُ زض
اذت٘بض لطاض ذَاّس زاز.
پذيزػ ٍ تبادل داًؾجَ
زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ اظ كلِ٘ زاًكدَٗبى زض ؾط تب ؾط زً٘ب ثطإ تحه٘ل ثِ هست ٗک
تطمٗ ،كؿبل ٍ ٗک زٍضُ تحه٘ل كبهل زػَت ثِ ػول هٖآٍضزّ .وچٌ٘ي اٗي زاًكگبُ ثط اؾبؼ تفبّن ًبهِ ّبٕ
ث٘ي الوللٖ هَخَز زاًكدَٗبى ذَز ضا ثطإ تحه٘ل ثِ ؾبٗط ككَضّب اػعام هًٖوبٗس.

سباىّاي فارعي ٍ اًگليغي
ٍاحسّبٕ ظثبى ٍ ازث٘بت فبضؾٖ ٍ اًگل٘ؿٖ ظٗط ًظط هؼبًٍت زاًكدَٖٗ زاًكگبُ ،زٍضُ پ٘فً٘بظ ظثبىّب ضا ثِ ََض
فكطزُ زض َٖ حسالل ّ 4فتِ ثطإ زاًكدَٗبى غ٘طاٗطاًٖ اضائِ هٖزّس كِ ّسف اٗي زٍضُ اٗدبز هْبضت ٍ
ٗبزگ٘طٕ زاًكدَٗبى اظ ظثبىّبٕ فَق ثطإ ازاهِ تحه٘ل هٖثبقس.
دفتز ّوكاريْاي علوي بيي الوللي داًؾگاُ
ثِ زًجبل لعٍم گؿتطـ فؼبل٘تْبٕ ػلوٖ  -پػٍّكٖ زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ زض ؾَُح ث٘ي
الوللٖ ،زفتط ّوكبضْٗبٕ ػلوٖ ث٘ي الوللٖ زاًكگبُ زض ذطزاز هبُ ؾبل  1388ثب ّسف ث٘ي الوللٖ ؾبظٕ فؼبل٘تْب
ٍثطًبهِ ّبٕ زاًكگبُ ثؼٌَاى ٗک ّسف ضاّجطزٕ ٍ ّوچٌ٘ي ًْبزٌِٗ ؾبذتي ّوكبضٕ ّبٕ ث٘ي الوللٖ ثؼٌَاى ٗک
يطٍضت ثطإ زاًكگبُ تكك٘ل گطزٗس .اظ ًوَ ًِ فؼبل٘تْبٕ اٗي زفتط هٖ تَاى ثِ هَاضز شٗل شكط ًوَز:

تِْ٘ فطهت اًگل٘ؿٖ تفبّن ًبهِ ّوكبضٕ زاًكگبُ
تِْ٘ ثطٍقَض ٍ كبتبلَگ اًگل٘ؿٖ زاًكگبُ ٍ اضؾبل آى ثِ زفتط ضاٗعًْبٕ ػلوٖ هؿتمط زض ؾفبضت ذبًِ ّبٕ
اٗطاى زض ككَضّبٕ اؾتطال٘ب ،كبًبزا ،فطاًؿِ ،اًگلؿتبى ،ضٍؾٌِّ٘ ،س ٍ هبلعٕ اظ َطٗك زفتط ّوكبضْٗبٕ ػولٖ ث٘ي
الوللٖ ٍظاضت ػلَم خْت هؼطفٖ زاًكگبُ ثِ ؾبٗط زاًكگبّْبٕ هؼتجط زً٘ب.

اًؼمبز تفبّن ًبهِ ّوكبضٕ ث٘ي زاًكگبُ ػلَم ككبٍضظٕ ٍ هٌبثغ َج٘ؼٖ ؾبضٕ ثب زاًكگبُ ؾٌت پتطظثَضگ
ضٍؾِ٘  ،زاًكگبُ ػلوٖ  -كبضثطزٕ ثَذَم آلوبى ،هَؾؿِ ث٘ي الوللٖ پػٍّكْبٕ ثطًح ( ،)IRRIزاًكگبُ
 Ostfaliaآلوبى ٍ زاًكگبُ  USMككَض هبلعٕ.
ػًَٗت زض كو٘تِ ػلوٖ ترهم  INGERهؤؾؿِ تحم٘مبت ث٘ي الوللٖ ثطًح ف٘ل٘پ٘ي ). . . ٍ (IRRI

اطالعات تواط:
دفتز ّوكاريْاي علوي بيي الوللي ٍ رٍابط عوَهي داًؾگاُ علَم كؾاٍرسي ٍ هٌابع طبيعي عاري
هاسًذراى ،عاري ،هيذاى خشر ،كيلَهتز  9جادُ دريا ،صٌذٍق پغتي

تلفي تواط88984499867745 :

ٍ

88984499687518

دٍر ًگار88984499867745 :

پغت الكتزًٍيكي :
isco@sanru.ac.ir
sanrum543@sanru.ac.ir

عكس
جديد
متقاضي
داًشگاُ علَم وشاٍسصي ٍ هٌاتع طثيعي ساسي
فشم دسخَاست
پزيشش داًشجَياى پشديس تيي الولل

هشخصات فشدي:
ً -2ام:

ً-1ام خاًَادگي:

-5هحل تَلذ(شْش – وشَس) :

 -4تاسيخ تَلذ(سٍص/هاُ/سال):
-6هليت:

-7هزّة:

-9شواسُ پاسپَست:

تاسيخ پاسپَست:

ٍ-10ضعيت تاّل:

 -3شواسُ شٌاسٌاهِ:

هتأّل

هجشد

 -8جٌسيت:

تعذاد فشصًذاى:

 -11اطالعات ّوشاّاى:
سديف

ًام خاًَادگي

ًام

تاسيخ تَلذ

هحل تَلذ

هليت

ًسثت خاًَادگي تا هتماضي

-12جذيذتشيي آدسس پستي هتماضي:
وذ پستي:
آدسس هٌضل:
هحل واس:
دٍسًگاس:

تلفي:
پست الىتشًٍيه:

سَاتك آهَصشي:
-13توام هشاحل آهَصشي خَد سا اص دٍسُ دتيشستاى تِ تشتية صهاًي تٌَيسيذ:
طَل دٍسُ
سشتِ تحصيلي
اص تاسيخ

هَلعيت هىاًي(وشَس)

تا تاسيخ

-14سشتِ يا سشتِ ّاي هَسد عاللِ شوا جْت ثثت ًام(تِ تشتية اٍلَيت):
-1
-2
-3
-4

ًام دتيشستاى/داًشگاُ

 -15تشاي چِ همطعي دسخَاست دادُ ايذ:
دوتشي:

واسشٌاسي اسشذ:
 -16اص وذام طشيك حوايت هالي خَاّيذ شذ:

تَسس تحصيلي:

دسآهذ شخصي:

-17آيا ّيچ گًَِ ًاتَاًي جسوي داسيذ؟ اگش جَاب هثثت است تَضيح دّيذ.

 -18هْاست ّاي صتاى:
صحثت وشدى

خَاًذى

ًَشتي

صتاى
ضعيف

هتَسط

خَب

عالي

ضعيف

هتَسط

خَب

عالي

ضعيف

هتَسط

اًگليسي
فاسسي
فشاًسِ
عشتي
سٍسي

-19اًتشاسات(وتاب ،همالِ)... ،
ًاشش

سال اًتشاس

عٌَاى

خَب

عالي

تجشتيات حشفِ اي:
جضئيات استخذام ّاي لثلي ٍ فعلي
ساصهاى جذيذ
ساصهاى لثلي

ايي جاًة

ارعاى هي ًواين وِ تىويل ايي پشسشٌاهِّ ،يچ گًَِ الضاهي سا تشاي داًشگاُ علَم

وشاٍسصي ٍ هٌاتع طثيعي ساسي ايجاد ًىشدُ ٍ ّوچٌيي تأييذ هي ًواين وِ اطالعات فَق تِ دسستي ٍاسدُ شذُ ٍ دس صَستي
وِ تأييذ گشدد تِ عٌَاى داًشجَي داًشگاُ هجاب ٍ هَظف تِ پيشٍي اص لَاًيي اًضثاطي ٍ علوي ٍ همشسات جاسي داًشگاُ
خَاّن تَد.

اهضاء

ًىات هْن:
هذاسن صيش تايذ تِ ّوشاُ فشم دسخَاست پزيشش تاشذ:
-1تَصيِ ًاهِ(حذالل اص دٍ ًفش استاد ساٌّواي همطع لثلي)
-2وپي پاسپَست هتماضي(ٍيژُ هتماضياى خاسج اص وشَس)
-3وپي شٌاسٌاهِ (توام صفحات )ٍ واست هلي(ٍيژُ هتماضياى داخل وشَس)
-4تأييذيِ حوايت هالي
 -5دٍ لطعِ عىس جذيذ هتماضي
-6خالصِ اي اص عاليك تحميماتي
هذاسن تايذ تِ آدسس صيش اسسال گشدد:

دفتز ّوكاريْاي علوي بيي الوللي داًؾگاُ علَم كؾاٍرسي ٍ هٌابع طبيعي عاري
هاسًذراى ،عاري ،هيذاى خشر ،كيلَهتز  9جادُ دريا ،صٌذٍق پغتي

http:/www.sanru.ac.ir
E-mail: isco@sanru.ac.ir

