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 افتخارات آموزشی

گذضتِ سال 5 حذٍد اس هستقل هذیزیت داًطکذُ عٌَاى تِ فعالیت 

گذضتِ سال 3 حذٍد اس اعظن پیاهثز هجتوع تِ اًتقال تا آهَسضی اهکاًات ٍ فضا چطوگیز تْثَد 

داًطجَیاى جذب درصذ تاالتزیي کسة ٍ ًفز 4600 تِ داًطکذُ فعال داًطجَیاى تعذاد افشایص 

 ّا داًطکذُ سایز هیاى در جذیذ ّای ٍرٍدی

ُکارضٌاسی هقطع در کار کسة ٍ تاًکی تیوِ، تاسرگاًی، هذیزیت جذیذ ّای رضتِ اًذاسی را ٍ 

 دکتزی هقطع در داًطجَیاى تاالی جذب ٍ ارضذ کارضٌاسی هقطع در تحَل ٍ تَدجِ هذیزیت

 آهَسضی هذیزیت

ًخثِ جَاى ٍ هجزب اساتیذ ّوشهاى جذب تا علوی ّیات ّزم اصالح  
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 افتخارات پژوهشی

سال پضٍّص ّفتِ در فزٌّگی هیزاث ّوکاری تا دستی صٌایع دستاٍردّای ًوایطگاُ تزگشاری 

98 

داًطجَیاى فعال حضَر تا جْاًگزدی ٍ سالهت گزدضگزی ّای آج استارت تزگشاری 

دًیا رٍس  تجْیشات اس تزخَرداری تا سیست هحیط تحقیقاتی آسهایطگاُ ٍ ّتلذاری کارگاُ تجْیش 

خاًن سزکار) جْاًگزدی گزٍُ استاد تَسط ایزلٌذ داًطگاُ اس دالر ّشار 16 ارسش تِ پزٍصُ اخذ 

 (خَضکام دکتز

عضَ هحسٌی، حسین دکتز تَسط ًخثگاى هلی تٌیاد چوزاى ضْیذ دکتزی پسا جایشُ دریافت 

 98 سال در هذیزیت داًطکذُ علوی ّیات
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 افتخارات دانشجویی

گزدضگزی رضتِ داًطجَیاى اکثزیت ّوکاری تا خَراک جطٌَارُ هَفق دٍرُ 6 تزگشاری 

،هختلف ّای گزایص در داًطجَیی علوی اًجوي 6 فعالیت ٍ اًذاسی راُ تصَیة 

 هذیزیتی

داًطجَیی ّای اًجوي کل هیاى در ٍاحذ گزدضگزی اًجوي تَسط تزتز رتثِ کسة 

 +A رتثِ تا کطَر

داًطجَیاى ٍسیع هطارکت تا ّتلذاری ٍ جْاًگزدی داًطجَیی کاًَى دٍ ٍسیع فعالیت 
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 افتخارات دانشجویی

تاالتز هقاطع در ٍاحذ التحصیالى فارغ اس سیادی تعذاد قثَلی 

 :قثیل اس دٍلتی ّای داًطگاُ
 عالهِ داًطگاُ دٍلتی هذیزیت ارضذ کارضٌاسی حسیٌی، اعظن خاًن•
 ضْیذ داًطگاُ دٍلتی هذیزیت ارضذ کارضٌاسی عثاسی، فاطوِ خاًن•

 تْطتی

 تْزاى داًطگاُ تکٌَلَصی هذیزیت لطگزی، ًَضیي خاًن•
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 افتخارات کارآفرینی

ُتاسرگاًی هذیزیت گزٍُ اساتیذ اس یکی تَسط رستَراًی هجوَعِ هَفق هذیزیت ٍ اًذاسی را  

 (خًَساری دکتز آقای)

ُّتلذاری ٍ گزدضگزی گزٍُ داًطجَیاى هَفق آهَسش ٍ ّوزاّی تا تطزیفات گزٍُ اًذاسی را 

 (هحوذسادُ پیز دکتز آقای) جْاًگزدی گزٍُ اساتیذ اس یکی تَسط ٍاحذ

هذیزیت التحصیل فارغ صیاد، هٌصَر تَسط تْزاى 3 هٌطقِ کاٍسیِ هحلِ ضَرایاری دتیزی 

 داًطکذُ دٍلتی

ٍاحذ، ریاست ٍسیز، هعاٍى قثیل اس کطَری ّای ردُ در هَفق هذیزاى عٌَاى تِ فعالیت 

 داًطکذُ اساتیذ هیاى اس استاى ٍ ساسهاى هذیزکل
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 با تشکر از توجه شما عسیسان   
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