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  :موقعيت جغرافيايی مرکز 

  
 ين مرکز به داليل ذيل از موقعيت جغرافيايی بسيار خوبی جهت تردد دانشجويان برخوردار است:ا

 درجوار بلوار مدرس که يکی از بلوارهای شناخته شده وپرتردد شيراز می باشد،قراردارد.- ١

 وسايل نقليه عمومی از قبيل تاکسی واتوبوس دردسترس است.- ٢

 چند ايستگاه مترو در نزديکی خود دارد.- ٣

 وجود ترمينال مسافربری در بلوار اصلی جهت دانشجويان شهرستانها.- ۴

 نزديکی به فرودگاه- ۵

 امکان پارک خودرو شخصی در خيابان مرکز يا پارکينگهای اطراف می باشد- ۶
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  اريخچه ومعرفی مرکز:ت

مرکزی واقع در تهران وواحدهای استانی که  (ستاد)دانشگاه علمی کاربردی متشکل از يک دانشگاه
موظف به مديريت مراکز استان خود ميباشند و موسسات وواحدهای آموزشی واقع در هر شهرکه 

  شناخته ميشوند،می باشد. "مرکز آموزش علمی کاربردی"بنام 

يئت با در خواست ه ١٣٨۵در سال واقع در شيراز،  مرکز علمی کارخانجات مخابراتی ايران •
فعاليت خود را در دو رشته مخابرات و  )ITMC(مديره ی وقت کارخانجات مخابراتی ايران

آغاز کرد اين مرکز در طول مدت فعاليت خود تا سقف  ،دانشجو ٨٠الکترونيک با پذيرش 
قادربه ارائه بيش را نيز تجربه نموده است و هم اکنون  دريک ترمدانشجو ١٣٠٠آموزش

 می باشد.دانشجو جهت پذيرش رشته به صورت فعال  ١۴از

 و )٩٢و ٩١(سالهای اولين مرکزدراستان فارس درارائه رشته های کارشناسی ارشداين مرکز •
جزء معدود مراکز علمی کاربردی بوده که چهار دوره اقدام به پذيرش دانشجوی کارشناسی 

شناسی ارشد دانشگاه علمی بطوريکه بيشترين فارغ التحصيالن کار  ،ارشد نموده است
 .کاربردی مربوط به اين مرکز بوده است 

 حوزه فعاليت اين مرکز در گروه صنعت و برخی رشته های گروه مديريت می باشد. •

تحصيل و به  رشته های مهندسی علمی کاربردی بصورت ناپيوسته يعنی حداقل با دوسال •
 شرط داشتن مدرک حداقل کاردانی ،می باشد.

 سراسریفعاليت دانشگاه علمی کاربردی ،پذيرش دانشجو ازطريق کنکور سالهای اول •
که بصورت  مقطع داری(مقاطع کاردانی وکارشناسی) رشته هایفقط و صورت ميگرفت

 سال در هر مقطع ،بود. ۶پودمانی ارائه ميشد ،بدون کنکور وحداکثر مدت تحصيل 

 استثنای کارشناسی ارشد)مقاطع کاردانی وکارشناسی(به  درحال حاضر تمام رشته های •
بدون کنکور وفقط با ثبت نام درسايت سازمان سنجش انجام ميشود دانشگاه علمی کاربردی 

 ورشته های پودمانی ديگر ارائه نمی گردد.

دوره های کوتاه مدت تخصصی تک پودمان وتک درس بجای رشته های مقطع دارپودمانی ،  •
ترين زمان با ارائه گواهينامه معتبر ،برگزار بمنظور افزايش مهارت مشاغل مختلف در کوتاه

 ميگردد.
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تعداد ، هرترم طبق نظرستاد مرکزی : (رشته های ارائه شده دراين مرکز از ابتدا تاکنون •

 تعيين می گردد)  مطابق دفترچه سازمان سنجش،ونوع رشته های مراکز

  ابزاردقيق الکترونيک و- کاردانی پودمانی برق   1

 الکترونيک آنالوگکاردانی  2

 الکترونيک عمومی - الکترونيککاردانی  3

 قالب سازی- ساخت و توليدکاردانی  4

 فناوری اطالعات و ارتباطاتکاردانی پودمانی  5

  البهای پالستيکقساخت - کاردانی پودمانی قالبسازی  6

  ساخت قالبهای دايکاست- کاردانی قالبسازی  7

  فلزی ساخت قالبهای- کاردانی قالبسازی  8

 ابزار دقيق پودمانی کاردانی فنی 9

 کاردانی فنی ابزار دقيق 10

 ICTارتباطات و فناوری اطالعات  پودمانی  کاردانی فنی 11

 ICTکاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطالعات  12

 کاردانی فنی الکترونيک صنعتی 13

 شبکه های کامپيوتریپودمانی کاردانی فنی  14

 فنی شبکه های کامپيوتریکاردانی  15

 اينترنت و شبکه های گسترده پودمانی کاردانی فنی 16

 کاردانی فنی اينترنت و شبکه های گسترده 17

 کاردانی فنی مخابرات ارتباط داده ها 18

 خت و توليد قالبهای فلزیسا - کاردانی فنی مکانيک  19

 ماشين افزار  - مکانيک  پودمانی  کاردانی فنی 20

 ماشين افزار  - کاردانی فنی مکانيک  21

 کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی 22

 مراکز سوئيچينگ - مخابرات کاردانی  23

 مخابرات سيار-  ICT پودمانی  تکنولوژی مهندسی 24

 سوئيچ-  ICT تکنولوژی مهندسی 25



 مرکز علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ايران

 

 مهندسی تکنولوژی الکترونيک 26

 ماشين ابزار- تکنولوژی ساخت و توليد پودمانی مهندسی 27

 ای شبکه ثابتسوئيچ ه- تکنولوژی مخابرات پودمانی مهندسی 28

 شبکه ثابت سوئيچ های- مهندسی تکنولوژی مخابرات 29

 بهره برداری- ICT فناوری ارتباطات و اطالعات مهندسی 30

 ديتا- ICT فناوری ارتباطات و اطالعات مهندسی 31

 مخابرات سيار- ICT فناوری ارتباطات و اطالعات مهندسی 32

 مخابرات نوری- ICT فناوری ارتباطات و اطالعات مهندسی 33

 بهره برداری - ICT پودمانی فناوری ارتباطات و اطالعات مهندسی 34

 امنيت اطالعات- ITفناوری  پودمانی  مهندسی 35

 امنيت اطالعات- ITمهندسی فناوری  36

 برنامه نويسی تحت وب- ITفناوری پودمانی مهندسی  37

 تجارت الکترونيک- ITمهندسی فناوری  38

 IT-ITمهندسی فناوری  39

 مهندسی فناوری الکترونيک صنعتی 40

 قالبسازی - مهندسی فناوری ساخت وتوليد 41

 ابزار دقيق- مهندسی فناوری کنترل 42

 فناوری ماشين افزار پودمانی  مهندسی 43

 ماشين افزار- مهندسی فناوری مکانيک 44

  مهندسی فناوری شبکه های کامپيوتری  45

  کسزهای نوریابهينه سازی - مهندسی فناوری ارشد  46

  شبکه های فيبر نوری- مهندسی فناوری ارشد  47

  NSS مخابرات سيار گرايش- مهندسی فناوری ارشد  48

  BSS مخابرات سيار گرايش- مهندسی فناوری ارشد  49
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 :تدوين دوره 

  ١٣٩٠رشته و گرايش کارشناسی ارشد سال  ۴طراحی وتدوين:  

  های نوریبهينه سازی اکسز- مهندسی فناوری ارشد

  شبکه های فيبر نوری- مهندسی فناوری ارشد

  NSSمخابرات سيار گرايش - مهندسی فناوری ارشد

  BSSمخابرات سيار گرايش - مهندسی فناوری ارشد

  

  رشته جديد ٢رشته جديد مقطع کارشناسی و ٢جديد مقطع ارشد، رشته  ٢طراحی وتدوين
 که سالهای آتی اجرايی خواهدشد. ١۴٠٠در سال در مقطع کاردانی

 : افتخارات مرکز در زمينه های مختلف 

  ١۴٠٠کشوری در سال  برترکسب رتبه 
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  ١٣٩۶کسب رتبه اول کشوری در سال 

  ١٣٩۶کسب رتبه اول دفتر کارآفرينی در سال 

  رتبه برتر فرهنگی استانکسب 

 ١٣٩٨کسب رتبه  برتراستانی در سال 

  ١٣٩٣کسب معاونت  آموزشی برتر استانی در سال 

 برگزاری دو دوه کنفرانس علمی فناوری های مخابراتی و ارتباطی در سطح ملی 

  ١٣٩۶همکاری و ميزبانی نمايشگاه کارآفرينی مراکز استان در سال 

   کارشناسی ارشد( فيبر نوری، اکسس های نوری،شبکه  رشته ۴تدوين و تعريف و اجرای
BSSوNSS( 

  دريافت ده ها لوح تقدير از مرکز استانی و نهاد های مختلف جهت شرکت در نمايشگاه ها 

 اولين و تنها مرکز دارنده مرکز رشد در استان فارس 

  

  

  

  اساتيد مرکز:

  نفرازاساتيد باتجربه  ٣١٠اين مرکز اززمان شروع به کار تاکنون درخدمت بيش از
  وفرهيخته بوده است.

  اين اساتيد پس از انجام مصاحبه جهت تاييد سطح علمی ، مهارتی و اخالقی توسط واحد
 استان ،کد مدرسی دريافت نموده وبه تدريس می پردازند.

  اکثر اساتيد دربازار کارمرتبط با رشته ها ،مشغول به کار بوده واز تجربيات کافی
 باشند.برخوردار می 
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  فعاليتهای پژوهشی:
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  دراين بخش فعاليتهايی از قبيل:

  نمايشگاه دستاوردهای پژوهشی و پروژه دانشجويانبرگزاری 

  ورويدادهای ديگرعلمی وکارآفرينی رويداد شتاببرگزاری 

  مشاوره کارآفرينی و بازديد،نمايشگاه ،سمينار،کارگاه آموزشی ،بازارچه کارآفرينی
 کارآفرين برترومعرفی 

 ب ،مقاله وارائه مشاوره دراين زمينهاکت 

 معرفی پژوهشگر برتر در هفته پژوهش 

  شرکت در نمايشگاهها 

 برگزاری آموزشهای آزاد با ارائه گواهينامه معتبر 

  معرفی دانشجويان جهت درس کارورزی به شرکتها که گاهی منجر به جذب ايشان نيز شده
 است.

 .....و 

  انجام می گردد.

  

  

  

  فعاليتهای فرهنگی:
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  دراين بخش فعاليتهايی از قبيل:

 انجمن های علمی 

  بسيج دانشجويی 

 وامهای دانشجويی 

 دانشجويان شاهد وايثارگر 

 فعاليتهای ورزشی 

 اردوهای دانشجويی 

 کارگاههای آموزشی 

  درموارددرسی وغيردرسیاستعداد يابی دانشجويان 

  ايجاد زمينه مناسب جهت فعاليتهای مورد عالقه دانشجويان 

 جشن فارغ التحصيلی 

 بزرگداشت مناسبتهای مختلف 

 ......و 

  انجام می گردد.

  

  

  مرکز رشد:
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ميزبان دريافت کرد و از آن زمان تاکنون  ٩٢اين مرکز مجوز راه اندازی مرکز رشد را ازسال 
بوده اند، تعداد زيادی شرکتهای نوپا وهسته های فناور که متشکل از افراد صاحب ايده و کارآفرين 

  می باشد.

  امکانات مرکز:

 وجود پرسنل باتجربه وبااخالق 
 وجود مديران گروه وکارشناسان جهت هررشته 

  سالن آمفی تئاتر ٢مجهز به 

 کالس ودوسالن مجهز به ديتا پرژکتور می باشند.) ۴فضای کالسی (  ٢۴ مجهز به  
  کارگاه کامپيوتر 5مجهز به 

  کارگاه برق و آزمايشگاه الکترونيک ٢مجهز به 
 مجموعه کارگاه مکانيک شامل کارگاههای تراش و فرز، جوشکاری، قالبسازی، ريخته گری  

 کارگاه ابزاردقيق 

  سالن ورزشی در مجموعه ٢وجود  

 کتابخانه و قرائتخانه مرکز 

 تاالر  بوفه ، نمازخانه، 

 دفاتر مشاوره شغلی و مشاوره خانواده 

 همجواری با کارخانجات مخابراتی ايران(زيمنس -ITMC( 

 همجواری با کارخانه نوآوری 
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 وجود کانون زبان در مجموعه 

  هنرستان دخترانه وپسرانه در مجموعه ٢وجود 
 وجود درمانگاه در مجموعه 

 مکانی مناسب از نظر جغرافيايی و نزديکی به امکانات الزم. موقعيت 

  

  

  

  موفقيت شما ،آرزوی ماست.......
  

   

  

   

  

  

  

  

  


