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 دانشگاه جامع علمی کاربردی  هدف از تاسیس

مهارت و دانش   سطح است که با هدف ارتقاءوزارت علوم ، تحقیقات وفناوری  به وابسته های دانشگاه از یکی کاربردی  -دانشگاه جامع علمی

کاربردی دانشگاه جامع به تربیت دانشجویانی همت دارد  -مراکز آموزش علمی دانشجویان نسبت به توانمند سازی آنها تاسیس گردیده است .

آور، کارآفرین و اشتغال زا هستند. هدف، ماموریت و آرزوی ما فراهم سازی فضای موثری از آموزش و انتقال که در رشته های تخصصی خود نو

کاربردی  -آخرین یافته ها و دستاوردهای علمی در عرصه های کاربرد و نیز تحقق دانشگاهی توانمند، آموزگار و پرورش دهنده رویکردهای علمی

کاربردی تبدیل به سرمایه ای ارزشمند و قابل اتکاء برای توانمندی و امید  -هم، دانشگاه جامع علمیاست. در حال حاضر در پیشبرد این م

 .آفرینی برای نظام آموزش عالی و کشور شده است

 4مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 

 وابسته به جهاد دانشگاهی الزهرا )س( 4مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران :  نام

 سراسری :  نوع دانشگاه

 ی این مرکز :مزیت هاویژگی و 

 تنها مرکز ویژه خواهران در کشور  ✓

 پرداخت شهریه به صورت اقساط  ✓

 ارائه کارگاههای مهارتی در کنار واحد های درسی  ✓

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال " و " وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری "دارای مرکز نوآوری و شتابدهی با دو مجوز  ✓

 "دانش آموختگان جهاد دانشگاهی 

خبره و منتورهای صاحب نظر در حوزه  حمایت از دانشجویان خالق جهت شکوفایی استعداد های بالقوه زیر نظر اساتید  ✓

 کسب و کار

 امکان بهره مندی از مشاوره متخصصان در حوزه روانشناسی به صورت رایگان  ✓

طراحی لباس با نحوه تولید انبوه در بخش  دارای کارگاه تولیدی مجهز به چرخ های صنعتی جهت آشنایی دانشجویان ✓

 صنعت 

 ارهای خرد مطابق با استعداد و عالقه شخصیهدایت دانشجویان به راه اندازی کسب و ک ✓

 برگزاری کارگاه های توجیهی جهت آشنایی دانشجویان برای شرکت در جشنواره های ملی و بین المللی  ✓

 .کنکور و بر اساس شرط معدل می باشدآزمون بدون از طریق سازمان سنجش کاربردی علمی  مراکزنکته : ورود به 

http://www.msrt.gov.ir/


 ه است.آغاز نمودفعالیت خود را  1387در سال  ویژه خواهرانبه عنوان تنها مرکز نیز  4مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 

سایت رایانه ، کتابخانه ، نماز سالن اجتماعات، دارای امکاناتی نظیرطبقه منفی  2طبقه آموزشی و  4متر، در  1500با زیر بنایی حدود این مرکز 

 دارای رشته ها به شرح زیر می باشد: اکنون هم که بوده...  بوفهسالن ورزشی و  )طراحی ، برش ، دوخت(کارگاه آموزشی  4 ،  خانه

   کاردانی مقطع 

 کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستان  ✓

 کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی ✓

 کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ✓

 حرفه ای دستیاری مشاغل حقوقیکاردانی  ✓

 کاردانی حرفه ای طراحی لباس ✓

 کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس ✓

 چاپ روی پوشاک –کاردانی حرفه ای چاپ  ✓

 کاردانی حرفه ای طراحی کیف و کفش ✓

 برنامه سازی کامپیوتر –کاردانی فنی نرم افزار  ✓

 رده اینترنت و شبکه های گست –کاردانی فنی فناوری اطالعات  ✓

 مقطع کارشناسی
 

 و دفاتر اسناد رسمی ثبت حقوقی خدماتکارشناسی حرفه ای  ✓

 هنری –کارشناسی حرفه ای تکنولوژی آموزش های فرهنگی  ✓

 کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی ✓

 لباس مجلسی و خانگی-کارشناسی حرفه ای طراحی  ✓

 کارشناسی حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت ✓

 فناوری اطالعات  –مهندسی فناوری اطالعات  ✓

 

 

 

 

 

 

 



 4جهاد دانشگاهی تهران  اهداف و برنامه های مرکز آموزش علمی کاربردی

 .های نظری در حل مسائل کاربردیآموختگان دورهکارگیری توان دانشمنظور بهسازی زیربنای مناسب بهفراهم

 در حوزه های شغلی  نیروی انسانیافزایش کارآیی و اثر بخشی 

 نهادینه کردن آموزش در محیط کار 

 تربیت نیروی انسانی متخصص متناسب با هرم اشتغال

 ایجاد زمینه های مشارکت فعال شاغلین 

 ایجاد زمینه و قابلیت های نوآوری و کارآفرینی

  اسالمی در حوزه های شغلی دارتقاء فرهنگ تعهد و اخالق حرفه ای با رویکر

 اهم موفقیت های مرکز آموزش

 از دانشجویان کاردانی در مقطع کارشناسی  %90قبولی بیش از  •

 از دانشجویان کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد %70قبولی بیش از  •

 در نمایشگاه های شاخص دستاوردهای جهاد دانشگاهی فعال شرکت  •

 ی استان تهرانردر شهردا"رتبه ی برتر عکاسی "کسب  •

 مد و لباس فجربین المللی به عنوان غرفه ی برتر در جشنواره "رتبه برتر "کسب  •

 مد و لباس فجربین المللی در بخش طراحی اولی ها در جشنواره "رتبه ی سوم "کسب  •

 97 سال فارس خلیج جشنواره در "سوم رتبه"کسب  •

 98سال لباس و مد دانشجویی ملی جشنواره سومین در "شایسته تقدیر "کسب رتبه  •

 98مرکز فعال در هفته پژوهش " در سال " دریافت لوح تقدیر به عنوان  •

  99کسب مقام  دوم در جشنواره بین المللی مد و لباس کودک و نوجوان در سال  •

 برگزاری رویداد تن پوش کودک با موضوع کرونا  •

 برگزاری رویداد لباس اجتماع و مشاغل با استفاده از المانهای ایرانی اسالمی  •

 ری بنیاد ملی مد و لباس کشور برگزاری اولین و دومین دوره مسابقه تصویرگری زنده لباس عاشورایی با همکا •

 برگزاری نمایشگاه مشاغل خانگی از دستاورهای دانشجویان  •

 

 



 آدرس و تلفن مرکز

 24آدرس: خیابان انقالب، خیابان خارک، انتهای کوچه شهرود نبش هنری کربین پالک  •

 ،  66745726،   66723804،  66728579،  66728052تلفن:  •

 اساتید و  دانشجویان با ارتباطی کانالهای

http://t.me/jahadtehran4  - 

 

 کروکی مرکز
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