دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران

دانشگاه کارآفرین
متولی آموزش های عالی مهارتی

تاریخ تهیه :اردیبهشت 6931

طرح اولیه تاسیس این دانشگاه در سال  1731توسط واار
صنایع و معادن به واار علوم پیشنهاد شط هطه در سطال
 1737اساسنامه آن در شورای عالی انقالب فطرنطنطگطی بطه
تصویب رسی  .در سال  1731برای اولین بار ایطن دانشطگطاه
شروع به پذیرش دانشجو نمود.
آمواش نای علمی هاربردی با ن ف ارتقا دانش هار و مهطار
نای شغلی و هارآفرینانه جهت تص ی حطرف و راه انط اای
مشاغل در دو سطح ایر دیپلم ( هه متولی آن ساامان آمواش
فنی و حرفه ای است) و باالی دیپلم ( هه متولی آن دانشگطاه
جامع علمی هاربردی است) شکل گرفت .بر نمطیطن اسطا
شعار دانشگاه جامع علمی هاربردی دانشگاه هارآفطریطن مطی
باش .
نظام آمواش علمی هاربردی جز آمواش نای مهارتی و شغلی
محسوب می شود هه طی تفانم نامه ای بین دانشگاه جطامطع
علمی هاربردی هشور و ارگان متقاضی رشته نا بطه مطراهطز
آمواش علمی هاربردی ایر مجموعه آن ارگان ( دولطتطی یطا
خصوصی) واگذار می شود و تحت نظار دانشگاه اجطرا مطی
شود .مجوا اجرای رشته نا بر حسب نیطااسطنطجطی بطااار و
درخواست ارگان می باش  .نر ارگان مطابق نیاانا و رسطالطت
خود تقاضای رشته می دن (ماموریت گرایی) .برنامطه نطای
درسی توس مراهز مجری ت وین و توس دانشگاه تصطویطب
می شون .

در راستای تحقق
اقتصاد مقاومتی

دانشگاه جامع علمی کاربردی
واحد استانی مازندران

در استان ماان ران نمزمان بطا هشطور اا  1731پطذیطرش
دانشجوی علمی هاربردی در مرهز آمواش علمطی هطاربطردی
جهاد هشاورای آغاا ش  .واح استانی مطاانط ران در سطال
 1733با قالب حقوقی ستاد در استان اری ماان ران تشطکطیطل
ش هه اولین رییس ستاد استان ار وقت ماان ران بود و بیشتر
سمت نمادین بوده و امور توس دبیر ستاد م یریت می شط .
اا سال  1731مانیت حقوقی ستاد به واح تب یل ش .
در حال حاضر (اردیبهشت  ) 1731واح استطانطی مطاانط ران
دارای  13191نفر دانشجو در  71مطرهطز آمطواش عطلطمطی
هاربردی و بیش اا  03999نفر دانش آموخته در مطقطاططع
هاردانی و هارشناسی می باش .

مراکز علمی کاربردی

 53مرکز

درصد دانشجویان مرد

 07درصد

درصد دانشجویان زن

 57درصد

تعداد دانش آموختگان

 00777نفر

تعداد مدرسان

 0350نفر
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جامعه ناگزیر به حرکت به سمت نظام آموزش علمی کاربردی و مهارتی هست،
همانطور که در اغلب کشورهای توسعه یافته این نوع آموزش ها با استقبال
بیشتری روبرو می باشند .حلقه های مفقوده بازار و نیازهای کارفرمایان توسط
این نوع آموزشها باید تکمیل و برطرف شود.

