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ایران کنفرانس

ایجاد 7 رشته جدید در دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر همدان  
  

  

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه همدان، خسرو بیات، افزود:  با افزایش رشتههای دانشگاه علمی
کاربردی تعداد دانشجویان این دانشگاه به  يكهزار و 500 نفر ظرفیت در مقاطع کارشناسی و کاردانی میرسد.

  

وی اضافه کرد: امسال هفت رشته جدید در دانشگاه جامع علمی و کاربردی فرهنگ و  هنر همدان و سه رشته جدید در
دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر اسد  آباد تدریس میشود.

  

بیات اظهار کرد: با این افزایش تعداد رشتههای دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و  هنر همدان به 23 رشته و تعداد
رشتههای دانشگاه اسدآباد به 8 رشته رسیده  است.

  

وی ادامه داد:  ظرفیت پذیرش دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر همدان  امسال با 400 نفر افزایش ظرفیت به
1200 نفر و ظرفیت پذیرش دانشگاه علمی  کاربردی فرهنگ و هنر اسدآباد با 150 نفر افزایش ظرفیت به بیش از 300 نفر 

خواهد رسید.

  

وی تشریح کرد: در دورههای پودمانی کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی  کاربردی فرهنگ و هنر همدان امسال
رشتههای مدیریت امور فرهنگی (گرایش  برنامه ریزی فرهنگی)، طراحی و الگوسازی پوشاک و تربیت مبلغ قرآن کریم نیز 

علاوه بر رشتههای قبلی تدریس میشود.

  

بیات ادامه داد: همچنین در دورههای پودمانی کاردانی دانشگاه جامع علمی  کابردی فرهنگ و هنر همدان رشتههای
ارتباط تصویری و هنرهای نمایشی(گرایش  آئینهای سنتی) و در دورههای ترمی کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی 

فرهنگ و هنر همدان رشتههای امور اداری و خبرنگاری برای اولین بار تدریس  خواهد شد.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به عناوین سایر  رشتههایی که امسال در دانشگاه جامع علمی
کاربردی فرهنگ و هنر همدان دانشجو  میپذیرد، افزود: رشتههای گرافیک، نقاشی ایرانی، تربیت مربی قرآن کریم، 

امور فرهنگی، خبرنگاری، روابط عمومی و کمک کارگردانی در دورههای پودمانی  کاردانی؛ روابط عمومی (گرایش رفتار
اجتماعی و افکار سنجی)، طراحی و  الگوسازی پوشاک(گرایش لباس مجلسی و خانگی)، مدیریت امور فرهنگی(گرایش 

برنامه ریزی فرهنگی)، تربیت مبلغ قرآن کریم، گرافیک(تصویرسازی)، هنرهای  نمایشی سنتی و آئینی در دورههای
پودمانی کارشناسی ناپیوسته و رشتههای  گرافیک، نقاشی، طراحی پوشاک، تبلیغات و بازاریابی، خدمات کتابداری و اطلاع 

رسانی، امور اداری، تربیت مربی قرآن کریم، امور فرهنگی، روابط عمومی و  خبرنگاری در دوره های ترمی کاردانی
دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر  همدان دانشجو میپذیرد.

  

وی با تبیین رشتههای سال جاری دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر اسدآباد  اضافه کرد: امسال رشتههای خبرنگاری،
روابط عمومی، تکنولوژی آموزشی، تربیت  مربی قرآن کریم و امور فرهنگی در دورههای پودمانی کاردانی و رشتههای

امور  فرهنگی، تربیت مربی قرآن کریم و فرش دستباف در دورههای ترمی کاردانی  دانشگاه جامع علمی کاربردی
فرهنگ و هنر اسد آباد تدریس میشود.

  

وی یادآور شد: ثبتنام دورههای پودمانی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  دانشگاه جامع علمی کاربردی از روز دوشنبه 13
شهریور ماه به مدت یک هفته به  صورت اینترنتی و نیز از طریق باجههای پستی آغاز میشود و زمان آغاز  ثبتنام در

دورههای ترمی کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز دوشنبه 20  شهریور ماه جاری خواهد بود.
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