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گاه  ادآباد اسالمی واحد نجف آز دانش  

 

منابع انسانی  وسعهبا هدف ت 1364دانشگاه آزاد اسالمی واحد جامع مستقل نجف آباد در دیماه سال 

 شد. تأسیس  کشور با حمایت مسئولین شهرستان نجف آباد و استان اصفهانو کارآمد متخصص  ،متعهد

این واحد دانشگاهی با درجه جامع مستقل در حال حاضر یکی از پیشروترین و مطرح ترین مراکز آموزش 

در رتبه بندی های معتبر داخلی و بین المللی به شمار می آید و این اعتبار عمدتا در  ایران عالی کشور

یژه ارتباط موثر با صنعت و زمینه های پژوهشی و فناورانه در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف و به و

با دارا بودن بهترین زیرساخت های آموزشی، پژوهشی و فناوری، اداری،  نجف آبادواحد جامعه می باشد. 

هزار متر مربع  353000هکتار مساحت و  1200فرهنگی و رفاهی که در یک شهر دانشگاهی با بیش از 

شناخته  ت دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی کشوربه عنوان بزرگترین سایزیربنا واقع شده، در حال حاضر 

رشته آن در مقاطع  176رشته تحصیلی دایر است که  259می شود. در این واحد هم اکنون بالغ بر 

تحصیالت تکمیلی پذیرش دانشجو دارد. تبدیل شدن به دانشگاه حل مساله، کارآفرین و جامعه محور در 

داز واحد مستقل نجف آباد بوده و ارتقای کیفیت آموزشی و تراز بین المللی و اعتبار جهانی چشم ان

پژوهشی در تمامی ابعاد با رویکردی مهارت آفرین و اثربخش نیز از راهبردهای محوری این واحد 

 دانشگاهی می باشد.
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رصه ملی و بین الملل  گاه اهی کشور رد ع ییکی از رپ افتخار رتین دانش  



 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در بین اثرگذارترین نظام رتبه بندی بین الملل تایمز،   2021براساس ویرایش

. دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد که برای اولین بار در این نظام رتبه بندی شرکت های دنیا قرار گرفتدانشگاه

بندی تأثیرات بندی تایمز با عنوان رتبهرتبه 2021ویرایش نموده تنها واحد دانشگاه آزاد در این رتبه بندی می باشد. 

دانشگاه ایرانی در جمع یک هزار  2۷به بندی های جهان منتشر شد و بر اساس این رتاجتماعی و اقتصادی و... دانشگاه

بر .دانشگاه موثر دنیا قرار گرفتند که دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نیز یکی از این دانشگاه ها است 11۵و 

گزارش شده است.  1000تا  ۸01اد در دامنه ای بین آباساس این رتبه بندی، رتبه دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف 

شهرها و جوامع ) 11نبود فقر( و ) 1و در اهداف  ۵صلح، عدالت و نهادهای مقتدر( رتبه ) 1۶شگاه در هدف این دان

 .دانشگاه ایرانی موجود در این رتبه بندی کسب نموده است 2۷را درمیان  ۷پایدار( رتبه 

 

 
                                                     : Scimagoرتبه بندی 

 سال رتبه بین المللی رتبه کشوری رتبه در دانشگاه آزاد

4 29 ۶۸0 2018 

۵ 44 ۷34 2019 

۸ ۵3 ۷۶۶ 2020 

۵ ۵4 ۷۸1 2021 
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آزاد اسالمی واحد نجف آباد به عنوان تنها نماینده دانشگاه آزاد اسالمی در  براساس نظام رتبه بندی تایمز دانشگاه

دانشگاه ایرانی در  ۵۸این رتبه بندی  2022جمع برترین دانشگاه های کشور و جهان قرار گرفت.. براساس ویرایش 

به عنوان تنها نماینده دانشگاه دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته اند که دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نیز  1۶۶2جمع 

آزاد اسالمی یکی از این دانشگاه ها است.  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد به عنوان تنها واحد دانشگاه آزاد شرکت 

، 2022( در جایگاه پنجم ایران قرار گرفت. در رتبه بندی تایمز 3/9۸کننده، با باالترین امتیاز در معیار استنادات )

کشور رتبه بندی شده اند که دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در اولین  99دانشگاه برتر جهان از  1۶00بیش از 

 جهانی قرار گرفت. ۵01-۶00حضور خود در این رتبه بندی در رتبه 
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  دانشکده اهی مصوب

 

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

نجف آباد 

علوم 

انسانی فنی و 

مهندسی 

هنر، 

معماری و 

شهرسازی

حقوق، 

الهیات و 

معارف 

اسالمی

مهندسی 

برق

مهندسی 

رکامپیوت

مهندسی 

عمران

مهندسی 

مواد

پرستاری

و مامایی

پزشکی

کار 

آفرینی

دانشکده حقوق ،  – 2دانشکده علوم انسانی  -1دانشکده مصوب شامل: یازدهدانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد دارای 

  ۶دانشکده پرستاری و مامایی   -۵دانشکده پزشکی   – 4دانشکده فنی و مهندسی   – 3الهیات و معارف اسالمی  

دانشکده هنر ، معماری و شهر  – 9انشکده مهندسی برق  د -۸دانشکده مهندسی عمران   – ۷دانشکده مهندسی مواد 

 است.  دانشکده کارآفرینی -11  دانشکده کامپیوتر -10سازی  

به  رشته تحصیلی 2۵9نفر می باشد که در  21930تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در حدود 

رشته و  ۵3رشته، کارشناسی پیوسته  112ارشد  رشته، کارشناسی ۶4تفکیک مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی  

 رشته، و یک رشته  دکتری حرفه ای پزشکی مشغول به تحصیل هستند.  1رشته و کاردانی  2۷کارشناسی ناپیوسته 

 نفر می باشد.   40۸دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت 
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 بیمارستان اصفهان

 یها هیبر سرما هیمرکز با تک نیا باشد. یواحد نجف آباد م یاصفهان وابسته به دانشگاه آزاد اسالم مارستانیب

  نیاز بهتر یمند بهره ،یعلم یدستاوردها نیو با استفاده از آخر یراهبرد تیمز نیبه عنوان مهمتر یانسان

 یخدمات درمان نوعا .است یو درمان  یشتاخدمات بهد نهیدر زم تیدر حال فعال یعلم اتیه یمتخصصان  و اعضا

 در این بیمارستان عبارتند از: قابل ارائه

 :یشامل خدمات بستر ینیبال یخدمات درمان.1

نوزادان و  شگاه،ی)زنان و مردان(، زایاتاق عمل ،جراح و،ییس یس ،یشامل اورژانس، داخل ینیهشت بخش بال

 ییماما

 :(ییو سرپا ی)بسترکینیپاراکل یخدمات درمان.2

مشاوره  ه،یتغذ ،مشاورهیطب سوزن ،یبانک خون، در مانگاه تخصص شگاه،یآزما ،یسونوگراف ،یولوژیداروخانه،راد

تست  ،یگراف ویاکوکارد ر،یزنان و پاپ اسم ناتیانجام معا ،ییو ...(،مشاوره ماما یلی)خانواده، تحصیروانشناس

 ...و  یورزش، انجام غربالگر

 :یبانیخدمات  پشت.3

بهداشت و کنترل  خانه،یرختشو سات،خدمات،یتاس ،یو مدارک پزشک رشیپذ ه،یتغذ ،ی، مال یادار هایبخش شامل

 عفونت

 :موارد زیر می باشد مرکز شامل نیموجود در ا یها تخصص

(  ،گوش و زریباز و درمان با ل یمغز و اعصاب)جراح یجراح ،یارتوپد مان،یزنان و زا یها ی، جراح یعموم یجراح

 قلب و عروق ،یداخل   ،یهوشیو ...(، ب ینوپالستیابدوم ،ینوپالستی)رکیو پالست ییبایز یانواع جراح ،ینیحلق و ب
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گاه اه  کارگاه اه و آزمایش

 130 بعنوان یک واحد دانشگاهی پیشررو در کشرور برا تعرداد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مستقل نجف آباد 

هرای راهبرردی یآزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فنراور۵ ومرکز تحقیقاتی 12 و آزمایشگاه وکارگاه فعال

فضرای  برا ISO 17025  اسکوپ آزمایشگاهی در انتظرار ممیرزی اسرقرار اسرتاندارد 4 و ریاست جمهوری

، یکی از بزرگتررین مراکرز دانشرگاهی برا تجهیرزات برروز و متر مربع 21221مستقل آزمایشگاهی/کارگاهی 

فرد در قلب کشور در حال خدمت رسانی به جامعه علمی کشور و تربیت و پرورش جوانان و آینده منحصر به 

سازان کشور اسالمی ایران در مسیر تحقق دانش آموختگان کارآمد، فعال و عملگررا در کنرار تحصریل علرم 

 .باشدمی

ی پرورش و شکوفایی جوانان هازمینه این واحد دانشگاهی با حمایت همه جانبه از دانشجویان فعال و نخبه، 

کررده در راستای توسعه فناوری و زمینه سازی تولید و ارتباط موثر و کارآمد قشرر تحصریل این مرز و بوم را

دانشگاهی، در اجرای منویات مقام معظرم رهبرری در ایفرای نقرش فعرال جامعره علمری کشرور مخصوصرا  

 در کشور فراهم نموده است. "هازداییمانع و هاپشتیبانی، تولید"دانشگاهیان در مسیر تحقق
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ز تحقیقاتیمراک   

مراکز 

تحقیقاتی

مواد 

پیشرفته های ریزشبکه

هوشمند

پردازش 

دیجیتال و 

ینبینایی ماش

مه داده

محیط زیست 

انسانی و 

توسعه  پایدار

افق های 

نوین در 

گردشگریمعماری

طب 

ورزشی

توسعه علوم 

پرستاری و 

مامایی

فناوری های 

نوین ساخت 

و تولید

توسعه 

پژوهش 

های بالینی

هوافضا و 

تبدیل 

انرژی

مرکز تحقیقاتی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد مشغول فعالیت هستند. مهمترین  12در حال حاضر 

 اهداف این مراکز تحقیقاتی عبارتند از:

 و به کارگیری دانش در زمینه های تخصصی علمیتوسعه  •

 انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه •

 تربیت نیروی انسانی محقق •

 تالش در جهت درآمدزایی از طریق طرح های برون دانشگاهی و ارایه خدمات •

 همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی دستگاه های اجرایی •
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 کتابخاهن اه

 یک و پزشکی دانشکدهای،دانشکده کتابخانه مرکزی، بزرگ کتابخانه یک اراید نجفآباد واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 عبارتند از: هرکتابخانه جزئیات. می باشد اصفهان شریعتی دکتر دربیمارستان تخصصی کتابخانه

 مطالعه سالن 3 و عمومی مطالعه سالن 2 دارای طبقه، ۸ در و هزارمترمربع 30 از بیش بامساحت مرکزی کتابخانه

 ،۸200 الکترونیکی ،224۷1۷ آن چاپی والتین فارسی کتب تعداد که است کنفرانس و همایشها سالن تخصصی،

 کتابخانه. باشد می جلد1۸۸۶3 چاپی مجالت تعداد ،1۵134 دکتری و ارشد کارشناسی مقاطع های تعدادپایاننامه

 فارسی  چاپی کتاب جلد 242۷9 دارای مجهز، مطالعه سالن دو با مترمربع ۵10 مساحت با پزشکی دانشکده

 به مجهز و مجزا سالن دودارای  متر200  مساحت با نیز بیمارستان مستقردر دانشگاه کتابخانه .است والتین

 سالن به دردسترسی دانشجویان بیشتر رفاه جهت. است مامایی و پرستاری پزشکی، تخصصی کتاب جلد 1142۸

 در مترمربع ۶00 مساحت با عمومی مطالعه سالن یک کتابخانه هر های مطالعه های سالن از غیر مطالعه های

 .دارد وجود اندیشه ساختمان نام با دانشگاه های ساختمان از یکی

 واحداست علمی هیات اعضای و دانشجویان،کارکنان تعداد برابربا نجفآباد آزاد دانشگاه های کتابخانه اعضاید تعدا 

 بینال و ملی علمی اطالعات مهم های بانک به ازدسترسی غیر شده ذکر منابع. باشند نفرمی 244۵۶ بر بالغ که

 . است مللی

 

11 



 

گاه آزاد اسالمی واحد ن  كاانت عمرانی دانش جف آبادام  

  مترمربع 3۵3000متر مربع و ساختمانها  12۷۷9199متراژکل زمین 

  متر مربع 2۶۸00تحقیقاتی  مترمربع و مراکز 19190متراژکتابخانه 

  متر  ۵01۵0عدد به متراژ 2متر مربع و زمین ورزشی روباز 10۷00عدد و به متراژ ۵سالنهای ورزشی به تعداد

 مربع

  متر مربع 31۸30عدد و به متراژ  9تعداد خوابگاهها 

  متر مربع 1۸330عدد و متراژ  13آزمایشگاها به تعداد 

  متر مربع 10200متراژ عدد و به  14گارگاه ها به تعداد 

  متر مربع 33۵۶و متراژ  ۶سایت های کامپیوتر به تعداد 

  نفر3۶20متر مربع و ظرفیت  ۵011سالن و به متراژ  11تعداد سالنهای اجتماعات 

  متر مربع 10044عدد و متراژ  ۶تعداد مدارس سما 

  متر مربع 29۵0عدد به متراژ  1بیمارستان درمانی 

  متر مربع 12000سالن و متراژ  ۵آزاد بتعداد سلف دانشجوئی و سلف 

  متر مربع ۵000متر مربع و سرپوشیده  ۷9400پارکینگ دانشجوئی رو باز به متراژ 

  متر مربع 1۸۸0000فضای سیز به متراژ 

  متر مربع 14۵0000فضای محوطه سازی شده 

  متر مربع 39۸1۷باب و به متراژ  21ساختمان اداری 

  متر مربع 12۸۶۶۷و به متراژ باب  2۸ساختمان آموزشی 

  متر مربع 93۵۵باب و به متراژ  4ساختمان فرهنگی 

  متر مربع 2929باب و به متراژ  4مسجد 

  متر مربع ۵۵002باب و به متراژ  ۵3سایر ساختمانها 

  متر مربع 3۵3000عدد و به متراژ  1۶4تعداد کل ساختمانها 
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گاه  مجموهع سالن اهی اجتماعات دانش

 سالن اجتماعات به شرح زیر است: 10دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در مجموع دارای 

 طبقهسالن شهید حججی در دو طبقه در 

  سالن شهید چمران 

  سالن شهید میر دامادی 

 سالن شهید آوینی ب 

  سالن جلسات کتابخانه مرکزی 

 سالن همایش کتابخانه مرکزی 

 سالن فردوسی 

  شیخ بهاییسالن 

 سالن زکریای رازی 

 سما  مجموعه مدارس سالن معاونت 

دانشجويی فرهنگی ومعاونت   

مي در دانشگاه           فعاليت هاي حوزه فرهنگي در جهت تحقق اهداف فرهنگي و نهادينه كردن ارزشهاي اسال

و با توجه به برنامه هاي متنوع فرهنگي اين حوزه كه در ذيل به اختصار جهت اطالع عزيزان  مي باشد

 دانشجو به آنها اشاره مي شود.
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گا كاانت و فضااه ی ورزشی دانش هام  

 

 

 فضای ورزشی شاملمترمربع  ۶1000با دارا بودن آباد مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

فوتسال، هندبال، بسکتبال، ی ورزشی سالن ها ،مشتمل بر زمین چمن استاندارد فوتبال رشته ورزشی17

آماده ارائه خدمات به  و استخر سرپوشیده ، پیست دو و میدانیتنیس، والیبال، کشتی، بدنسازی، زورخانه

   .باشددانشجویان می
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كاانت و فضااه ی  دانشجويی سرا اهی ام  

بع و سرای متر مر ۵2000خواهران به متراژسرای دانشجویی  ۷ی اد اسالمی واحد نجف آباد دارادانشگاه آز

دارای و  و با امکانات رفاهی کامل در محوطه دانشگاه متر مربع 91000مساحت  دانشجویی برادران به

  .برای دانشجویان می باشد رفاهیو  امکانات ورزشی
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كاان ت و فضااهی سلف سرویسام  

ا خوری برادران و سالن مجزا غذ 4متر مربع و دارای 11000مساحت .سلف سرویس واحد نجف آباد با 

ن ابه منظور رفاه حال دانشجویهمچنین،  .بوفه مجزا می باشد 2،اساتید و کارکنان و دارای خواهران دانشجو

 سرد به انواع غذا های گرم و متر مربع  به تفکیک سرویس دهی 4000بوفه  به مساحت حدود   10تعداد   

 دانشجویان ارائه خدمات به دانشجویان خواهر و برادر دارد.
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یت دانشجوی ان غیراریانیدفتر جذب و هدا  

که ارتباطرات علمری و طوریامروزه انتقال دانش و تجربه از نسلی به نسل دیگر از مرز کشورها فراتر رفته به

باشد. در شرایط جهانی شردن علرم و پیشبرد اهداف جوامع، امری اجتناب ناپذیر میالمللی در فرهنگی بین

آوری، حضور دانشجویان و نخبگان خارجی در دانشگاه موجب مشارکت فعال در روند توسعه علم، تسهیل فن

اد های کرالن دانشرگاه آزبا توجه به سیاست گردد.آوری و غنی شدن فرآیند آموزش و پژوهش میانتقال فن

غیرایرانری در مقراطع  و دانشرجویان اتید، نخبگرانآباد آماده پرذیرش اسرنجف واحد جامع مستقل ،اسالمی

فنری و  های مختلف تحصریلیدر رشتهفرصت مطالعاتی  کوتاه مدتهای دوره مختلف تحصیلی و همچنین،

هرای عنوان یکی از قطببه باشد. در حال حاضر، این دانشگاهمی مهندسی، پزشکی، علوم پایه و علوم انسانی

 هرایتعامل و گسترش همکراری دانشجوی غیرایرانی است و امید است با 400 بیش از، میزبان علمی کشور

 مرزهرای دانرش پیشررفت روزافرزون سایر مراکز علمی دنیا شراهد و دانشگاهی واحد این بین بیشتر هرچه

 .باشیم

عنروان بره آبرادآزاد اسرالمی واحرد نجرفدانشگاه  ایرانیجذب و هدایت دانشجویان غیردفتر در این ارتباط، 

های زمینره کردنفراهم  دنبالبه ،دانشگاه المللی علمی، آموزشی و پژوهشیهای بینمتولی توسعه همکاری

 و پذیرش دانشرجو از سرایر کشرورهاالمللی بینها و مراکز علمی با  دانشگاه جانبه برای روابط همه یمناسب

تروان بره میهای این دفتر در راستای حفظ حرمت و کرامت دانشجویان غیرایرانی جمله فعالیت. از باشدمی

پیگیری کلیه امور مربوط به ثبت نام، اخذ ، و مسئوالن پذیرش دانشگاه انسهیل ارتباط مؤثر بین دانشجویت

صریل از لحظره رفع موانع و مشکالت احتمرالی در فرآینرد تح ،جلسات توجیهی برگزاری سند احراز هویت،

انجرام  پیگیرری تسرهیالت مرالی، ورود تا فارغ التحصیلی و صدور دانشنامه، تسریع در انجام امور آموزشری،

 و برگزاری تورهای علمی داخلی ،اقدامات الزم در جهت تأمین امکانات مناسب و تجهیز خوابگاه و همچنین

 اشاره کردهای فرهنگی برنامه
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