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دانشگاه

 صنعتي شريف
اولين دانشگاه تخصصي کشور 

دانشگاه صنعتي شــريف50 سال قبل به منظور 
تربيت مهندســان و متخصصــان کارآمد از يک 
طرف و ايجاد دانشــگاهي همتراز با مؤسســات 

معتبر بين المللي تأسيس شد.
رهبر معظم انقالب در بازديدي که در ســال 
1378 از اين دانشگاه داشــته فرمودند: »انسان 
دو خصوصيت ممتاز در تاريخچه اين دانشــگاه 
مشاهده مي کند يکي خصوصيت علمي و ديگري 
خصوصيت انقالبي ديني، دانشــگاه شــما هم از 
لحاظ علمي در ســطح بااليي اســت و هم از لحاظ فعاليت هاي انقالبي 
و به اين دليل يکي از دانشــگاه هاي موفق و پيشــرو محسوب مي شود... 
اين دانشــگاه يک نمونه زنده برجسته علمي از بهم تنيدگي دين و علم 

هست.«
مرحوم دکتــر مجتهدي بنيانگذار و نخســتين رئيس دانشــگاه در 
خاطرات خــود چنين بيان مي کند »مملکت ما به مهندســين عاليقدر 
احتياج داشــت مي خواســتم با تأســيس اين دانشــگاه ثابت کنم که 
جوان هاي با استعداد در دانشگاه هاي خوب آدم حسابي خواهند شد اين 
جوانان فاضل و داراي اعتماد به نفس قوي هستند که احتياجات مملکت 

را مرتفع مي کنند.«
دانشــگاه صنعتي شــريف در ســال 1345 با پذيرش 407 دانشجو 
در قالب چهار دانشــکده، مهندســي برق، مهندسي مکانيک، مهندسي 
شيمي، مهندسي متالورژي شروع به کار کرد و سپس در سال هاي بعد با 
احداث ســاختمان هاي جديد دانشکده هاي مهندسي شيمي و مهندسي 
علوم )بعدها( رياضي، فيزيک، شيمي مهندسي صنايع و مهندسي سازه 
)عمران( تأسيس شد. دوره هاي کارشناسي ارشد ابتدا در رشته کامپيوتر 

و سپس در ساير رشته ها آغاز به کار کرد.
پــس از پيروزي انقالب اســالمي ابتدا در دانشــکده فيزيک و علوم 
رياضي دوره دکتري در سال 1367 تأسيس و سپس به تدريج در تمامی 

دانشکده ها دوره دکتري آغاز به کار کرد. 
دانشــگاه صنعتي شــريف پس از نيم قرن فعاليت  بيش از 48هزار 
فارغ التحصيل در قالب 28هزار دانش آموخته دوره کارشناسي، 18هزار 
دانش آموخته کارشناســي ارشد و هزار و400 فارغ التحصيل دکتري به 
جامعه تقديم کرده است، که اکثر آنها اعضای هيأت علمي دانشگاه هاي 

کشور هستند.
 ،IT،نام دانش آموختگان اين دانشگاه در تمام صنايع بويژه مخابرات
بــرق، نفت، گاز، پتروشــيمي، عمــران، مکانيک و مواد پرآوازه اســت، 
فارغ التحصيــالن اين دانشــگاه که به خارج از کشــور عزيمت کرده اند 
درخشش چشمگيري داشــته و نام ايران اسالمي را پرآوازه کرده اند. به 
عنوان مثال خانم دکتر مريم ميرزا خاني به عنوان نخســتين زن برنده 
جايزه فيلدز در رياضيات و نخستين برنده در خاورميانه هستند. بيش از 
نود درصد از فارغ التحصيالن دوره دکتري اين دانشگاه در داخل کشور 
در دانشــگاه ها و مؤسسات پژوهشي به کار اشتغال دارند و کسب جوايز 
مختلف توســط اســتادان، فارغ التحصيالن برجسته دانشگاه در مجامع 
داخلــي و بين المللي و برگزاري بيش از ســي و دو کنفرانس و همايش 
داخلــي و بين المللي در ســال 1394 حاکي از وجود نشــاط علمي در 
اين دانشــگاه است.کسب رتبه اول مســابقات رياضي کشور براي سي و 
هشتمين بار متوالي توسط دانشــجويان اين دانشگاه، کسب چهار رتبه 
اول مســابقات برنامه نويســي کامپيوتر ACM در سال1394 توسط 
دانشــجويان دانشگاه و کسب 17 مقام ممتاز المپياد هاي علمي در سال 
1394 که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار مي شود نمو نه اي 
از افتخارات علمي دانشــگاه است. برگزاري مسابقات مختلف دانشجويي 
نظير مســابقات طراحي ماشين، موتورســيکلت الکتريکي، شناورهاي 
هوشمند که سالهاست با مشارکت دانشجويان، فارغ التحصيالن و اعضاي 

هيأت علمي اين دانشــگاه  برگزار مي گردد موجب جلب مشارکت ساير 
دانشــگاه ها و توسعه فناوري در کشور شده است. در کنار اين فعاليت ها، 
دانشگاه صنعتي شريف نقش مهم ومؤثري در حل مسائل اساسي کشور 
داشــته و برجسته ترين دانشگاه از نظر حجم قرار دادهاي صنعتي است. 
کســب مجوز ايجاد پارک فناوري دانشــگاه و احــداث مجتمع خدمات 
فناوري و مرکز خدمات آزمايشــگاهي از ديگردســتاوردهاي دانشــگاه 
براي توســعه دهه آينده اســت. در زمينه فرهنگي حضور دانشــجويان 
در گروه هاي مختلف فوق برنامه، جمعيت هاي خيريه، برگزاري مراســم 
با شــکوه مذهبي درماه محرم و ماه مبارک رمضان حاکي از جريان تفکر 

ناب مذهبي و شعائر اسالمي است.
همچنين تعداد قابل توجهی از اســتادان دانشگاه صنعتی شريف به 
عنوان چهره های ماندگار علمی کشــور در سال های اخير معرفی شده 
اند که هر يک از آنان سهم قابل توجهی در ارتقاء رتبه علمی دانشگاه در 

سطح ملی و جهانی داشته اند. 
از ســوی ديگر دانشجويان و فارغ التحصيالن اين دانشگاه نيز هر يک 
به جايگاه و رتبه علمی دســت يافته و امروزه در سراسر جهان می توان 
نام فارغ التحصيالن شريف را در مناصب علمی شنيد.در پايان بايد گفت 
بزرگترين نقطه قوت دانشگاه سرمايه انساني آن يعني استادان برجسته، 
دانشــجويان نخبه و سرآمد کشــور و کارکنان خدوم و زحمتکش است 
و اين ســرمايه به رغم کمبود منابع مالي و کالبدي در پنج دهه فعاليت 
برجسته موجب درخشش دانشگاه در ميهن اسالمي مان و جامعه علمي 

جهاني شده است.
اينک که دانشــگاه پنجاهمين ســال فعاليت خــود را آغاز مي کند 
اطمينان کامل وجود دارد تا با اتکا به اين سرمايه عظيم کماکان راه خود 

را به عنوان اولين دانشگاه تخصصي کشور با افتخار ادامه خواهد داد.

دکتر محمود فتوحي فيروز آباد

رئيس دانشگاه 

یادداشت

ë  از آريامهر تا شريف
دانشگاه صنعتي شــريف در سال 
1344 به همت مرحوم دکتر مجتهدي 
و با هدف تربيت و تأمين بخشــي از 
کشــور  موردنياز  متخصص  نيروهاي 
در ســطوح باالي علمي تأسيس شد، 
محمدرضا شــاه نام آريامهر را برايش 
برگزيد و تا زمان پيروزي شــکوهمند 
انقالب اســالمي با همين نام شناخته 
مي شد اما پس از آن نام مجيد شريف 
واقفي يکي از شهداي انقالبي دانشگاه 
بر آن گذاشته و از آن به بعد دانشگاه 
آريامهر با نام دانشگاه شريف شناخته 

شد. 
ë  به باالترين نســبت اســتاد 

دانشجو
در  شــريف  صنعتــي  دانشــگاه 
ســال هاي اخير نســبت بــه ارتقا و 
همچنيــن افزايــش اعضــاي هيأت 
علمي خود اقــدام کرده و هم اکنون 
داراي ۴۸۴ عضو هيأت علمي اســت 
که 181 نفر معــادل 37/4 درصد از 
آنان اســتاد تمــام،  ۱۰۵ نفر معادل 
21/7 درصد در مرتبه دانشيار، ۱۷۶ 
نفرمعــادل 36/4 درصــد در مرتبه 
اســتاديار و ۲۲ نفرمعادل 4/5 درصد 
نيز به عنوان مربي فعاليت مي کنند. 
ايــن دانشــگاه همچنيــن در ميان 
منطقه  و حتي  دانشگاه هاي کشــور 
يکي از کمترين نســبت هاي اســتاد 
به دانشــجو را نيز به خود اختصاص 
داده و بــه ازاي هر 22/5 دانشــجو 
يک استاد مشــغول تدريس در اين 
دانشگاه است. شــريف رتبه نخست 

ارتباط دانشــگاه هاي کشور با صنعت 
را نيز به خود اختصاص داده و ساالنه 
ده ها ميليارد تومان قــرارداد ارتباط 
با صنعــت ميان دانشــگاه و صنايع 

مختلف به امضا مي رسد. 
 دانشــگاه صنعتي شريف در حال 
حاضر  داراي 13 دانشــکده شيمي، 
فيزيــک، مديريت و  رياضــي،  علوم 
مهندسي  انرژي،  مهندســي  اقتصاد، 
بــرق، مهندســي شــيمي و نفــت، 
مهندســي صنايع،  مهندسي عمران، 
مهندسي کامپيوتر،  مهندسي هوافضا 
و مهندسي مکانيک و مهندسي و علم 
مواد اســت. و سه پرديس بين المللي، 
10پژوهشکده، 15 قطب علمي، هشت 
مرکز پژوهشــي و مراکز وابســته نيز 
ديگر بخش هاي اين دانشگاه را شامل 

مي شوند. 
انــرژي  مهندســي  دانشــکده 
جديدترين دانشکده شريف است که 
در سال 1385 به بهره برداري رسيده 

است.
ë توسعه تحصيالت تکميلي

اين دانشگاه در حال حاضر گرچه 
در سه مقطع کارشناسي، کارشناسي 
ارشد و دکترا اقدام به پذيرش دانشجو 
مي کند اما در سال هاي اخير ظرفيت 
افزايش  را  تکميلي خــود  تحصيالت 

داده است. 
ë دولت تدبير و اميد و شريف

از ويژگي هايي کــه مي توان براي 
اين دانشــگاه در نظــر گرفت حضور 
اســتادانش در  يا  التحصيــالن  فارغ 
هيأت دولت و ديگر نهادهاي تصميم 

گير و تصميم ســاز کشوري است، از 
اين رو شــريف مورد توجه بسياري از 
چهره هاي تراز اول کشــور قراردارد و 
افزون بر آن قــرار دادهاي صنعتي و 
علمي منعقد شده با اين دانشگاه نقش 
زيادي در تحقق اقتصــاد مقاومتي و 

کاهش وابستگي کشور به خارج را بر 
عهده داشته است. 

محمود فتوحي، رئيس دانشــگاه 
صنعتي شــريف از شــهريورماه سال 
93 به رياست اين دانشگاه رسيد و از 
همان زمان سه دستور تعليم و تربيت 
افرادي دانشمند، فرهيخته، متخصص، 
خــالق و نوآور، با نشــاط، کارآفرين، 
صاحب ديــدگاه سيســتمي و توان 
راهبري، داراي تعهِد ملي و متعهد به 
اخالق اســالمي و حرفه اي، توسعه و 
به کارگيري علوم و فناوري هاي نوين 
براي پاســخ گويي به نياز بخش هاي 
مختلف صنعتي، اقتصادي و اجتماعي 
کشــور و  پيشــتازي در گســترش 
مرزهاي دانش و فناوري با مرجعيت 
علمي در جهان به عنوان سه اولويت و 
چشم انداز دانشگاه در نظر گرفته شد.  
عــالوه بر آن فضا بــراي فعاليت هاي 
دانشــجويي و فعاليــت تشــکل ها و 
گروه هاي داخل دانشــگاه نيز تسهيل 

شده است. 
ë  چالش ها و مشکالت  

يکي از مشــکالتي که دانشجويان 
و اســتادان اين دانشــگاه با آن  روبه 
رو هســتند کمبود فضــا  و اعتبارات 
دانشــگاه اســت. مجموعه دانشــگاه 
صنعتي شريف براي رسيدن به اهداف 

و چشــم اندازهاي  تعيين شده خود  
فضــاي فيزيکي محدودي داشــته و 
آزمايشگاه  امکانات کالبدي  ضعف در 
هــا، کارگاه ها و امکانــات تحقيقاتي 
دانشــگاه نيز از ديگر چالش هاي آن 
است. از ســوي ديگر اما کمبود منابع 
مالي مي توانــد در رونــد علمي اين 
دانشگاه ضعف و محدوديت ايجاد کند.  
براي حــل اين معضل با پيگيري هاي 
وزارت علوم قرار است موقعيت فعلي 
دانشــگاه صنعتي شــريف در خيابان 
آزادي تــا خيابــان شــيخ فضل اهلل و 
ميدان تيموري توسعه يابد، براي اين 
منظور برخي از منازل واقع در شمال 
دانشگاه صنعتي شريف خريداري شده 
و تنها 11 خانه ديگر مانده تا دانشگاه 

به ميدان تيموري برسد.
ســاخت پارکينگ نيز در شــمال 
دانشگاه صنعتي شــريف آغاز شده و 
بناست ســاخت پارکينگ ديگري نيز 
از جنوب دانشــگاه با مشارکت بخش 
خصوصي آغاز شــود تا در اين صورت 
محدوده اصلي دانشگاه عاري از خودرو 

باشد. 
اين دانشــگاه صاحــب 50 هکتار 
زمين در منطقه 22 تهران است و به 
فعاليت هاي پژوهشي  از  زودي برخي 
آن به اين منطقه منتقل خواهد شد، 

همچنين مجوز تأسيس پارک علم و 
فناوري اين دانشگاه از مدتها قبل اخذ 
شده و رديف بودجه اي نيز براي آن در 
نظر گرفته شــده است و اين پارک به 
زودي فعاليت خود را آغاز خواهد کرد.

ë اعداد دانشگاه شريف
50 ســال از آغاز فعاليت دانشگاه 

گذشت
47123 فارغ التحصيل

12000 دانشجوي در حال تحصيل 
1500 فارغ التحصيل در هر سال

484 عضو هيأت علمي
13 دانشکده

1400 مقاله ساالنه
ë  )مساحت ها)متر مربع

فضاهاي آموزشي: 93946
فضاهاي آزمايشــگاهي، کارگاهي: 

21817
فضاهاي خوابگاهي: 51010

مجردي:41803
متأهلي: 9207

مراکز تحقيقاتي: 21337
فضاهاي اداري: 8174

فضاهاي خدماتي و رفاهي: 7323
و  سرپوشيده  ورزشــي  سالن هاي 

استخر: 17796
کتابخانه مرکزي: 6828

سلف سرويس: 11 هزار متر مربع

نگاهي به نيم قرن فعاليت يکی از مهم ترين دانشگاه های کشور

مهدي بابايي

رنا
 اي

دانشگاه صنعتی شریف 
داراي ۴۸۴ عضو 
هيأت علمي است 

که 181 نفر معادل 
37/4 درصد از آنان 

استاد تمام،  ۱۰۵ نفر 
معادل 21/7 درصد در 

مرتبه دانشيار، ۱۷۶ 
نفرمعادل 36/4 درصد 

در مرتبه استادیار و ۲۲ 
نفرمعادل 4/5 درصد 

نيز به عنوان مربي 
فعاليت مي کنند

 نخستين زن رياضيدان جهان و نخستن ايراني که موفق 
به کسب جايزه فيلدز شد. او مدرک ليسانسش را در سال 
78 در رشــته رياضي از دانشگاه صنعتي شريف گرفت و 
در حالي که تنها 31 سال داشت در دانشگاه استنفورد به 
مقام اســتادي رسيد. او اخيراً به عنوان عضو آکادمي ملي 
علوم امريکا انتخاب شــده  و عالوه بر اينکه  نخستين زني 
است که به اين عنوان رسيده نامش در کنار بزرگاني چون 
»آلبرت اينشتين«، »توماس اديسون« و »گراهام  بل« قرار 

گرفته است.

مريم ميرزاخاني

1356 – تهران 

قطب >شریف< دانش در ایران

دانشــگاه هاي  بهتريــن  از  »يکــي 
جهان«، عنواني اســت که هفته نامه 
»نيوزويک« براي دانشــگاه شــريف 
همچنين  اســت.  کــرده  انتخــاب 
بســياري از کارشناسان اين دانشگاه 
را »ام آي تي« ايــران مي دانند. بنابه 
اذعــان هفته نامه نيوزويک، شــريف 
يکي از بهترين دانشــگاه هاي مقطع 
کارشناســي در رشته مهندسي برق 
و الکترونيــک در جهان محســوب 
مي شود. فارغ التحصيالن دانشگاه هاي 
مطرح ايران نظير دانشــگاه صنعتي 
شــريف، دانشــگاه تهران و دانشگاه 
جزو  همچنين  اصفهــان،  صنعتــي 
المپيادهاي  عرصــه  اصلي  بازيگران 
مي شــوند  محســوب  جهان  علمي 
را  توانســته اند عناوين متعددي  که 
رياضيات،  فيزيــک،  المپيادهاي  در 
شــيمي و روباتيــک کســب کنند. 
همچنين، بسياري از فارغ التحصيالن 
اين دانشگاه ها در کمپاني هاي مطرح 
بين المللي حائز پســت هاي بســيار 
مهمي هســتند. از اين بين مي توان 
بــه کمپاني هاي مطــرح جهان در 
»دره سيليکون« امريکا، نظير ياهو و 
گوگل اشاره کرد که هم اکنون صدها 
دانشگاه هاي  از  ايراني  فارغ التحصيل 
فوق را به استخدام خود درآورده اند. 

هفته نامــه نيوزويــک، يکــي از 
دانشــگاه  موفقيت  داليل  مهم ترين 
صنعتي شــريف را »فرآيند دشــوار 
پذيرش دانشجو« مي داند. اين فرآيند 
پذيرش دانشــجو به دانشــگاه هايي 
چون شريف اجازه مي دهد تا بتوانند 
دانشجويان  انگيزه ترين  با  و  نخبگان 
کشــور را جذب کننــد. يکي ديگر 
از رمــوز موفقيت دانشــگاه صنعتي 
از هيأت علمي  شــريف، بهره مندي 
قدرتمند و همين طور نظام آموزشي 
مقطع متوسطه است که دانش آموزان 
را از همان ابتدا در معرض رشته هاي 
وابســته به علوم قرار مي دهد و اين 
همان چيزي است که تاکنون حتي 
کشورهاي علم خيزي چون امريکا نيز 

به آن اهتمام نورزيده اند.
»بروس اي.وولي«، رئيس ســابق 
دانشگاه  برق  دانشــکده مهندســي 
»اســتنفورد« مي گويــد: بدون هيچ 
ترديدي »بهترين دانشگاه در جهان« 
در زمينــه تربيت مهندســان برق و 
تهران  شريف  دانشــگاه  الکترونيک، 
اســت. از بيــن فارغ التحصيالن اين 
دانشگاه، تنها در سال 2014 ميالدي 
15 نفر جــذب دوره هاي تحصيالت 
تکميلي دانشــگاه استنفورد شده اند. 
اما رمــز و راز حضــور پررنگ نوابغ 
ايراني در دانشگاه استنفورد تنها در 
اختيار مديران اين دانشــگاه مطرح 

اســت کــه در آنجا از دانشــجويان 
ســخت  واقعًا  آزمون هاي  خارجــي 
پذيــرش در مقطــع دکتــري اخذ 
مي شود. با اعالم نتايج اين آزمون ها 
مشخص شــد که نه تنها بخش قابل 
توجهــي از اين دانشــجويان تنها از 
يک کشــور در اســتنفورد پذيرفته 
شــده اند، بلکه تمامي آنهــا تنها از 
يک دانشگاه يعني »دانشگاه صنعتي 
شريف تهران« بوده اند. اين موفقيت 
چشــمگير براي دانشــگاه شــريف 
حاصل سال ها تالش سخت و تحقق 

يک رؤياي 50 ساله بوده است.
شــريف  صنعتــي  دانشــگاه 
هرســال بهتريــن داوطلبــان ورود 
به دانشــگاه هاي کشــور را گلچين 
مي کنــد. همه ســاله، بالــغ بر يک 
ميليــون و 500 هــزار داوطلب در 
کنکور سراســري دانشگاه هاي ايران 
شــرکت مي کنند کــه از اين جمع 
تنهــا 500 هزارنفــر حائــز ورود به 
دانشــگاه ها مي شوند اما از اين جمع 
500 هزارنفري، فقط 800 دانشــجو 
اين اقبال را خواهند داشــت که به 
دانشگاه صنعتي شــريف وارد شوند 
و اين يعني از هر 10 هزار دانشــجو 
تنهــا 5 نفر اين شــانس را دارند که 
اين باالترين ســطح انتخــاب براي 
يک مؤسســه علمي و آموزشي عالي 
محسوب مي شــود. اگر بخواهيم اين 

آمار را با دانشگاه هاي مطرحي چون 
مؤسســه علم و فناوري ماساچوست 
)MIT( مقايسه کنيم، اين رقم 8 تا 
10 درصد داوطلبان شرکت کننده در 
پذيرش مقطع کارشناســي را شامل 

مي شود.
يکي از مهم تريــن تعهدات نظام 
آموزشــي در مدارس ايــران، تأکيد 
بر چهار شــاخص اصلي يعني علم، 
فناوري، مهندسي و رياضيات موسوم 

به STEM اســت و به همين دليل 
ايــران هميشــه يکــي از بازيگران 
اصلي در المپيادهــاي علمي جهان 
محســوب مي شــود که عنوان هاي 
بسيار درخشــاني را نيز نصيب اين 
کشور کرده است.شــکي نيست که  
دانشگاه صنعتي شريف نقش بسزايي 
در تربيت برخي از نخبگان برجسته 
علمي جهان داشــته است. دانشگاه 
شــريف در پنج ســال اخير همواره 

در  جمع 500 دانشــگاه برتر جهان 
بوده و رتبه اي بين 250 تا 300 را به 
خود اختصاص داده اســت.  مؤسسه 
اعتبارسنجي »تايمز هاير اجوکيشن« 
يا THE نيز اين دانشگاه را در رتبه 
خاورميانه،  دانشــگاه هاي  نخســت 
ششم آسيا و بيست و هفتم جهان در 
رده بندي 100 دانشگاه برتر جهان با 
عمر کمتر از 50 سال قرار داده است.

نگاهي به ارزيابی مراجع خارجي درباره شأن علمی دانشگاه شريف

»ام آي تي« ايراني

کمتر کســي اســت که مجري برنامــه پرطرفدار 90 را 
نشناســد، او از جملــه معروف ترين فــارغ التحصيالن 
مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي شريف در رشته 
مهندســي صنايع اســت که پس از فارغ التحصيلي نيز  
اقدام به تدريس زبان تخصصي صنايع در اين دانشــگاه 
کرده است.  فردوسي پور از جمله فارغ التحصيالن شريف 
اســت که اجرايش در برنامه نود در کنار حاضرجوابي و 
صراحت لهجه اش او را به يکي از ســلبريتي هاي شريف 

تبديل کرده است.

عادل فردوسي پور

1353 – تهران 

رئيس مجالس هشتم و نهم شوراي اسالمي گرچه بيشتر 
به واســطه دکتراي فلســفه اش به عنوان يک فيلسوف 
شــناخته مي شود اما مدرک کارشناســي اش را در رشته 
رياضي و علوم کامپيوتر در ســال 58 از دانشگاه صنعتي 
شريف گرفته است. الريجاني سابقه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمي، رياست بر سازمان صدا و سيما و دبيري شوراي 
عالــي امنيت ملي را نيز در کارنامه دارد و در مجلس دهم 
نيز براي سومين بار به عنوان منتخب مردم قم وارد مجلس 

شده است. 

علي الريجاني

1336- نجف

ترجمه: محسن عارفي

دانشگاه کم حاشيه و پر آوازه ايراني که در سال هاي ابتدايي دهه 
چهل عمليات ســاخت آن در غرب تهران آغاز شــده بود، امروز 
دانشگاهي شــريف در مرکز تهران است که نيم قرن از فعاليتش 
مي گذرد. دانشگاهي با 50 سال تجربه که از همان ابتداي فعاليتش 
به عنوان دانشگاهي تراز اول در کشور شناخته مي شد و حاال که 
بيش از 47 هزار نفر از آن فارغ التحصيل شده و 12 هزار دانشجو 
نيز مشــغول تحصيل در آن هستند همچنان يکي از دانشگاه هاي 
مطرح کشــور، منطقه و حتي جهان محســوب مي شود و به طور 
متوسط حدود 97 درصد از رتبه هاي برگزيده کنکورهاي سراسري  

در رشته رياضی و فنی مهندسی را جذب خود کرده است.
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فراوانی فارغ التحصيالن شريف از بدو تأسيس به تفکيک رشته


