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مزایا و افتخـارات شاخص دانشـگاه بیرجند در حوزه های متعدد
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

1- دارا بودن بیش از 200 رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
2- کسب رتبه های یک، دو و تک رقمی متعدد در المپیادهای علمی دانشجویی کشوری

3- کسب رتبه های یک، دو و تک رقمی متعدد در آزمون های ورودی ارشد و دکترا
4- اعطای تسهیالت و اعتبارات نقدی به رتبه های برتر کنکور سراسری و دانشجویان ممتاز

5- اولویت به کارگیری دانشجویان ممتاز در شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد

معاونت دانشجویی
ــت  ــاال و ظرفی ــتاندارد ب ــطح اس ــا س ــی( ب ــردی و متاهل ــجویی )مج ــراهای دانش ــه س ــوردار از مجموع 1- برخ

ــی ــی و ورزش ــی، تفریح ــی، رفاه ــات فرهنگ ــه امکان ــز ب ــب و مجه مناس
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2- برخــوردار از آشــپزخانه مرکــزی مجهــز بــا امــکان پخــت مکانیــزه بــه جــای پخــت ســنتی بــا حداقــل میــزان 
ــا  ــا امــکان ســرو فســت فــود ب ــت نیــروی انســانی و همچنیــن برخــوردار از دو ســلف ســرویس مکمــل ب دخال

همــان هزینــه غــذای دانشــجویی
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3- برگــزاری ســاالنه شــواری صنفی-رفاهــی دانشــجویان و مشــارکت شــورا در تدویــن برنامــه غذایــی دانشــجویی 
و نظــارت فعــال بــر نحــوه طبــخ و ســرو غــذا

4- بـرخـوردار از مـرکز مشـاوره و درمـان با سطح استاندارد ممتاز کشوری و ارائه خدمات مشاوره وروان درمانی، 
روانشناسی، روانپزشکی و مددکاری اجتماعی به دو صورت حضوری و مجازی با هزینه پایین 

5- برخوردار از مرکز بهداشت و درمان با سطح استاندارد ممتاز کشوری و ارائه خدمات پزشکی، دندانپزشکی و 
پرستاری با هزینه پایین
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6- برخوردار از دو کانون همیاران سالمت و روان و همیاران بهداشت
7- برگزاری دوره های آموزش گسترده در زمینه مهارت های تحصیلی، مهارت های زندگی، پیشگیری از آسیب 

های اجتماعی، توانمندسازی روانی، مسائل ارتباطی و غیره ویژه دانشجویان.
8- برخوردار از مجموعه آبی ورزشی میالد  با ارائه خدماتی جانبی نظیر کافی شاپ، ماساژ درمانی و سالن بندسازی

ــوپ و  ــهای ت ــایر ورزش ــال و س ــالن فوتب ــر س ــیده نظی ــاز و سرپوش ــی روب ــدد ورزش ــن متع ــوردار از اماک 9- برخ
تــور، زمیــن چمــن طبیعــی و مصنوعــی فوتبــال، زمیــن چمــن مصنوعــی تنیــس و ســالن های متعــدد آمادگــی 

ــی ــه و پیســت دو و میدان ــارد، گــود زورخان جســمانی و بدنســازی، ایروبیــک، ســالن شــطرنج، بیلی
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افتخارات معاونت دانشجویی: 
1- کسب عنوان مرکز مشاوره و درمان فعال کشور در سالهای 91، 92، 93، 97 و 98

2-  کسب عنوان مرکز بهداشت و درمان فعال کشور در سال 91 
3- کســب عناویــن و افتخــارت متعــدد ورزشــی در ســطوح اســتانی و کشــوری توســط دانشــجویان و همینطــور 

افتخــارات جهانــی )توســط خانــم نجمــه خدمتــی(

10- توجه ویژه به ورزش همگانی در کنار توجه به ورزشهای قهرمانی و شرکت در المپیادهای ورزشی

حوزه معاونت پژوهش فناوری و نوآوری 

ــه  ــن رتبه بنــدی دانشــگاه های جــوان ارائ ــران براســاس تازه تری ــر ای ــان 20 دانشــگاه برت ــرار داشــتن درمی 1- ق
شــده توســط نظــام رتبه بنــدی تایمــز

 VSM, HPLC, AAS,2- آزمایشــگاه مرکــزی مجهــز بــه دســتگاه های منحصــر بــه فــرد و بــا فنــاوری بــاال از جملــه
ــی  ــی و تحقیقات ــای پژوهش ــام فعالیت ه ــت انج TCP-OES, GC-MS, STA-DSC, XRD, XRF, BET, AFM-STM( جه

روز دنیــا
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3- دسترسی به 90 پایگاه اطالعاتی به روز دنیا 

4- امکان مبادله استاد و دانشجو با دانشگاه های معتبر خارج و داخل کشور
ــه عنــوان اســتاد  5- اســتفاده از خدمــات آموزشــی و پژوهشــی اســاتید و متخصصــان برجســته خــارج کشــور ب

وابســته دانشــگاه بیرجنــد 
6- استقرار 7 واحد اشتغالزایی در زیست بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی
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7- امکان استفاده از دوره های مهارت آموزشی و اشتغال زایی در حین تحصیل
8- استقرار بیش از 16 شرکت دانش بنیان در زیست بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی
9- استقرار بیش از 12 شرکت دانشگاهی در زیست بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی

10- مجری دوره های پسادکتری در رشته های علوم، مهندسی و ادبیات و علوم انسانی

1- کسب رتبه برگزیده در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی تهران در سال 97
2- انتخاب دو طرح پژوهشی به عنوان طرح برگزیده در سال 98

3- انعقاد قرارداد 5 میلیارد ریالی فروش محصوالت فناور
4- انتشار بیش از 6000 مقاله در نشریات معتبر علمی 

5- ارائه بیش از 8000 مقاله در همایش های معتبر داخل و خارج کشور
6- ثبت 50 ایده توسط مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور

7- ثبت بیش از 40 مورد اختراع حاصل از دستاوردهای پژوهشی دانشجویان و اساتید دانشگاه
8- انعقاد قرارداد همکاری در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی با معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

افتخارات معاونت پژوهش فناوری و نوآوری: 

حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

1- ایجاد فضای نشاط و شادابی در بین دانشجویان از طریق برگزاری جشنها و مراسم شاد ملی و مذهبی

2- اجــرای مســابقات فرهنگــی، علمــی، هنــری، اجتماعــی و همچنیــن برگــزاری اردوهــای علمــی، فرهنگــی، 
زیارتــی و ســیاحتی
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ــزاری  ــق برگ ــجویان از طری ــری دانش ــی و هن ــی، فرهنگ ــتآوردهای علم ــش دس ــتعدادها و نمای ــرورش اس 3- پ
ــش ــت و روی ــنواره حرک ــه جش ــف از جمل ــنواره های مختل جش

4- امــکان فعالیــت در بیــش از 47 انجمــن علمــی رشــته ای و بیــن رشــته ای بــرای حمایــت و هدایــت فعالیت هــای 
علمی دانشــجویان
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5 - امکان فعالیت در 22 کانون فرهنگی، هنری،اجتماعی و دینی برای حضور و فعالیت دانشجویان عالقمند
6- رشــد و توســعه فضــای سیاســی در دانشــگاه در جهــت بالندگــی فکــری دانشــجویان در قالــب تشــکل هــای 

سیاســی دانشــجویی 
7- ایجاد فضا و بستر مناسب جهت برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی 

8- برنامــه ریــزی، ســاماندهی و زمینــه ســازی اجــرای فعالیت هــای قرآنــی، مذهبــی و گســترش فضــای اخالقــی، 
معنــوی و تربیتــی در دانشــگاه

1- کسب مقام دوم کشوری و مقام اول منطقه در هفتمین جشنواره ملی رویش در سال 98
2- کسب عنوان سوم در بزرگترین مسابقات برنامه نویسی موبایل کشور در دانشگاه صنعتی شریف در سال 98

افتخارات معاونت فرهنگی و اجتماعی:

پردیس علوم پایه
1- دانشــکده علــوم پایــه دانشــگاه بیرجنــد بــه عنــوان قدیمی تریــن دانشــکده ایــن دانشــگاه در ســال 1356 بــا 

ســه رشــته شــیمی، فیزیــک و ریاضــی شــروع بــه کار نمــود

2- پردیس علوم پایه متشکل از دو دانشکده علوم و دانشکده آمار و ریاضی می باشد.
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ــک و زیســت شناســی در  ــن شناســی، شــیمی، فیزی ــای زمی ــون دارای رشــته ه ــم اکن ــوم ه 3- دانشــکده عل
ــد ــری می باش ــد و دکت ــی، ارش ــع کارشناس مقط

4- دانشــکده علــوم ریاضــی و آمــار نیــز دارای رشــته های آمــار، ریاضــی و گرایــش هــای جبــر، آنالیــز، هندســه، 
ریاضــی کاربــردی در مقطــع کارشناســی، ارشــد و دکتــری می باشــد

ــه  ــه ب ــوم پای ــات عل ــزات آزمایشــگاهی و کارگاهــی پیشــرفته جهــت انجــام تحقیق ــات و تجهی 1- وجــود امکان
ــر ــا و چــاپ مقــاالت متعــدد ISI در مجــالت معتب ــران و دنی ــوازات پژوهــش هــای انجــام شــده در ای م

مزیت ها و افتخارات پردیس علوم پایه:
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2- پذیرش و تربیت دانشجویان موفق در زمینه های علمی و کار آفرینی
3- برگــزاری کار گاه هــا و اســتارت آپ هــا و آشــنایی دانشــجویان بــا موقعیــت هــای شــغلی و فراهم آوردن بســتر 

مناســب شــغلی و هدایــت تحصیلــی آنهــا بــا توجــه بــه نقشــه راه هــر گــروه آموزشــی
4- کسب رتبه های برتر المپیادها و مسابقات دانشجویی و آزمون های تحصیالت تکمیلی توسط دانشجویان پردیس

5- ارتباطــات بیــن المللــی و انعقــاد تفاهــم نامــه هــای مشــترک بــا دانشــگاه هــا و موسســات پژوهشــی خــارج 
از کشــور در زمینــه کار تحقیقاتــی مشــترک و تربیــت دانشــجو

پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

ــکده ی  ــاورزی و دانش ــکده کش ــکل از دو دانش ــت متش ــط زیس ــی و محی ــع طبیع ــاورزی، مناب ــس کش 1- پردی
ــر و واحــد ســمعی و  ــی تئات ــه، ســالن آمف ــه، واحــد رایان ــی و محیط زیســت اســت. دارای کتابخان ــع طبیع مناب
بصــری و نیــز ســالن سرپوشــیده ورزشــی بــوده و اغلــب کالســهای درســی آن بــه امکانــات دیــداری و شــنیداری 

مجهــز مــی باشــد
ــات در مقطــع  ــت و اصــالح نبات ــرش دانشــجو در رشــته زراع ــا پذی 2- دانشــکده کشــاورزی در ســال 1373 ب
ــت و  ــی زراع ــروه آموزش ــت و گ ــاء یاف ــکده ارتق ــطح دانش ــه س ــد ب ــاورزی بیرجن ــکده کش ــی، آموزش کارشناس

ــت ــش یاف ــروه افزای ــه 6 گ ــی دانشــکده ب ــا آموزش ــج گروه ه ــه تدری ــد و ب ــاد گردی ــات ایج ــالح نبات اص
ــال 1392  ــکده در س ــن دانش ــی، ای ــته های تحصیل ــوع رش ــی و تن ــای آموزش ــل گســتردگی گروه ه ــه دلی 3- ب
بــه دو دانشــکده مســتقل )دانشــکده کشــاورزی و دانشــکده ی منابــع طبیعــی و محیط زیســت( تفکیــک گردیــد
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1- داشتن دستگاه های منحصر به فرد در تشخیص الودگی ها زیستی
2- داشتن 80 هکتار زمین کشاورزی و 5 حلقه چاه با انواع کیفیت های طبیعی برای انجام تحقیقات 

3- برخورداری از گاوداری، مرغداری، مرکز پرورش بز و شترمرغ

4- برخورداری از  دو قنات شیرین و شور و تنوع کیفی آب های چاه ها که پتانسیل احداث مرکز تحقیقات شوری را دارد
5- نزدیکی مزرعه به سایت تصفیه فاضالب و امکان تحقیقات روز آب های نامتعارف

مزیت ها و افتخارات پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست:
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6- وجود14 هکتار باغ امیریه با قدمت تاریخی و انواع محصوالت باغی استراتژیک محلی 

7- گلخانه هــای تحقیقاتــی مجهــز بــه سیســتم هــای اتوماتیــک و وجــود سیســتم هــای مــدرن آبیــاری در مزرعــه 
و بــاغ و گلخانــه

8- تاسیس اولین الیسیمتر مزرعه ای برای انجام تحقیقات روی محصوالت مزیت دار استان

9- دارای آمار اشتعال باالی دانش آموختگان در بخش های دولتی، خصوصی  و شرکت های دانش بنیان در داخل و 
خارج استان
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پردیس مهندسی
1- پردیس  مهندسی متشکل از دو دانشکده مهندسی و دانشکده برق و کامپیوتر می باشد 

2- پردیــس مهندســی افتخــار دارد کــه بــه عنــوان گســترده تریــن و مجهــز تریــن واحــد آموزشــی و پژوهشــی 
اســتان پهنــاور خراســان جنوبــی در حــوزه تخصصــی مهندســی، بــا همــکاری بیــش از 70  عضــو هیئــت علمــی 
تمــام وقــت و جمعــی از مهندســین مجــرب و بهــره منــدی از آزمایشــگاه هــا و کارگاه هــای کارآمــد، در توســعه 
علمــی کشــور عزیزمــان نقــش آفرینــی نمــوده و تــا کنــون دانــش آموختــگان فراوانــی را جهــت خدمــت بــه کشــور 

اســالمی عزیزمــان، ایــران تربیــت کــرده اســت

1- وجود آزمایشگاه های مجهز آموزشی و تحقیقاتی در رشته های مختلف

2- تعریف موضوعات کاربردی و بین رشته ای برای پایان نامه ها و رساله های تحصیالت تکمیلی

3- برخورداری از توان محاسباتی و پردازشی باال برای محاسبات عددی و شبیه سازی های کامپیوتری

4- امــکان اســتفاده از فرصتهــای تحقیقاتــی خــارج از کشــور و نیــز همــکاری بــا اعضــای هیــآت علمــی وابســته 
بیــن المللــی دانشــگاه بیرجنــد

5- دارای تفاهــم نامــه همــکاری بــا دانشــگاه هــای برتــر دنیــا از جملــه اوترخــت )هلنــد(، رم )ایتالیــا(، ســاپینزا 
)ایتالیــا(، اکودیــال )ایتالیــا(، اودینــه )ایتالیــا(، برونــل )انگلســتان(، استراســبورگ )فرانســه(، پلــی تکنیــک تومــر 

)پرتغــال(، پوســان )کــره جنوبــی( و ده هــا دانشــگاه مطــرح بیــن المللــی

مزیت ها و افتخارات پردیس مهندسی:
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6- طراحــی و ســاخت تجهیــزات کاربــردی مهندســی از جملــه رباتهــای میــن یــاب، پهپــاد و کوادکوپتــر، دســت 
مصنوعــی، انــواع آبگــرم کــن هــای خورشــیدی و ...

 Approach ــی ــروژه اروپای ــه پ ــان از جمل ــر جه ــای برت ــگاه ه ــا دانش ــترک ب ــی مش ــن الملل ــکاری بی 7- هم
consortium بــا اعتبــار هفـــده و نیـــم میلیـــون یـــورو و نیــز همــکاری در انجــام پروژه هــای ملی کشــور هلند از 

جملــه پــروژه Tofa predict بــا اعتبــار پانـــزده میلیـــون یـــورو

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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ــان  ــته زب ــرش دانشــجو در دو رش ــا پذی ــال 1369 ب ــد، در س ــوم انســانی دانشــگاه بیرجن ــات و عل دانشــکده ادبی
ــا 7 نفــر عضــو هیــات علمــی شــروع بــه  و ادبیــات فارســی و علــوم تربیتــی )گرایــش برنامــه ریــزی درســی( و ب
فعالیــت نمــود ودرحــال حاضــر بــا 10 رشــته کارشناســی )زبــان و ادبیــات انگلیســی، مترجمــی زبــان انگلیســی، 
زبــان و ادبیــات فارســی، تاریــخ، جغرافیــا و برنامــه ریــزی روســتایی، جغرافیــا و برنامــه ریــزی شــهری، حقــوق، علوم 
سیاســی، فلســفه و کالم اســالمی، پژوهشــگری علــوم اجتماعــی(و 13 رشــته کارشناســی ارشــد ) زبــان شناســی 
همگانــی، مترجمــی زبــان انگلیســی، زبــان و ادبیــات فارســی، ادبیــات تطبیقــی، زبــان و ادبیــات عــرب، تاریــخ ایران 
اســالمی، جغرافیــا و برنامه ریــزی روســتایی، جغرافیــای سیاســی، مخاطــرات محیطــی، علــوم سیاســی، فلســفه و 
کالم اســالمی، نهج البالغــه و جامعــه شناســی( و یــک رشــته دکتــری )زبــان و ادبیــات فارســی( فعــال مــی باشــد. 
دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی هــم اکنــون دارای 61 عضــو هیــات علمــی در مرتبــه هــای اســتاد، دانشــیار، 
اســتادیار و مربــی اســت کــه در ســمت هــای آموزشــی، پژوهشــی و اجرایــی مشــغول بــه فعالیــت مــی باشــند.

1- گــروه زبــان و ادبیــات فارســی دارای قطــب علمــی زبــان و ادبیــات فارســی اســت کــه از ایــن نظــر دانشــگاه 
پیشــگام شــرق کشــور بــه شــمار مــی آیــد

2- وجود آزمایشگاه مجهز و به روز زبان انگلیسی
3- کسب رتبه های برتر کنکور نظیر کسب رتبه 1توسط دو نفر از دانشجویان گروه حقوق

4- کسب رتبه های متعدد تک رقمی در المپیادهای علمی کشور
5- دارای مجــوز انتشــار ســه مجلــه علمــی معتبــر پژوهشــی  و نیــز برگــزار کننــده چندیــن همایــش علمــی در 

حــوزه هــای مختلــف
6- اعضای هیأت علمی این دانشکده تا کنون ده ها کتاب و صدها مقاله علمی معتبر را  به چاپ رسانده اند 

مزیت ها و افتخارات دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
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پردیــس علــوم رفتــاری متشــکل از دو دانشــکده علوم تربیتــی و روانشناســی و دانشــکده تربیت بدنــی می باشــد. 
دانشــگاه بیرجنــد از ســال 1371 نســبت بــه پذیــرش دانشــجو در رشــته علــوم تربیتــی اقــدام نمــود و بــا تــداوم 
پذیــرش دانشــجو در رشــته های علــم اطالعــات و دانش شناســی )1373( و روانشناســی )1385( زمینــه ایجــاد 
ــا  ــال 1374 ب ــد از س ــوم ورزشــی دانشــگاه بیرجن ــی و عل ــت بدن ــته تربی ــد. رش ــم آم دانشــکده مســتقل فراه

گزینــش 30 دانشــجو در دوره روزانــه در دل دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی تاســیس گردیــد. 

1- دانشــکده علــوم ورزشــی دانشــگاه بیرجنــد در حــال حاضــر یکــی از قطــب هــای رشــته فیزیولــوژی ورزشــی 
در ســطح کشــور اســت 

2- دارا بودن آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی با تجهیزات کامل برای اجرای پروژه ها و پژوهش های مرتبط با انسان

پردیس علوم رفتاری

مزیت ها و افتخارات پردیس علوم رفتاری:
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3- دارا بودن آزمایشگاه جوندگان جهت اجرای پروژه ها و پژوهش های مرتبط با حیوانات
 ،ISC ــا نمایــه علمی-پژوهشــی و 4- داشــتن نشــریه تخصصــی مطالعــات کاربــردی علــوم زیســتی در ورزش ب

جهــت چــاپ مقــاالت در حــوزه فیزیولــوژی ورزشــی
ــن  ــه JCR ، ISI, Scoupous توســط دانشــجویان و اســاتید در بهتری ــا نمای ــاالت ارزشــمند ب 5- چــاپ مق

ــوژی ورزشــی مجــالت حــوزه فیزیول
6-  اعزام دانشجویان دکتری به فرصت های مطالعاتی به کشور های آمریکا و کانادا 
7- اعزام دانشجویان دکتری به دوره Erasmus+ اتحادیه اروپا به کشور لهستان 

8- ثبت اختراع توسط دانشجویان 
9- از دانشکده هاي مطرح کشوري در جهت پرورش نیروي متخصص در علوم ورزشي

10- همــکاری مســتمر بــا دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر کشــور، بویــژه دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد 
جهــت اجــرای طــرح هــای پژوهشــی در زمینــه فیزیولــوژی ورزشــی

ــط  ــای مرتب ــا و پژوهش ه ــت اجــرای پروژه ه ــا، حه ــزار و آزمون ه ــه اب ــز ب دارای آزمایشــگاه روان شناســی مجه
بــا یادگیــری و آمــوزش

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی، دانش ــان جنوب ــرورش خراس ــوزش و پ ــازمان آم ــا س ــکاری ب ــی و هم ــاط علم 11- ارتب
ــی )ره( ــام خمین ــداد ام ــه ام ــط زیســت، کمیت ــاد کشــاورزی، محی ــد، ســازمان بهزیســتی، ســازمان جه بیرجن

ــه  ــی ک ــی پژوهش ــاالت علم ــی، مق ــی- پژوهش ــه علم ــا رتب ــی ب ــه ی درس ــاوری برنام ــه ی فن  12- دارای مجل
ــاوری ــی و فن ــای علم ــت یافته ه ــه، کاربس ــی فناوران ــا نگاه ــی ب ــور تخصص به ط

13- چاپ مقاله های اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مجله های معتبر داخلی و خارجی 

دانشــکده هنــر دانشــگاه بیرجنــد طــی مراســم رســمی در 
ــرش 35 دانشــجو  ــا پذی ــام اهلل دهــه فجــر ســال 1381ب ای
در رشــته کاردانــی باســتان شناســی در یکــی از ســاختمان 
هــای تاریخــی، فرهنگــی و هنــری بیرجنــد )بــاغ و عمــارت 
ــود را  ــی خ ــی و پژوهش ــت آموزش ــاح و فعالی ــه( افتت اکبری
ــه مجموعــه  ــر در ســال 1384 ب ــاز نمــود. دانشــکده هن آغ

پردیــس دانشــگاه بیرجنــد انتقــال یافــت.

دانشکده هنر
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1- همکاری اساتید توانمند و هنرمندان دلسوز و برجسته در بیشتر رشته های هنری

2- برگزاری کارگاه های تخصص محور و کارآفرین در راستای ارتقاء مهارتهای هنری دانشجویان 

3- وجود جو تعاملی و امن برای بحث و تبادل علمی و هنری دانشجویان
4- بهره مندی از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی مطلوب در راستای انجام امور آموزشی و پژوهشی

5- برگزاری سلسه نشست ها و همایش های علمی  و هنری
6- دریافت لوح افتخار در پنجمین دوره دوساالنه کتاب معماری و شهرسازی توسط دکتر سید محمدرضاخلیل 

نژاد، عضو هیات علمی دانشکده هنر برای کتاب »باغ ها و مناظر اسالمی«
7- کسب رتبه در المپیادهای علمی و جشنواره های هنری توسط دانشجویان دانشکده هنر

8-  اخذ حمایت های پژوهشی برای انجام طرحی های مشترک از اتحادیه اروپا
9- کسب رتبه برتر در بخش سرامیک، دوازدهمین جشنواره تجسمی فجر توسط آقای کاظم ابراهیمی

مزیت ها و افتخارات دانشکده هنر:
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