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 در تیموفق. شودیم محسوب شرفتیپ و توسعه یاصل یهاشاخص از یکی یپژوهش یهاتیفعال سطح و نوع

 یوهشپژ یهاتیفعال گسترش به یاگونه به... و خدمات ،یکشاورز ع،یصنا توسعه به مربوط یهاتیفعال تمام

 ره در داریپا توسعه و شرفتیپ ضامن که است یمهم یمحورها از یکی پژوهش واقع در. دارد یبستگ

 و سکون دچار و افتی نخواهد شیافزا یبشر دانش نشود، یپژوهش اگر. دیآیم شمار به کشور

 برخوردار زین الزم نشاط و ییایپو از زین یآموزش امور پژوهش انجام بدون. شد خواهد رکود

 حاصل م،یشناسیم خیتار گوناگون یهادوره در علوم شرفتیپ عنوان به آنچه همه. بود نخواهد

 همواره پرسشگرشان ذهن و اندداشته یپژوهش یکردیرو خود کار در که است یافراد تالش

 .است بوده آنان یپژوهش یهاتیفعال یبرا یمحرک

بسیاری از نوآوری ها و کاربردهایی که  که است دانش اساس و هیپا که است نیا قیتحق نیا

 هشپژو در یاقبال خوش بزرگی از عنصر کی. بیشتر می شود را ممکن می سازد منجر به فایده

 پروژه برنامه، و پژوهش نیب زیآم تیموفق اتصال هر یبرا که اذعان کنیم دیبا ما و دارد وجود

  به سهم حال، نیا با ،یقاتیتحق نیچن اما. در همان راه به موفقیت نمی رسد یاریبس یها

 سراسر در ینوآور و ها کیتکن ها، روش د،یجد یها دهیا از یمنبع و می افزاید یجهان دانش

 .کند یم فراهم یا رشته چند و یانضباط مناطق از یعیوس فیط

 اگر": ینبرت انیشتبنابر گفته آل. آنچنان آشکار نباشد است ممکن نفع قاتیتحق از یبرخ یبرا

 "تحقیق نمی گذاشتندچه کاری داریم انجام می دهیم،اسم آن را  میدانست یم ما

 Cambridge University  دانشگاه کمبریج
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 در( ایتانیبر) جیکمبر شهر در( University of Cambridge: یسیانگل به) جیکمبر انشگاهد

 دانشگاه نیدوم و شده سیتأس 11۲9 سال در دانشگاه نیا. استشده واقع کَم، رودخانه کناره

 سنادا .دیآیم شمار به جهان در یمیقد دانشگاه نیسوم و زبان یسیانگل منطقه در یمیقد

 بروز زا پس که است یدیاسات از یانجمن یریگشکل جهینت دانشگاه نیا دهندیم نشان یمیقد

 و دارند یادیز مشابه یهایژگیو یمیقد دانشگاه دو نیا کردند، ترک را آکسفورد اختالف کی

 .جیآکسبر: دارند یاشتراک ینام هم، کنار در

. اندشده یدهسازمان مرکز 6 در که است کیآکادم دپارتمان و دانشکده 31 از متشکل جیکمبر

 ارزش از آنها شتریب که ساخته خود آن از را جیکمبر شهر از یادیز یهاساختمان دانشگاه نیا

 9۲ توانسته تاکنون و بوده برخوردار یارزشمند یعلم اتیه از جیکمبر. برخوردارند یخیتار

 و بوده عضو یادیز کیآکادم یهاانجمن در نیهمچن دانشگاه نیا. دهد پرورش را نوبل برنده

 شامل مثلث نیا. رودیم شماربه انگلستان یهادانشگاه ییطال مثل یهاضلع از یکی

 الیمپرا ج،یکمبر آکسفورد، یهادانشگاه شامل و بوده لندن و آکسفورد ج،یکمبر از ییهادانشگاه

 .است لندن کالج و اقتصاد دانشکده کالج،نگیک کالج،

 در ییدارا زانیم نیشتریب دیرسیم پوند اردیلیم 4.9 به 1۲13 سال در که جیکمبر ییدارا

 به 1۲13 یجوال انیپا در دانشگاه نیا درآمد. رودیم شماربه ییاروپا یهادانشگاه یتمام انیم

 و یقاتیتحق یهانهیهز کمک بخش از آن پوند ونیلیم 331 که دیرس پوند اردیلیم 1.44

 رگبز یدانشگاه انتشارات نیدوم و جهان ناشر نیتریمیقد. بودشده نیتام مختلف یهاقرارداد

 ونیلیم هشت از شیب زین دانشگاه نیا کتابخانه نیبزرگتر. دارد اختصاص جیکمبر به جهان

 نسخه ونیلیم 15 از شیب زین جیکمبر یهاکتابخانه مجموعه و دارد اریدراخت کتاب نسخه

 .دهندیم قرار انیدانشجو اریاخت در کتاب

 

 

 

 

 undergraduate studyدوره کارشناسی 
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 colleges(دانشکده ها 1

 از ریناپذ ییجدا بخش عنوان به هستند که خود اموال با خودگردان موسسات ،دانشکده ها

 تیاهم. اند شده متصل کالج کی به انیدانشگاه و انیدانشجو همه. اند شده سیتاس دانشگاه

می  ارائه یکارشناس مقطع در ی کهآموزش و ،یاجتماع عملکرد رفاه، مسکن، دانشکده ها در

 دانشگاهبه  یها شگاهیآزما و ،یقاتیتحق مراکز ها، گروه ها، دانشکده همه دهند نهفته است.

 دوره انیدانشجو اما ب می دهد و جوایز را اهدا می کند،سخنرانی ها را ترتی که تعلق دارند

 آموزش کارکنان هر دانشکدهدانشکده ها دریافت می کنند. دررا  آموزش جلسات یکارشناس

 . دنباش یم زین دانشگاه گروه کی یاعضا که ،را منصوب می کند خود

که برای حداقل   دانشکده برای دانشجویان دوران کارشناسی است 19دانشگاه کمبریج دارای 

 سال محل اقامت دانشجویان را تامین می کند. 3

 courses(دروه ها 1

ز زمینه دوره برای دانشجویان کارشناسی وجود دارد که طیف زیادی ا 18در دانشگاه کمبریج 

 های علمی را پوشش می دهد که شامل موارد زیر است:

-Anglo-Saxon, Norse, and Celtic                  -English             

-Architecture                                                  -Geography 

-Asian and Middle Eastern Studies            -History 

-Chemical Engineering                                 -History of Art 

-Classics                                                          -Human, Social, and Political  

-Computer Science                                       Sciences 

-Economics                                                     -Land Economy 

-Education                                                      -Law 

-Engineering                                                   -Linguistics 

   

-Management Studies                                    -Natural Sciences 

http://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses/anglo-saxon-norse-and-celtic
http://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses/architecture
http://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses/asian-and-middle-eastern-studies
http://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses/chemical-engineering
http://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses/classics
http://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses/computer-science
http://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses/economics
http://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses/education
http://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses/engineering
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-Manufacturing Engineering                         -Philosophy 

-Mathematics                                                  -Psychological and 

-Medicine                                                          Behavioral Sciences 

-Medicine (Graduate Course)                        -Theology and Religious 

-Modern and Medieval Languages                 Studies 

-Music                                                                -Veterinary Medicine 

 

 esResearchتحقیقات 

دانشگاه کمبریج دارای بخش تحقیق و تدریس در اغلب رشته های دانشگاهی است.تمام 

دانشکده ها مسئول دپارتمان های دانشگاه انجام می شود.تحقیقات و سخنرانی ها توسط 

و فوق   نظارت،خوابگاه های دانشجویی و تخصیص بودجه برای انجام فعالیت های تحقیقاتی

میالدی دانشگاه کمبریج تعداد قابل توجهی از آزمایشگاه های  9۲در طول دههاست. برنامه

 رد که گسترش آنها همچنان ادامه دارد.تحقیقاتی جدید را در چندین سایت دانشگاه اضافه ک

 در سایت اینترنتی دانشگاه کمبریج در قسمت تحقیقات موارد زیر ذکر شده است:

 که نیا نیتضم و یلیتحص بورس و پژوهش در یتعال به یابیدست به متعهد ما ج،یکمبر در "

 یتیحما و خالق طیمح کی ارائه دنبال به ما. هستیم کند یم کمک جامعه رفاه به ما قاتیتحق

 تولید و شکوفا می شود هستیم. دهیا آن در که

 ،یاجتماع علوم و یانسان علوم ،یانسان علوم و هنر مدارس تمامی در ما قاتیتحق تنوع و یبرتر

 کهشب موسسان از یکی عنوان به ما نقش و یستیز علوم و یکیزیف علوم ،یآور فن ،یپزشک

ی،ما کمک مهم و ادیبن قاتیتحق در ما یدستاوردها بر عالوه که است یمعن بدان ج،یکمبر

 ال پیامدهای تحقیقاتمان می کنیم.بزرگی به نوآوری جهانی از طریق انتق
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 و کیاستراتژ یها طرح از یتعداد ما ، مدرسه ششحال انجام در  رد یها تیفعال بر عالوه

 یها چالش با مقابله یبرا شده را  ساخت جیکمبر در موجود قاتیتحق هیپا بر که را شبکه

 را تشخیص داده شود پژوهشگران از یا رشته چند های میت توسط تواند یم تنها که یقاتیتحق

های  مشارکت توسعه و زمینه ها نیا در یعلم یرهبر ارائهما  هدف. ایم کرده ییشناسا

 ،اتقیحقت نیا ریتاث و قات،یتحق شبردیپ یبرا جهان سراسر در صنعت و دانشگاه با کیاستراتژ

 "است. نهیزم نیا در

و مدیریت فرآیندهای تحقیقاتی کمیته ها و دفاتر زیر در نظر در دانشگاه کمبریج برای تسهیل 

 گرفته شده است:

 (دفتر تحقیق در عملیات:1

 مرتبط و ازین مورد یندهایفرآ درک به منظور دپارتمان یآموزش و یادار کارکنان دفتر به نیا

 برای دپارتمان ها  با این مرکز. کمک خواهد کرد قراردادها و پژوهش یمال یها کمک با

 ییراهنما ارائهو  چک کردن درخواست ها برای بودجه تحقیقاتی ،یقاتیتحق یقراردادها مذاکره

 همکاری می کند. یقاتیتحق یها پروژه تیریمدبرای 

 (دفتر استراتژی تحقیق:1

سیاست گذاری تحقیقات در ابداع و  تر استراتژی تحقیق از کار روسای مدارس و کمیتهدف

اجرای استراتژی ها و سیاست ها به منظور حفظ و افزایش بودجه تحقیقاتی دانشگاه حمایت 

 همچنین نیاز دانشگاه را برای شرکای مالی جدید برای تحقیقات برطرف می سازد.می کند.

  توسعه به کمک یبرا یقاتیتحق یها گروه و محققان با نیهمچن قیتحق یاستراتژ دفتر

 نیتأم با یسازمان روابط توسعه لیتسه مشترک، یاه رشته نیب یقاتیتحقهای  تیفعال

 همکاری میکند. یصنعت یمال کنندگان

 (کمیته سیاست گذاری تحقیقات3

 (کمیته تخصیص بودجه4
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 موضوعات تحقیقاتی مورد توجه در کمبریج

 داده بزرگ

 Big Data 

 سرطان

 Cancer 

 عروقیبیماری قلبی و 

 Cardiovascular Disease 

 حفاظت

 Conservation 

 انرژی

 Energy 

 امنیت جهانی غذا

Global Food Security 

 بیماری های مسری

Infectious Diseases 

 علوم زبان

Languages Sciences 

 علوم مرتبط به دستگاه عصبی

Neuroscience 

 سیاست عمومی

Public Policy 

 سلول های بنیادی

Stem Cells 

 زیست شناسی مصنوعی

Synthetic Biology 

 ایمنی شناسی

Immunology 

 سوخت و ساز بدن 

Metabolism 

 نانو فروم 

NanoForum 

 روان سنجی

Psychometrics 

 بهداشت عمومی

Public Health 

 حسگرها

Sensors 

 تصویر برداری

Imaging 

 مواد پیشرفته

Advanced Materials 

 مهاجرت

Migration 

 پایداری و محیط زیست

Sustainability and Environment 

 نوآوری

Innovation 

 ریسک و اطمینان ناپذیری

Risk and Uncertainty 

 حفاظت از تنوع زیستی

Biodiversity Conservation 

 انسان های دیجیتال

Digital Humanities 
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 Innovationنوآوری 

 یاعضا نانهیکارآفر و نوآورانه روح. است جدید اختراعات و اکتشافات ها، دهیا از استفاده ینوآور

 و آموزش یریگیپ قیطر از جامعه به کمک یبرا مسیر ماموریت دانشگاه در  جیکمبر دانشگاه

 اساس و هیپا. حفظ شده است یتعال یالملل نیب سطح نیباالتر در پژوهش و یادگیری پرورش،

 و نبوغ. است دارد وجود جیکمبر در یفراوان است که به یعال یها دهیا ثابت عرضه ینوآور

 نیب با تبادل دائمی ایده ها و است ها دهیا نیا یربنایز که یادیبن قاتیتحق کنار در ت،یخالق

 تیموفق نیا به راه رسیدن استهمراه  یردولتیغ یسازمانها و دولتها شرکت، و ان،یدانشگاه

 .است بوده

برای کمک به پرورش نوآوری دانشگاهیان ما در نظر گرفته شده  مکانیسم های مختلفی

است.عالوه بر ساختارهای پشتیبانی سازمانی اختصاص داده شده،موسسه 

امکان انتقال تکنولوژی و خدمات مشاوره ای را فراهم  (Cambridge Enterprise)کمبریج

اد و تشکیل شبکه را با افرهمچنین مرکز یادگیری کار آفرینی فرصت برقراری ارتباط می آورد.

 هم سن وسال شما فراهم می آورد.

 Cambridge Clusterگروه کمبریج 

میالدی همزمان با تاسیس گروه مشاوران کمبریج آغاز  6۲گروه کمبریج مدرن در سال در دهه 

به کار کرد.هدف از تاسیس این مجموعه قرار دادن مغزهای موجود در دانشگاه کمبریج در 

در حالی که کمبریج از قبل میزبان چندین شرکت مهندسی برتر مانند ت بود.اختیار صنع

گروه ، (Cambridge Scientific Instrument Company)شرکت ابزار علمی کمبریج

ولی هنوز   بود (Marshall of Cambridge)و مارشال کمبریج (The Pye Group)پای

هم به عنوان یک شهرک کوچک در وسط یک کمربند سبز طبیعی بزرگ در نظر گرفته می 

 شد.

 یتینیتر کالج توسط(Cambridge science park)کمبریج  علم پارک جادیا با حال، نیا با

  و 196۲ یها سال نیب دیجد شرکت 39. کرد رشد به شروع سرعت به گروه ،199۲ سال در

 ها شرکت لیتشک ،199۲ سال در. شد لیتشکشرکت  139 ،9۲دهه  در. تشکیل شد 1969

 .بود دهیرس هفته درشرکت  دو متوسط به
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نفر توسط بیش از  59۲۲۲امروزه کمبریج بزرگترین گروه فناوری در اروپا را داراست.بیش از 

ز ا شرکت تکنولوژی بنیان در این ناحیه استخدام شده اند که درآمد ساالنه آنها بیش 15۲۲

 میلیارد یورو می باشد. 13

 The University Role in Cluster وظیفه دانشگاه در گروه

 دانشگاه کارفرمای اصلی،فراهم کننده ی تکنولوژی و منبع دانش و توانایی در منطقه است.

افراد و ایده های دانشگاه مرکز بسیاری از کارخانه ها در گروه هستند،حال شرکت میتنی بر 

 نشگاه باشد یا توسط یکی از اعضای دانشگاه تاسیس شده باشد.تحقیقات دا

 های تیفعال قیطر از کار و کسب مشکالت یبرا حل راه ارائه با گروه رشد به نیهمچن دانشگاه

 .کند یم کمک موجود و دیجد یها شرکت به اکتشافات مجوز صدور  و ای مشاوره

شرکت  تیریمد تحت حاضر حال در قرارداد سهام و مشاوره مجوز، صدور IP 1،۲۲۲ از شیب

 قرار دارد. (Cambridge Enterprise)کمبریج

 

Cambridge Cluster  
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