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آشنایی با دانشگاه توکیو

دانشــگاه توکیــو)UTokyo(  در ســال ۱۸۷۷ به عنــوان اولیــن دانشــگاه ملــی ژاپن تأســیس شــد و از 
Todai  یــا Tokyo آن بــا عنــوان دانشــگاه تحقیقاتــی ژاپــن یــاد می شــود. همچنیــن بــا نام هــای
نیــز شــناخته می شــود. ایــن دانشــگاه از نظــر علمــی در رتبــه بســیار باالیــی قــرار دارد و رشــته های  
متنوعــی در ایــن دانشــگاه دیــده می شــود کــه باعــث رشــد فکــری و کســب مهارت هــای حرفــه ای 
از فعالیت هــای تحقیقاتــی  تمامــی مقاطــع تحصیلــی   در  ژاپــن  توکیــو  دانشــگاه  می شــود. 
و پژوهشــی برخــوردار اســت. دانشــگاه توکیــو ژاپــن بــا قدمــت بیــش از 150 ســال، هــر ســاله 
نزدیــک بــه ۳0000 دانشــجو را کــه 2100 نفــر آن هــا دانشــجویان بین المللــی از سراســر دنیــا هســتند 
ــا قبولــی در  پذیــرش می کنــد. همچنیــن دارای 2600 نفــر هیئــت علمــی می باشــد. دانشــجویان ب
دوره هــای تحصیلــی و دریافــت مــدارک معتبــر از دانشــگاه توکیــو، بــا توجــه بــه رتبــه قابــل قبــول 
ــف  ــورهای مختل ــازار کار در کش ــی وارد ب ــه راحت ــد ب ــل می توانن ــن المل ــطح بی ــگاه در س ــن دانش ای
شــوند. در رتبه بنــدی برتریــن دانشــگاه های دنیــا در ســال 2020 کــه مؤسســه QS آن را انجــام 
داده اســت، دانشــگاه توکیــو در رده بیســت ودوم برتریــن دانشــگاه های جهــان، اول آســیا و 
ژاپــن قــرار دارد. در رده بنــدی دانشــگاه های جهــان در ســال 2020 بــه نقــل از مؤسســه تایمــز ایــن 
دانشــگاه در رتبــه ۳6 برتریــن دانشــگاه های جهــان قــرار دارد. در میــان تمــام دانشــگاه های 
ــز در جهــان  ــار باالیــی نی ــوان گفــت کــه از اعتب ــه علمــی  فــوق العــاده باالیــی دارد و می ت ژاپــن رتب
برخــوردار اســت. در کشــور ژاپــن روی سیســتم آموزشــی ســخت گیری هــای زیــادی 
انجــام می گیــرد تــا دانشــجویان جهــت کار و ادامــه تحصیــل 
تجربه هــای باالیــی را کســب نماینــد. ایــن دانشــگاه متشــکل 
از 5 پردیــس دانشــگاهی بــا عناویــن »هنگــو«، 
»شــیروکان«  »کاشــیوا«،  »کومابــا«، 

ــت. ــو« اس و»ناکان

109110



تاریخ
چهــار  توکیــو  پزشــکی  دانشــکده  و  کایســی  توکیــو  مدرســه  ادغــام 
یــک  بــا  کــه  کــرد  ایجــاد  را  پزشــکی  و  ادبیــات  علــوم،  حقــوق،  دانشــکده 
ــی پیشــین  ــرای دانشــگاه )یوبیمــون، اولیــن مدرســه عال مدرســه آمادگــی ب
ژاپــن( همــراه شــده و دانشــگاه توکیــو را تشــکیل داده اســت. در ابتــدا، ســه 
دانشــکده حقــوق، علــوم و ادبیــات در منطقــه کنــدا واقــع شــده بــود، در 
ــان  ــد. از هم ــیس ش ــو تأس ــه هنگگ ــکی در منطق ــکده پزش ــه دانش ــی ک حال
ابتــدا، دانشــگاه توکیــو بــا مــدارس مختلــف تخصصــی در زمینه هــای مختلــف 
ــگل داری  ــاورزی و جن ــکده کش ــاهی و دانش ــی شاهنش ــج مهندس ــد کال مانن
توکیــو ادغــام شــد و بدیــن ترتیــب بــه یــک دانشــگاه تحقیقاتــی جامــع تبدیــل 
شــد. همچنیــن ایــن دانشــگاه در طــول ایــن ســال ها تغییــر نــام نیــز داشــته 
اســت. بــا توجــه بــه ادغــام تمــام دانشــگاه های ملــی در ســال 200٤، نــام 
 ،National University Corporation کامــل دانشــگاه در حــال حاضــر
دانشــگاه توکیــو اســت. در حــال حاضــر، دانشــگاه توکیــو شــامل 10 دانشــکده، 
ــه  ــته )از جمل ــی وابس ــه تحقیقات ــی، 11 مؤسس ــالت تکمیل ــه تحصی 15 مدرس
مرکــز تحقیقــات علــوم و فنــاوری پیشــرفته(، چهــار مؤسســه آموزشــی و 
پژوهشــی مشــترک دانشــگاهی، ســه مؤسســه بــرای مطالعــات پیشــرفته، 
چهــار مؤسســه تحقیقاتــی بیــن رشــته ای، ســه مؤسســه ملــی اســتفاده 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــه اس ــی یکپارچ ــتم تحقیقات ــش از ٤0 سیس ــترک و بی مش
دانشــکده ها، مــدارس تحصیــالت تکمیلــی و مؤسســات تحقیقاتــی دارای 
ــگاه  ــتان دانش ــال، بیمارس ــوان مث ــه عن ــتند. ب ــا هس ــا آنه ــط ب ــات مرتب امکان

ــات اســت. ــن امکان ــو یکــی از ای توکی

برخی امکانات دانشگاه توکیو
ــات  ــت. امکان ــک اس ــه ی ــدد درج ــات متع ــو دارای امکان ــگاه توکی دانش
باغ هــای گیاه شناســی  و  کتابخانــه، موزه هــا  فرهنگــی شــامل سیســتم 
ورزشــی،  اســتخرهای شــنا، ســالن های  دانشــگاه همچنیــن  ایــن  اســت. 
ــه  ــود ارائ ــی خ ــات ورزش ــش امکان ــر را در بخ ــوارد دیگ ــی و م ــای ورزش زمین ه
ــزرگ در محوطــه دانشــگاه واقــع  ــر ایــن، دو بیمارســتان ب می دهــد. عــالوه ب
شــده اســت. مرکــز تحقیقــات بین المللــی ایتــو و یــک ســالن کنفرانــس بــرای 

ــت. ــده اس ــع ش ــو واق ــس هنگ ــز در پردی ــی، نی ــتفاده عموم اس

دانشکده های دانشگاه توکیو ژاپن
دانشــگاه توکیــو دارای 10 دانشــکده اســت. یکــی از ویژگی هــای کلیــدی 
اول  ســال  دو  کــه  اســت  ایــن  توکیــو  دانشــگاه  در  تکمیلــی  تحصیــالت 
)کــه به عنــوان بخــش ابتدایــی و کوچکتــر شــناخته می شــود( بــه کســب 
شــده  داده  اختصــاص  بیشــتر  تحصیــل  بــرای  الزم  اساســی  مهارت هــای 
اســت. در دو ســال پایانــی تحصیــالت کارشناســی )کــه بــه عنــوان بخــش 
ارشــد شــناخته می شــود(، دانشــجویان، رشــته های تخصصــی خــود را دنبــال 

می کننــد. نــام 10 دانشــکده دانشــگاه توکیــو عبارت انــد از:

رتبه دانشکده های دانشگاه توکیو ژاپن

1. دانشکده کشاورزی

10. دانشکده زبان

7. دانشکده علوم داروسازی

2. کالج علم و هنر

6. دانشکده پزشکی

3. دانشکده اقتصاد

9. دانشکده مهندسی

4. دانشکده آموزش و تربیت

8. دانشکده علوم

5. دانشکده ادبیات

The University                            of TOKYO

رتبهموقعیت

73بهترین دانشگاه های جهانی

6بهترین دانشگاه های جهانی در آسیا

1بهترین دانشگاه های جهانی ژاپن

135علوم کشاورزی

3٤هنر و علوم انسانی

6٩زیست شناسی و بیوشیمی

23٩بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی

6٤سیستم های قلب و عروق

130زیست شناسی سلولی

85علم شیمی

2٤0علوم کامپیوتر

82علوم زمین

162علوم اعصاب و رفتار
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دانشکده کشاورزی دانشگاه توکیو
کشــاورزی یــک علــم کاربــردی اســت کــه علــم غــذا، علــوم زیســتی و علــوم محیــط زیســت را ادغــام می کنــد. قــرن 21 مــا 
را وارد »عصــر کشــاورزی« جدیــد بــا چالش هــای بــزرگ کــرد. دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه توکیــو دارای ســه دوره یــا شــاخه 

اصلــی اســت کــه هــر کــدام از ایــن ســه گرایــش نیــز دارای گرایش هایــی در داخــل خــود می باشــد کــه عبارت انــد از: 

1- شاخه علوم کاربردی زندگی
1-1-گرایش شیمی بیولوژیکی و بیوتکنولوژی  

1-2-گرایش زیست کاربردی  
1-3-گرایش علوم جنگلداری  

1-٤-گرایش علوم زیستی آبزیان  
1-5-گرایش علوم حیوانات  

2- شاخه علوم محیط زیست و منابع
2-1-رشته اکولوژی و برنامه ریزی   

2-2-رشته علوم محیط زیست و منابع جنگل  
2-3-رشته تولید آبزیان و علوم محیط زیست  

2-٤-رشته علوم چوب و مهندسی چوب  
2-5-رشته مهندسی زیست شناسی و محیط زیست  

2-6-گرایش اقتصاد کشاورزی و منابع  
2-7-توسعه کشاورزی پایدار بین المللی  

3- شاخه علوم دامپزشکی
3-1-رشته علوم پزشکی »دامپزشکی«  

مدرک تحصیلی در مهندسی کشاورزی در دانشگاه توکیو ژاپن
دوره علوم کاربردی زندگی، علوم محیطی و منابع: مدرک لیسانس کشاورزی 

دوره علوم پزشکی دامپزشکی: لیسانس دامپزشکی
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