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  دیدار مقام معظم رهبری از دانشگاه زنجاندیدار مقام معظم رهبری از دانشگاه زنجان
مقـام معظـم رهـبری در دومین روز سفر به زنجان در جمع پرشور دانشگاهیان زنجان

 دانشجویان و  وصف ناپذیر  در میان شور و احساس مقام معظم رهبری. حضور یافتند
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسـاتید دانشگاههای زنجان طی سخنان مهمی به تبیین نقش دانشگاه در توسعه کشور
 همچنین سیاست های جمهوری اسالمی ایران در قبال مسایل مهم داخلی و.پرداختـند 

 2ادامه در صفحه  .خارجی را اعالم نمودند
 

  در صفحات دیگر می خوانیددر صفحات دیگر می خوانید
   مقاله بین المللی مقاله بین المللی2424ارایه ارایه   --
  م در مسابقات بین المللیم در مسابقات بین المللیکسب مقام سوکسب مقام سو  --
  سخنرانی علمی تحقیقاتیسخنرانی علمی تحقیقاتی  --
  نکاتی چند در برگزاری هرچه بهتر جلساتنکاتی چند در برگزاری هرچه بهتر جلسات  --
  مصاحبهمصاحبه  --
  مقاالت پژوهشیمقاالت پژوهشی  --
  دومین جلسه مدیراندومین جلسه مدیران  --
گردهمایی مدیران بودجه و تشکیالت منطقه گردهمایی مدیران بودجه و تشکیالت منطقه   --

  غرب و شمالغربغرب و شمالغرب
شرکت وزیر علوم، تحقیقات و   رسیدگی به مشکالت و خواستهای دانشجویانرسیدگی به مشکالت و خواستهای دانشجویان  --

 شورایفنĤوری در جلسه 
  دانشگاه زنجان

     دکـتر توفیقـی پـس از شـرکت در جلسه اعضای
هــیأت علمــی ، در جلســه شــورای دانشــگاه حاضــر

دکـتر عسکریان ضمن آقـای   در ایـن جلسـه    . شـدند 
تشـکر از وزیر محترم به خاطر حضور در این جلسه

ادامه در .ندبـه بیان  مشکالت دانشگاه زنجان پرداخت       
  2صفحه 

 
 
 
 
 
 

 جلسه هماهنگی نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
 در     هجدهمیـن جلسـه هماهنگـی برگـزاری نهمیـن کـنفرانس شـبکه هـای توزیع نیروی برق                  

 . دانشگاه زنجان برگزار گردید
 
 
 
 
 
 
 

 اداری و مالی و برنامه ریزی  استانداری          و سیاسی امنیتی   استاندار محترم ، معاونین    در این جلسه  
 سیم و- پارس سوئیچ  -ران عامل شرکتهای ایران ترانسفو    ی مد  ریـیس دانشـگاه زنجان،       ،زنجـان 

 7ادامه در صفحه  .حضور داشتندضای ستاد سیاستگزاری کنفرانس و سایر اعکابل ابهر
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دیدار مقام معظم رهبری از دیدار مقام معظم رهبری از 
  دانشگاه زنجاندانشگاه زنجان

 
 ادامه از صفحه اول

بـه دلـیل اهمیـت سـخنان مقـام معظـم رهـبری متن کامل سخنرانی             . . . 
 .ایشان و مشروح خبر این دیدار در مجله رویداد به چاپ خواهد رسید

 
 
 
 
 
 
 
 

دیــدار کــه مقامــات اســتان و رؤســای دانشــگاههای  ابــتدای ایــن   در     
زنجـان و جمع کثیری از دانشجویان حضور داشتند، پس از تالوت آیاتی             

مجـید جـناب آقـای دکـتر توفیقی وزیر محترم علوم،            . . . چـند از کـالم ا     
  پرداختند  عالی  آموزش وضعیت  به   سخنانی  طی  فنĤوری تحقیقات و

 
 
 
 
 
 
 
 

 .رآمد را منشاء توسعه و پیشرفت دانستند و نیروی انسانی کا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طی سخنانی به      زنجان   دانشگاه   رئیس   عسکریان   دکتر   آقـای   سـپس 
بررسـی وضـعیت آمـوزش عالـی در اسـتان زنجـان قبل و بعد از انقالب                  

 تعـداد دانشـجویان نسـبت بـه قبل از انقالب در این              :ندپرداخـته و گفتـ    
ــنجاه  و  دویســت اســتان  ــ پ ــورد .  اســت  شــده ر براب وی ســپس در م

مشـکالت دانشگاه از قبیل نبود آب آشامیدنی سالم، احداث تصفیه خانه            
فاضــالب شــهر در نزدیکــی دانشــگاه، کمــبود خوابگــاه، مشــکل فضــای  

سخنرانی نموده و ازمقام    . . . آموزشـی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و         
دانشگاه به مقامات معظم رهبری استدعا کرد که در جهت رفع مشکالت  

 . مسئول دستور رسیدگی صادر فرمایند
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  تحصیالت  مرکـز   رئـیس  ثبوتـی  دیـدار دکـتر     ایـن    بعـدی   سـخنران  

    توسعه   جهت   در  راهکارهایی بـه ارائـه       کـه      بودنـد    زنجـان   تکمیلـی 
  کلهایــ تش  بیانیه  دانشجویان     از  سپس یکی . ندآمـوزش عالـی پرداخت    

  نمود  قرائت   را   جوییـــدانش
 
 
 
 
 
 
 
 

ــادام    در         ــای  هـــــ ــره  آقـ ــیــــــ آه ودـــ فـ ــ برگ نـ   زیدهـــــ
 جانـــــــگاه زنــــــجوی دانشــــــ دانش و وارزمی ـــــ خ شنوارهــــج
 
 
 
 
 
 
 
 

 طـی سخنانی درخواست استعدادهای درخشان از مقام معظم رهبری در           
 . ت آنان را ارایه نمودجهت رسیدگی به مشکال

 

 
توسط اساتید ) ISI( مقاله بین المللی 24ارایه 

 دانشگاه زنجان
     براسـاس اعـالم مدیـر کـل دفـتر بررسـی و ارزیابی پژوهشی وزارت           

 اعضای هیأت علمی دانشگاه 2002علـوم، تحقـیقات و فنĤوری، در سال        
در این گزارش اعالم    .  مقاله بین المللی ارایه نموده اند      24زنجـان تعداد    

توسط ) 2002(شـده اسـت کـه نسـبت مقالـه بـه هـیأت علمـی در سال                   
) 2001( می باشد در حالیکه این نسبت در سال          7 به   1دانشـگاه زنجان    

 . بوده است23 به 1
 

 
 شرکت وزیر علوم، تحقیقات و فنĤوری

 دانشگاه زنجان  در جلسه شورای
 ادامه از صفحه اول

 
 از اعضای شورا به بیان دیدگاههای خود پرداختند و       سـپس هر کدام   . . . 

در پایان این جلسه اقای دکتر توفیقی ضمن ابراز خرسندی از حضور در             
ایـن جلسـه اعـالم نمودنـد که دستور بررسی مشکالت دانشگاه زنجان و        

 .رسیدگی به این خواسته ها را صادر خواهند نمود
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 کسب مقام سوم در مسابقات بین المللی

  )EPD(دانشجویی سازه محافظ تخم مرغ 
 توسط دانشجویان دانشگاه زنجان

 
 -)ACI(    براسـاس اعـالم هیأت رئیسه مؤسسه بین المللی بتن            

شـاخه ایـران در ششـمین  دوره مسـابقات بیـن المللی دانشجویی               
-31که همزمان با همایش مورخ      ) EPD(سـازه محافظ تخم مرغ      

ــیانه، در تهــران و در  شــهریورماه ســالجاری در ســطح 30  خاورم
 شـرکت نفـت برگـزار گـردید، تیم زنجان مقام      1باشـگاه شـماره     

اعضای تیم بتن دانشگاه زنجان که با نشانه        . سـوم را بدسـت آورد     
ZGG81در این مسابقات شرکت نموده بودند عبارت است از : 

 

 آقای مصطفی محمدی -1

 آقای محمدمهدی شهبازی -2
 

س اعالم هیأت رئیسه مؤسسه بین           شـایان ذکـر است که براسا      
 شـاخه ایـران دانشـجویان فوق در اسفندماه          -)ACI(المللـی بتـن     

سـال جـاری جهـت شرکت در مسابقات بین المللی بتن به امریکا               
 .اعزام خواهند شد

     نشـریه رویـداد ایـن موفقیت را به اعضای تیم و همچنین کلیه              
است که ریاست   شایان ذکر   . دانشگاهیان زنجان تبریک می گوید    

دانشگاه با اهدای جوایزی از این عزیزان تقدیر کرده و برای آنها            
 .در مسابقات جهانی آرزوی موفقیت نمود

 
جلسه وزیر علوم، تحقیقات و فنĤوری با اساتید 

 دانشگاه زنجان
 

     آقای دکتر توفیقی وزیر جدید علوم، تحقیقات و فنĤوری که در زمان            
الب به دانشگاه زنجان سفر نموده بودند، در پایان         حضور رهبر معظم انق   

ایـن مراسـم در جلسه ای با حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه شرکت               
در ایـن جلسـه ابـتدا دکتر عسکریان رئیس دانشگاه طی سخنانی             . نمـود 

ضمن تبریک به مناسبت انتخاب آقای دکتر توفیقی به سمت وزیر علوم، 
وی .  زنجان را خیرمقدم عرض نمودتحقـیقات و فـنĤوری سـفر ایشان به       

در ادامـه سـخنان خـود ضـمن تشریح وضعیت دانشگاه زنجان خواستار              
. مسـاعدت وزیـر محـترم جهت توسعه کمی و کیفی دانشگاه زنجان شد             

سـپس دکتر زنگنه معاون آموزشی گزارشی از روند رو به رشد دانشگاه             
ر جلسه به بیان    در ادامه این مراسم اساتید حاضر د      . زنجـان ارایـه نمـود     

درپایان این جلسه دکتر توفیقی     . خواسـته هـا و مشکالت خود پرداختند       
 .طی سخنانی ضمن تشکر از حضار قول مساعدت و همکاری را دادند

 

 
صعود  گروه کوهنوردی دانشجویان 

دانشگاه زنجان به قلل دماوند ، سبالن و 
 گردونه کوه

 
 ماهه اول سال 6زنجـان در       گـروه کوهـنوردی دانشـجویان دانشـگاه        

 . قله مرتفع کشور صعود نماید3جاری توانست به 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مــتری ســبالن در اواخــر 4811 اولیــن بــرنامه آنهــا صــعود بــه قلــه      
 نفـره ایـن گروه،      17سـپس در اواخـر تـیرماه اعضـای          . خـردادماه بـود   

وه یکی از قلل مجاور علم ک     » گردونه کوه « متری   4500توانسـتند به قله     
 .صعود نمایند

بود که در   » دماوند« متری   5671     و امـا مهمتریـن صـعود آنهـا به قله            
. اواخـر شـهریورماه توانسـتند از جـبهه غربـی بـه ایـن مهـم دست یابند                  

 :اعضای صعود کننده به این قلل بشرح زیر بودند
 
 ولی زاده ضار -1

 مهدی چرخچی -2

 مصطفی حداد -3

 آیدین نجابتی -4

 اصغر قربانی -5

 ناصر قادری -6

 یاشار خدائی -7

 حامد مرتضوی -8

 مهرداد رحمت نیا -9

 آفاق ذاکر -10

 بهاره قزلباش -11

 هانیه فتاحی -12

 الدن امین -13

 فرشته خلیلی -14

 نسترن افصحی -15

 راحله پیشکاری -16
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 مهدی افشاری -17

 مصطفی صالح پور -18
 

 
اولین سیگنال رادیوئی از خورشید در 

  گیگاهرتز دریافت گردید10فرکانس 
 

وئی دانشگاه زنجان که اخیراً شروع          این سیگنال توسط رصدخانه رادی    
دیش این رادیو تلسکوپ دارای     . بـه کـار نمـوده اسـت، دریافت گردید         

این سیستم رادیوتلسکوپ در    . می باشد )  متر 5حدود  ( فوت   5/14قطر  
 3/12 تا   7/11فرکانس   (UKو  )  گیگاهرتز 7/5فرکانس   (Cباندهای

 .کا رمی کند) گیگاهرتز

/dbi 5 و   dbi 6/43اندهای فوق بترتیب         بهـره ایـن سیسـتم در ب       
 درجه و 2/1پهنای پرتو رادیو تلسکوپ . می باشد% 65 و بـازده آن     51

این سیستم مجهز  .  است 31/0آن  ) F/D(نسـبت فاصله کانونی به قطر       
بـه دو موتـور شـده اسـت کـه توسط کنترل ریموت از آزمایشگاه در دو               

 طرح که همکاری    این. جهـت سـمتی و ارتفاعـی قـابل حرکـت مـی باشد             
مشـترک شـرکت مخابـرات اسـتان زنجـان، مرکز تحصیالت تکمیلی در             
علـوم پایـه زنجـان  و دانشگاه زنجان می باشد، موضوع پروژه پایان نامه     
کارشناسـی ارشـد آقـای جـواد زنجانـی جـم بـا راهنمائـی دکـتر سعداله           

نمودار کلی این سیستم رادیو تلسکوپ که       . نصـیری قـیداری مـی باشـد       
ا ابـزار اصـلی منجمیـن رادیوئـی بـوده و هنوز در بسیاری از موارد                 سـاله 

مـورد عالقـه مـی باشـد، بصـورت سـاده در شـکل زیر نمایش داده شده          
 .است

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  تحقیقاتی-سخنرانی علمی
 

 در آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی سخنرانی       13/7/82     روز یکشنبه   
رما که به دعوت معاونت     تحقیقاتـی توسـط پروفسـور بالـرام شـا         _علمـی 

محـترم پژوهشـی دانشـکده کشـاورزی صورت گرفته بود با استقبال بی            
همچنیــن در ایــن . نظــیر دانشــجویان رشــته کشــاورزی برگــزار گــردید

سـخنرانی اعضـای محـترم هـیأت علمـی گـروههای آموزشـی زراعت و                
 . اصالح نباتات، گیاه پزشکی، باغبانی و ترویج شرکت داشتند

ز ایـن سـخنرانی جـناب آقـای دکـتر علی حق نظری معاونت                    در آغـا  
محـترم پژوهشـی دانشـکده کشـاورزی ضـمن خوش امدگوئی به ایشان        
بیوگرافـی مفصـلی از ایشـان را قرائـت نمودنـد و از نامـبرده درخواست                 
کـردند بـه ایـراد سـخنرانی علمی خود تحت عنوان مطالعات ژنتیکی در            

 .عدس و نخود بپردازند

 30/1 دقیقه صبح شروع و تا ساعت        30/11رانی از ساعت         این سخن 
ظهـر ادامـه داشـت پـس از پایـان سخنرانی نامبرده به سؤاالت بعضی از         

مشروح این  . اعضـای هـیأت علمـی حاضـر در جلسـه نـیز پاسـخ دادنـد                
 .سخنرانی در مجله رویداد به چاپ خواهد رسید

 
 

 

 نامگذاری میدان اصلی دانشگاه 
 به نام 

   شهید دکتر رنجبر  شهید دکتر رنجبر استاداستاد
  

در پــی درخواســت تعــداد زیــادی از اســاتید، کارکــنان و      
دانشـجویان درخصـوص نام گذاری میدان اصلی دانشگاه به          
نـام اسـتاد شـهید دکـتر غالمعـباس رنجـبر، این موضوع در               

 .جلسه شورای دانشگاه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت 

 در شهرستان   1326     اسـتاد شـهید دکـتر رنجـبر در سال           
ایشـان پـس از دریافت مدرک دکتری از     . داراب بدنـیا آمـد    

آمـریکا در دانشـکده کشـاورزی دانشگاه زنجان مشغول به           
با شروع جنگ تحمیلی و جهت دفاع از کیان         . تدریس شدند 

 به جبهه نبرد حق علیه باطل اعزام       جمهـوری اسالمی   مقـدس 
ــاریخ  ــایل  25/6/1360و در ت ــیع شــهادت ن ــه درجــه رف   ب

شـورای دانشـگاه زنجـان با این اقدام خود گامی در            . دنـد آم
جهت زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع          

 .مقدس برداشت
 

 
 

  مورد بازدید رئیس دانشگاه 5
 از خوابگاههای دانشجویان
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در جهـت آگاهـی و رسـیدگی بـه مشـکالت دانشجویان،                  
 مدیــران عــدادی از  تریــیس دانشــگاه بــه اتفــاق معاونیــن و

. دانشـگاه از خوابگاههای دانشجویان بازدید به عمل آوردند        
در این بازدیدها مسایل و مشکالت خوابگاهها مطرح و دکتر          
عسـکریان دسـتور مقتضـی در جهـت رفع مشکالت را صادر         

 شب  9 شـایان ذکر است که این بازدیدها از ساعت           نمودنـد 
گاه در نمازخانه   شـروع مـی شـد و پس از بازدید از کل خواب            

خوابگـاه بـا حضـور دانشـجویان مسـایل و مشـکالت موجود              
 شب این جلسه ادامه     12مطـرح مـی شـد و اغلـب تا ساعت            

 . پیدا می کرد

     مسـایل و مشـکالت مطـرح شده به تفکیک خوابگاهها به            
 .شرح زیر می باشد

 

 
 

بازدید از خوابگاه فاطمیه یک سه شنبه بازدید از خوابگاه فاطمیه یک سه شنبه 
   شب شب88 ساعت  ساعت 8282//88//1313

 
تصـــاب مســـئول ســـایت کامپـــیوتر و رســـیدگی بـــه ان -

 کامپیوترهای خراب خوابگاه

 عدم ارسال به موقع روزنامه بطور مرتب -

 کمبود خطوط تلفن داخل خوابگاه -

 عدم وجود اینترنت در سایت کامپیوتر خوابگاه -

 چکه کردن سقف حمام های طبقه دوم -

ــاه و      - ــاق ورزش خوابگ ــی در اط ــایل ورزش ــبود وس کم
 زش برای اطاق ورزشنداشتن مسئول ور

نپخته (عدم کیفیت مناسب غذاها در ماه مبارک رمضان          -
 . . .)بودن برنج ها و 

 عدم وجود ناظر بصورت مرتب در طبخ غذاها -

 عدم دقت آشپزها در هنگام طبخ غذاها -

 قطع شدن برق در بیشتر مواقع در خوابگاه -

عدم وجود گرمایش در دانشکده علوم و دانشکده علوم  -
 انسانی

 د یخچال در خوابگاهکمبو -

مـراجعه بی موقع پرسنل تأسیساتی برای رفع اشکاالت          -
پیج کردن  (خوابگـاه و مزاحمت برای خواهران دانشجو        

 )رعایت حجاب

) اتوبوس ها (بررسی مجدد سرویس های ایاب و ذهاب         -
 برخورد نامناسب راننده ها

 

 
 
 

  66بازدید از خوابگاه فاطمیه بازدید از خوابگاه فاطمیه 
  ) ) خواهرانخواهران((

   شب شب1010 ساعت  ساعت 8282//88//1313سه شنبه سه شنبه 
 

نصـب سایبان برای محوطه حیاط جهت تسهیل در تردد      -
 در زمستان 

 عدم وجود تلفن کارتی در خوابگاه -

 کمبود تلویزیون در خوابگاه -

 عدم وجود فرش داخل سالن تلویزیون -

ــدم بهداشــت مناســب خوابگــاه     - وجــود مــوش در  (ع
ــاه ــاق   ) خوابگ ــوص اط ــی الخص ــودن  10عل ــن ب  و مس

ن مناســب بــرای وســایل مســتخدم و عــدم وجــود مکــا
 .مستخدم خوابگاه

تعویـض کـف پوش های راهروها و آشپزخانه ها و رفع             -
 گرفتگی لوله های فاضالب 

کمــبود یخچــال در خوابگــاه و کمــبود اجــاق گازهــا در   -
 خوابگاه

 تعیین مکان مناسب جهت گذاشتن زباله ها -

 عدم وجود تشک برای تخت ها -

 کمبود روشنائی اطاق ها -

ایـاب و ذهـاب بـرای اعضاء تیم         عـدم وجـود سـرویس        -
 والیبال و بسکتبال خواهران

 9مشکالت متعدد در اطاق شماره  -

 کمبود فضای فیزیکی دانشکده علوم انسانی -
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  درخواست عـدم وجـود بهـداری مناسـب در دانشگاه و           -
 قرار داد با پزشکان متخصص 

 فعال نمودن کشیک شب در دانشگاه -

وه برق  کمـبود تجهـیزات آزمایشگاه علی الخصوص گر        -
 ) آزمایشگاه کنترل(دانشکده مهندسی 

 عدم برخورد مناسب پزشک دانشگاه با ارباب رجوع ها -

 کمبود استاد در گروه برق و گروه نقشه برداری -

 اه خواهرانایجاد فضای سبز در محوطه خوابگ -
 

 
 

  ) ) خواهرانخواهران ( (22بازدید از خوابگاه فاطمیه بازدید از خوابگاه فاطمیه 
   شب شب  99   ساعت ساعت8282//99//22   مورخه مورخهشنبهشنبهیکیک

 
چــال در خوابگاههــا و خــراب بــودن بعضــی  کمــبود یخ -

 فریزرها در خوابگاه

 عدم وجود فضای کافی در اطاق های خوابگاه -

 عدم وجود سایت کامپیوتر در خوابگاه -

کمبود تجهیزات بهداری در دانشگاه و عدم وجود افراد          -
 مجرب در بهداری و شیفت شب ها 

عدم وجود کابین تلفن در خوابگاه و کمبود تلفن کارتی           -
  خوابگاهدر

 عدم وجود سختی گیر برای آبسردکن ها -

 بهبود وضعیت آشپزخانه ها در خوابگاه -

 وشگاه تعاونی در خوابگاهدرخواست ایجاد فر -

 عدم وجود ژنراتور برق برای خوابگاه فاطمیه یک و دو -

 کمبود قفسه کتاب در اطاق ها -

 نصب پرده برای جلو آشپزخانه -

 نصب پرده جلو درب محل توزیع غذا -

 وجود درب بازکن با آیفون برای درب خوابگاهعدم  -
 

 
 

  ) ) خواهرانخواهران((بازدید از خوابگاه تربیت بدنی بازدید از خوابگاه تربیت بدنی 
   شب شب88//3030 ساعت  ساعت 8282//88//2727سه شنبه سه شنبه 

  
تغییر مسیر سرویس ها و عبور سرویس دانشجویان از          -

 کمربندی

 نصب سرعت گیر در اتوبان روبروی خوابگاه  -

 نصب چراغهای روشنائی در محوطه اطراف خوابگاه -

وه بر مسئول خوابگاه انتصاب فردی بعنوان مسئول        عـال  -
 شب در دانشگاه 

افـزایش تلفـن کارتـی و تعمـیر تلفن کارتی موجود در              -
 خوابگاه

 ایجاد فروشگاه تعاونی در خوابگاه -

برقـراری امنیـت در حوالـی خوابگاه با همکاری مسئولین            -
 نیروی انتظامی و مسئولین دیگر

 رفع مشکالت قطعی برق -

ضـعیت بهداشـت و نظافت خوابگاه و رفع         رسـیدگی بـه و     -
 . . . .حشرات موذی مانند سوسک و  

زیردرب اطاقها، پیچ صندلی ها، توری      (مـوارد تاسیسـاتی      -
بـرای پـنجره هـا، جـرم گیر برای حمام ها، سرد بودن              
ــه      ــا، تهوی ــنجره ه ــد از پ ــوی ب ــع ب ــه، رف ــالن مطالع س
آشـپزخانه، پـرده ها بازبینی گردد، رفع کمبود کمد در           

طاقهـا، رفـع کمـبود جاکفشی و سطل زباله، نصب تابلو            ا
 )9  برگشت به ساعتاعالنات،  تغییر ساعت  سرویس

 

 
 

    مجتمع خوابگاهی برادرانمجتمع خوابگاهی برادرانبازدید از بازدید از 
  8282//88//2626مورخ مورخ 

 
 :موارد مقرر شده عبارتند از 

 مقـرر گـردید پودر سوسک کش توسط بهداری تهیه        -1     
وسک هستند توزیع شود و و بـه کلیه اتاقهایی که آلوده به س   

در ایـام عید و تابستان سمپاشی عمومی خوابگاهها نیز انجام           
 .شود

مقرر گردید با هماهنگی معاونت محترم اداری و مالی         -2     
 .شیر مورد نیاز سلف سرویس یکجا تأمین گردد
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 موضــوع پخــت و ســرو غــذا در روزهــای پنجشــنبه و -3     
مذکور توسط آقایان   جمعـه مطـرح گردید قرار شد موضوع         

 .دکتر پیرایش، قوامی و نجاری بررسی گردد

 افـزایش مقـدار غذای دانشجویان رشته تربیت بدنی          -4     
مطـرح گـردید و مقـرر شـد بـرای دانشـجویان تربیت بدنی               

) بعد از ارسال لیست دانشجویان مذکور(مقـدار غـذای برنج      
 .افزایش یابد

ــزایش تعــدا -5      ــرای اف د خطــوط تلفــن  مقــرر گــردید ب
خوابگـاه، بررسیهای الزم در جهت انتقال خط تلفن آزاد بعد           
از وقـت اداری، توسـط معاونت محترم اداری و مالی انجام و             

 .نتیجه آن اعالم گردد

 مقـرر گـردید پیگـیریهای الزم درخصوص انجام لوله           -6     
 .کشی صابون مایع به خوابگاهها انجام شود

، در صورت   ) طـرف دانشـجویان    از( پیشـنهاد گـردید      -7     
امکـان یـک وعده میوه همراه غذا بعد از ماه مبارک رمضان             

 .نیز توزیع شود

 مقـرر شـد بررسـیهای الزم درخصـوص تقسیم قند و             -8     
 .پنیر توسط شورای صنفی انجام و نتیجه آن اعالم گردد

 مقـــرر گـــردید تذکـــرات الزم درخصـــوص حضـــور -9     
در سـاعت کاری تعیین شده و       مسـئولین محـترم مخابـرات       

 .همچنین نحوه برخورد آنها با مراجعین داده شود

 5 ریاسـت محـترم دانشگاه با خرید و تأمین هزینه            -10     
ــتمع     ــرای مج ــردکن ب ــتگاه آبس ــال و دو دس ــتگاه یخچ دس

 .خوابگاهی موافقت نمودند
 
 

 
 

درخواست دانشگاه زنجان از 
فرماندهی محترم نیروی انتظامی 

 ان زنجاناست
 

ریـیس دانشـگاه زنجـان در نامـه ای به فرماندهی نیروی                  
انتظامــی اســتان زنجــان خواســتار حفاظــت از خوابگاههــای   

در . خواهـران دانشـجو در برابر مزاحمت افراد شرور شدند         

این نامه آمده است که دانشگاه زنجان عالوه بر خوابگاههای   
اری جهــت  بــاب ســاختمان  اســتیج5داخــل دانشــگاه دارای 

      اسـکان و خوابگـاه بـرای خواهـران دانشـجو در سـطح شهر              
نجائــی کــه توســط تعــدادی از افــراد شــرور  آاز . مــی باشــد

 مزاحمـت هایـی صـورت گرفـته کـه مشکالتی از نظر روحی             
 لذا خواهشمند است    بـرای دانشـجویان ایجـاد نمـوده است،        

ترتیبـی اتخـاذ فرمایـید تـا نـیروهای پرتالش آن فرماندهی             
جـه خاصـی را در امر نظارت و گشت بر خوابگاههای فوق             تو

همچنین درخصوص میدان استقالل که محل      . معمـول دارنـد   
پـیاده و سـوار نمـودن دانشجویان می باشد نیز اتخاذ تدابیر             

 . ویژه مورد تشکر و سپاسگزاری خواهد بود
 
 

 
 

  دستگاه کامپیوتر48خرید 
 

 دستگاه کامپیوتر   48ده  با تالش و پیگیریهای به عمل آم           
ایـن کامپـیوترها جهـت تقویـت سایت های          . خـریداری شـد   

کامپـیوتر دانشـجویان به شرح زیر میان دانشکده ها تقسیم           
 .گردید

  دستگاه12     دانشکده علوم     

  دستگاه12دانشکده کشاورزی  

  دستگاه16    مهندسیدانشکده 

   دستگاه 8       دانشکده ادبیات  

 
 

 

 صمیم گیری در جهت بهبود ت
 کیفیت غذای دانشگاه 

 
 آبانماه سال جاری جلسه ای جهت بررسی        26در تـاریخ         

ارتقـای کیفیـت غـذای دانشـگاه بـه ریاست دکتر عسکریان          
 .رئیس دانشگاه برگزار گردید
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     در ایـن جلسه که با حضور معاونین محترم اداری و مالی،            
 دفــتر ترم دانشــجویی،نگــی، مدیــران محــدانشــجویی و فره

ریاسـت و روابـط عمومـی، اداره تغذیـه، نمایـندگان شورای             
صـنفی و پـیمانکاران محـترم برگـزار گـردید مـوارد زیر به               

 : تصویب رسید
 

بر عملکرد  ) پیمانکار  ( مقـرر گـردید آقـای روشنایی         -1
 .پرسنل خود نظارت و حضور مستمر داشته باشند

شپز ماهر و چند     مقـرر گـردید پـیمانکار از یـک سرآ          -2
آشپز که دارای خالقیت و ابتکار می باشند در آشپزخانه          

 .جهت پخت غذا استفاده کند 
 قـرار شـد در صـورت لزوم و درخواست پیمانکار از             -3

سرآشـپز دانشـگاههای دیگـر بصورت مقطعی دعوت و          
 .استفاده گردد

 مقـرر گـردید کارشناس بهداشت بصورت مستمر در          -4
.  و تذکرات الزم را گوشزد نماید      آشـپزخانه حضور یابد   

ــه   ــات الزم جهــت رعایــت بهداشــت را ب ــن امکان همچنی
مســئوالن امــور دانشــجوئی مــتذکر شــده و امــور      
دانشـجویی  برای کارکنان آشپزخانه وسایل مورد نیاز         

 .را فراهم نمایند
 شسـت و شـوی ظـروف از دو مرحله به سه مرحله              -5

 .افزایش یابد و ظروف غذا تمیزتر شسته شود
 قـرار شـد سرآشـپز از برخـی دانشجویان بصورت            -6

رانـدم و حضـوری نظرخواهی هایی جهت بهبود کیفیت          
غـذا بعمل آورد و مدیریت دانشجویی در مقاطع مختلف          
 از دانشـجویان درخصـوص کیفیـت و نوع غذا بصورت          
کتبی نظر سنجی به عمل آورده و نتایج بدست آمده را            

 .در برنامه غذایی با حضور پیمانکار اعمال نمایند
  درخصوص برخورد مناسب با دانشجویان پیمانکار        -7

موظف شد توصیه های الزم را به پرسنل تحت امر خود           
 .بنماید

 همچنیـن مقـرر گردید دستکش، کاله و لباس پرسنل           -8
 .باشدکنترل و تمیز 

     
 

 

 نکاتی چند در برگزاری هر چه بهتر جلسات
 

  ::فرمودندفرمودند) ) عع((امام صادق امام صادق 
عقل، عقل، : : در کارهـای خـود بـا کسی مشورت کن که در او پنج خصلت باشد     در کارهـای خـود بـا کسی مشورت کن که در او پنج خصلت باشد     

  بردباری، آزمودگی، خیرخواهی و پرهیزکاریبردباری، آزمودگی، خیرخواهی و پرهیزکاری

 :برگزاری جلسه •
جلسه مالقاتی است با افراد متعدد که در کنار هم و برای یک هدف                  -

جلسات از نظر برقراری ارتباط وسیله      . مشـترک گـردهم جمـع شده اند       
تشکیل جلسات مدیران را در انتقال و دریافت        . بسـیار سـودمندی اسـت     

باز خوردها، عقاید جدید، ایجاد وحدت نظر در مورد بعضی تصمیمات یا            
اقدامـات و باالخـره اسـتفاده از نظـریات کارشناسـی مخـتلف بـرای حل                 

 درصد از زندگی    50 تا   30اغلب مدیران حدود    . دهدمشکالت یاری می    
 .خود را در جلسات به سر می برند

مـی دانـیم   کـه زمـان طوالنـی و غیرقابل قبولی در این جلسات تلف می         
شـود بنابرایـن بررسـی مـراحل چگونگـی برگزاری هرچه بهتر جلسات              

 .امری مفید و ضروری بنظر میرسد

 .قبل از برگزاری جلسه چه باید کرد •
بـا تهـیه دسـتور جلسـه ای کتبـی اطالعـات الزم را به صورت مختصر،                   -

 .واضح، مثبت و معطوف به هدف ارایه نمایید

ابـتدا بـاید هـدف را بـه وضـوح مشخص کرده و بعداً به هنگام شروع                    -
 .جلسه، شرکت کنندگان را از این اهداف آگاه نمائید

 .ن کنیدبرای هر موضوع در دستور جلسه مدت مشخصی را تعیی -

حداکثر دوازده نفر می . شـرکت کنندگان ضروری و مهم دعوت شوند    -
 نفر مطلوب ترین    7تا4(توانـند در تصـمیم گـیری گروهـی مؤثـر باشند             

 ).وضعیت است

 .از حضور افرادی که دعوت نشده اند در جلسه جلوگیری کنید -

ممکـن اسـت برای یک بند خاص از دستور جلسه، حضور فردی معین         -
 . باشد، برای این مورد تصمیم گیری کنیدضروری

جلسات را برای یکساعت، یکساعت و نیم و حداکثر دو ساعت  برنامه              -
جلسـات بیشتر از دو ساعت خیلی کمک به نتیجه مطلوب           . ریـزی کنـید   

 . . .)ادامه دارد (.  )1(می رسند 
  14 شماره -برگرفته از نشریه سامان -1

 
 اریمصاحبه با آقای دکتر فرید شک

 
 
 
 
 

     در ادامـه سلسـله مطالب آشنایی با واحدهای مختلف دانشگاه در این          
در ادامه مصاحبه با    . شـماره بـه سـراغ پژوهشـکده کشـاورزی رفـته ایم            

آقـای دکـتر فـرید شکاری رئیس پژوهشکده از نظر خوانندگان گرامی             
 .می گذرد
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 مائید؟لطفاً خودتان را معرفی و بیوگرافی تحصیلی خود را بیان بفر
 نباتات می        مـن فرید شکاری عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصالح          

 رشته زراعت و اصالح نباتات دانشگاه تبریز        در 1365باشم که در سال     
توانسـتم مـدرک کارشناسی را از دانشگاه        1369قـبول شـده و در سـال         

رشناسی ارشد رشته   کا 1369در بهمـن مـاه سـال    . خـذ نمـایم   مذکـور ا  
 بعد از دفاع از پایان نامه خود این         1372بول شدم و در تیرماه      زراعت ق 

مقطـع تحصـیلی را نـیز بـه اتمـام رسـاندم شـایان ذکر است که در دوره                  
 با  1374در مهرماه سال    . کارشناسـی ارشـد شاگرد اول دوره خود شدم        

احـراز رتبه اول در آزمون ورودی دکتری زراعت با گرایش فیزیولوژی            
یل خـود را در ایـن دوره آغاز نمودم و در دی ماه              گـیاهان زراعـی تحصـ     

 بـا دفاع از پایان نامه خود دوره دکتری را نیز به اتمام رساندم در      1379
 .زمان تحصیل در دوره دکتری رتبه دوم را بدست آوردم

 هدف از تأسیس پژوهشکده کشاورزی چه بوده است؟
 بیوتکنولوژی       مجموعـه ای کـه امـروز با نام پژوهشکده فیزیولوژی و           

 با عنوان 1380کشـاورزی شـناخته مـی شـود، طـرح اولـیه آن در سـال                 
. پژوهشـکده تولـید و فـرآوری محصـوالت کشـاورزی پیشـنهاد گردید             

اولیـن قـدم در راه تأسـیس ایـن پژوهشـکده بـا راه انـدازی یـک گروه                    
. پژوهشی با نام گروه پژوهشی علوم دامی و گیاهان زراعی برداشته شد           

ا تفکیک گروههای پژوهشی علوم دامی و گیاهان زراعی و          هـم اکـنون ب    
 گروه پژوهشی موجود می باشد و به        3راه انـدازی گـروه بیوتکنولوژی،       

ایـن ترتیـب در اثـر تالشـهای مسـئولین محـترم دانشگاه و پژوهشکده                
کشــاورزی در روزهــای اخــیر مجــوز تصــویب قطعــی پژوهشــکده اخــذ 

تان زنجان از مناطق مهم کشور از بـا توجه به این واقعیت که اس     . گـردید 
جنـبه تولـید محصـوالت کشـاورزی و دامـپروری است و همچنین وجود               
تـنوع آب و هوایـی قـابل توجـه باعـث شده تا استان پتانسیل و استعداد                 

حال این  . تـبدیل شـدن بـه قطـب کشـاورزی و دامپروری را داشته باشد              
ود را در مجموعـه کـه بـا اهـداف جدیـد سـازماندهی شده است تالش خ          

جهــت رفــع نــیازهای تحقیقاتــی، افــزایش کیفیــت و کمیــت محصــوالت  
کشاورزی و دامی، با معرفی و اصالح واریته ها و دامهای مناسب از طریق 
بهـره گـیری از علوم جدید نظیر بیوتکنولوژی و فیزیولوژی اقدام نموده         

 .است

آیـا پژوهشـکده جوابگـوی کلیه طرحهای تحقیقاتی کشاورزی در سطح            
ن خواهـد بود؟ همچنین امکانات موجود در این         آاسـتان یـا فراتـر از        

 پژوهشکده چه می باشد؟
     همانگونـه که ذکر گردید این پژوهشکده با سه گروه پژوهشی علوم       
ــایل      ــدازی وس ــال راه ان ــنولوژی در ح ــی و بیوتک ــیاهان زراع ــی، گ دام

ــد    ــی باش ــگاهها م ــیز آزمایش ــده و تجه ــریداری ش ــداف  . خ ــی از اه یک
ژوهشـکده ایـن اسـت که گروههای دیگری که در مجموعه کشاورزی             پ

اد شخصی من این است     قاعت. قـرار دارنـد را نـیز تحت پوشش قرار دهد          
کـه نمی توان ادعا کرد که این پژوهشکده بتواند همه نیازهای تحقیقاتی             

 نمـاید ولـی امید این است که با بهره گیری از تمامی       هوردآمـنطقه را بـر    
 نماید و هوردآاتی منطقه را برقی توان بتواند نیازهای تحق امکانـات درحـد   

همچنین در حال حاضر تالشهایی     . پاسـخ مناسبی به این نیازها داده شود       
در جـریان اسـت کـه در صـورت امکـان با دیگر دانشگاهها و مؤسسات                 

وسـایلی کـه بـرای تجهیز       . طـرحهای پژوهشـی مشـترکی را اجـرا نمـود          
 : بشرح زیر می باشدپژوهشکده خریداری شده است

 ردیف تجهیزات خریداری شده از اعتبارات ارزی
EPENDORF 1 سانتریفوژ، بیوفتومتر، ترمومیکسر 
METTLER 2 ترازوی انالیتکال 
SONDOS 3 میلک آناالیزر 
VILBER 4 سیستم عکس برداری از ژل الکتروفورز 
CONSORT 5 منبع تغذیه+ الکتروفورز افقی و عمودی 
G.B.C ه دستگاHPLC 6 
BRUKER XRD 7 
BUCHI 8 کجدال اتوماتیک 
BUCHI 9 سوکسله اتوماتیک 
 10 فریزر زرایر 
 11 خشک کن مجهز به خال 
 12  لیتری36اتوکال و ایستاده  
GLASFIRN P.C.R 13 
UNITEC  المپUV14 ککنی با متعلقات پ 
 HP 15  عدد1 متر 
W  P  A 16 اسپکتروفتومتر 
CORBETT کن و ژل اسPlam  cycler 17 
Instronix 18  استرلیزر-فتومتر.  اسپکتر-میکروسانتریفوژ 
 19 2104آب مقطر گیری  
 BE600, ICP 6000 20انکوباتور  
CONVIRON 21 گلخانه تحقیقاتی 
Memmert 22  انکوباتور و همزن-شیکر 
TELESTAR 23 المینار 

 
اه و سایر مراکز را بیان      توافق نامه های امضاء شده بین دانشگ      

 .فرمایید
انعقـاد قـرارداد تجهـیز مـزرعه پژوهشـی به سیستم آبیاری تحت               -

فشـار توسـط سازمان جهاد کشاورزی استان در قبال ارائه خدمات            
بیاری آعلمـی دانشـگاه بـه سـازمان مذکور در جهت رفع معضالت              

 .منطقه

هاد تفـاهم نامـه علمـی تحقیقاتـی بـا مؤسسات تحقیقاتی سازمان ج          -
 .کشاورزی استان زنجان

 .تفاهم نامه همکاری علمی تحقیقاتی با دانشگاه وین -

 ).ساصد(تفاهم نامه همکاری با گروه شیمیایی سازمان صنایع دفاع  -

 .تفاهم نامه با دانشگاه صنعتی اصفهان  -



8/12A 
 
 

 10 82آبان ماه                                                                                                             رویداد خبری                                                                                   

 .تفاهم نامه طرح تحقیقاتی با دانشگاه قاضی آنکارا -

قات منابع طبیعی و امور     تفـاهم نامـه علمی، تحقیقاتی با مرکز تحقی         -
 .دام استان زنجان

 
آیـا در پژوهشـکده کمـبودی احساس می شود، اگراحساس می            

 شود به این کمبودها اشاره نمایید؟
     مشـکل و کمبود اصلی در پژوهشکده نبود اعتبار پژوهشی الزم برای            

انتظار این است که پژوهشکده     . قـبول و انجـام طرحهای ارائه شده است        
ارای چنیــن ســطح امکانــات مــی باشــد بــرای انجــام طــرحهای  ای کــه د

 .پژوهشی جهت بکارگیری این تجهیزات و امکانات کمک مالی شود
 

 تعداد همکاران شاغل در پژوهشکده چند نفر می باشند؟
     تعـداد همکـاران شاغل در پژوهشکده  به دو حالت تمام وقت و نیمه               

 نفر  17اعضاء نیمه وقت     نفر و    4  وقـت  تعـداد افـراد تمـام     . وقـت اسـت   
در حـال حاضـر تعدادی از افراد قبول شده در دوره های دکتری              . اسـت 

اظهـار تمـایل نمـوده انـد کـه بورسـیه پژوهشـکده شـده و بعـد از اتمام                     
 .تحصیالت جذب پژوهشکده شوند

 
چـه خواسـته هـا و یا درخواستهایی از مدیران و مسئوالن استان      

هشکده در راستای تحقیقات جهـت هـرچه پربارتر نمودن این پژو     
 استانی دارید؟

     همانطوریکـه بـه استحضـار رسید این پژوهشکده با در اختیار داشتن         
تجهـیزات و امکانـات آزمایشـگاهی کـم نظیر و بهره گیری از تجربیات            
اســاتید دانشــگاه مــی توانــد جوابگــوی بســیاری از مشــکالت و نــیازهای 

 اسـت که مدیران و مسئوالن       امـید . تحقیقاتـی سـازمانهای مرتـبط باشـد       
استان و همچنین افرادی که به نحوی با امور کشاورزی در ارتباط هستند 
برای رفع مشکالت با ارجاع آنها به پژوهشکده  ضمن دریافت پاسخهای           

 .مناسب بخشی از هزینه های پژوهشکده را نیز تأمین نمایند

 
 

 برگزاری مراسم شروع سال تحصیلی
 

 شـروع سـال تحصـیلی جدید مراسمی جهت دانشجویان                همـزمان بـا   
در جشن شروع سال    . جدیدالـورود در دانشـگاه زنجـان برگـزار گردید         

تحصـیلی که با حضور گسترده دانشجویان برگزار گردید آقای مهندس           
رحمانــزاده اســتاندار محــترم زنجــان، دکــتر ظریفــیان معاونــت محــترم  

 جمعی از مدیران استان،     قات و فنĤوری،  ینشـجویی وزارت علـوم، تحقـ      اد
آقــای خوشــگفتار مدیــر صــندوق رفــاه دانشــجویان و رئــیس، معاونیــن 

 .رؤسای دانشکده ها و اساتید و مدیران دانشگاه حضور داشتند
 
 

 
 
 
 

مجید و  . . .  ایـن مراسـم پـس از تـالوت آیاتـی از کـالم ا                 شـروع        در
س دانشگاه   دکتر عسکریان رئی   آقای اسالمی ایران،  سرود جمهوری پخش  

 حضــار محــترم و تــبریک بــه ضــمن خــیر مقــدم بــهزنجــان طــی ســخنانی 
 .ندشگاه پرداختــ دانگزارشی از وضعیتدانشجویان جدیدالورود به ارایه 

 
 
 
 
 

 سـپس اسـتاندار زنجـان طـی سـخنانی به بررسی وضعیت آموزش عالی        
اء اسـتان در قبل و بعد از انقالب پرداخته و نیروی انسانی کارآمد را منش    

 .توسعه و پیشرفت هر کشور دانست
 
 
 
 
 

 در ادامــه ایــن مراســم دکــتر ظریفــیان معاونــت محــترم دانشــجویی و  
فرهنگـی وزارت علوم، تحققیات و فنĤوری طی سخنانی ضمن برشمردن           
وظـایف و گزارشـی از عملکـرد معاونت دانشجویی و فرهنگی به برنامه              

 این مراسم فیلمی جهت     در ادامه . هـای آینده این معاونت اشاره نمودند      
آشـنایی دانشـجویان جدیدالـورود بـا شـهر و دانشگاه زنجان به نمایش               

شـایان ذکر است میان برنامه های تئاتر طنز و همچنین موسیقی            . درامـد 
 .به اجرا درآمد

 
 مقاالت پژوهشی دانشکده علوم

1382 پژوهشی دانشکده علوم در نیمه اول  سال ت     به گزارش معاون 
 40 نفــر عضــو در مجمــوع در 43ضــای هــیأت علمــی دانشــکده  بــا ، اع

 مقاله علمی   29کـنفرانس معتـبر علمی داخلی و خارجی شرکت و تعداد            
 چاپ نموده اند که نسبت به سالهای        ISIصرفاً در مجالت معتبر خارجی      

همچنین در طی این مدت . قـبل از رشـد چشـمگیری برخوردار می باشد      
یقاتی داخلی پایان یافته و نسبت به انعقاد        تعـداد هفـت عـنوان طرح تحق       

انجـام هفـت طرح پژوهشی با شرکتها و سازمانهای خارج دانشگاه اقدام             
ضـمن ایـنکه یک کتاب نیز توسط مراکز انتشاراتی خارج از            . دنـ نمـوده ا  

 .دانشگاه منتشر گردیده است

 
 جلسه هماهنگی نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

 مه از صفحه اولادا. . . 
عسکریان   دکتر ،مجید. . .  این جلسه پس از تالوت آیاتی از کالم ا          شـروع     در  

  میهمانان شرکت کننده به ارایه     ضمن عرض خیر مقدم به    رییس دانشگاه زنجان    
کنفرانسهای  :وی سپس گفت  . ه هـای قبلی پرداخت    مصـوبات جلسـ   گزارشـی از    
 ،برگزار می گردید   با صنعت برق      اختصاصی توسط شرکتهای مرتبط    قبلـی بطور    
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این کنفرانس برگزار    با مشارکت دانشگاه و صنعت       مرتبهبرای اولین   ولـی اینبار    
ه تجربخواهـد شـد دکـتر عسـکریان در پایـان سـخنان خـود بـا اشـاره به اینکه                      

از  دانشـگاهها در کـنفرانس هـای آتـی گردد            دانشـگاه مـی توانـد مبـنای اقـدام         
درخواست  کنفرانس    این ت برگـزاری هرچه بهتر    زنجـان جهـ    محـترم    اسـتاندار 

 .همکاری و مساعدت نمود

 مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان جلسه مهندس امجدی این      در ادامه  
 ارایــه نمــود و خواســتار گزارشــی از عملکــرد هــیأت رئیســه کــنفرانس تاکــنون

س مسـاعدت تمـام دسـتگاههای اجرایـی در جهـت برگزاری هرچه بهتر کنفران              
 .گردید

 ضــمن ارائــه گــزارش کاملــی از  دبــیر کــنفرانس     ســپس مهــندس اســکندری
اقدامـات صـورت گرفـته، فعالیـت های زیر کمیته های اجرایی کنفرانس را بیان            

 .نمودند
 
 
 
 
 
 

 طی سخنانی ضمن    استاندار زنجان در ادامـه ایـن مراسـم مهـندس رحمانزاده                
 .داری را از این کنفرانس اعالم نمودندتشکر از مسئولین برگزاری حمایت استان

 ،مهـندس میرزایـی مدیـر عـامل شرکت ایران ترانسفو          در ادامـه ایـن جلسـه             
مهـندس اکرامـی نقـش مدیر عامل شرکت پارس سوئیچ و مهندس میربابایی از               

ضـمن تاکـید بـر ضـرورت حمایت از      طـی سـخنانی   شـرکت سـیم و کـابل ابهـر        
 اعالم  جهت انجام مساعدت هـای فوق را  برگـزاری کـنفرانس، آمادگـی شـرکت       

 .نمودند
 
 
 
 
 
 
 

     پـس از خاتمـه ایـن جلسه، میهمانان عزیز در مراسم ضیافت افطاری              
 .که توسط دانشگاه زنجان برگزار شده بود، شرکت کردند

     شـایان ذکـر است که در پایان مراسم افطاری، آقای دکتر عسکریان             
طبوعاتـی و رادیوئی و تلویزیونی      رئـیس دانشـگاه زنجـان در مصـاحبه م         

 . و به سؤاالت خبرنگاران پاسخ دادندهشرکت نمود
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در پایـان اولیـن جلسه مشترک اعضای هیأت رئیسه، شورا و مدیران                  

 .دانشگاه، مقرر گردید هر سال دوبار این جلسه برگزار گردد
 
 
 
 
 
 

 
در شروع  . ه مدیران در آبانماه سالجاری برگزار گردید           دومیـن جلس  

مجـید، دکتر عسکریان    . . . ایـن جلسـه پـس از تـالوت آیاتـی از کـالم ا              
تعداد : ریـیس دانشـگاه طـی سـخنانی ضـمن تشکر از کلیه حضار گفتند              

دانشـجویان در سـال تحصـیلی جدید افزایش یافته و به تبع ان امکاناتی               
 .نیز تخصیص داده شده است

 
 
 
 
 
 
 
 

     در ادامـه این جلسه مدیران حاضر مسایل و مشکالت حوزه مدیریتی            
 .خود را بیان نمودند

 

 
گزارش گردهمائی مدیران بودجه و تشکیالت 
 دانشگاههای منطقه غرب و شمالغرب کشور

  

     بنابه پیشنهاد جناب آقای دکتر شمس بخش مدیر کل برنامه، بودجه           
، تحقیقات و فنĤوری گردهمائی مدیران بودجه    و تشـکیالت وزارت علوم    

و تشـکیالت دانشـگاههای مـنطقه تبریز، غرب و شمالغرب کشور برای             
تـبادل نظر مدیران و کارشناسان بودجه و تشکیالت دانشگاهها در مورد            
موافقتـنامه هـای جـاری و عمرانـی، تبصره های بودجه و استفاده بهینه و        

 در دانشگاه   9/7/82اهها در تاریخ    بهـره وری روزافزون فعالیت دانشگ     
 برگزار  ظهراز جلسه صبح و بعد     گردهمائی در دو  . زنجـان برگـزار شـد     

 .شد

 جلسـه اول با تالوت کلمات روح بخش قرآن آغاز و سپس جناب آقای        
 جامع از   یدکـتر عسـکریان بـا خـیر مقـدم بـه حضـار ضمن ارائه گزارش                

ه و تکرار گردهمائی ها را      دانشگاه زنجان، گردهمائی را ثمربخش دانست     
خواسـتار شـدند در ادامـه جـناب آقـای شمس بخش مدیر کل بودجه و                 
تشـکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری ضمن خیر مقدم چهارچوب           
بحـث جلسه را بیان فرمودند و در ادامه جناب آقای عباسی مدیر طرح و   

گاه بین  برنامه دانشگاه زنجان درخصوص چگونگی توزیع اعتبارات دانش       
ظهر برگزار شد   ازدر جلسه دوم که بعد    . واحدهای مختلف توضیح دادند   

 -فضیلی هزینه ای  تبـا بحـث و تـبادل نظـر درخصـوص فـرمهای بودجه               
کمـک دارائـی و ردیـف هـا و تبصـره های مورد نیاز بخش اموزش عالی             

 شـروع و مدیران و کارشناسان د رمورد فرمهای          1383کشـور در سـال      
 شود پیشنهاداتی ارائه    83تبصره های الزم که برای سال       موافقتـنامه ها و   

 .دنمودن
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