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یقات و   سـازمانی، مصـوب مجلس شورای اسالمی، شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت علوم، تحق                    براسـاس تشـکیالت   
 .ن وی اداره می شودنشگاه توسط رئیس دانشگاه و معاونیفنĤوری کلیه امور دا

 می گردد و محور اصلی اتخاذ تصمیمات و عملکرد دانشگاه،        منصوب     رئـیس دانشگاه توسط وزیر علوم، تحقیقات و فنĤوری          
 .برطبق ضوابط و مقررات مربوطه می باشد

 :وظایف و اختیارات

 موزشی و پژوهشیرایی دانشگاه در قالب سیاست های آلی و خط مشی اجست کا تعیین سی

  رهبری فعالیت های آموزشی و اداری

 ات و فنĤوریققی و پیشنهاد آن به وزارت علوم، تح نظارت در تهیه بودجه دانشگاه

 .ابین آنهایجاد هماهنگی  اعمال نظارت بر فعالیت های مختلف دانشگاه و 

 .هیأت رئیسه دانشگاه، رؤسای دانشکده ها، مدیران گروه های آموزشی و مسئوالن واحدهای ذیربط نصب و عزل اعضای 

  بخشنامه ها و دستورالعمل های تعیین شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری  اجرای مصوبات، آئین نامه،

 و خارجی ارایه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی داخلی 

  نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع دادگستری و مراجع ذیربط

  نظارت بر امور انضباطی اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه برابر ضوابط و مقررات

 :اعضای هیأت رئیسه عبارتند از

 
 
 
 
 

 رئیس دانشگاه -دکتر حسین عسکریان 

 
 
 
 

 
 یپژوهشمعاون  -حسین صارمیدکتر 
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 معاون آموزشی -دکتر سیامک خادمی

 
 



  ))ویژه نامه آغاز سال تحصیلیویژه نامه آغاز سال تحصیلی((       شماره هشتم شماره هشتم--شریه خبری فرهنگی دانشگاه زنجانشریه خبری فرهنگی دانشگاه زنجاننن                              خبریخبری  رویدادرویداد
  

 

 4

  
 
 

 معاون اداری و مالی -دکتر محسن کالنتری

 
 
 
 
 

 )به عنوان دبیر جلسه(و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه  مشاور رئیس - مهندس محمد عبدالحسینی
 

 :أت رئیسهوظایف و اختیارات هی

اجرایی مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و آئین نامه ها و بخش نامه های صادر شده از سوی                  فـراهم کـردن زمیـنه هـای         
 .وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری

 ،اهپیشـنهاد نمـودار تشکیالتی و اصالحات اداری الزم برای اداره امور داخلی دانشگاه به  هیأت امناء از طریق رئیس دانشگ                     
 .بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه و نظارت بر عملکرد واحدهای دانشگاه

 .فراهم کردن زمینه مردمی نمودن دانشگاه و کمک به خودکفایی دانشگاه و واحدهای وابسته

 . معاونت ها ومختلف حوزه های ایجاد هماهنگی الزم بین

  دفتر ریاست و روابط عمومیدفتر ریاست و روابط عمومی
 کلیه واحدهای ذیربط    با مستقیم امور اداری، اجرایی مقام ریاست دانشگاه و ایجاد هماهنگی الزم             د مسئول پیگیری       ایـن واح  

 .دانشگاه می باشد

 :وظایف دفتر ریاست

 .دریافت نامه هایی که از واحدهای مختلف ارسال می شود و الزم است به نظر ریاست دانشگاه برسد

 . نامه هایی که متضمن نظرات ودستورات رئیس دانشگاه به واحدهای مختلف می باشدتهیه پیش نویس نامه ها و صدور

 .پیگیری و اجرای دستورات رئیس دانشگاه 

 .مشکالتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه پیدا می کنندجوابگویی و رسیدگی به 

 .دعوت افراد جهت تشکیل جلسات و کمیسیون ها
 

 ؛وظایف روابط عمومی

     بـا توجـه بـه ایـنکه روابط عمومی وظیفه مهندسی افکار عمومی را بر عهده دارد، بنابراین نقش راهبردی و تعیین کننده در                          
 هم چگونگی فضای تعامل     ،در عصر اطالعات تحوالت فنĤوری ارتباطات و اطالعات       . ایفا می کند  حیات و بالندگی سازمان ها را       

رایط شکل گیری و هدایت افکار عمومی را دچار تغییرات ماهوی کرده است و هم مخاطبان را                 سـازمان و مخاطبان و در نتیجه ش       
 .در حال دگرگونی و تغییر را فراروی سازمان ها قرار داده است
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  آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه زنجانآمفی تئاتر مرکزی دانشگاه زنجان
 

. ه دگرگونی شدید وابسته شده است     آن ب » هستی«روابط عمومی تغییری کرده باشد،      » چیستی«     در چنیـن شرایطی بدون آنکه       
امروز دیگر روابط عمومی ها را با       . قطعاً پاسخ گذشته را ندارد    » روابط عمومی ها چه می کنند؟     «ساده تر این سؤال که      بـه عبارتـی     

ثال آنها  تعـداد مطالبـی کـه در نشریات درج می کنند، یا زمان تیزرها و فیلم هایی که از شبکه های تلویزیونی پخش می کنند و ام                          
امروز روابط عمومی را با تعداد و حجم        . ارزیابـی نمی کنند، بلکه میزان تعامل یک روابط عمومی با مخاطبان، عامل اصلی است              

. سؤاالتی که در رسانه ها درج و به آنها پاسخ گفته اند ارزیابی نمی کنند، بلکه چگونگی فعالیت و نتیجه گرا بودن آن مالک است                        
 .درمورد سازمان شکل گیرد به آن پاسخ گفته می شود بل ازآن که سؤال درذهن مخاطبدیگر ق به عبارتی

    در همین راستا روابط عمومی دانشگاه زنجان جهت تعامل با مخاطبان که همانا دانشجویان عزیز می باشند و همچنین پاسخ به                     
اکنون در اختیار شما قرار داده شده است، نموده و سـؤاالت آنهـا در مـورد دانشـگاه زنجـان اقـدام به چاپ ویژه نامه ای که هم         

 .امیدوار است که بتواند در معرفی دانشگاه به دانشجویان جدیدالورود موفق باشد

 
روابـط عمومـی دانشـگاه زنجـان جهـت ارتـباط بیشتر با              
مخاطـبان فعالیـت هـای خود را در چهار بخش زیر تقسیم             

 :نموده است

عهده مدیر دفتر ریاست و      مدیریت روابط عمومی که بر       -1
 .روابط عمومی می باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 واحـد ارتـباطات و اطـالع رسـانی که مسئولیت انتشار             -2

 به   و اطـالع رسانی اخبار دانشگاه      نشـریه رویداد،هماهنگـی   
  و مطـبوعات و وسایل ارتباط جمعی و همچنین نظرسنجی        

 .داردبه عهده برگزاری کنفرانس های خبری را 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 تهـــیه  کـــه وظـــیفهد تبلـــیغات و تشـــریفاتواحـــ-3
ــی،     ــای تبلیغاتـ ــت هـ ــا و تراکـ ــب پالکاردهـ                و نصـ
                همکــاری در برگــزاری ســمینارها و کــنفرانس هایــی    

    مســئولیت برگــزاری. کــه در دانشــگاه برگــزار مــی شــود
 اختیار در  تئاتر   واگـذاری آمفـی     و هـا مراسـم     جشـن هـا و     

 در دانشگاه    سراسری  روزنامه های     توزیع  و  تهیه متقاضـیان، 
 .را به عهده دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
فیلم برداری و عکاسی     مسئولیت:  واحد سمعی و بصری    -4

سرویس دهی  مسئولیت  -از مراسـم برگـزار شده در دانشگاه       
 تهیه عکس های    -رکزیآمفی تئاتر م  به متقاضیان استفاده از     

 .ه عهده این واحد می باشدنشریه رویداد ب
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 :قابل توجه دانشجویان محترم

     متقاضـیان برگـزاری مراسم در سالن های آمفی تئاتر با           
مـراجعه بـه واحدهـای مـربوطه درخواسـت خود را ارایه             
می نمایند و واحد مربوطه پس از بررسی و در صورت تائید            
ــوده و     ــالم نم ــی اع ــط عموم ــه اداره رواب ــب را ب            مرات

          سالن  به رزرو   نسبت موجود  زمانبندی  طبق  روابـط عمومـی   
 . اقدام می نماید

معمـوال متقاضـیان قبل از ارایه درخواست سالن، اطالعات          
ــی    ــت مـ ــی دریافـ ــط عمومـ ــندالزم را از روابـ .نمایـ

 

  معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
  
  
  
  

   مدیر امور آموزش مدیر امور آموزش--       مهندس محمدرضا عظیمی       مهندس محمدرضا عظیمی                                                                                                               معاون آموزشی معاون آموزشی--دکتر سیامک خادمیدکتر سیامک خادمی

  

  نحوه ثبت نام از دانشجویان جدیدالورودنحوه ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود

دام به  حضور یافته و اق   ) سالن ورزش ( است   ه همین مناسبت در نظر گرفته شده       در محلی که ب    الورود     ابـتدا دانشجوی جدید   
 .ثبت نام به شرح ذیل می نماید

 12برای برادران   (  قطعه عکس  6مدرک تحصیلی ،    اصل و کپی     اصل و کپی شناسنامه،      شامل ثبـت نام     حویـل مـدارک    ت -1
سازمان سنجش اعالم شده است و دفترچه آماده به خدمت درصورت وجود، به مسئول               کلیه مدارکی که از طرف    ،  ) عکس قطعه

 .مربوطه

 . تکمیل نمودن فرم های ثبت نام-2

 .پرونده  تشکیل   مسئول  به مذکور  ایفرم ه  تحویل-3

 .ظام وظیفه واحدن به دانشجو  برادران  معرفی-4

 . معرفی دانشجو به مسئول آموزش دانشکده و تکمیل فرم های مربوطه-5

 . معرفی دانشجو به گروه های مربوطه توسط آموزش دانشکده و تکمیل فرم های مربوط به انتخاب واحد-6

 .ر دانشجویی و تکمیل فرم های مربوطهبه امو  معرفی-7

 .میل فرم های مربوطهکو ت...  معرفی دانشجویان شاهد، ایثارگر، رزمنده و-8

 . اردویی که جهت آشنایی دانشجو با محیط دانشگاه و دانشکده ها برگزار می گردد در شرکت-9

 

  واحدهای آموزشیواحدهای آموزشی

ه امور آموزشی خود به مدیر گروه مراجعه و راهنمائی های الزم را   دانشـجویان محـترم در زمـان تحصـیل بـرای انجـام کلی                  
.  گروه درخواست دانشجویان را مورد بررسی قرار داده و تصمیم گیری می نمایند اندرصـورت لـزوم مدیر    . دریافـت مـی نمایـند     
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م باشد، مدیر گروه    الز درصـورتی کـه برای اخذ تصمیم، تصویب شورای گروه، شورای دانشکده و یا شورای آموزش دانشگاه                
 .درخواست کتبی دانشجویان را دریافت و برای مراجع ذیصالح ارسال خواهد نمود

 :د به شرح زیر می باشندنواحدهای مختلف در آموزش کل و دانشکده که به انجام امور آموزشی دانشجویان می پرداز

 آموزش دانشکده ها) الف

اعم از ارسال        کلـیه امور مربوط به دانشجویان هر دوره         
نمـرات، تحویل فرم های حذف و اضافه، حذف تک درس،           
تحویـل کارنامـه ترمـی، تشکیل پرونده و تحویل به استاد            
راهـنما، تهـیه آمار دانشجویان و کلیه امور مربوط به حین             
تحصـیل دانشـجویان توسط آموزش دانشکده ها و زیر نظر           

 .معاونت آموزشی دانشکده انجام خواهد شد

 کلآموزش )ب

 : مختلفی به شرح زیر استیآموزش کل شامل واحدها

رک ثبت نام ،    اکـه وظـیفه اخذ مد      واحـد ثبـت نـام،        -1
وضـعیت دانشجویان انتقالی و     بررسـی   تشـکیل پـرونده و      

 .میهمان را به عهده دارد

 که وظیفه بررسی کلیه موارد  واحـد حیـن تحصـیل     -2
 کنترل  ها و واحدتعداد مجاز   اخذ  کنترل رعایت   غیبـت هـا،     

الزم به ذکر است    . (دارد ها را به عهده   عـدم رعایت پیش نیاز    
که از ترم جاری واحد حین تحصیل به آموزش دانشکده ها           

 .)منتقل شده است

کارنامه کلی برای   کـه وظـیفه صدور       واحـد رایانـه      -3
اطالعات ثبت   در رایانه،نمراتدانش آموختگان، ثبت    واحد  

 .را به عهده دارد... هر ترم در رایانه وکلیه دروس 

امور دانشجویان  کلیه  که انجام    واحد دانش آموختگان     -4
 .فارغ التحصیل را به عهده دارد

دریافت، شماره گذاری و  واحـد دبیرخانه آموزش که       -5
 .را انجام می دهدآموزش مختلف مربوط به نامه های ارسال 

رسیدگی (معاونت آموزشی دانشکده  )1: آموزش دانشکده ها  
 زیـر نظر ایشان انجام      آموزشـی دانشـکده    کلـیه امـور      بـه 

جهت انجام امور   (آموزش گروه های آموزشی     )2؛  )می گردد 
می باشد که اعم از ارسال      دوره  مـربوط بـه دانشجویان هر       

ــرم هــای حــذف و اضــافه و حــذف  -نمــرات  تحویــل ف

 بررسـی کلـیه امور      - تحویـل کارنامـه ترمـی      -تـک درس  
 -)تحویل به اساتید راهنما   تشـکیل پرونده و     (دانشـجویان   

   ...) وتهیه آمار دانشجویان

  ……چکیده آئین نامه آموزشیچکیده آئین نامه آموزشی……
   دوره های کاردانی و کارشناسی دوره های کاردانی و کارشناسی

  

 :نام نویسی

 آزمون ورودی؛ موظفند در     پذیرفـته شدگان    :2مـاده   
 برای  مـی شود،  مهلـت هایـی کـه توسـط دانشـگاه اعـالم             

مراجعه برای  عدم  . نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند      
نـام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعالم نتایج           

 .آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد

، در  سالدانشـجو موظـف اسـت در هر نیم         :3مـاده   
کـه دانشـگاه اعـالم می کند، برای ادامه تحصیل و             زمانـی 

عدم مراجعه  . انـتخاب واحـد به اداره آموزش مراجعه کند        
نام نویسی بدون اطالع و عذر موجه، در یک         دانشـجو برای    

در صورت  . نیمسـال، بـه منزـله انصـراف از تحصیل است          
تأخـیر و یا عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل            

ولی آن نیمسال جزء مدت مجاز      . را در آن نیمسـال نـدارد      
 .شود تحصیل وی محسوب می

دانشـجو موظـف است عذر موجه خود را در            ::تبصـره تبصـره 
ری از نام نویسی، با دالیل مستند، به طور مکتوب در           خـوددا 

اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی، به اداره آموزش           
 .دانشگاه اطالع دهد

 :منع تحصیل همزمان

دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه          :4مـاده   
تحصـیل در بـیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک               

در . انشـگاه را نخواهد داشت    گـرایش در یـک یـا چـند د         
صـورت تخلـف، از ادامـه تحصـیل در یکی از رشته های              
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 ،انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص وزارت       
دانشجو . محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعالم می شود        

در ایـن حـال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته             
ه دانشگاه  حـذف شـده را مطـابق تعـرفه های تعیین شده ب            

 .ذیربط بپردازد

، از  )استعدادهای درخشان (دانشـجویان ممـتاز       ::تبصـره تبصـره 
 .خواهند بودشمول این ماده مستثنی 

 :تعداد واحدها

 گذراندن  یا بر درسی الزم  تعداد واحدهای  :10مـاده   
 :هر یک از دوره های تحصیلی به شرح ذیل است

  واحد72 تا 68بین : دوره های کاردانی

شناسـی پیوسـته غـیر از رشـته هـای فنی و             دوره هـای کار   
  واحد135تا 130: مهندسی

  واحد140 تا 130: ومهندسی پیوسته فنی کارشناسی دوره های

هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی         :11ماده  
 .  کندبا واحد درسی را انتخ20 و حداکثر 12حداقل 

 نیمســال تحصــیلی، دانشــجو از در آخریــن  ::11تبصــرهتبصــره
 . واحد معاف است12 شرط انتخاب حداقل رعایت

اگـر دانشـجوئی در یک نیمسال میانگین کل           ::33تبصـره تبصـره 
 باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال 17نمراتش حداقل  
 . واحد درسی انتخاب کند24بعد حداکثر تا 

دانشجو برای فراغت از تحصیل     که   در مواردی   ::44تبصرهتبصره
 حتی اگر مشروط باشد،     قی داشته باشد،  ا واحد ب  24حداکثر  

بـا نظر دانشگاه، می تواند تمامی واحدهای باقی مانده را در            

آنهـا، در آزمون ورودی، در یک یا چند درس، به تشخیص            
شـورای آموزشـی دانشـگاه پذیرنده، از حد نصاب معینی           
کمـتر باشـد، موظفـند حسب نیاز رشته، دروسی را که آن             

پیش نیاز  (وان دروس جبرانی یا     دانشگاه تعیین می کند به عن     
عـالوه بـر دروس مـندرج در بـرنامه مصوب           ) دانشـگاهی 
 .بگذرانند

نمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در           ::33تبصرهتبصره
میانگیـن نمـرات پایـان نیمسال و همچنین در میانگین کل            

 و در مشروطی و قبولی و یا        شدهنمـرات دانشجو، محاسبه     
 .ر دارددانشجو نیز تأثیمردودی 

 طول دوره تحصیل دانشجوئی که      بـه حداکثر    ::44تبصـره تبصـره 
 واحد از دروس پیش نیاز دانشگاهی را گذرانده         8حداقـل   

 .باشند؛ یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود
 

 :طول دوره

 مدت مجاز تحصیل در دوره های       حداکـثر  :13مـاده   
 سال  6کاردانـی سه سال و در دوره های کارشناسی پیوسته           

صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در        اسـت در    
حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند، از دانشگاه         

 .مربوط اخراج می شود
 

 :حضور در جلسات درس

مربوط به   در تمام جلسات  حضور دانشجو    :14مـاده   
هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس        

در غیر  . مجمـوع ساعات آن درس تجاوز کند       نـباید از

 .مره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود

کـه غیبـت دانشجو در هر درس         در صـورتی    ::11

غیبت او موجه تشخیص داده شود، آن       و    بوده 

 12در این حال رعایت حد نصاب . ف مـی شـود      
طول نیمسال برای وی الزامی نیست ولی نیمسال        
ه عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی           

 .گرددسوب می 

١

١

    ٣
٦

 .یک نیمسال انتخاب کند

تعـداد واحدهـای انتخابی در دوره تابستانی          ::55تبصـره تبصـره 
 . واحد درسی است6حداکثر 

 

ن اینصورت
تبصـره تبصـره 

بـیش از

ذ
    
ـ
ح

    ٣
٦
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 :دروس پیش نیاز

ــدگان :12مـــــاده  ــته شـــ ــته از پذیرفـــ                   آن دســـ
ی دانشگاه ها در دوره های کاردانی و        آزمون سراسری ورود  

کارشناسی در همه رشته های تحصیلی که نمره خام امتحان          

درس حـ
واحـد در
مذکـور ب
دانشجو م



  ))ویژه نامه آغاز سال تحصیلیویژه نامه آغاز سال تحصیلی((       شماره هشتم شماره هشتم--شریه خبری فرهنگی دانشگاه زنجانشریه خبری فرهنگی دانشگاه زنجاننن                              خبریخبری  رویدادرویداد
  

 

 9

غیبـت در جلسـات دو هفـته اول هر درس،             ::22تبصـره تبصـره 
 و در   نبودهبه دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز            

 .از محسوب می شود غیبت مجصورت پیشامد جزو

 :غیبت در امتحان

در امـتحان هر درس به       غیبـت غـیرموجه    :15مـاده   
منزـله گرفتـن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت            
 .موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد

 تشـخیص موجـه بـودن غیبت در جلسات         :16مـاده   
کمیته  امـتحان برعهده شورای آموزشی دانشگاه یا         درس و 

 . می باشدمنتخب آن شورا

 :حذف و اضافه

 می تواند در هر نیمسال تحصیلی،       دانشـجو  :17مـاده   
فقـط در مهلتـی کمـتر از دو هفـته، پس از شروع نیمسال               
تحصــیلی حداکــثر دو درس دیگــر انــتخاب یــا دو درس 

دو با  انتخابـی خـود را حذف یا دو درس انتخابی خود را             
روط برآنکه تعداد واحدهای    درس دیگـر جابه جا نماید، مش      

 .انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند

 5تواند تا     دانشجو می  در صورت اضطرار،   :18مـاده   
هفـته مـانده بـه پایـان نیمسـال تحصـیلی، فقـط یکی از                
درس هـای نظـری خـود را بـه تائید گروه آموزشی مربوط              

ن درس الً غیبت دانشجو در آحذف کند، مشروط بر آنکه او  

 و ثانیاً، تعداد     ساعات آن درس نبوده    مجمـوع  ز  بـیش ا  

 . واحد کمتر نشود12واحدهای باقیمانده وی از 

حـذف کلـیه درس های اخذ شده در یک           :19مـاده   
نیمسـال، تـنها در صـورتی مجـاز است که بنا به تشخیص      
شـورای آموزشی دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصیل در          

در ایـن صـورت نیمسـال مزبور جزو         . ال نباشـد  آن نیمسـ  
 .حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد

 :ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

ــی :21مــاده  ــر درس   ارزیاب ــجو در ه ــرات دانش نم
 .به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می شود

.  است 10حداقـل نمره قبولی در هر درس         :22مـاده   
دود شود، در   ر یک از دروس الزامی م     دانشجویی که در هر   

با این حال نمرات    . به تکرار آن است    فرصـت، ملزم     اولیـن 
در کارنامه دانشجو ثبت     کلـیه دروس اعم از قبولی و ردی       
 .و در محاسبه میانگین منظور می شود

 در یک درس اختیاری مردود      اگـر دانشـجویی     ::تبصـره تبصـره 
تخابی در  شد، به جای آن درس می تواند از جدول دروس ان          

 .برنامه مصوب، درس دیگری انتخاب کند

 :درس ناتمام

رد اسـتثنائی، نمرات تمرین دبیری،   ادر مـو   :23مـاده   
 و کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و         کارآموزی

دروسـی که در برنامه آموزشی مصوب، توأم با پروژه ارائه           
مـی شـود، درصـورتی کـه به تشخیص استاد و تائید گروه              

شی مربوط، تکمیل آن ها در طول یک نیمسال تحصیلی     آموز
باید حداکثر  نمره ناتمام   . تلقی می گردد  میسـر نباشد، ناتمام     

 .تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد

 :اعالم نمرات

نمـره پـس از اعـالم بـه آموزش کل دانشگاه،             ::تبصـره تبصـره 
 .غیرقابل تغییر است

 :میانگین نمرات

میانگین نمرات، تعداد واحدهای    حاسبه  برای م   ::11تبصرهتبصره
ــوع     ــرب  و مجمـ ــره آن درس ضـ ــر درس در نمـ هـ
حاصل ضرب ها در تمام دروسی که دانشجو برای آنها نمره           

بر تعداد کل واحدهای ) اعم از ردی یا قبولی    (گرفـته است    
 .د گرداخذ شده تقسیم می

، بـه عـنوان نیمسـال تحصیلی        دوره تابسـتانی    ::22تبصـره تبصـره 
نشجو در دوره   نمرات دروسی که دا   . محسـوب نمـی شـود     

تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو تابسـتانی مـی گذرانـد       
به همین نحو نمرات دانشجو، در نیمسالی       . محسوب می شود  

 واحد انتخاب می کند و کسر بودن        12کـه الـزاماً کمـتر از        

٣
١٦

٣
١٦
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واحدهـا خـارج از اراده او است نیز مانند دروس تابستانی            
محاسبه می شود، ولی آن نیمسال جزو در میانگیـن کـل او     

 .حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد

 :نام نویسی مشروط

 دانشجو در هیچ نیمسال     میانگیـن نمـرات    :27مـاده   
 باشــد، در غــیر اینصــورت، 12تحصــیلی نــباید کمــتر از 

نـام نویسـی دانشـجو در نیمسـال بعـد، به صورت مشروط              
 .خواهد بود

 مشروط بودن   نشگاه موظف است موضوع   هر دا   ::تبصـره تبصـره 
دانشجو را هر بار به وی، کتباً اطالع دهد و یک نسخه از آن              

 قصور در   ،با این وصف  . را در پـرونده دانشجو ضبط نماید      
اخطـار بـه وی از طـرف دانشـگاه و یـا اظهار بی اطالعی                

 .در اجرای مقررات نخواهد بوددانشجو از این امر، مانعی 

 نام نویسی   یی که به صورت مشروط    دانشجو :28مـاده   
خرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از       می کند جز در آ    

 . واحد درسی در آن نیمسال را ندارد14

 :اخراج دانشجوی مشروط

 نمرات دانشجو در    در صـورتی که میانگین     :29مـاده   
 نیمسال  4دوره هـای کارشناسـی در سـه نیمسال متوالی یا            

تحصیلی، ردانی در دو نیمسال     متـناوب و در دوره هـای کا       
 باشد در هر مرحله ای      12اعم از متوالی یا متناوب، کمتر از        

 .که باشد، از ادامه تحصیل محروم می شود

بیش دانشجویی که به لحاظ مشروط بودن        :30مـاده   
ــه تحصــیل در دوره کارشناســی محــروم   از حــد، از ادام

ه  در صـورتی کـه واحدهای مقطع پائین تر رشت          ،مـی شـود   
مربوط را تا سقف مجاز، با موفقیت گذرانده و میانگین کل           

 نباشد، می تواند با رعایت 12او در ایـن واحدهـا کمـتر از        
سـایر ضوابط مربوط، مدرک مرسوم مقطع پائین تر را در آن         

 .رشته دریافت کند

 به دلیل مشروط شدن بیش از دانشجویی که :13ماده 
 در صورت انجام یا     حـد، از ادامه تحصیل محروم می شود،       

است، می تواند   لغـو تعهداتـی که در دوران تحصیل سپرده          
بـرای تحصـیل مجـدد، در آزمون سراسری شرکت کند و            

 .تحصیل دهد خود ادامه رشته مورد عالقه در قبولیدرصورت 

یرنده می تواند، واحدهایی را که دانشجو در        ذ     دانشگاه پ 
ته جدید تطبیق داده    رشـته قبلی گذرانده است، با برنامه رش       

 .و طبق ضوابط این آئین نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد

 :مرخصی تحصیلی

 می تواند در هر یک از دوره های         دانشـجو  :33مـاده   
 نیمسال متوالی و یا متناوب از    2 برای    و کارشناسی  کاردانی

 .مرخصی تحصیلی استفاده کند

ت  تحصیلی، جزو حداکثر مد    مـدت مرخصـی       ::تبصـره تبصـره 
 .مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود

تقاضـای مرخصی تحصیلی باید به صورت        :34مـاده   
سال، کتبـی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیم           

 .یا دانشگاه تسلیم گردد دانشکدهتوسط دانشجوبه اداره آموزش 

 موظف است پس از کسب نظر از        اداره آموزش   ::تبصرهتبصره
ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی، موافقت  گروه آموزشی   

 .ابالغ نماید وی دانشجو را کتباً به موافقت بادرخواست یا عدم

 :انصراف از تحصیل

بدون کسب اجازه از دانشگاه    ترک تحصیل    :35ماده  
 و شــدهمحــل تحصــیل، انصــراف از تحصــیل محســوب 

 .تحصیل ندارد ادامه ، حق از تحصیلدهنده انصراف دانشجوی

     در مـوارد اسـتثنائی، که دانشجو ترک تحصیل خود را           
 باید دالیل آن را حداقل یک ماه قبل از پایان           می داند موجه  

درصورت تائید موجه   . همـان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد      
 آن نیمسـال جزو     ،بـودن تـرک تحصـیل توسـط دانشـگاه         

 .مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود

انصراف  از تحصیل    ه بخواهد دانشجویی ک  :36مـاده   
بـاید درخواسـت انصـراف خود را شخصاً به اداره           . دهـد 

دانشجو مجاز است فقط    این  . آموزش دانشگاه تسلیم نماید   
 یک ماه از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود را برای
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لت، حکم انصراف از    پـس از انقضـای مه     . پیگـیری نمـاید   
 ادامه تحصیل    و دانشجو پس از آن، حق      تحصیل وی صادر  
 .آن دوره را ندارد

موظف یی که از تحصیل انصراف داده      دانشجو  ::11تبصرهتبصره
اسـت بـه کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است،    

 .عمل کند

 از  انصراف دهنده  دانشجوی   تحصـیل مجـدد     ::22تبصـره تبصـره 
تحصـیل موکـول بـه شـرکت و قبولی در آزمون سراسری             

 .براساس ضوابط مربوط است

صـیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر       مرخصـی تح  
 :کارکنان دولت

کـه بـه عنوان همسر یکی از        دانشـجویی    :37مـاده   
کارکـنان دولـت، یـا همسـر یکـی از دانشجویان بورسیه،             

 می تواند با ه، به خارج از کشور اعزام می شود،به عنوان همرا
حکـم مأموریت همسر و به تشخیص و تائید شورای           ارائـه 

 عـالوه بـر اسـتفاده از میزان مرخصی          آموزشـی دانشـگاه   
 سال دیگر نیز از     4اسـتحقاقی در طـول دوره تحصـیل، تا          

 .مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد
 

 :انتقال

 :تعریف انتقال

به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو      انتقال   :38مـاده   
از یـک دانشـگاه بـه دانشگاه دیگر در همان رشته و همان              

 . تحصیلی استمقطع

به هر یک از دانشگاه های       انـتقال دانشـجو    :39مـاده   
 :تهران ممنوع است جز در موارد زیر

 شـهادت، فـوت یـا معلـول شدن سرپرست خانواده            -1
دانشـجو، بـه طـوری کـه وی بـه تشخیص مراجع قانونی،              

 .به عنوان کفیل خانواده شناخته شود

شخیص  معلولیـت مؤثـر دانشـجو، بـه نحوی که به ت            -2
 .قادر به ادامه زندگی نباشد به طور مستقل پزشکی عالی شورای

 ازدواج رسـمی و دائمـی دانشـجوی دختر، که محل            -3
 .تائید مراجع ذیربط به ،باشددر تهران یا اشتغال شوهر تحصیل

هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد            ::11تبصـره تبصـره 
 .داز قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باش

 رسمی یا پیمانی دولت، ارائه      بـرای کارکـنان     ::22تبصـره تبصـره 
حکـم اشـتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد است            
گواهـی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تائید مراجع            

 .یا نیروی انتظامی رسیده باشدقانونی 

 از دانشگاه ها و مؤسسات       انـتقال دانشـجو     :40مـاده   
رستان ها و از شهرستان ها به       آمـوزش عالـی تهـران بـه شه        

یکدیگـر، در یـک رشـته و در یک مقطع، به شرط موافقت      
 .دانشگاه های مبدأ و مقصد، بالمانع است

 شـبانه بـه روزانه، از       انـتقال از دوره هـای      :41مـاده   
اعم از روزانه و    (دانشـگاه پیام نور به دانشگاه های حضوری         

دولتی شگاه های   گاه های غیردولتی به دان    و از دانشـ   ) شـبانه 
ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبدأ و مقصد            

 .بالمانع است

 :دانشجوی مهمان

در مـواردی که دانشجو ولو به طور موقت          :43مـاده   
، اما شرایط انتقال را نداشته      بودهبـه تغییر محل خود ناگزیر       

مبداء و مقصد به عنوان      توانـد با توافق مؤسسات     باشـد مـی   
 .تغییر دهد خود را به طور موقت تحصیل محل مهمان ویدانشج

 مهمـان شـدن دانشـجو در یک مؤسسه آموزش       -1-43
 واحد  12عالـی مشـروط بـر این است که دانشجو حداقل            

 .درسی خود را در مؤسسه مبداء گذرانده باشد

 انـتخاب واحـد دانشـجوی مهمـان در مؤسسه           -3-43
 در مؤسسه   مقصـد بایسـتی بـا نظـر گروه آموزشی مربوط          

 .آموزش عالی مبداء انجام شود

تعـداد واحدهائی که دانشجوی مهمان در        :44مـاده   
مؤسسه یا مؤسسات مقصد می گذراند در هیچ صورتی نباید          

 . درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند40از 
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 کـه دانشـجو بـه طور موقت،         در مـواردی   :49مـاده   
ند با موافقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می توا    

 مقصد، به عنوان دانشجوی مهمان، به طور      ودانشگاه های مبدأ    
 .ود را تغییر دهدموقت، برای مدت معین، محل تحصیل خ

 دانشـجو در یـک دانشگاه،       مهمـان شـدن    :50مـاده   
مشـروط بـه ایـن اسـت کـه، دانشجو حداقل یک نیمسال              

 .تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد

 در یک دانشگاه برای     مهمـان شدن دانشجو    :51مـاده   
گذرانـدن یـک یـا چـند درس به صورت تک درس با نظر               

 .دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است

هـر دانشـجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در         
دوره کاردانـی، یـا دو نیمسال در دوره کارشناسی، در یک          

. به صورت مهمان تحصیل کند    دانشگاه، به طور تمام وقت،      
در هـر حـال نـباید تعداد دروسی را که دانشجو به صورت       

) چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس          (مهمان  
 درصد کل   40در یـک یـا چند دانشگاه گذرانده است، از           

 .واحدهای دوره تجاوز کند

واحد دانشجو، چه به صورت تک درس  انتخاب    ::تبصـره تبصـره 
م وقت، باید با اطالع گروه آموزشی       و چـه بـه صـورت تما       

 .دانشگاه مقصد باشددانشگاه مبدأ و طبق شرایط 

واحدهایی را که دانشجوی مهمان در یک        :53مـاده   
دانشـگاه مـی گذرانـد، عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبدأ             

 و نمـرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و          شـده ثبـت   
 .میانگین کل او منظور خواهد شد

فراغت از تحصیل دانشجوی مهمان     مدرک   :54مـاده   
 .در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر می شود

 :تغییر رشته

ل در مقطع    در طول دوران تحصی    دانشـجو  :55مـاده   
وانـد، با داشتن شرایط زیر و       تکاردانـی و کارشناسـی مـی        

دیگر موافقـت گـروه آموزشی ذیربط از یک رشته به رشته            
 :یشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهددر یک گروه آزما

 ادامـه تحصـیل متقاضـی در رشته قبلی از نظر مقررات             -1
 .آموزشی بالمانع باشد

 .دوره را گذرانده باشد  واحدهای وحداکثر حداقل-2

 نمرات آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پائین ترین          -3
 پذیرفـته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان            فـرد 

 .سال کمتر نباشد

 با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل، امکان گذراندن          -4
 .واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد

تغیـیر رشـته دانشـجویانی که به دستگاه های            ::11تبصـره تبصـره 
 این ماده   اجرایـی خاص تعهد دارند، با رعایت کلیه شرایط        

 .و اعالم موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان پذیر است

 بـه رشـته هایـی که در ضوابط          تغیـیر رشـته     ::22تبصـره تبصـره 
گزیـنش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است، موکول به           

 .احراز شرایط مربوط است

دانشـجو در هـر یک از مقاطع تحصیلی، تنها            ::33تبصـره تبصـره 
 .یک بار می تواند تغییر رشته دهد

 رشـته در مقاطع تحصیلی هم سطح،        تغیـیر  :56مـاده   
از مقطع باالتر به    در غـیر اینصورت، فقط      . صـورت گـیرد   

 .مقطع پائین تر، امکان پذیر است

 با تقاضای تغییر رشته،     در صورت موافقت   :57مـاده   
دانشـجو موظـف اسـت در اولیـن فرصت در رشته جدید             

ازگشت به  ، دانشجو حق ب   ثبت نام  پس از    .نـام نویسـی کـند     
 .نخواهد داشترشته قبلی را 

 نکـردن دانشـجو به نام نویسی در رشته          اقـدام   ::تبصـره تبصـره 
جدیـد در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی            

 . خواهد شددوره از وی سلب  و حق تغییر رشته تا پایانشده

  که دانشجو در رشته قبلی گذرانده      دروسی :58مـاده   
شته جدید بررسی و معادل سازی      اسـت در گروه آموزشی ر     

مـی شـود و فقـط دروسـی از وی پذیرفـته می شود که به                 

١
٦

٢
٣
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شته جدید، اشتراک   تشـخیص گـروه آموزشی، با دروس ر       
 .کمتر نباشد12نیز از دروس از آنیک و نمره هرمحتوایی داشته 

  و  پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت      دروس  ::11تبصرهتبصره
ل منظور می شود، ولی     نمـرات آنهـا در محاسـبه میانگین ک        

نمرات دروس پذیرفته نشده، بدون احتساب در میانگین، در      
در این حال، چنانچه میانگین     . کارنامـه دانشجو باقی می ماند     

 باشد، جمعاً   12کـل واحدهـای پذیرفـته نشده او کمتر از           
 دانشجو در رشته جدید     به عنوان یک نیمسال مشروطی برای     

 .منظور می گردد

ــهدر   ::22تبصــرهتبصــره ــورتی ک ــای دروس ص ــداد واحده  تع
 در حدی باشد که امکان گذراندن       ۀ دانشجو پذیرفـته نشـد   

واحدهـای مـورد نـیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز             
تحصـیل، از وی سـلب کـند، بـا تقاضـای تغیـیر رشته او               

 .موافقت نمی شود
 

 :تغییر رشته اضطراری

شــورای دانشــجو بــه تشــخیص  چــنانچه :59مــاده 
شـکده در دوران تحصـیل، دچـار بیماری یا          آموزشـی دان  

سـانحه ای گردد که توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا             
ول دامکـان بهـره گـیری از کارآیی حاصل از آن را طبق ج             

نقـص عضـو از دسـت بدهـد، مـی تواند با رعایت سایر               
مقـررات بـه رشـته دیگری متناسب با رشته خود در همان             

نزدیک ترین  ره آزمون ورودی    گروه آزمایشی که از لحاظ نم     
در این حال دانشجو از     . نمـره را دارد، تغیـیر رشـته دهـد         

و ماده ) 1به استثنای بند     (55رعایـت شرایط موضوع ماده      
 . معاف خواهد بود57

 و در مـواردی که دانشجو به دالیل نقص عضو     ::تبصـره تبصـره 
بـیماری، توانایـی ادامـه تحصیل در هیچ یک از رشته های             

 مربوط را نداشته باشد، کمیسیون آموزشی   گـروه آزمایشـی   
دانشـگاه پـس از بررسی کامل مسأله، نسبت به تغییر رشته            
 .دانشجو به رشته ای در گروه آزمایشی دیگر تصمیم می گیرد

، فاقد رشته   در صـورتی کـه دانشگاه مبدأ       :60مـاده   
متناسب برای تغییر رشته این گونه دانشجویان باشد شورای         

 نظر خود را دایر بر تغییر رشته دانشجو،         آموزشـی دانشگاه  
حسب مورد به معاونت آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش         
عالی یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش        
پزشکی اعالم می کند، تا دانشجو را در یکی از دانشگاه های            

 .دیگر جایابی نمایند

ا ر  خود  درخواست باید  تغییررشته  متقاضـی :61مـاده 
نیمسال   پیش از شروع     هفته 6 حداقل    همـراه مـدارک الزم    

  بـه اداره آمـوزش دانشـگاه محـل تحصیل خود            تحصـیلی 
 .تسلیم نماید

 از مقطع کارشناسی به مقطع      تغیـیر رشـته    :62مـاده   
در ایــن حــال بــرای ایــن گونــه . کاردانــی بالمــانع اســت

دانشـجویان، حداکـثر مـدت مجاز تحصیل بر مبنای دوره           
 واحد پذیرفته شده از     20انـی محاسـبه و بـه ازای هر          کارد

 .دانشجو، یک نیمسال از طول تحصیل وی کاسته می شود

 :پذیرش واحدهای درسی

ــرش :63مــاده  ــازی و پذی ــادل س ــه مع  دروســی ک
ـ  شـدگان آزمـون سراسری قبالً در دانشگاه ها یا دیگر            بولق

 مقـاطع تحصیلی گذرانده اند با رعایت شرایطی به شرح زیر     
 :مجاز است

 دانشـجو بـا توجـه بـه سـوابق تحصیلی خود مجاز به               -1
 .شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد

 دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تائید وزارت          -2
علـوم، تحقـیقات و فـنĤوری یا وزارت بهداشت، درمان و            

 .آموزش پزشکی باشد

صوب  تحصـیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه م        -3
 .شورای عالی برنامه ریزی باشد

موزشـی دروس گذرانـده شـده دانشـجو با           محـتوای آ   -4
دروس رشـته جدیـد بـه تشخیص گروه آموزشی اشتراک           

 . کمتر نباشد12محتوایی داشته و نمره  هر یک از دروس از 

ــازی  ::11تبصــرهتبصــره ــادل س ــط مع ــن دروس توس  و پذیرفت
 .نجام می شودآموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده ا گروه های
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 نمـرات دروس پذیرفـته شـده از دانشجو در           ::22تبصـره تبصـره 
 ولی در محاسبه    هشدمحاسـبه میانگیـن نیمسـال محسوب ن       

 .محسوب خواهد شدمیانگین کل دانشجو

 واحد از دروس پذیرفته شده      20بـه ازای هر       ::33تبصـره تبصـره 
دانشـجو یـک نیمسـال تحصـیلی از حداکـثر مدت مجاز             

 .تحصیل وی کاسته می شود
 

 :غت از تحصیلفرا

 فراغـت از تحصـیل، روزی است که         تـاریخ   ::11تبصـره تبصـره 
توسط استاد به اداره آموزش     آخریـن نمـره درسی دانشجو       

 .دانشکده یا دانشگاه تحویل می شود

کل نمرات دانشجو در پایان دوره      میانگین   :65مـاده   
خود  باشد، تا در رشته تحصیلی  12تحصـیل، بـاید حداقل      

در . ی یا کارشناسی دریافت کند     مدرک کاردان  ،حسب مورد 
 کمتر باشد،   12صـورتی کـه میانگیـن نمـرات دانشجو از           

چـنانچه از نظـر طول تحصیل مانعی نداشته باشد، می تواند            
 واحـد درسـی از درس هایی را که با نمره            20حداکـثر تـا     

در ( قـبول شده است در یک نیمسال تحصیلی  12کمـتر از   
در دوره   ( نیمســــال تحصــــیلی2و ) دوره کاردانــــی

، مجـدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند، تا           )کارشناسـی 
 .میانگین کل خود را جبران نماید

     در این صورت نمرات دروس تکراری عالوه بر نمرات         
قبلـی، در کارنامـه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل            

 .نمرات او محسوب می شود

 مقررات  دانشـجویی کـه نـتواند یـا نخواهد از           ::تبصـره تبصـره 
مذکـور در این ماده استفاده کند یا علی رغم استفاده از آن             

کل نمرات خود را جبران نماید، در       نـتواند کمبود میانگین     
صـورتی کـه مقطـع تحصیلی او کاردانی است، از تحصیل            
محـروم و اخـراج مـی شـود و در صـورتی کـه در مقطع                 

اند  و تبصره آن می تو30ماده  ارشد باشد، براساس کارشناسی
 .پائین تر فارغ التحصیل شود مقطع تحصیلی کبا اخذ مدر

 

 )شبانه(مقررات آموزشی مربوط به دانشجویان نوبت دوم 

عیناً ) شبانه  ( مقـررات آموزشـی دوره های نوبت دوم         
 .مشابه دوره روزانه می باشد 

 . مطابق سال گذشته اخذ می گردد82شهریه ورودیهای 

 از تاریخ حذف و اضافه                 انصـراف دانشجو چنانچه قبل    
 در غیر اینصورت    ،گردد باشـد ، شـهریه متغـیر مسـترد می         

بدیهی است  . شهریه ثابت و متغیر بازگشت داده نمی شود         
 .شهریه ثابت تحت هیچ شرایطی قابل بازگشت نمی باشد 

 
 
 
 
 
 
 

 نیمه حضوری و شبانه  مدیر دوره های-عساکره دکتر حسین
 
 

گاه زنجـان هـیچگونه تعهـدی در زمینه امکانات          دانشـ 
نوبت در مورد دانشجویان    ... رفاهی از قبیل خوابگاه، غذا ،     

 . و نیمه حضوری نخواهد داشت دوم

در ) شبانه(نوبت دوم   سـاعات تشکیل کالسهای  دوره       
 .تمامی ساعات روز و در طول هفته خواهد بود 

ل از  در صورت مرخصی تحصیلی ، شهریه ثابت نیمسا       
 .دانشجو اخذ می گردد 

 
 
 

 : مقررات آموزشی مربوط به دانشجویان نیمه حضوری 

 . مطابق سال گذشته اخذ می گردد82شهریه ورودیهای 

انصـراف دانشجو چنانچه قبل از تاریخ حذف و اضافه          
باشـد ، شـهریه متغـیر مسـترد می گردد در غیر اینصورت              

بدیهی است  . دشـهریه ثابت و متغیر بازگشت داده نمی شو        
 .شهریه ثابت تحت هیچ شرایطی قابل بازگشت نمی باشد 

 :حضوری نیمه دانشجویانی برا خودخوان دروساخذ شریط

درس خودخوان به درسی اطالق می شود که برای آن           
بـه دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد ثبت نام کنندگان و یا             

ال سایر دالیل، کالس رفع اشکال جمعی یا جلسه رفع اشک         
 .فردی توسط دانشگاه تشکیل داده نمی شود 
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ــهریه ــیر درس خودخــوان ش ــهریه% 50 متغ ــیر ش         متغ
 .باشد مربوط می

ــ صــورت ه تعــداد دانشــجو بــرای اخــذ یــک درس ب
 . نفر باشد 10خودخوان باید کمتر از 

 واحد با نظر    6در طـول ترم دانشجو می تواند حداکثر         
 .خذ نمایدابه صورت خودخوان  هگروه مربوط

        ثابــت شــهریه% 50 ثابــت در تــرم تابســتانی شــهریه
 .مربوطه می باشد 

دانشـگاه زنجـان هـیچگونه تعهـدی در زمینه امکانات           
 در مورد دانشجویان    ...رفاهـی از قبـیل خوابگـاه ، غـذا ،            

 .حضوری نخواهد داشت شبانه و نیمه

 واحد و   8دانشجویان نیمه حضوری در هر ترم حداقل        
 . واحد می توانند اخذ نمایند 16اکثر حد

 12کمتراز   حضوری نیمه شجویدان نیمسال معدل تیکهصوردر
 .باشد واحدمی12حداکثر انتخاب بعدمجازبه درنیمسال،باشد

حضوری،مقدارمعینی  دانشجویان نیمه  برای هرواحددرسی
 4ازطریق عمومی دروس برای که است علمی مفاهیمو از مطالـب  

رسی و دروس    سـاعت د   6پایه  دروسـ  یدرسـی،برا   سـاعت 
و دروس  به صورت رفع اشکال      ساعت درسی    8،اختصاصی

 .تدریس به دانشجو منتقل خواهد شد  جلسه10آزمایشگاهی 

در صـورت مرخصی تحصیلی، شهریه ثابت نیمسال از         
 .دانشجو اخذ می گردد 

 )شبانه (لیست رشته های دوره نوبت دوم 

  83-84در سال تحصیلی 

 رشته ها …ورودی نیمسال مقطع

 ریاضی کاربردی  ورودی نیمسال دوم  کارشناسی 

 ریاضی محض ورودی نیمسال اول  کارشناسی 

 فیزیک حالت جامد  ورودی نیمسال دوم  کارشناسی 

 ) نقشه برداری( کاردانی عمران  ورودی نیمسال دوم  کاردانی 

 کاردانی مکانیک  ورودی نیمسال دوم  کاردانی

 نی معماری کاردا ورودی نیمسال اول  کاردانی 

 کاردانی کامپیوتر  ورودی نیمسال دوم  کاردانی

 شیمی کاربردی  ورودی نیمسال دوم  کارشناسی 

 زمین شناسی  ورودی نیمسال دوم  کارشناسی 

 علوم باغبانی  -مهندسی کشاورزی ورودی نیمسال دوم  کارشناسی 

  خاکشناسی -مهندسی کشاورزی دی نیمسال دوم ورو کارشناسی 

 علوم دامی-مهندسی کشاورزی ورودی نیمسال دوم  کارشناسی 

  اصالح نباتات-مهندسی کشاورزی ورودی نیمسال دوم  کارشناسی 

 زراعت -مهندسی کشاورزی ورودی نیمسال دوم  کارشناسی 

 زبان و ادبیات فارسی ورودی نیمسال اول  کارشناسی 

 ن ملل اسالمی تاریخ تمد–الهیات  ورودی نیمسال دوم  کارشناسی 

 روانشناسی عمومی ورودی نیمسال اول  کارشناسی 

 کارشناسی ناپیوسته معماری ورودی نیمسال دوم  کارشناسی 

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری  ورودی نیمسال اول  کارشناسی ارشد

 شیمی آلی  ورودی نیمسال اول  کارشناسی ارشد

 شیمی معدنی  ورودی نیمسال اول  کارشناسی ارشد

 شیمی تجزیه  ورودی نیمسال اول  کارشناسی ارشد

 فیزیک حالت جامد  ورودی نیمسال اول  کارشناسی ارشد

 فیزیک اتمی مولکولی ورودی نیمسال اول  کارشناسی ارشد

 فیزیک ذرات بنیادی ورودی نیمسال اول  کارشناسی ارشد

 فیزیک هسته ای ال اول ورودی نیمس کارشناسی ارشد

  قدرت –برق  ورودی نیمسال اول  کارشناسی ارشد

  سازه –عمران  ورودی نیمسال اول  کارشناسی ارشد

 )اصلخیزی خاکحگرایش شیمی و ( خاکشناسی  ورودی نیمسال اول  کارشناسی ارشد

 )رده بندی و طبقه بندی خاک ( خاکشناسی  ورودی نیمسال اول  کارشناسی ارشد

 )ژنتیک و اصالح دام ( علوم دامی  ورودی نیمسال اول  کارشناسی ارشد

 ) تغذیه دام ( علوم دامی  ورودی نیمسال اول  کارشناسی ارشد

در سـال تحصـیلی جدیـد رشـته های ریاضی محض،            
شناسـی، روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی به         زمیـن 
 .اضافه گردیده است ) شبانه(های نوبت دوم  رشته

  ))83-84لیست رشته های دوره نیمه حضوری ورودی  ((

 رشته …ورودی نیمسال  مقطع

 فیزیک محض  نیمسال دوم  کارشناسی 

 حسابداری نیمسال اول کاردانی 

 شیمی محض  نیمسال دوم  کارشناسی

  شهرییجغرافیا نیمسال اول کارشناسی 

  روستائییجغرافیا نیمسال اول  کارشناسی

 ن انگلیسی مترجمی زبا نیمسال اول  کارشناسی

فلسفه ( الزم بذکـر است دانشگاه در رشته های الهیات          
و زبـان و ادبیات فارسی دوره نیمه حضوری         ) و حکمـت    

ــال  ــت  83-84در ســ ــد داشــ ــرش نخواهــ . پذیــ
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  83-84شهریه ثابت و متغیر هر واحد درسی مقاطع کاردانی ، کارشناسی دوره های نوبت دوم برای ورودیهای 
 گروه های آموزشی  شهریه ثابت  شهریه متغیر دروس عمومی دروس پایه  دروس اصلی و تخصصی  آزمایشگاه و کارگاه  پروژه

 علوم انسانی  000/600 000/63 000/90 000/100 000/150 000/30

 کشاورزی و علوم پایه  000/620 000/63 500/92 000/103 000/155 000/310

 شیمی و مهندسی  000/635 000/63 500/95 000/106 000/160 000/320

 
 83-84شهریه ثابت و متغیر هر واحد درسی مقطع کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم برای ورودیهای *

 گروه آموزشی شهریه ثابت  شهریه متغیر دروس نظری شهریه متغیر دروس عملی  پایان نامه 

 علوم انسانی  000/200/3 000/510 000/510 000/350/1

 علوم پایه و کشاورزی  000/400/3 000/520 000/520 000/550/1

 مهندسی  000/600/3 000/550 000/550 000/600/1

 
 83-84شهریه ثابت و متغیر هر واحد درسی در مقاطع کاردانی و کارشناسی دوره نیمه حضوری برای ورودیهای *

 ومیشهریه متغیر دروس عم دروس پایه  دروس اصلی و تخصصی  آزمایشگاه و کارگاه  پروژه
شهریه 
 ثابت 

  گروه آموزشی 

 کلیه رشته های علوم انسانی  000/360 800/37 000/54 000/60 000/90 000/180

 فیزیک  000/373 800/37 500/55 800/61 000/93 000/186

 شیمی 000/382 800/37 300/57 600/63 000/96 000/192

 

 شاندفتر استعدادهای درخ
 
 
 
 
 
 

  مدیر دفتر استعدادهای درخشان-دکتر محمد محمودی
 

 و رفاهی امکانات کردن فراهم و دانشگاه ممتاز دانشجویان هدایت و حمایت شناسایی، هدف با درخشان استعدادهای دفـتر      
 موضوع  سه کلی ه طور ب و کرده شروع را خود فعالیت آموزشی معاونت نظر زیر عزیزان این علمی سطح اعتالی برای آموزشـی 

  : می نماید دنبال را اصلی

 درخشان استعدادهای گزینش و تشخیص روش های -1

 خالق و درخشان استعدادهای شکوفایی و پرورش -2

 کشور پایدار توسعه به دستیابی جهت در علمی نخبگان از استفاده و نگهداشت -3

 :کرد خالصه زیر به صورت می توان را دفتر این وظائف اهم

 استعدادهای به مربوط دستورالعمل های  و نامه ها  آئین از می توانند  علمی مختلف رشـته هـای    در کـه  دانشـجویانی  شناسـایی 
 .کنند استفاده درخشان

 فراهم طریق از دانشجویان این علمـی  سـطح  افـزایش  
 شرکت کالس، تشکیل نظیر الزم امکانات و وسـائل  آوردن

 …و زشیآمو کارگاه های و سمینارها در

 مربوط وآئین نامه های   بخشنامه ها  اجرای پیگیری و اقدام 
 .دانشجویان این به
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 وکمک خوابگاه جمله از رفاهی امکانات آوردن فـراهم  
 بهتر و همچنین بورسیه تحصیلی برای      شرایط تحصـیل با   هزیـنه 

  .دانشجویان این

 به مربوط اعتبارات کـردن  برهزیـنه  نظـارت  و پیگـیری 
  . درخشان استعدادهای

 حفظ برای مناسب بستری ساختن آماده و فرهـنگ سازی  
  .دانشگاه درخشان استعدادهای شکوفایی و

 دانشجویان این شرکت برای الزم امکانات کردن فـراهم 
 داخلی آموزشی کارگـاه هـای    و علمـی  کـنفرانس هـای    در

 .علمی مسابقات و وخارجی

 شجویاندان این برای ویژه آموزشی دوره هـای   برگـزاری 
 و کامپیوتر خارجی، زبان آموزش مخـتلف  زمیـنه هـای    در

 .نیاز مورد زمینه های سایر

 امکانات از دانشجویان این استفاده زمیـنه  آوردن فـراهم 
 .پژوهشی مؤسسات و اطالع رسانی مراکز

 مالی اداری و دانشجویی ،پژوهشی معاونت با هماهنگی
 .دانشجویان این از حمایت منظور به

ــه  رســانیاطــالع  اســتعدادهای و ممــتاز دانشــجویان ب
 . مربوط آئین نامه های با آشنایی برای دانشگاه درخشان

  .دانشگاه ممتاز دانشجویان به مشاوره ای خدمات ارائه

 .دانشجویان این ومعنوی مادی تشویق برنامه ریزی مناسب برای

ــراهم ــان آوردن ف ــای امک ــورس اعط ــیلی ب ــه تحص  ب
 شاغل که دانشگاه درخشان استعدادهای و ممتاز دانشجویان

 .می باشند دانشگاه ها دانش آموخته یا تحصیل به

 و اختراع ابتکار، دارای دانشـجویان  از تقدیـر  و معرفـی 
 سایر و گروهی رسانه های  در فرهنگی و علمی نوآوری های 
                    از وحمایــــت هدایــــت بــــه مــــربوط امــــور

 .درخشان استعدادهای

) انکوباتور(دانشگاه فنĤوری بامرکزرشدواحدهای نگیهماه
 .دانشجویان تحقیقاتی طرح های از حمایت راستای در

 بسیار کار درخشان استعدادهای با دانشجویان تشخیص     
 پیشنهاد کار این برای مختلفی روش های  و بـوده  دشـواری 

 درخشان استعدادهای نامه آئین 5 مـاده  طـبق . اسـت  شـده 

 هستند کسانی درخشان استعدادهای با شجویاندان دانشگاه،
 :باشند داشته را زیر شرایط از یکی حداقل که

 سنجش سازمان معرفی با سراسـری  آزمـون  برگـزیدگان -1
 .کشور آموزش

 با کشور دانـش آموزی   علمـی  المپـیادهای  برگـزیدگان -2
 مصــوبات موضــوع (پــرورش و آمــوزش وزارت معرفــی
 دانش آموزان  پذیرش نوانع با فرهنگی انقالب عالی شورای
 ).سراسری آزمون در شرکت بدون دانشگاه ها در برگزیده

 سازمان معرفی با خوارزمی جشـنواره هـای    برگـزیدگان -3
 .ایران صنعتی و علمی پژوهش های

 مقاله دو حداقل که ارشد کارشناسـی  دوره دانشـجویان -4
 .باشند کرده چاپ خارجی و داخلی معتبر مجالت در

 مجالت در مقاله سه از بیش که دکترا دوره دانشـجویان -5
 .باشند کرده چاپ خارجی و معتبرداخلی

 .رشته هر در دانش آموزی المپیادهای پنجم تا اول رتبه های-6

 هر در ارشد کارشناسـی  سراسـری  آزمـون  برگـزیدگان -7
 ).نفر نفریک 50هر ازای به(کشور سنجش سازمان معرفی با رشته

 در دکتری دوره ورودی آزمون در برتر رتـبه  دارندگـان -8
 .رشته آن آزمون در نفر20 از بیش شرکت شرط به رشته هر

 داشتن با اما باشند، مذکور شرایط فاقد که دانشـجویانی -9
 آموزشی گروه تشخیص به استثنایی، و خاص ویژگـی هـای   

 دانشجوی درخشان، استعدادهای شورای تأیید با و مـربوطه 
 .شوند شناخته ممتاز

ــبق ــاده ط ــن  6 م ــه آئی ــور نام ــجویان مذک ــتاز دانش  مم
 :باشند دارا را زیر شرایط  از یکی که هستند دانشجویانی

 کارشناسی)  الف

 .باشد 500 رتبه آزمون سراسری دانشگاه ها درهر رشته ای زیر-1

 .خوارزمی جشنواره استانی اول ونفرات وسوم دوم نفرات-2

ــ  -3 ــی م ــتلف علم ــیادهای مخ ــه درالمپ ــرادی ک ــیه اف             دالکل
 .نمایند کسب 

 .دانشجویی المپیادهای پنجم تا اول نفرات-4



  ))ویژه نامه آغاز سال تحصیلیویژه نامه آغاز سال تحصیلی((       شماره هشتم شماره هشتم--شریه خبری فرهنگی دانشگاه زنجانشریه خبری فرهنگی دانشگاه زنجاننن                              خبریخبری  رویدادرویداد
  

 

 18

 تعریف طبق (معتبر علمی مسابقات در که افـرادی  کلـیه -5
  .نمایند کسب مقام) خانه وزارت

 مقاله کارشناسی مقطع تحصیل طول در که دانشـجویانی -6
 .کنند چاپ خارجی یا داخلی معتبر

 نیمسال هـر  در گـروه  هـر  در موجـود  معـدل  باالتریـن -7
 ).نباشد 17 از کمتر (لیسانس درمقطع تحصیلی

 

 ارشد کارشناسی ) ب

       یـا خارجی   مجـالت معتبرداخلـی    حداقـل یـک مقالـه در       
 .کند  چاپ

 مقطع در نیمسال هر در گروه در موجود معدل باالترین 
                       کـــل معـــدل ایـــنکه شـــرط بـــه (ارشـــد کارشناســـی

 ).نباشد 17 زا کمتر
 

  دکتری) ج

 .خارجی یا داخلی معتبر درمجالت مقاله دو حداقل چاپ 

 . دکتری دوره در اختراع ثبت 

ــجویانی  ــه دانش ــت ک ــای جه ــاه دوره ه ــدت کوت                 م
ــا ــنه ب ــه هزی ــد مؤسس ــه مقص ــورهای ب ــی کش               خارج

 .شوند می  دعوت

  : که است کرده مقرر درخشان استعدادهای شورای

 معتبر مجالت یا ISI مجالت در کـه  دانشـجویانی  بـه 
 عنوان به مبلغی مقاله هر بابت برسانند چاپ به مقاله داخلی

 .شود پرداخت حق التشویق

 و داخل در مختلف علمی مسابقات در که دانشجویانی
 شوند مالی پشتیبانی کنند می شرکت خارج

 است نیدانشجویا مخصوص جوان محقق ویـژه  جایـزه 
ــه ــای کـ ــده کارهـ ــع ارزنـ ــول در وبدیـ ــیل طـ                     تحصـ
 .باشند داده انجام

 و لوح مقطع هر در مختلف رشته های  برتـر  نفـرات  بـه 
 .شود اعطاء نقدی جوایز

 شورای تأیید مورد دانشـجویی  تحقـیقات  و پـروژه هـا   
  .شوند مالی حمایت درخشان استعدادهای

                 کـــه نشـــجویاندا –تفریحـــی –علمـــی اردوهـــای
                 مـــورد باشـــد، علمـــی هـــیأت اعضـــاء حضـــور بـــا

 .قرارگیرند حمایت

 و شده شناسایی درخشان اسـتعدادهای  بـا  دانشـجویان 
                 هـــای دانشـــگاه ویـــژه  ازتســـهیالت  اســـتفاده  جهـــت

 .شوند معرفی دیگر 

ــای ــاه ه ــنگ طــوری دانشــجویی خوابگ ــون هماه              دش
                کــنار در حتــی االمکــان عالقــه مــند و مســتعد افــراد کــه
 .گیرند قرار هم

ــای  ــالس ه ــان ک ــی زب ــرای انگلیس ــجویان ب             دانش
 .شود برگزار مستعد

        سقف تـا    معمـول    دانشـجویی    وام هـای     بـرای اعطـاء      
 .گردد اقدام برابر  سه 

 

 یاداره تحصیالت تکمیل
 
 
 
 
 
 

  مدیر تحصیالت تکمیلی-دکتر احمد گلچین
 

ــال اول   ــگاه در نیمس ــی دانش      اداره تحصــیالت تکمیل
 طبق لیست ارسالی از سازمان  سنجش        83-84سال تحصیلی   

 نفـر از پذیرفته شدگان دوره های   131و آمـوزش کشـور از       
 که لیست و    روزانـه و شـبانه ثبـت نام به عمل خواهد آورد           

ه شــدگان تکمــیل ظرفیــت نــیز در مهــرماه اســامی پذیرفــت
 .سال جاری به دانشگاه اعالم خواهد شد

 11     دانشـگاه زنجـان در مقطـع کارشناسی ارشد جمعاً           
رشـته و گـرایش در دوره هـای روزانه و شبانه به شرح زیر               

 :دانشجو می پذیرد
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            -)حالت جامد ( : گرایش 5در فـیزیک 
-بنیادی ذرات-)نجوم( -)یکاپت(و مولکولی اتمی

 .هسته ای

 .معدنی -تجزیه -آلی :شیمی در سه گرایش

 .محض -کاربردی:  گرایش2ریاضی در 

 -ژنتیک و اصالح دام   : علـوم دامـی در سه گرایش      
 مدیریت دامپروری -غذا و تغذیه دام

شــیمی و حاصــلخیزی :  گــرایش2خاکشناســی در
 کرده بندی و ارزیابی خا -خاک

ــنولوژی،  ــباتات،بیوتک                 اصــالح ن
جغرافیا و برنامه ریزی شهری،      جغرافـیای طبیعـی،     

برق            ،)سازه(عمران  زبان و ادبیات فارسی،     
 )قدرت(

                              بــــــرای اطــــــالع دانشــــــجویان عزیــــــز 
ــیده ای از ــای   چکـ ــررات دوره هـ ــه و مقـ ــن نامـ               آئیـ

               و  خواهــــد آمــــدزیــــردر  تحصــــیالت تکمیلــــی
ــه      ــتر ب ــات بیش ــرای اطالع ــند ب ــی توان ــجویان م              دانش

          راهــنمای پژوهشــی دوره کارشناســی ارشــد کــه در     
گـروه هـای آموزشـی موجود می باشد مراجعه و یا با دفتر              

 2451تحصـیالت تکمیلـی خـانم مصطفوی با شماره تلفن       
 . حاصل نمایندتماس

 10 مهرماه ساعت    14 توجیهی در تاریخ     جلسۀ     درضمن  
زی دانشگاه با حضور مدیر     صـبح در محـل آمفی تئاتر مرک       

 .گروه های آموزشی برگزار می گردد مدیران تکمیلیتحصیالت 

 تعـداد کـل واحدهـای درسـی دوره کارشناسی ارشد            -1
 حداقل  ناپیوسـته با احتساب واحد پایان نامه برحسب رشته        

 . واحد است32 و حداکثر 28

 . سال است2طول دوره کارشناسی ناپیوسته  -2

 ناپیوسته  ارشد   کارشناسی  در دوره رشته  تغییر   و  انـتقال    -3
 . است  ممنوع

 دانشـجوی دوره کارشناسـی ارشـد مجاز است در هر            -4
 . واحد درسی را انتخاب نماید14 تا 8نیمسال تحصیلی بین 

بولی در هر درس اعم از دروس دوره و          حداقـل نمره ق    -5
 . می باشد12دروس جبرانی در دوره کارشناسی ارشد 

 میانگیـن نمـرات دروس دانشـجو در دوره کارشناسی           -6
 کمتر باشد در غیر 14ارشد در هر نیمسال تحصیلی نباید از     

 .اینصورت مشروط خواهد بود

 اگـر میانگیـن نمـرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی            -7
 باشـد آن دانشـجو از ادامـه تحصـیل محروم            14ر از   کمـت 

 .خواهد شد

 14 در پایان دوره نباید از        میانگیـن کل نمرات دانشجو     -8
ــد ــتر باش ــیل دوره  . کم ــارغ التحص ــیر اینصــورت ف در غ

 .کارشناسی ارشد شناخته نخواهد شد

  تهـیه پایـان نامـه اخریـن بخش دوره کارشناسی ارشد             -9
       اسـت در یک زمینه     اسـت کـه طـی آن دانشـجو موظـف          

مـربوط بـه رشـته تحصـیلی خود زیر نظر استاد راهنما به              
 .تحقیق بپردازد

اول و قبل   دانشـجو موظف است پس از پایان نیمسال         -10
) طی نیمسال دوم  (از شـروع نیمسـال سـوم تحصیلی خود          

 .موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب نماید

ــیل در دوره -11 ــورت     تحص ــه ص ــد ب ــی ارش کارشناس
 .تمام وقت می باشد

 

  معاونت دانشجویی و فرهنگیمعاونت دانشجویی و فرهنگی
 
 
 
 

 
 

  معاون دانشجوئی و فرهنگی-مهندس سید محسن نجفیان
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  قائم مقام معاونت دانشجوئی و فرهنگی-دکتر رضا پیرایش

 :حوزه4البقزنجان در  معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

 امور دانشجویی .١

  فرهنگیامور .٢

 دفتر مشاوره دانشجویی .٣

 تربیت بدنی .٤

 .نماید وظیفه می ر راستای نیل به اهداف سازمانی دانشگاه ایفاید
 

  ::امور دانشجوییامور دانشجویی  ))11
 .خدمات امور دانشجویی به دانشجویان دانشگاه در قالب سه اداره انجام می گیرد

 
 
 
 
 
 

  مدیر امور دانشجوئی-سید سعید قوامی
 

  : اداره تغذیه-الف
، مرکزی( سلف سرویس    3دانشگاه دارای   ، کارکنان و اعضای هیأت علمی    ، بـرای سـرویس دهی و تامین غذای دانشجویان             

و ) دانشکده کشاورزی ، دانشکده مهندسی (و دو بوفه دانشجویی     )  سازمان مرکزی   سرویس سلفمجـتمع خوابگاهـی برادران و       
برای خواهران و برادران    (ویس مرکزی دارای دو سالن غذاخوری       باشد که سلف سر    یـک آشپزخانه مرکزی جهت پخت غذا می       

 سال گذشته الزم به ذکر است که از       . و سـلف سـرویس مجتمع خوابگاهی برادران دارای یک سالن غذاخوری است            ) دانشـجو 
 اعالم می نرخ فروش ژتون غذا همه ساله از طرف وزارت متبوع تعیین و   . می گردد فـروش ژتـون غـذا به صورت مکانیزه انجام           

 ضمناً برای صدور کارت تغذیه از هر دانشجو مبلغ          .ریال می باشد  1000وعده غذا   نرخ فروش هر    تحصیلی جاری   در سال   . شود
 . ریال آن هزینه کارت می باشد و مابقی وجه اعتبار ذخیره در کارت می باشد25000/پنجاه هزار ریال دریافت می شود که 

  : خوابگاه هامدیریت -ب

برادران و  برای  دارای دو مجـتمع خوابگاهی      دانشـگاه        
 باب خوابگاه استیجاری    11خواهـران در داخـل دانشگاه و        

  بلوک 6مجتمع خوابگاهی برادران در     . در شـهر مـی باشد     
شهید ، نژاد شهید عسگری ، شـهید بابـازاده   ، شـهید نـوری   (

 جمعاً به   ،)خانی و شهید فرجامی    شـهید علـی   ، ناصـربخت 
،  این مجتمع دارای سالن مطالعه     است که ر   نف 745ظرفیـت   

سالن ورزشی  ، فروشـگاه مـواد غذایـی     ، سـایت کامپـیوتر   

، )و زمیــن فوتــبال تبالبســک، زمیــن والیــبال، ســازی بــدن(
 .می باشدسلف سرویس و سالن تلویزیون ،نمازخانه

ــران    ــی خواه ــتمع خوابگاه ــگاه (     مج ــل دانش           ) داخ
ــامل  ــوک 4ش ــیه( بل ــت  ) 6و2،3، 1فاطم ــا ظرفی             1170ب

ــیه   ــه فاطم ــر اســت ک ــت 1نف ــا ظرفی ــر دارای450 ب               نف
             اتــاق، ســالن تلویــزیون ، نمازخانــه، ســالن مطالعــه 

           ســایت کامپــیوتر و اتــاق فرهنگــی اســت و     ، ورزش
               نفـــر دارای نمازخانـــه و319 بـــا ظرفیـــت 2فاطمـــیه 
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ــه ــالن مطالعـ ــیه سـ ــت و فاطمـ ــا 6 اسـ ــر 105 بـ                  نفـ
ــه ــالن مطالعـ ــه، ظرفیـــت دارای سـ ــایت ، نمازخانـ          سـ

ــیوتر ــاق ورزش کامپـ ــیز فاطمـــیه بـــوده و اتـ                          و نـ
ــا3 ــت   بـــ ــات 320ظرفیـــ ــر دارای امکانـــ                           نفـــ

 .مشابه می باشد

 
 
 
 
 
 

 دانشگاه همگی در شهر بوده و            خوابگاههای استیجاری 
خوابگاه شجری به   (د که سه باب از آنها       نباش خودگردان می 

 220 به ظرفیت    خوابگاه زینالی و دلشاد    نفر و    140ظرفیـت   
 باب خوابگاه دیگر    4بـه خواهران اختصاص دارد و       ) نفـر   

اسکندری با  ،  نفـر  62خوابگـاه علـیمحمدی بـا ظرفیـت         (
مقیمی با ظرفیت   ،  نفر 130ت  قنبری با ظرفی  ،  نفر 60ظرفیت  

)  نفر 75 نفر و خوابگاه توحید      80، خوابگاه مبینی با      نفر 60
 . به برادران اختصاص دارد

 : اداره رفاه دانشجویان-ج

     ایـن اداره مجـری مقـررات و آئیـن نامه صندوق رفاه             
وام ، وام تحصیلی (دانشـجویان درخصـوص انـواع وام ها         

وام ضروری و بیمه    ، کنودیعـه مسـ   ، وام مسـکن  ، ازدواج
بوده و به دانشجویان واجد شرایط در هر  ) خدمـات درمانی  

ترم بر حسب اولویت بندی براساس فرم های ارائه شده در           
 شماره  افتتاح و ارائه  مقـابل ارائـه سـند تعهـد محضری و           

حساب بانک تجارت شعبه دانشگاه و همچنین ارائه فتوکپی         
 .نماید پرداخت می  مضامن وا  جوازکسبا کارگزینی ویحکم

     ضـمناً در صـورت اختصـاص وسـایل و لوازم کمک            
از قبیل ماشین   (آموزشـی توسـط صندوق رفاه دانشجویان        

از طــریق شــرکت تعاونــی مصــرف ...)کــاغذ و، حســاب
 .می گردددانشجویی به متقاضیان تحویل 

کـه ارائه بخشی دیگر از      اداره رفـاه    واحدهـای   سـایر        
 :دانشجویان به عهده دارند عبارتند ازخدمات خاص را به 

 بهداری -

 انبار امور دانشجویان -

 تاسیسات خوابگاه ها -

 کار دانشجویی -
 

زن ومــرد وتکنســین ویــک   بــا دو پزشــک :بهــداری
  برای  و دادهدانشجویان ارائه    پزشکی را به   آمبوالنس خدمات 

دانشـجویانی که خدمات درمانی نداشته باشند از طریق وام         
سازمان   صندوق رفاه دانشجویان با هماهنگی     بـیمه درمانـی   

ضمناً . نماید و دانشگاه دفترچه صادر می     درمانی بیمه خدمات 
نـیاز دانشـجویان جهـت معرفی به دندانپزشکی          درصـورت 

 شــده و همچنیــنفــق بــا دندانپزشـک اقــدام  براسـاس توا 
 .قرار می گیرندپوشش بیمه حوادث  دانشجویان تحت کلیه

 

تحول لوازم   و مسئولیت تحویل  :یانانـبار امور دانشجو   
 واحد امکانات  همچنین این . و اموال را برعهده دارد     مصـرفی 

از قبیل تخت،تشک،یخچال،تلویزیون، (و وسـایل مـود نیاز      
 لوازموهمچنین   نمودهتجهیز  خوابگاه ها را    ...)اجـاق گـاز و    

ودرخصوص  .نماید ها را تامین می    نیازسلف سرویس  مـورد 
 .نیز همکاری دارد های علمی هاوگردشوسایل به نهاد تحویل

 

کارهای   تعمـیرات، تاسیسـات،    :تاسیسـات خوابگـاه هـا     
کشـی خوابگـاه هـا رابراساس گزارش         بـرق  سـاختمانی و  

 .نماید مسئول خوابگاه هابصورت روزانه پیگیری می

دانشجویان واجد شرایط کار    % 10 به   :کـار دانشـجویی   
مربوطه، کار  دانشـجویی بـر اسـاس مقـررات و آییـن نامه             

دانشـجویی واگذار می شودو ماهانه نسبت به پرداخت حق          
 .الزحمه طبق گزارش واحد مربوطه اقدام می نماید

 

برخی اطالعات الزم در مورد تسهیالت دانشجویی جهت آگاهی 
 :گردد و بهره برداری دانشجویان ذیال اعالم می

دانشگاه زنجان  ، مطـابق ضـوابط گزیـنش دانشـجو          .1
ایاب و  ، خوابگاه  ،  تعهـدی در مقابل تامین غذا        هـیچگونه 

تامین . ذهـاب دانشجویان نوبت دوم و نیمه حضوری ندارد        
ضمنا در  .  مـی باشد   مـوارد مذکـور بعهـده خـود دانشـجو         
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صـورت تامیـن اعتـبار مالـی فقـط وام ضروری از سوی              
 .  خواهد شدداده  بانک های عامل

ه دانشجویان  آیین نامه صندوق رفا   15بـه استناد ماده     . 2
چـنانچه مشخص شود دانشجویی اطالعات خالف واقع در         

از قبیل وام   ( فرم های مربوط به درخواست امکانات رفاهی      
امکانات مزبور قطع یا    ، درج نموده است    . . .)خوابگـاه و  ، 

دانشجو موظف به بازپرداخت   ، بر حسب موردعالوه بر آن      
صی بطور  برابـر کلـیه دریافتـی ها و یا امکانات تخصی       5/1

بـر اساس فرم تعهد     ( یکجـا قـبل از فراغـت از تحصـیل           
 .خواهد بود )محضری

دانشجو موظف است حداقل تا پایان ترم اول اصل و          . 3
فتوکپـی تعهد محضری و فتوکپی مدارک ضامن را به اداره           

 .رفاه و خدمات دانشجویی ارائه نماید

کل دانشجویان واجد شرایط به     % 60بـه حداکـثر تا      . 4
تعلـق مـی گیرد که پس از        رت ترمـی وام تحصـیلی       صـو 

التحصـیلی مـی بایسـت بصـورت یکجـا یـا اقساط              فـارغ 
بازپرداخـت گـردد در صـورتیکه تعداد متقاضیان از اعتبار           
اعـالم شـده بیشـتر باشد اولویت بندی بر اساس فرم های             
تکمـیل شـده انجـام خواهـد شد که در هر نیمسال توسط              

 .رائه می شوددانشجو به امور دانشجویان ا

دانشجو ، در صـورت عـدم تخلیه به موقع خوابگاه          . 5 
 . برابر اجاره خوابگاه می باشد10موظف به پرداخت 

خوابگـاه تخصیصی به دانشجویان جدیدالورود از نوع         
خوابگـاه های خود گردان بوده و دانشجو متعهد به رعایت           

 به  مقررات خوابگاهی و پرداخت نقدی هزینه استفاده از آن        
 .باشد حساب های تعیین شده قبل از اسکان در خوابگاه می

    دانشـجویان در صورت تمایل می توانند نسبت به تامین          
در اینصورت  . محـل سـکونت خـود شخصـا اقدام نمایند         

دانشگاه حتی االمکان همکاری های الزم را در تامین برخی          
 .لوازم خوابگاهی فراهم می نماید

% 50جدیدالـورود حداکثر معادل   کلـیه دانشـجویان      .6 
گردان اسکان خواهند   های خود  در خوابگاه ، مـدت تحصیل  

بامشارکت مالی و پرداخت      های خودگردان  خوابگاه. داشت
 .گردد ساکن اداره می هزینه اجاره آن توسط دانشجویان نقدی

 
 
 
 
 
 

طـرف قـرارداد ساختمان خوابگاه های خود گردان         . 7 
 .دانشگاه می باشد

ــا هــر نیمســال  ..8  خوابگــاه  هزیــنه هــای ســاالنه وی
آب و برق   ، هزینه های سوخت  ، خودگردان شامل اجاره بها   

ای متشکل از    الـزحمه پرسـنل خدماتی توسط کمیته       و حـق  
  و شورای  مالیاداری و ،وفرهنگی دانشجویی معاونت نمایندگان

 .شود تعیین می  سرانه  صورت به برآورد و  دانشجویان  صنفی

مبلغی ، ویان مقیم خوابگاه های خود گردان      دانشج از. 9 
 ریال به عنوان ودیعه بابت جبران خسارات       000/100معادل  

-احتمالـی بـر اسـاس تشخیص حوزه معاونت دانشجویی         
فرهنگـی اخـذ و در زمـان تخلیه خوابگاه در صورت عدم             

 .بروز خسارات مسترد می گردد

        هخوابگـاه خودگـردان بـه صـورت سـاالنه اجار          . 10 
 .شود داده می

براسـاس بـرآوردها و محاسبات انجام شده هزینه         . 11 
تقریبــی اقامــت هــر فــرد در خوابگــاه هــای خودگــردان 

   ریـال بـوده که در یکسال       000/800هـر تـرم     اسـتیجاری   
         ریــال مــی باشــد و دانشــجو موظــف000/1600معــادل 

ــرماســت در زمــان درخواســت خوابگــاه ــنه یــک ت             هزی
 نزد بانک ملت واریز و فیش       26050 بـه حسـاب شماره       را

به امور خوابگاه ها    مـربوطه را بـه همـراه بـرگ ثبـت نام             
 .د تحویل نمای

اداره امـور داخلـی خوابگاه دانشجویی با نظارت          . 12 
 .خود دانشجویان خواهد بود با مشارکتو دانشجویی مسئوالن

ه درخواست آن   ضـوابط استفاده از خوابگاه و نحو      . 13 
 :بدین شرح است
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        تقاضای  بررسی از  پـس   دانشـجویی  امـور   موافقـت )الـف 
 دانشجو  اولیه 

 پرداخت هزینه هر نیمسال طبق ضوابط تعیین شده )ب

ارائـه مـدارک الزم بـه سرپرستی خوابگاه برای صدور            )ج
 .کارت ورود یا سایر موارد

ت عمومی  نظافـت اتـاق هـای خوابگاه و رعایت بهداش          )د
 .عهده ساکنین استه ب

 کالً  خوابگاه از  دانشگاه  امـوال   گونههـر   کـردن   خـارج  )ه
 .است  ممنوع

 ،پتو تامین،وایمنی جهـت رعایـت مسـائل بهداشـتی       .14 
بالش و لوازم شخصی به عهده خود دانشجو است          ،ملحفـه 

      و بایسـتی در زمـان مـراجعه بـه خوابگـاه لـوازم خود را                
 . باشدهمراه داشته

ضباطی دانشجویان متعهد به رعایت کلیه مقررات ان      .15 
این مقررات در   . می باشند ها   مـربوط به سکونت در خوابگاه     

 .ها الصاق گردیده است محل خوابگاه

بـرنامه ریـزی و اجـرای فعالیـت های فوق برنامه            . 16 
های  برگزاری کالس  ،فرهنگی ،مسـابقات ورزشـی   (شـامل   

ر سـاختمان خوابگـاه بـا مشارکت و         د...)  وفـوق بـرنامه     
همفکـری دانشـجویان سـاکن و مسـئوالن خوابگاه و امور            

 .دانشجویان خواهد بود

 
 
 
 
 
 
 

دانشـجو ملـزم بـه رعایـت مقـررات انضباطی و            . 17 
اخالقـی و شئون دانشجوئی و اسالمی در محیط خوابگاه و           
دانشـگاه بـوده و در صورت وارد آوردن خسارات مالی از            

شعار نویسی درو   ، درودیوار اتاق   ، کمد  ، یب میز   قبیل تخر 
دانشگاه  نسبت    ،... یا ایجاد مزاحمت برای سایرین و      دیوارو

بـه جبران خسارات وارده اقدام و هزینه های مربوطه را از            

 و با متخلفین براساس مقررات       اخـذ خواهد نمود    دانشـجو 
 .رفتار خواهد شد

  ::فرهنگی و فوق برنامهفرهنگی و فوق برنامهامور امور   ))22
 
 
 
 
 
 

  مدیر امور فرهنگی-هندس محسن یاوریم
 

به طور مستقیم و غیر مستقیم از مجموعه های          این واحد    
 نقش عمده این    .حمایت می کند  ، هنری و علمی   -فرهنگـی 

ایجاد بستر مناسب و تهیه ضروریات الزم برای        ، مدیریـت   
 بوده توسـط دانشجویان عزیز     ، هـا  اجـرای مناسـب بـرنامه     

دوین و اجرای طرح ها و برنامه ها         ت سعی دارد تا  همـواره   
 .انجام بشود، توسط خود دانشجویان

شوند  می  حمایت  مسـتقیم   صـورت  بـه   کـه  هایـی  مجموعـه 
 :عبارتنداز 

 :کانون های فرهنگی و هنری شامل ) الف

های  آموزش) مرکز(کانون   ، کـریم  القـران ) دار(   کـانون   
ل احمر  کانون هال ، کانون تئاتر  ،کانون گردشگری  ،اجتماعی

، کانون شعر و ادب   ، کانون موسیقی ، )بشـر دوستان جوان   (
کانون صنایع   ،کانون فیلم و عکس    ،کانون هنر های تجسمی   

 .... وکانون نشریات، دستی

 
 
 
 
 
 
 

هایی هستند  مجموعه ،هنری- کانون های فرهنگی   :توضیح
نامه ویژه   در چهار چوب آیین   ، که توسط دانشجویان مشتاق   

 .فعالیت می کنند ها  در دانشگاه

 .ت محبان اهل بیت علیهم السالمأهی)ب

 تشکل های اسالمی دانشجویان ) ج

  انجمن های علمی دانشجویی) د
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  جهاد دانشگاهی) هـ

  بسیج دانشجویی و بسیج اساتید) و

تشــکل اســالمی بــه مجموعــه ای متشــکل از  :توضــیح
نامه  دانشـجویان عضو گفته می شود که در چهارچوب آئین         

 در  ...و علمی   - سیاسی -بـه فعالیت های اجتماعی    ، خـاص 
 .باشند دانشگاه مشغول می

هـای علمی نیز به گروهی از دانشجویان اطالق               انجمـن 
در داخل  ، ای شـود کـه در قالـب دسـتورالعمل ویـژه           مـی 

 .های علمی مشغولند ها به تالش دانشکده

ــرنامه  ــور فرهنگــی در اجــرای برخــی ب ــر ام ــا      مدی               ه
ــه ــا مجموع ــیز ب ــاد  ن ــتر نه ــیل دف          هــای دانشــگاهی از قب

ــبری  ــام معظــم ره ــاد دانشــگاهی ، نمایندگــی مق   ...وجه
 . مشارکت می کند

 

  :: دفتر مشاوره دانشجویی دفتر مشاوره دانشجویی))33
     یکـی از نیازهای مهم و اساسی هر فردی برای زندگی            
موفقیـت آمـیز و بانشـاط بـرخورداری از آرامش و امنیت             

عوامل . روانی و اجتماعی است   -حـیطه زیسـتی   خاطـر در    
گوناگونـی وجود دارند که هر فردی را در ابعاد شخصیتی           

 شـغلی و ارتـباطات بین فردی به         - تحصـیلی  -خانوادگـی 
به طوریکه بعضی   . سوی بعضی از مشکالت سوق می دهند      

از افـراد کـه نسبت به دیگران آسیب پذیرترند در مبارزه با             
ر با محیط احساس ناتوانی کرده      این مشکالت و سازش موث    

 .و به کمک کارشناسان و متخصصان امر نیاز پیدا می کنند

   دانشجویان دانشگاه ها به لحاظ حساسیت دوران رشد و         
های اول   تحول خود و شرایط بحرانی زندگی بویژه در سال        

فشـارها و ناراحتـی هـای بیشتری را         ، ورود بـه دانشـگاه      
گسستن از  به  مله می توان    تجـربه مـی کنـند کـه از آن ج          

وارد شدن در زندگی زندگـی قبلـی در محـیط خـانواده و       
مسائل ، مشکالت معیشتی ، کمبود خوابگاه ، فعلی دانشجویی 

با . هـای درسی و مسائل عاطفی روانی اشاره کرد         و بـرنامه  
مشکالت در بین دانشجویان    عنایـت بـه وجـود مسـائل و          

 تامین و توسعه    رسـیدگی و اتخـاذ تدابیری برای      ، دانشـگاه 

بهداشـت روانی و ارائه راه حل های مناسب در جهت رفع            
مشـکالت، لزوم تاسیس مرکزی را در جهت تحقق این امر           

 .سازد مهم ضروری می

 :نوع فعالیتها و خدمات دفتر مشاوره

آماده سازی فرد برای حضور مؤثر در کالس درس و           -1
ل عدم  شرکت در کنفرانس ها و جلسات امتحان، بررسی عل        

سازی  عالقـه نسـبت به رشته تحصیلی و روش های برطرف          
 .ضعف در واحدهای درسی

آشنایی با مقررات تحصیلی دانشگاه،شرایط انتقال به        -2
 انصراف از   -شدن مشروط-تغییر رشته -دانشـگاههای دیگـر   

 . اخراج شدن به خاطر افت تحصیلی-تحصیل ترک-تحصیل

ــنه ازدو   -3 ــاوره در زمی ــی و مش ــه راهنمای اج و ارائ
 .توصیه های مناسب به منظور بهبود روابط خانوادگی

اجـرای آزمون های روانشناختی در زمینه های هوش          -4
 . . . استعداد، شخصیت، پیشرفت تحصیلی و 

               تشــکیل جلســات مشــاوره گروهــی متناســب     -5
 .با نیاز دانشجویان

 برگـزاری جلسـات سـخنرانی و پرسش و پاسخ به           -6
 .تناسب نیاز دانشجویان

ارتـباط بـا مسـئوالن دانشگاه و دیگر افراد مؤثر در             -7
 .بهبود وضع دانشجویان

شناسـایی مـنابع کمکـی موجود در جامعه و ارجاع            -8
 .دانشجویان به آنها بر حسب ضرورت

کمک به دانشجویان در مقابله با موارد بحرانی مانند          -9
  . . .مرگ عزیزان، شکست در زندگی و  

تهیه و توزیع بروشورهای آموزشی مختلف متناسب  -10
 .با مشکالت دانشجویان

پــژوهش در مســائل و مشــکالت دانشــجویان در  -11
 .جهت برنامه ریزی های آینده و بهبود وضعیت دانشجویان 

مرکـز مشـاوره دانشجویی در حال حاضر با یک سرپرست           
شاوره دفـتر مشاوره و متخصص مشاوره و یک کارشناس م         

 .رشته روانشناسی شروع به فعالیت نموده است
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     دفتر مشاوره با ایجاد رابطه حسنه توأم با اعتماد متقابل،          
تجـارب علمـی و عملـی خود را در جلسات خصوصی با             
رعایــت اصــل رازداری در اختــیار مراجعیــن خــود قــرار 
می دهد، تا از این راه فرد بتواند توانایی ها و محدودیت های             

 را بشناسد و با توجه به امکانات و شرایط محیطی در    خـود 
 .مسیر کمال رشد نماید

 

  :: اداره تربیت بدنی اداره تربیت بدنی))44
ــه      ــا ب ــیم ی ــی خواب ــی خوریم،م ــذا م ــه غ ــه ک                 همانگون
        دنـبال علـم هسـتیم الزم اسـت هفته ای حداقل سه مرحله             

ــیم      ــیز برس ــود ن ــم خ ــه جس ــاعتی ب ــیم س ــام . ن                 انج
فعالیـت هـای ورزشـی ضـمن پر نمودن اوقات فراغت و             

 در فرد باعث تقویت حس      شادابیایجـاد شـور و نشاط و        
مشـارکت جمعی و ارتقاء روحیه همکاری و تعاون خواهد          

 الی  15ضمن دعوت از عزیزان جهت فعالیت روزانه        . بـود 
 فضاهای ورزشی دانشگاه    ، همگانی  دقـیقه بـه صـورت      30
دانشجویان عالقمند معرفی   ع  جهت اطـال   طـور مختصـر    بـه 

 .می گردد

 خیابانهای ۀجه به وسعت دانشگاه و شبکه گسترد      بـا تو   
 ورزشـهای دومیدانی و پیاده روی بهترین گزینه فعالیت          ،آن

 . و برای دانشجویان عزیز توصیه می گرددبودهعمومی 

 
 
 
 
 

 امکانات موجود اداره تربیت بدنی 

 که  60×40به ابعاد   دانشگاه  شماره یک   ورزشی   سالن -1
 و فوق برنامه    2و1اغلـب برای ارائه واحدهای تربیت بدنی        

 .ورزشی و برگزاری مسابقات مورد استفاده قرار می گیرد 

 سالن بدن سازی جنب سالن ورزش -2

 سالن بدن سازی مجتمع خوابگاهی برادران -3

 زمیـنهای والیـبال، بسـکتبال، فوتبال و گل کوچک           -4
ســفالت بــوده و ، آ خوابگاهــی بــرادرانواقــع در مجــتمع

به انجمن های   می توانند   جهـت تحویـل تـوپ       دانشـجویان   
 .نمایندورزشی خوابگاه ها مراجعه 

  6و1اتاقهای ورزش واقع در خوابگاههای فاطمیه  -5

 1 بسکتبال روباز در محوطه فاطمیه-زمینهای والیبال -6

قع در   وا  متر 48×27 ؛ در ابعاد  2شماره  سالن ورزش    -7
 . جنب مسجد دانشگاه2 غربی فاطمیه عضل

بـرنامه هـای ورزشی خواهران عموماً در سالن ورزشی               
 . برگزار خواهد شد2شماره 

 

 :انجمن های فعال ورزشی

رئیس  (انجمـن ورزشـی مجتمع خوابگاهی برادران       -1
 ).انجمن آقای وحید کشاورز و دبیر آقای مهدی پورصادق

رئیس  (ع خوابگاهی خواهران  انجمـن ورزشی مجتم    -2
 ).انجمن خانم عزیزنیا و دبیر خانم کیانی

 -لیبال وا - فوتسال -کاراته:شامل فعال ورزشی های      انجمن
 ورزش های   ینگ پونگ، شنا،  ،پ دو ومیدانی  - کشتی -شـطرنج 
 .باشد خواهران و برادران فعال می  جهت...رزمی و

ی کــه در      اداره تربیــت بدنــی از همکــاری دانشــجویان
تـیم هـای ورزشـی دبیرستان و استان خود عضو بوده و یا              
حکـم قهرمانـی دارنـد استقبال نموده و جهت عضویت در       

 .تیم های دانشگاه از آنها دعوت بعمل می آورد
 
 

 چشم اندازی به بخش فرهنگی 

 جهاد دانشگاهی زنجان

 :مقدمه 

 بر اساس   1359 مرداد ماه سال     16     جهـاد دانشگاهی در     
ـ  یازی کـه از لحاظ معنوی و علمی دردانشگاهها احساس          ن

شد تاسیس و با استعانت از نیروهای مومن و متخصص           مـی 
 .مدارج ترقی خود را پیمود 

 شورای عالی انقالب فرهنگی          ایـن نهاد انقالبی زیر نظر     
و در سـه زمیـنه آموزشـی، فرهنگی و پژوهشی به فعالیت             

اجمالی بر آنیم تا شما     حال با نظری    . خـود ادامـه می دهد       
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دانشـجویان را بـا بخـش فرهنگـی جهاد دانشگاهی که در             
 .دانشگاه زنجان مستقر می باشد آشنا سازیم 

 تاسیس  1359     جهاد دانشگاهی دانشگاه زنجان در سال       
های  بخـش فرهنگـی جهاد دانشگاهی که در دانشگاه        . شـد 

زنجـان و علـوم پزشـکی مسـتقر مـی باشد از بخش های               
فـی تشکیل شده که بنا به ضرورت و نیازها ی موجود            مختل

 : به فعالیت خود ادامه می دهند که به شرح ذیل می باشند 
 

 :خبرگزاری دانشجویان ایران   )  ISNA(    ایسنا  -1

     ایـن خبرگزاری با داشتن امکانات نسبی مشتاق جوانان         
جهـت کسـب مهارت در امر خبرگزاری و          پویـای دانـش،   

ایسـنا محلـی مطمئن برای آن دسته از         .  اسـت    خـبرنگاری 
کسانی است که می خواهند در سرنوشت کشور خود سهم          
عملـی ایفـا کنـند، محلـی است برای افکار جستجو گر و              

جویـای حقیقـت تـا در پرتو این امکانات نسبی با پیگیری              
مسائل  جدی در سطح کشور و شهر و دانشگاه در هر زمان       

دربـاره ایسـنا باید به اطالع     چشـم بیـنای حقیقـت باشـند         
 با پیام   1378 آبان سال    13برسـانیم کـه این خبرگزاری در        

مقـام معظـم رهـبری به صورت آزمایشی شروع به فعالیت            
 آذر همان سال به صورت رسمی وارد عرصه         16کرد و در    

دانشجویان برای اطالع بیشتر    . اطـالع رسانی کشور گردید      
د دانشگاهی واقع در    مـی توانـند بـه معاونت فرهنگی جها        

 .  دانشکده کشاورزی مراجعه نمایند 
 

 :مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران )  ISPA( ایسپا -2

     ورود جهـاد دانشگاهی به عرصه  صنعت افکار سنجی          
در ایـران اقـدام و گـام  مناسـبی بـوده است که موجبات                
شـکوفائی و رونـق بیش از پیش این حوزه از فعالیت های             

 تاسـیس مرکز افکارسنجی     .اسـت  فـراهم آورده  را  علمـی   
دانشـجویان ایـران بـه عنوان یک نهاد جدید در بطن جهاد             

ت کوتاه انجام داده    ددانشگاهی و با طرحهایی که در این م       
ارتقاء  شاهدی بر این مدعاست زیرا باعث بسط و تحرک و         

موضـوع افکارسـنجی در بیـن عموم مردم و مسئوالن شده            
سنجی دانشجویان ایران شعبه زنجان در    مرکـز افکار   .اسـت 

معاونــت فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی واقــع در دانشــکده 

 طرحهای انجام شده در شعبه زنجان       ،کشـاورزی مـی باشد    
 :عبارتند از 

 امید به آینده در بین دانشجویان زنجان  -1

 قانون گریزی   -2

 احساس رضایتمندی شهروندان از مسئوالن استان  -3

ر مـورد هفتمیـن مرحله انتخابات مجلس        نظرسـنجی د   -4
 .شورای اسالمی 

 

 :کانون قرآن و نهج البالغه  
      این کانون تالش دارد در زمینه های معارف اسالمی و          

البالغه  و موضوعات مربوط به این  ، تفسیر نهج  نگ قرآن فره
دعوت از با امور فعالیت کند و با این فعالیت براین است تا   

 در این حوزه و حوزه های علوم انسانی         اسـتادان متخصص  
 .خالء موجود در بین علوم مدرن و علوم معنوی را پر نماید

 

 :کانون هنر و اندیشه  
     ایـن کانون که محل اجتماع دوستان و عالقمندان هنرو          
اندیشـه اسـت در زمیـنه هـای مختلفـی از قبـیل طراحی،               

ی فعالیت  و نقدهای هنر   خطاطـی، نقاشی، تئاتر، کاریکاتور    
 .همکاری دوستان دانشجو استقبال می نمایدمی کند و از

 

 :کانون فیلم  
       ایـن کـانون  یکی از پرطرفدارترین کانونها است که           
درزمیـنه پخـش فـیلمهای مختلف داخلی و خارجی جهت           

 مسائل گذشته و     با افکار و آراء سازندگان فیلم به       آشـنایی 
ازد ، در صورت وجود حال جامعه و سبکهای هنری می پرد 

افراد توانا وعالقمند کانون فیلم به نقد و بررسی فیلمها می           
پـردازد تا افقهای نوینی رااز نمایش فیلمها غیر از آنچه که            
تا کنون به عنوان سرگرمی و اتالف وقت انجام می شده به            

 .سمع و نظر دانشجویان برساند 
 

 :کانون شعر و ادب 
 در زمینه های تشکیل جلسات      کـانون شـعر وادب نـیز      

نقد و بررسی اشعار دانشجویان با حضور اساتید اهل فن و           
 گوناگون و برگزاری     های برپایـی شـب شـعر بـه مناسـبت         
 .مسابقات مختلف ادبی اهتمام دارد
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 :پژواک  
     نشـریه ای است دانشجوئی و دانشگاهی که در خدمت          

م است که می    افکـار بلند و پاک دانشجویان و اساتید محتر        
تواند زبان گویای دانشجویان باشد پژواک از همکاری همه         

 .صاحبان قلم و اصحاب اندیشه استقبال می کند 
 

آئین نامه نحوه استفاده از وام های آئین نامه نحوه استفاده از وام های 
  صندوق رفاهصندوق رفاه

  ویان در داخل کشورویان در داخل کشورجج دانش دانش

 صـندوق رفـاه دانشـجویان به منظور کمک به تأمین            :هـدف 
انی مستعد و کم بضاعت     بخشی از هزینه های دانشجویان ایر     

شـاغل بـه تحصیل دردانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی           
 .طبق این آئین نامه وام پرداخت می نماید

 

  شرایط عمومی وام گیرندگان :فصل اول
اعـتقاد به اصول دین مبین اسالم و یا یکی از            )1مـاده 

ــانون   ــرح در ق ــمی مص ــان رس ــی  ادی ــوری  اساس           جمه
 .اسالمی ایران 

ــاده ــت          ) 2م ــی و رعای ــالحیت اخالق ــودن ص دارا ب
 .شئون دانشجویی

 .دارا بودن اولویت نیاز مالی)3ماده

 .عدم استفاده از وام یا کمک یا بورس تحصیلی) 4ماده

دانشجویی، عدم اشتغال    وام در زمـان دریافـت    ) 5مـاده 
         استثنای به(می باشد    اجـرت    دریافـت  کـه مسـتلزم    بـه کـاری   

 ).ر دانشجوئیکا 

سـپردن سند تعهد با ضامن معتبر حداکثر یک         ) 6مـاده 
نیمسـال بعـد از اولین دریافت تسهیالت دریافت تسهیالت          

نــوع تعهــد را صــندوق رفــاه دانشــجویان                   (رفاهــی 
 ).تعیین می نماید

 

 شرایط آموزشی: فصل دوم

ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم        ) 7ماده
 ).به عنوان دانشجوی تمام وقت( مقررات آموزشی طبق

اسـتفاده از وام های صندوق برای دانشجویانی که         -تبصـره 
آخریـن نیمسـال تحصـیلی خـود را می گذراننددرصورت           
داشـتن حداقـل نصـف واحدهای مورد لزوم طبق مقررات           

 .آموزشی بالمانع می باشد

 .مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال قبل) 8ماده

اختصـاص وام بـه دانشجویان ورودی جدید در        -1رهتبصـ 
نیمسـال اول و دوم تحصـیل بـدون احتسـاب معدل انجام             

 .خواهد گرفت

دانشجویانی که در یک نیمسال مشروط تحصیلی        -2تبصره
اعـالم شـوند مـی توانـند حداکـثر از نصف وام تحصیلی              
 استفاده نمایند، بدیهی است وام مسکن و حق اوالد اینگونه         

 .ه صورت کامل پرداخت می شود بافراد

 دو نیمسال متوالی مشروط شوند از       دانشجویانی که  -3تبصره
 .دریافت هرگونه وام درنیمسال بعدی مشروطی،محروم می باشند

          در صــورت تشــخیص کمیســیون مــوارد     -4تبصــره 
 دانشگاه مبنی بر بالمانع بودن      خـاص یـا شـورای آموزش      

 وام تحصیلی و مسکن نیز      ادامـه تحصیل دانشجو، پرداخت    
 .بالمانع است

مدت استفاده از وام های تحصیلی و مسکن در         ) 9ماده
 :طول تحصیل به شرح زیر می باشد

ــته و کارشناســـی             دوره کاردانـــی، کارشناســـی ناپیوسـ
ــثر    ــته حداک ــد ناپیوس ــیلی  2ارش ــال تحص ــار( س           چه

هشت (لی   سال تحصی  4دوره کارشناسی حداکثر    ) نیمسـال 
 )نیمسال

 6دوره کارشناسـی ارشد پیوسته و دکترای عمومی حداکثر      
 )دوازده نیمسال(سال تحصیلی 

 ســال 4حداکــثر (دوره دکــترای تخصصــی غــیر بورســیه 
 )الهشت نیمس(تحصیلی 

 

معـاون   تائـید   و  باتصـویب  اسـتثنائی  در مـوارد  -1تبصـره 
ــدت   ــه م ــال ب ــک نیمس ــربط ی ــگاه ذی ــجویی دانش              دانش

 .وام ها اضافه می گردد
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چـنانچه دانشـجو بـه هـر نحوی در دوره ای از              -2تبصـره 
تحصـیل از وام اسـتفاده نـنماید، مـدت مذکور جزو دوره             

 محسوب خواهد شد و از باقیمانده مدت 9مـندرج در ماده     
 .دوره می تواند، استفاده نماید

 انواع و میزان وام: فصل سوم

 :وام تحصیلی) 10ماده

دانشـجویان هـر دانشگاه یا      % 60م تحصـیلی بـه      وا) الـف 
 ماه در سال از   10آمـوزش عالـی حداکثر به مدت         مؤسسـه 

 :شروع سال تحصیلی به میزان زیر تعلق خواهد گرفت

 6 کـه در نیمسـال تابستان حداقل         دانشـجویانی  -تبصـره 
واحـد درسـی اختـیار مـی نمایند می توانند به مدت دو ماه               

             الــف، از وام تحصــیلی عــالوه بــرمدت معیــن در بــند    
 . بهره مند گردند

 . ریال000/100دانشجویان مجرد ماهیانه حداکثر ) ب

دانشـجویان متأهل مرد که همسرشان دانشجو یا شاغل         ) ج
 . ریال000/150نباشد ماهیانه حداکثر 

ــجو   ) د ــان دانش ــه همسرش ــرد ک ــتأهل م ــجویان م            دانش
ق تأهل، به هر یک از      درصـورت عـدم دریافت ح     باشـند،   

/000زوجیـن جداگانـه وام تحصیلی مجردی،ماهیانه حداکثر         
 . ریال100

 . ریال000/100هل زن ماهیانه حداکثر متأدانشجویان ) هـ

 5000دانشـجویان مـتأهل مرد ماهیانه به ازای هر فرزند           ) و
 ).حداکثر سه فرزند(ریال 

        وام تحصــیلی بــرای دانشــجویان ممــتاز و نمونــه    ) ز
دانشـگاه هـا درصـورت درخواسـت حداکثر تا سه برابر با             
ــابل    ــجویان ق ــاه دانش ــندوق رف ــت ص ــخیص ریاس           تش

 .افزایش می باشد

 فوت،  شـهادت،   علـت   بـه   کـه   زن    دانشـجویان  -تبصـره 
متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل      ازکارافتادگـی همسـریا   

اوالد   حقند از توان می  قانونی  ومدارک دارنـد بـا ارائه اسناد     
 .نیز بهره مند گردند

 :وام مسکن) 11ماده

دانشجویان که در محل    % 50وام مسـکن به حداکثر      ) الـف 
 دانشجویی  سـکونت خـانواده نـبوده و یـا در خوابگاه های           

ــکونت ــته   س ــند  نداش ــبر  باش ــه معت ــاره نام ــه و اج                ارائ
ــند ــه نمای ــیزان  ب ــر  م ــرای زی ــدت  ب ــاه12 م ــال  م             درس

 :می شود  پرداخت 

       تعــداد دانشــجویان بهــره مــند از خوابگــاه      -تبصــره
       کـل دانشـجویان هـر دانشگاه      % 50دانشـجویی از سـهمیه      

 .کسر می شود

 . ریال000/100 دانشجویان مرد ماهیانه حداکثر )ب

دانشـجویان مـتأهل مـرد کـه همسرشان شاغل نباشند           ) ج
 . ریال000/200حداکثر ماهیانه 

ــتأ ) د ــجویان م ــجو   دانش ــان دانش ــه همسرش ــرد ک           هل م
             باشــند، در صــورت عــدم دریافــت حــق تــأهل، بــه هــر

ــردی     ــکن مجـ ــه وام مسـ ــن جداگانـ ــک از زوجیـ               یـ
 .پرداخت می شود

که دور از همسر در     خواهـران دانشجوی متأهل      -1تبصـره 
ند می توانند از وام مسکن      ر زندگی می کن   شهرسـتان های دو   

 .دانشجویان مجرد استفاده نمایند

دانشـجویان زن کـه به علت شهادت، فوت، از           -2تبصـره 
کارافتادگـی همسر و یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل          
دارند با ارائه اسناد و مدارک قانونی می توانند از وام مسکن            

 .بهره مند گردندمتأهلی 

 : ضروریوام ازدواج و) 12ماده

ــف ــأهل  ) ال ــیل ت ــن تحص ــه در حی ــجویانی ک ــه دانش            ب
اختـیار نمایـند بـه پیشـنهاد معاونت دانشجوئی و فرهنگی            

لی و موافقت رئیس    دانشـگاه هـا و مؤسسـات آمـوزش عا         
ـ    ا مقام مجاز از طرف ایشان وام ازدواج        دانشگاه،مؤسسـه ی

 .تعلق می گیرد

ــثر ) ب ــه حداکـ ــیجه % 5بـ ــه در نتـ ــجویانی کـ               دانشـ
                رویدادهـــا بـــا مشـــکل مالـــی مواجـــه مـــی شـــوند 
               بـــه پیشـــنهاد معاونـــت دانشـــجویی و فرهنگـــی     
دانشـگاه هـا و مؤسسـات آمـوزش عالی و موافقت رئیس             
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دانشـگاه، مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان وام ضروری           
 .تعلق می گیرد

         ازدواج  نــیزوام   دکــتری دوره  بورســیه  بــه دانشــجویان) ج
 .می گیرد  تعلق

سـقف وام ضروری برای تهیه پایان نامه دوره کارشناسی          ) د
 ریـال و دکـتری تخصصی غیر بورسیه         000/000/1ارشـد   

 . ریال می باشد000/000/2

ـ  سقف وام ازدواج برای هر یک از دانشجویان حداکثر         ) هـ
 . ریال می باشد000/000/5

ــ) و ــه  وام ضـ ــتاز و نمونـ ــجویان ممـ ــه دانشـ          روری بـ
ــه    ــا س ــثر ت ــت حداک ــورت درخواس ــا درص ــگاه ه               دانش
           برابــر بــا تشــخیص ریاســت صــندوق رفــاه دانشــجویان 

 .قابل افزایش می باشد

 :ودیعه مسکن) 13ماده

بـه مـنظور کمـک بـه دانشـجویان مـتأهل مقاطع مختلف              
ت ودیعه مسکن طبق جدول     تحصـیلی فاقد خوابگاه پرداخ    

. زیـر، در مقـابل ارائه اجاره نامه رسمی تعلق خواهد گرفت           
اطالعـات این دسته از دانشجویان می باید در فرم مشخص           

ــیاز از طــریق              سیســتم  شــده بــه همــراه مــدارک مــورد ن
  ایــن وام جــزء  مــیزان. گــردد  صــندوق ارســال بــهجــامع 

ــای  ــی ه ــجو  بده ــوب دانش ــردید  محس ــاید گ ــی ب             ه و م
ــه    ــا ب ــور یکج ــع، بط ــان مقط ــیل در هم ــان تحص           درپای

 .تأدیه گردد  صندوق رفاه

 شهر مقطع )ریال(مبلغ ودیعه 

 تهران کاردانی و کارشناسی 000/000/6

 تهران تحصیالت تکمیلی 000/000/15
 

 پنج شهر بزرگ کاردانی و کارشناسی 000/500/5

 پنج شهر بزرگ ت تکمیلیتحصیال 000/000/12
 

 سایر شهرها کاردانی و کارشناسی 000/500/4

 سایر شهرها تحصیالت تکمیلی 000/000/10

-تبریز -اهواز -اصفهان:از بارتند بزرگ  ع   شهر  پنج :تذکـر 
 .مشهد و شیراز

 :وام بیمه دانشجویی) 14ماده

کلـیه دانشـجویان درصـورت تمـایل مـی توانند در مدت             
 درمانی مانند مقررات مربوط به کارکنان       تحصـیل از بـیمه    

ــیمه بــرای        ــف حــق ب ــتفاده نمایــند، نص ــت اس              دول
از دانشـجویان واجـد شـرایط بـه عنوان وام           % 20حداکـثر   

ضـروری محسـوب و بـه مـیزان بدهی دانشجویان افزوده            
 .خواهد شد

 

 : )روزانه و شبانه(وام ضروری دانشجویان مبتکر) 15ماده

ان مبتکر که حائز شرایط دریافت وام شده و به         بـه دانشجوی  
تائـید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، دبیرخانه          

 یا معاونت   جشـنواره خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی      
 ریال  000/000/10پژوهشـی دانشـگاه رسیده حداکثر مبلغ        

 .وام پرداخت می شود
 

     :شیتسهیالت رفاهی دانشجویان قهرمان ورز    ) 16مـاده 
به دانشجویان قهرمان ورزشی که نفرات اول تا سوم با تائید         
اداره کـل تربیـت بدنـی دانشـگاه یا اداره کل تربیت بدنی            
وزارت متـبوع، حائـز شرایط شناخته می شوند وام ضروری           

 :به شرح زیر پرداخت می شود

مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو برابر سقف        ) الـف 
 .مجاز وام ضروری

 ناپیوسته،و  پیوسته ارشد کارشناسی و  کارشناسـی   مقـاطع ) ب
سقف مجاز   برابر سه تخصصی،  دکترای  و  دکـترای حرفه ای   

 .وام ضروری
 

 :وام یا کمک هزینه  موارد خاص) 17ماده

ــوانح و    ــده در ســ ــه دیــ ــجویان حادثــ ــه دانشــ                 بــ
ــادفات،  ــاص و   تصـ ــای خـ ــیماری هـ ــه بـ ــتال بـ                  مبـ

ــنه ــخیص      پرهزی ــه تش ــه ب ــابه ک ــوارد مش ــایر م                  و س
                 حداکــثر  صــندوق رفــاه و تائــید وی باشــد     رئــیس

 هزیـنه قابل     ریـال وام یـا کمـک       000/000/20تـا سـقف     
 .پرداخت می باشد 

 

پرداخـت وام به دانشجویان خسارت دیده در        ) 18مـاده 
 توابعزلزله شهرستان بم و 
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     بـه دانشـجویانی که هنگام وقوع زلزله شهرستان بم در           
شاغل   عالی بم  آمـوزش     مؤسسـات  و یکـی از دانشـگاه هـا      

 :به تحصیل بوده

 برابر سقف مجاز برای     5 یـک نوبت وام ضروری سه تا         )1
 .کلیه مقاطع تحصیلی پرداخت می شود

                   بــه دانشــجویان مــتأهل کلــیه مقــاطع تحصــیلی     ) 2
           کــه مســکن اجــراه ای در اختــیار دارنــد حداکــثر ســقف
              ودیعـــه مســـکن دانشـــجویان دوره هـــای تحصـــیالت

 .تکمیلی پرداخت می شود

بـه دانشـجویان دوره شـبانه و پـیام نـور یک نوبت وام               ) 3
 .ضروری تا سه برابر مجاز پرداخت می شود

 
 

 سایر مقررات :فصل چهارم

 مشـخص شود دانشجوئی اطالعات      نانچه چـ  )19مـاده 
وام درج نموده    به درخواست  خالف واقع در فرم های مربوط     

است، وام او قطع و یا برحسب مورد عالوه بر آن، دانشجو            

به بازپرداخت کلیه دریافت های پیشین به طور یکجا         موظف  
 .خواهد بود) براساس فرم تعهد(قبل از فراغت از تحصیل 

دانشجویان به  لویت ها و نیازهای     تشخیص او ) 20مـاده 
هـر یـک از وام ها و کمک های مذکور با توجه به ضوابط               

آمـوزش عالـی است و   مـربوط، بـا دانشـگاه یـا مؤسسـه           
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در اجرای این ضوابط          
مسئول بوده و صندوق رفاه دانشجویان برحسن اجرای این         

 .آئین نامه نظارت کامل خواهد داشت

 آئیــن نامــه  ایــن  اجرائــی   هــایدســتورالعمل) 21مــاده
خواهد  ابالغدانشگاه      به و  تهیه  صندوق    مورد، توسط  حسب 

 13 بند و    22 ماده،   21 فصل،   4این آئین نامه مشتمل بر      .شـد 
/19،  21/3/76،  25/3/74تبصره و یک تذکر در تاریخ های        

ویب  به تص  2/3/83 و   25/4/82،  30/3/80،  26/5/79،  3/78
هـیأت امـناء صـندوق رفـاه دانشجویان رسیده و از تاریخ             

 .تصویب قابل اجرا است

  مهندسیمهندسیدانشکده دانشکده 
  

 
 
 
 
 
 

 دانشکده مهندسیساختمان نمایی از 
 

 43 با ایجاد آموزشکده فنی در رشته کارهای عمومی ساختمان، در مقطع کاردانی با               1366-67     دانشـکده مهندسـی در سال       
پیوتر، کامبه دنبال آن در رشته های کاردانی        . و هیأت علمی تمام وقت فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود           نفـر عضـ    2دانشـجو و    

 .دانشجو نمود و نقشه برداری اقدام به پذیرش ، معماری، مکانیک)الکترونیک و قدرت(برقعمران، کارشناسی، معماری،)قدرت(برق

در سال  .  ارشد می باشد   کارشناسی و   شته در مقاطع کاردانی، کارشناسی     ر 11 گروه و    6     هـم اکـنون دانشکده مهندسی دارای        
 . دانشجو در این دانشکده مشغول به تحصیل بوده اند1000 تعداد 82-83تحصیلی 

       :امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی عبارتنداز. نفر می باشد47     تعداد اعضای هیأت علمی این دانشکده 

کتابخانه تحصیلی دانشکده متصل به اینترنت        مرتبط با رشته های      نرم افزارهای   مجهز به   کامپیوتری  سایته؛ آزمایشـگا  21
 .دانشکده

 مدیریت
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 رئیس دانشکده 

  دکتر وحید رشتچی:نام

 )الکترونیک( دکتری برق :رشته و مدرک تحصیلی

 ℡+98241 -5152413 :تلفن℡

 +98241-5283204 :فکس

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  معاون آموزشی

  دکتر علی اکبر پیرمحمدی:نام

 )سیاالت( دکتری مکانیک :رشته و مدرک تحصیلی

 ℡ 5152508 :تلفن ℡
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  معاون پژوهشی

 مهندس علی آذرپیوند :نام

ق لیسانس مهندسی کامپیوتر فو :رشـته و مـدرک تحصـیلی      
 )نرم افزار(

 ℡ 5152493 :تلفن℡
 

 

 :گروه های آموزشی

روه گ اولین گروه آموزشی دانشکده مهندسی       :گروه عمران 
 نفر در مقطع    43پذیرش   با   1366بـود که در سال      عمـران   

 با  1370ل  تا اینکه در سا   . شـروع به فعالیت نمود    کاردانـی   
 کارشناسی، رشته   راه اندازی رشته مهندسی عمران در مقطع      

 فعالیت آموزشی   1374کارهـای عمومی ساختمان در سال       

 نفر دانشجو به    169هم اکنون تعداد    . خـود را مـتوقف نمود     
در حال حاضر   . شـرح جدول زیر در حال فعالیت می باشد        

 .مدیر گروه عمران آقای مهندس محرم نبی لو می باشد
 

 نام رشته و مقطع دوره تعداد دانشجو

 )عمران(کارشناسی عمران  روزانه 154

 )سازه(کارشناسی ارشد عمران  روزانه 10

 )سازه( عمران  ارشدکارشناسی شبانه 5

169   
 

 در گرایش   1371گروه آموزشی برق در سال      : گـروه بـرق   
  در گرایش  1374در سال   . شروع به فعالیت نمود   ) قـدرت (
 در گرایش مخابرات فعالیت     1382و در سال    ) ونـیک الکتر(

در حال حاضر مدیر گروه برق      . خود را گسترش داده است    
  .زلفخانی می باشد... آقای مهندس حبیب ا

 :تعداد دانشجویان این گروه به شرح زیر می باشد

  نام رشته  مقطع دوره تعداد دانشجو

 کارشناسی روزانه 278

 نهروزا 7

 شبانه 4
 کارشناسی ارشد

 برق

 

 در مقطع   1372 این گروه آموزشی در سال       :گـروه معماری  
 با پذیرش   1381در سال   . کاردانـی شـروع به فعالیت نمود      

دانشـجو در مقطـع کارشناسـی ناپیوسته ادامه فعالیت داده           
در حـال حاضـر مدیر گروه معماری آقای مهندس          . اسـت 

 .شهرام جمشیدی می باشد

 :معماری به شرح زیر می باشدتعداد دانشجویان گروه 
 

 گروه معماری

 نام رشته و مقطع دوره تعداد دانشجو

 کاردانی معماری روزانه 55

 کاردانی معماری شبانه 32

 کارشناسی ناپیوسته معماری شبانه 13
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  معماری ناپیوستهکارشناسی روزانه 49
 

 در مقطع 1374 این گروه آموزشی در سال      :گـروه مکانیک  
 با پذیرش   1381شروع به فعالیت نمود و در سال        کاردانـی   

. دانشجو نمود دانشجو در مقطع کارشناسی اقدام به پذیرش        
در حـال حاضـر مدیـر گـروه مکانیک آقای دکتر داورپناه             

 .می باشد

 :تعداد دانشجویان گروه مکانیک به شرح جدول زیر می باشد

 مکانیکگروه 

 نام رشته و مقطع دوره تعداد دانشجو

 مکانیکدانی کار روزانه 37

 کانیککاردانی م شبانه 37

 کانیککارشناسی م روزانه 77
 

ــرداری  ــرداری :گــروه نقشــه ب ــه ب ــی نقش ــروه آموزش               گ
         بـــا پذیـــرش دانشـــجو در دو مقطـــع 1378در ســـال 

در حال . کارشناسـی و کاردانـی شـروع بـه فعالیـت نمود      
مهندس غالمرضا  حاضـر مدیـر گـروه نقشـه برداری آقای           

 .جودکی می باشد

ــه     ــرداری ب ــه ب ــروه نقش ــجویان گ ــداد دانش ــرح تع                  ش
 :جدول زیر می باشد

 

 نقشه برداریگروه 

 نام رشته و مقطع دوره تعداد دانشجو

 نقشه برداریکاردانی  شبانه 46

 نقشه برداریکاردانی  روزانه 33

 نقشه برداریکارشناسی  روزانه 56

                گـــروه آموزشـــی کامپـــیوتر در  :امپـــیوترگـــروه ک
          در مقطــع کاردانــی و در گــرایش نــرم افــزار1375ســال 

ــال    ــود و در س ــت نم ــه فعالی ــروع ب ــع1381ش                در مقط
                  در . کارشناسـی ناپیوسـته اقـدام بـه پذیرش دانشجو نمود          

مهــندس داود حـال حاضــر مدیـر گــروه کامپـیوتر آقــای    
 .محمدپور زنجانی می باشد

ــدول    ــرح ج ــه ش ــیوتر ب ــروه کامپ ــجویان گ ــداد دانش                تع
 .زیر می باشد

 کامپیوترگروه 

 نام رشته و مقطع دوره تعداد دانشجو

 کامپیوترکاردانی  روزانه 82

 کاردانی کامپیوتر شبانه 40

 کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر روزانه 35
 
 

 :ی مربوط به کتابخانه دانشکده مهندساطالعات

  :بخش های کتابخانه 

 مرجع) 3نشریات )2امانت ) 1

 
 
 
 
 
 
 

 :تعداد کتب کتابخانه 

  جلد1764؛ التین  جلد6760کتب فارسی 

 :بخش نشریات 
 . عنوان می باشد46تعداد نشریات اشتراکی 

 :تعداد پرسنل 

اس کتابداری و از تعداد دو نفر کادر کتابخانه یک نفر کارشن 
 .یک نفر دارای مدرک فوق دیپلم می باشد

 :سیستم رده بندی مجموعه 

( برطبق رده بندی کتابخانه کنگره امریکا     رده بـندی مجموعه   
LC (می باشد. 

 

 اطالعات مربوط به مرکز کامپیوتر

 : دانشکده مهندسی

 P3 یا P4 کامپیوتر 26سایت عمومی؛ ) 1

 P4 کامپیوتر 5؛  سایت اینترنت کارشناسی)2

 P3 یا P4 کامپیوتر 13 سایت گروه کامپیوتر؛ )3

 
 
 
 
 
 
 

  کامپیوتر7 سایت برنامه نویسی؛ )4
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  P4 کامپیوتر 5 سایت پروژه؛ )5

 P3 کامپیوتر 1 سایت اینترنت کارشناسی ارشد؛ )6

  یک دستگاهHP6L چاپگر لیزری

  یک دستگاهEpson چاپگر لیزری
               LQ-1170 

 
 

 لیست کارگاه ها و آزمایشگاه های

 :دانشکده مهندسی
 

 برقگروه  -الف

 1 آزمایشگاه اندازه گیری و مدار

 2 آزمایشگاه ماشین و فشار قوی

 3 آزمایشگاه مدار مخابراتی

آزمایشگاه الکترونیک و تکنیک پالس و : آزمایشگاه آنالوگ شامل
 آزمایشگاه کنترل

4 

 آزمایشگاه میکروپروسور، آزمایشگاه:  دیجیتال شاملآزمایشگاه
  معماری کامپیوترآزمایشگاهمدار منطقی، 

5 

 6 اتاق پروژه

 7 کارگاه عمومی برق
 
 

 : گروه کامپیوتر-ب
 

 1 مهندسی نرم افزارآزمایشگاه 

 2  معماری کامپیوترآزمایشگاه

 3 پایگاه داده هاآزمایشگاه 

 4 مدارهای منطقیآزمایشگاه 

 5 م عامل شبکهکارگاه سیسست

 6 کارگاه کامپیوتر

 7 اتاق پروژه
 
 

  گروه عمران-ج
 

 1 مکانیک خاکآزمایشگاه 

 2 تکنولوژی بتنآزمایشگاه 

 3 مصالح ساختمانیآزمایشگاه 

 4 هیدرولیکآزمایشگاه 

 5 مقاومت مصالح آزمایشگاه

 6 سایت کامپیوتر کارشناسی ارشد عمران

 7 آزمایشگاه قیر و آسفالت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  گروه معماری-د
 

 1 3و2و1آتلیه های طراحی و نقشه کشی 

 2 کارگاه ماکت سازی

 3 کارگاه نجاری

 4 کارگاه عکاسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  گروه مکانیک-هـ
 

 1 )در حال تجهیز(ترمودینامیک آزمایشگاه 

 2 مقاومت مصالح آزمایشگاه 

 3 )هیزدر حال تج(سیاالت آزمایشگاه 

 4 دینامیک ماشین و ارتعاشاتآزمایشگاه 

 5 )در حال تجهیز(علم مواد آزمایشگاه 

 6 )در حال تجهیز(انتقال حرارت آزمایشگاه 

 7 کارگاه ماشین ابزار

 8 کارگاه جوشکاری و فلزکاری

 9 کارگاه ریخته گری 

 10 کارگاه اتومکانیک

 11 کارگاه سیستم های اندازه گیری
 
 

 : نقشه برداری گروه-و
 

 1 آتلیه  فتوگرامتری

 2 آتلیه کارتوگرافی

 3 کارگاه میکروژئودزی

 GPS 4کارگاه 

 5 کارگاه تعمیر و نگهداری
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 6 کارگاه نقشه برداری
 
 

 دانشکده کشاورزی
 
 
 
 
 
 
 

 نمایی از ساختمان دانشکده کشاورزی
 
 در دو رشـته تحصیلی مدیریت کشاورزی و مدیریت          1354-55     دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه زنجـان در سـال تحصـیلی              

متعاقب .  نفر عضو هیأت علمی تمام وقت فعالیت آموزشی خود را شروع کرد6 نفر دانشجو و 63دامـپروری در سطح لیسانس با      
در سال . آن رشـته هـای تـرویج و آمـوزش کشـاورزی، باغبانـی، گیاهپزشکی، خاکشناسی و پرورش زنبور عسل دایر گردیدند       

 . نیز رشته علوم دامی در مقطع کارشناسی ارشد با پذیرش دانشجو فعالیت آموزشی خود را شروع کرد1376-77تحصیلی 

 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد          13 گروه آموزشی و     7     هم اکنون دانشکده کشاورزی دارای      
تعداد اعضای هیأت . دانشجو در این دانشکده مشغول به تحصیل بوده اند     نفر   972 تعداد   82-83در سـال تحصـیلی      . مـی باشـد   

آزمایشگاه و کارگاه   -: امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی عبارتند از       .  نفـر مـی باشـند      45علمـی ایـن دانشـکده       
  کتابخانه-نترنت سایت کامپیوتری مجهز به نرم افزارهای مرتبط با رشته های تحصیلی و متصل به شبکه ای-آموزشی

 مدیریت
 

 رئیس دانشکده 

  دکتر جالل صبا:نام

 دکتری مهندسی کشاورزی :رشته و مدرک تحصیلی
 )زراعت و اصالح نباتات(

 ℡+98241 -5152348 :تلفن℡

 +98241-5283203 :فکس

 
 

 
  معاون آموزشی

  دکتر مصطفی معماریان:نام

  دکتری دامپروری:و مدرک تحصیلیرشته 

 ℡ 5152645 :تلفن ℡
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  معاون پژوهشی

 دکتر علی حق نظری :نام

دکــتری مهندســی کشــاورزی  :رشــته و مــدرک تحصــیلی
 )زراعت و اصالح نباتات(

 ℡ 5152465 :تلفن℡
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 :گروه های آموزشی
 

این گروه آموزشی در سال     :ح نباتات گـروه زراعت و اصال    
 و تحـت عنوان مدیریت کشاورزی شروع به فعالیت          1354
هم اکنون این گروه آموزشی در سه گرایش زراعت،         . نمـود 

ــی و    ــع کارشناس ــنولوژی و در دو مقط ــالح و بیوتک اص
در حال حاضر   . ارشد مشغول به فعالیت می باشد      کارشناسی
 .باشد دکتربزرگزاده می قایآ نباتات اصالح وزراعت مدیر گروه

 :تعداد دانشجویان گروه به شرح زیر می باشد

تعداد 
 دانشجو

  نام رشته  مقطع دوره

 زراعت و اصالح نباتات کارشناسی روزانه  80

 روزانه 22

 شبانه 30
 زراعت کارشناسی

 روزانه 23

 شبانه 22
 اصالح کارشناسی

 اصالح نباتات کارشناسی ارشد روزانه 5

 بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد روزانه 5

 1354  ایـن گـروه آموزشـی در سال           :گـروه علـوم دامـی     
شـروع بـه فعالیـت نمـود و هم اکنون در سه گرایش علوم               
دامی، ژنتیک و اصالح نژاد و تغذیه در دو مقطع کارشناسی 

در حال  . و کارشناسـی ارشـد مشـغول به فعالیت می باشد          
وم دامــی آقــای دکــتر مرادپاشــا حاضــر مدیــر گــروه علــ
 .اسکندری نسب می باشد

 :تعداد دانشجویان این گروه به شرح زیر می باشد

تعداد 
 دانشجو

  نام رشته  مقطع دوره

 روزانه 118

 شبانه 26
 علوم دامی کارشناسی

 روزانه 12

 شبانه 2
 کارشناسی ارشد

 علوم دامی

 )ژنتیک و اصالح نژاد(

 روزانه 10

 شبانه 2
 کارشناسی ارشد

 علوم دامی

 )تغذیه(

 این گروه آموزشی در     :گروه ترویج و آموزش کشاورزی    
 شـروع بـه فعالیت نموده است هم اکنون تعداد     1371سـال   

 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی و در دوره روزانه در           116
 در حال حاضر مدیر     .این رشته مشغول به تحصیل می باشند      

اورزی آقای مهندس ابراهیم    گـروه تـرویج و آمـوزش کش       
 .شمسایی می باشند

 شروع به   1371 این گروه آموزشی در سال     :گـروه باغبانـی   
دانشجودر مقطع   نفر 1189 تعداد   هم اکنون . است نموده فعالیت

 نفر در دوره    45روزانه و     نفردر دوره  114تعداد که   کارشناسی
 حاضر  درحال. باشند رشته مشغول به تحصیل می     در این  شبانه

 .ربیعی می باشد مدیر گروه باغبانی، اقای مهندس ولی

 1376 سال    موزشی در  ایـن گـروه آ     :گـروه گیاهپزشـکی   
  نفر 103شـروع بـه فعالیـت نمـوده اسـت هم اکنون تعداد              

دانشجو در مقطع کارشناسی و در دوره روزانه در این رشته 
 در حال حاضر مدیر گروه    .مشـغول بـه تحصـیل می باشند       

 .ای دکتر مرتضی موحدی فاضل می باشدگیاهپزشکی، آق

 شروع  1378این گروه آموزشی در سال      : گـروه خاکشناسی  
در حــال حاضــر مدیــر گــروه . بـه فعالیــت نمــوده اســت 

 .خاکشناسی، آقای دکتر احمد گلچین می باشد

 :تعداد دانشجویان گروه به شرح زیر می باشد

  نام رشته  مقطع دوره تعداد دانشجو

 روزانه  121

 شبانه 42
 سیکارشنا

 کارشناسی ارشد شبانه 6

 خاکشناسی

 1381 ایـن گـروه آموزشـی در سال          :گـروه زنـبورداری   
 نفر  44هم اکنون تعداد    . شـروع بـه فعالیـت نمـوده اسـت         

دانشـجو در مقطع کاردانی و در دوره روزانه در این رشته            
 .مشغول به تحصیل می باشند

 کارگاه ها و آزمایشگاه های موجود

 ه زراعت و اصالح نباتاتگرو

 1 آزمایشگاه زراعت و فیزیولوژی

 2 آزمایشگاه گیاه شناسی

 3 آزمایشگاه ژنتیک و اصالح نباتات

 4 آزمایشگاه آبیاری

 5 کارگاه ماشین آالت

 گروه علوم دامی

 1 آزمایشگاه تغذیه

 2 آزمایشگاه میکروبیولوژی
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 3 آزمایشگاه فرآورده های دامی

 4 شریح و فیزیولوژی دامآزمایشگاه ت

 گروه ترویج و آموزش کشاورزی

 1 اتاق تکنولوژی آموزشی

 گروه باغبانی

 1 1آزمایشگاه شماره 

 2 2آزمایشگاه شماره 

 3 گلخانه

 گروه خاکشناسی

 1 1آزمایشگاه شماره 

 2 2آزمایشگاه شماره 

 گروه زنبور عسل

 1 آزمایشگاه زنبورداری

 2 کارگاه زنبورداری

  گیاهپزشکیگروه

 1 آزمایشگاه حشره شناسی و آفات

 2 آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی

 3 گلخانه

 معرفی مرکز اطالع رسانی کتابخانه دانشکده کشاورزی

      ایجـاد مراکـز اطـالع رسـانی و توسـعه کـتابخانه ها          
. ای از رشد فکری و فرهنگی جامعه محسوب می شود          نشانه

اسخگویی به نیازهایی همچون    مراکـز اطـالع رسانی برای پ      
نـیازهای مطالعاتی، اطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی بنا شده         

بـا توجـه بـه توسعه و جهانی شدن سریع اینترنت و             . انـد 
فـناوری هـای وابسـته، عرصۀ تأمل و درنگ را برای افراد             
هـرچه تنگتر نموده و تصمیم گیری های سریع با استفاده از          

اتی جدید را ضرورت بیشتری     ابـزارهای ارتباطـی و اطالع     
کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان     . بخشیده است 

نیز در پی ایجاد مرکز اطالع رسانی در این کتابخانه برآمده           
 :که ذیالً به معرفی اجمالی این مرکز می پردازیم 

 
 
 
 
 
 

 امکان استفاده از     -2 .امکانات مناسب ارتباط با اینترنت     -1
ــال ــای اط ــته پایگاهه ــانی گسس            .(Off – Line)ع رس

ــته  ا  -3 ــی پیوس ــای اطالعات ــتفاده از پایگاهه ــان اس          مک
(On – Line). 4-   آمـوزش زبـان انگلیسی با استفاده از 

 :سی دی های آموزشی زیر 

            Follow me مجموعـــه  -Head wayمجموعـــه 
ــیلم هــای  -Learn to speak Englishمجموعــه   ف

 آموزشی زبان انگلیسی

  :Off – Lineمعرفی بانکهای اطالعاتی 
1 Agricula 2000-1970 کشاورزی 
2 Agris 2000-1975 کشاورزی 
3 CAB 2000-1972 کشاورزی 
ها و  فهرست پایان نامه گنجینه 4

 مقاالت علمی
2000 

5 Britanica 2002 دایره المعارف عمومی 
 

 :نحوه استفاده از امکانات 
این بخش   محترم می توانند از امکانات     دانشـجویان  لـیه ک -1

 کـاوش اطالعـات به صورت حضوری        -2.اسـتفاده کنـند   
 کاوش اطالعات حضوری با تعیین      -3.امکـان پذیـر اسـت     

     . وقـت قبلـی و هماهنگی مسئول کتابخانه امکانپذیر است         
 سـاعت کـار بخـش اطـالع رسـانی کتابخانه دانشکده             -4

 30/15 صبح لغایت    8 تا چهارشنبه    کشـاورزی از روز شنبه    
 .بعدازظهر می باشد

 کتابخانه دانشکده کشاورزی

    کـتابخانه دانشـکده کشـاورزی دانشگاه زنجان در سال          
 به بهره برداری رسید و هم اکنون این کتابخانه دارای           1379
در .  کـتاب فارسـی می باشد      9562 کـتاب التیـن و       1176

 25ت فارسی قسـمت نشـریات و مجـالت، اشـتراک مجال      
کتابخانه دانشکده  .  مجله می باشد   2مجلـه و مجالت التین      

 8کشـاورزی از روز شـنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت             
 بعدازظهر پاسخگوی نیاز دانشجویان     30/15صـبح لغایـت     

تابخانه محترم می باشد که این دانشجویان با عضویت در ک         
میز امانت   لمسئو به عضویت کارت دانشکده کشاورزی و ارائه   

 .بگیرند امانت به  هفته2بمدت  کتاب2حداکثرتوانند می کتابخانه
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      شـایان ذکـر است که کتابخانه دانشکده دارای سایت          
نیز می باشد که در سال       رسانی کامپـیوتری و قسمت اطالع    

بخش اطالع رسانی کتابخانه    .  بـه بهـره برداری رسید      1383
 دی هـای آمـوزش زبان       شـامل اینترنـت، نوارهـا و سـی        

 و  Agriousانگلیسـی و همچنیـن سـی دی هـای اطالعاتی            
Agricula           مـی باشـد که دانشجویان دانشکده می توانند هر

 صبح لغایت   8وجمعه از ساعت     پنجشنبه روز به جز روزهای   
 .نمایند ستفاده اقسمت از این مربوطه مسئول با هماهنگی 30/15

و بخش اطالع رسانی کتابخانه           با امید به آنکه کتابخانه      
بـا توسعه کمی و کیفی هرچه بیشتر بتواند در رفع نیازهای            

 .اطالعاتی دانشجویان عزیز گامی بس مؤثرتر بردارد

 سایت کامپیوتری دانشکده کشاورزی

سایت کامپیوتری کارشناسی برای استفاده دانشجویان مقطع       
دایر  ساعته   12 کامپیوتر بطور    10کارشناسی کشاورزی با    

این مرکز تمام سعی و تالش خود را جهت اطالع            .میباشد
رسانی و انجام فعالیتهای علمی دانشجویان کارشناسی با          

 On Lineوصل کردن کامپیوترها به اینترنت که همیشه          
این مرکز مجهز به یک پرینتر        .می باشند بکار می گیرد      

لیزری ، یک پرینتر رنگی، یک اسکنر برای اسکن تصاویر و           
یتر برای رایت سی دی است ،که همگی در اختیار               را

 .دانشجویان محترم کارشناسی می باشد

 

 
 
 
 
 
 

سـایت کامپـیوتری دانشـجویان کارشناسی ارشد دانشکده         
 دستگاه کامپیوتر با پردازنده     10کشـاورزی زنجان مجهز به      

 ساعته  حداکثر تالش خود را برای        24  بطور    4 پنتیوم   2/4
  دانشـجویان کارشناسـی ارشد       تحقـیق و اطـالع رسـانی      

کشاورزی  و اعضاء  محترم هیئت علمی در محیطی آرام و            
اتصال . کامالً علمی همجوار با سالن مطالعه  ارائه می دهد          

  بوده و از طریق خطوط فیبر  On Lineبه اینترنت همیشه
این مرکز با   . نـوری بـه کامپیوترهای سایت وصل می باشد        

ثابت و متصل     (internal دارا بـودن یـک سی دی رایتر       
با   ( external، یک سی دی رایتر      ) به یکی از کامپیوترها   

، یک پرینتر لیزری سیاه و سفید و یک         ) قابلیـت جابجایـی   
اسـکنر خدمـات رایگان  رایت سی دی و پشتیبان گیری از           
اطالعـات ،پرینت و اسکن تصاویر را در اختیار دانشجویان          

بل ذکر است که سی دی      قا. کارشناسـی ارشـد مـی گذارد      
هـای آمـوزش زبان برای آموزش زبان از طریق هدست و            
ــروف     ــی مع ــانک اطالعات ــای ب ــی دی ه ــن س همچنی

CAB,Agris,Agricola,Beast  ــرای  در Search  ب
هـای معتـبر جهانـی کشاورزی در حافظه تعدادی از            مقالـه 

.کامپــــــیوترها ذخــــــیره شــــــده اســــــت   

 
 

  دانشکده علومدانشکده علوم
 
 
 
 
 
 

  دانشکده علومنمایی از ساختمان
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 نفر دانشجو   32 با افتتاح رشته شیمی محض در سطح لیسانس و           1369-70دانشـکده علوم دانشگاه زنجان در سال تحصیلی              
به دنبال آن در رشته های دبیری شیمی، دبیری فیزیک،          .  نفـر عضو هیأت علمی تمام وقت فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود             6و  

سـی، زیست شناسی و همچنین رشته های شیمی محض، ریاضی محض و فیزیک به صورت روزانه و                  دبـیری ریاضـی، زمیـن شنا      
 در   رشته شیمی  1373در سال   . شـبانه، ریاضی کاربردی و شیمی کاربردی برای مقاطع لیسانس مبادرت به پذیرش دانشجو نمود              

ارشناسی ارشد فعالیت آموزشی خود را در        ریاضی با پذیرش دانشجو در مقطع ک        رشته   1380 رشته فیزیک؛ در سال      1379سـال   
 .شیمی نمود دکتری رشته دانشجو در مقطع  مبادرت به پذیرش1381 همینطور در سال ،سطح تحصیالت تکمیلی آغاز نمودند

 رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا          18 گـروه آموزشـی و       5     هـم اکـنون دانشـکده علـوم دارای          
تعداد اعضای هیأت   .  نفر دانشجو در این دانشکده مشغول به تحصیل بوده اند          1065 تعداد   82-83در سـال تحصیلی     . مـی باشـد   

 آزمایشگاه و   30-:      امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم عبارتند از       .  نفر می باشند   50  بـیش از   علمـی ایـن دانشـکده     
کامپیوتر دانشکده مجهز به نرم افزارهای مرتبط با رشته های تحصیلی           سایت   -موزه تاریخ طبیعی دانشگاه زنجان    -کارگاه آموزشی 

 .کتابخانه–دانشکده و متصل به اینترنت 

 مدیریت
 

 رئیس دانشکده 

 میرزاپور...  دکتر فرض ا:نام

  دکتری ریاضی:رشته و مدرک تحصیلی

 ℡+98241 -5152355 :تلفن℡

 +98241-5283203 :فکس
 

 
 

  معاون آموزشی

 مجید ادیب دکتر :نام

 ریاضی دکتری :رشته و مدرک تحصیلی

 ℡ 5152530 :تلفن ℡
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  معاون پژوهشی

 حسن حسینی منفرد دکتر :نام

 شیمی دکتری :رشته و مدرک تحصیلی

 ℡ 5152576 :تلفن℡

 گروه های آموزشی

 با پذیرش   1369ل   این گروه آموزشی در سا     :گـروه شیمی  
دانشـجو در مقطع کارشناسی شیمی محض فعالیت خود را          

 بـا پذیرش دانشجو در مقطع       1373در سـال    . آغـاز نمـود   
 شیمیکارشناسـی ارشـد گرایش های تجزیه، آلی، معدنی و         

 در  1380فـیزیک فعالیـت خـود را گسترش داد و در سال             
مقطـع دکـتری در گـرایش شـیمی معدنی اقدام به پذیرش             

 در گرایش شیمی کاربردی و      1381در سال   . و نمود دانشـج 
 در مقطع دکترا در     1382در مقطـع کارشناسـی و در سـال          

هم اکنون  . گرایش شیمی آلی اقدام به پذیرش دانشجو نمود       
 .مدیر گروه شیمی، آقای دکتر ناصر داللی می باشد

 : این گروه به شرح زیر می باشدتعداد دانشجویان

  نام رشته  مقطع دوره تعداد دانشجو

 روزانه  138

 نیمه حضوری 40
 شیمی محض کارشناسی

 روزانه 39

 شبانه 50
 شیمی کاربردی کارشناسی
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 روزانه 11

 شبانه 4
 شیمی آلی کارشناسی ارشد

 شیمی آلی دکتری روزانه 3

 شیمی معدنی کارشناسی ارشد روزانه 2

 شیمی معدنی دکتری روزانه 4

 روزانه 2

 شبانه 2
 شیمی فیزیک سی ارشدکارشنا

 شیمی تجزیه کارشناسی ارشد روزانه 7

 با پذیرش   1370این گروه آموزشی در سال      : گروه فیزیک 
. دانشـجو در رشته دبیری فیزیک فعالیت خود را آغاز نمود          

ــیزیک محــض و در مقطــع  1373در ســال  ــرایش ف  در گ
 در گرایش فیزیک حالت جامد و 1379کارشناسی، در سال 

 در رشـته فیزیک مقطع کارشناسی ارشد با         1379ر سـال    د
پذیـرش دانشجو به فعالیت خود ادامه داده است و در حال         

 ماده  در گرایش های فیزیک هسته ای، اپتیک و لیزر،        حاضـر   
 فـیزیک نجـوم و فـیزیک ذرات بنیادی دانشجوی           چگـال، 

 این گروه،   در حال حاضر مدیر   .ارشد می پذیرد  کارشناسـی   
 .یب کاکاوند می باشدآقای دکتر ط

 :تعداد دانشجویان این گروه به شرح زیر می باشد

  نام رشته  مقطع دوره تعداد دانشجو

 روزانه  138

 نیمه حضوری 40
 فیزیک محض کارشناسی

 روزانه 72

 شبانه 43
 فیزیک حالت جامد کارشناسی

 روزانه 19

 شبانه 5
 کارشناسی ارشد

 فیزیک

 )درگرایش مختلف(

 1370ایـن گروه آموزشی در سال       : روه زمیـن شناسـی    گـ 
 نفر  126هم اکنون تعداد    . اقـدام بـه پذیـرش دانشجو نمود       

دانشجو در مقطع کارشناسی و در دوره روزانه در این رشته 
درضمن این گروه در آینده    . مشـغول بـه تحصیل می باشند      

نـزدیک مـبادرت بـه پذیـرش دانشجوی کارشناسی ارشد           
حـال حاضر مدیر گروه،آقای دکتر علی       در  . خواهـد نمـود   

 .حاج ابوالفتح می باشد

 و در 1372 ایـن گـروه آموزشـی در سال          :گـروه ریاضـی   
مقطع کارشناسی و گرایش محض اقدام به پذیرش دانشجو         

 با پذیرش دانشجو در گرایش کاربردی 1379در سال . نمود

 1381و در همان سال در مقطع کارشناسی ارشد و در سال            
رشناسـی ارشد گرایش کاربردی اقدام به پذیرش        مقطـع کا  

هم اکنون مدیر این گروه آقای دکتر مسعود      . دانشـجو نمـود   
 .آرین نژاد می باشد

 :تعداد دانشجویان این گروه به شرح زیر می باشد

  نام رشته  مقطع دوره تعداد دانشجو

 ریاضی محض کارشناسی  روزانه 93

 روزانه 81

 شبانه  45
 ریاضی کاربردی کارشناسی

 ریاضی محض کارشناسی ارشد روزانه 12

 روزانه 7

 شبانه 1
 ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد

 آموزش معلمان کارشناسی  52

 و  1381این گروه آموزشی در سال      : گروه زیست شناسی  
در مقطع کارشناسی شروع به فعالیت نموده است هم اکنون          

اسی زیست شناسی    نفـر دانشجو در مقطع کارشن      52تعـداد   
در حال حاضر مدیر گروه     . مشـغول بـه تحصـیل می باشند       

 .زیست شناسی آقای دکتر محمد مرادی می باشد
 

 آزمایشگاه ها

نفر کارشناس آزمایشگاه های      یک :کارشناس آزمایشگاه -
در (یـک نفـر کارشناس آزمایشگاه های جانوری          -گیاهـی 

  یک نفر تکنسین آزمایشگاه-)حال جذب

 
 
 
 
 
 

ــروه  آز- ــای گ ــگاه ه ــی مایش ــت شناس ــگاه آ: زیس زمایش
 آزمایشگاه  -کولـی و ژنتیک   زیسـت شناسـی سـلولی و مول       

 2و1جانورشناسی 

 : اطالعات مربوط به آزمایشگاه های گروه شیمی

 )آلی تخصصی دروس سرویسی وارائه(آلی شیمیآزمایشگاه ) 1

ارائه آزمایشگاه شیمی    (2و1 شـیمی تجزیه       آزمایشـگاه ) 2
 )رویسی برای گروه خاک شناسی س2و1تجزیه 
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  شیمی تجزیه دستگاهیآزمایشگاه) 3

عـالوه بر ارائه دروس شیمی       معدنـی  شـیمی  آزمایشـگاه ) 4
  سرویسی1 و عمومی 2آزمایشگاه شیمی عمومی2و1معدنی

آزمایشگاه شیمی  (ارائه دروس   :  شیمی فیزیک  آزمایشگاه) 5
 ) سرویسی1آزمایشگاه شیمی عمومی (و ) 2و1فیزیک 

جهت ( تحقیقاتـی شـیمی تجـزیه و معدنی          زمایشـگاه آ) 6
 )شیمی ارشد، دکتری وتمرین پژوهش کارشناسی دانشجویان

ــگاه) 7 ــی    آزمایشـ ــیمی آلـ ــی شـ ــت (تحقیقاتـ            جهـ
 )دانشجویان ارشد و دکتری

جهت دانشجویان  ( تحقیقاتـی شیمی فیزیک      آزمایشـگاه ) 8
 )ارشد و دکتری شیمی فیزیک و آلی

 

 ط به آزمایشگاه های گروه فیزیک اطالعات مربو 

 گروه سرویسی   25ارائه(1آزمایشـگاه فـیزیک پایـه        )1
 گروه آزمایشگاهی اختصاصی دانشجویان     2آزمایشگاهی و   

 ).فیزیک در هر ترم

 گروه سرویسی   20ارائه(2آزمایشـگاه فـیزیک پایـه       ) 2
 . ) در هر ترمآزمایشگاهی

 . 3آزمایشگاه فیزیک پایه ) 3

 .اه فیزیک جدیدآزمایشگ) 4

 .آزمایشگاه فیزیک اپتیک و لیزر )5

ارائه آزمایشگاه  (آزمایشگاه پیشرفته اتمی و مولکولی      ) 6
بـرای دانشجویان کارشناسی ارشد و محل انجام پروژه های          

 ).ینه اپتیک و لیزرمکارشناسی ارشد در ز

ارائه فیزیک هسته ای    (آزمایشـگاه فـیزیک هسـته ای        ) 7
 ).انجام پروژه های دانشجوئیکارشناسی و محل 

 .آزمایشگاه فیزیک حالت جامد )8
 

 اطالعات مربوط به آزمایشگاه های گروه زمین شناسی

ــگاه   ــکوپی آزمایشـ ــگاه میکروسـ    XRDآزمایشـ
 .کانی شناسی و سنگ شناسی) ولوژی شناسی پترکانی (

 .ایشگاه رسوب شناسی و فسیل شناسیآزم

 .یکآزمایشگاه فتوژئولوژی و تکتون

 ).پتروگرافی (کروسکوپی تحقیقاتی آزمایشگاه می

 .اطع نازک سنگی با تجهیزات مربوطهکارگاه تهیه مق

 .هیه مقاطع صیقلی با کلیه تجهیزاتکارگاه ت

 سایت دانشکده علوم

 :امکانات موجود

 اتاق  4 مترمربع و دارای     965/103  فضایی حدود     -1 
 نشکده علوم  دا1واقع در طبقه همکف ساختمان شماره 

 دسـتگاه کامپـیوتر دارای نـرم افزارهای     21 تعـداد    -2 
 کاربردی

 ایسـتگاه کـاری برای کار با اینترنت و          5  تعـداد     -3 
Check Mail 

امکانات مناسب جهت ارتباط با اینترنت و کاوش         -4 
 ...اطالعات و

 on-lineامکان استفاده از پایگاه های اطالع رسانی -5 

 off-lineتفاده از پایگاه های اطالع رسانی امکان اس -6  

 :چگونگی استفاده از امکانات

کلیه دانشجویان روزانه، شبانه، نیمه حضوری و اعضای         
هـیأت علمـی دانشـکده می توانند از این امکانات استفاده             

 :به صورت زیر. نمایند

 سـایت کامپـیوتر دانشـکده علـوم روزهـای شنبه تا             -1
 شب  7:30 صـبح الـی      8 سـاعت    پـنج شـنبه هـر هفـته از        

 از   کارشناسی ارشد  مخصـوص دانشـجویان کارشناسـی و      
 شــب 12 و در شــرایطی تــا 10 شــب الــی 7:30ســاعت 

 .مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده می باشد

ـ جمعه ها سایت مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد        2
 .و نیمه حضوری دانشکده می باشد

به اساتید و   منحصراً  کامپیوتر  یک هفته  در تمام روزهای   -3
 )بااولویت اساتید.(دارد ارشداختصاص کارشناسیدانشجویان 

 موزه تاریخ طبیعی

ذخائر طبیعی و فرهنگی هر کشور،           شـناخت و بررسـی    
نیازمـند مطالعـات و تحقـیقات علمی بسیار است، این کار            
بـدون توجـه به جمع آوری نمونه ها و آماده سازی علمی و              

ـ  ه همه جانبه آنها، امکان پذیر نیست، از اینرو موزه های           مطالع
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    هدف تأسیس می شوند که به جمع آوری،         طبیعی با این   تاریخ
 .آماده سازی و شناسائی و نگهداری این ذخائر بپردازند

     بـا در نظـر گرفتـن اهـداف فـوق، مـوزه تاریخ طبیعی             
تمان فنی  دانشگاه زنجان در منتهی الیه دانشگاه در محل ساخ        

این موزه از چهار بخش مردم شناسی،       . قدیم دایر شده است   
زمین شناسی، گیاه شناسی و جانورشناسی تشکیل شده و در          
حـال حاضـر قسـمت هـای مـردم شناسـی، زمیـن شناسی،               

 .گیاه شناسی فعال می باشد

 
 
 
 
 
 

  مدیر موزه -دکتر یوسف قدیمی
 

گ ها،  نمونـه های مختلف سن    :      در بخـش زمیـن شناسـی      
کانـی هـا و فسـیل هـا نگهداری شده و سنگواره های متعدد             

مـربوط بـه دوران هـای مخـتلف زمین شناسی طبقه بندی و              
 .نگهداری می گردد

نمونه هائی از گیاهان داروئی و      :      در بخـش گـیاه شناسی     
نـیز گـیاهان خشـک شده، جهت آشنایی بازدیدکنندگان با           

 .گونه های مختلف گیاهی موجود است

 
 
 
 
 
 
 
 

از آنجائیکه شناخت ابزار سنتی     :      در بخـش مردم شناسی    
پایـه مطالعـات فرهنگـی جامعه است؛ لذا با جمع آوری و             

 توان بازدیدکنندگان را نگهـداری ایـن ابزار، تا اندازه ای می     
. و آداب و روسـم اقـوام مخـتلف آشـنا کرد            بـا فرهـنگ   

 

  دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی
 
 
 
 
 
 

 انشکده علوم انسانینمایی از ساختمان د
 

گروه  1371در سال   . شدد گروه زبان و ادبیات فارسی تأسیس         با ایجا  1370     دانشـکده علـوم انسانی دانشگاه زنجان در سال          
) 1383(در سال های بعد گروه های آموزشی دیگری ایجاد گردید به طوری که در حال حاضر                 سپس  .  آن اضافه شد   جغرافیا نیز به  

) 1383(در حال حاضر    . تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد          رشته   11آموزشی و    گروه   8دارای  
 دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل می باشند و تعداد                1150در ایـن دانشـکده بـالغ بر         

 7عبارتند از کتابخانه تخصصی علوم انسانی، سه سایت رایانه، انشکده اجزاء و تجهیزات د.  نفر هستند46علمی آن اعضای هیأت  
 مسئولمعاونت آموزشی، معاونت پژوهشی و       ،آزمایشـگاه و کارگاه مربوط به گروه ها از لحاظ اداری نیز شامل ریاست دانشکده              

 .اداری و مالی می باشد

 مدیریت
 

 رئیس دانشکده 

 دکتر حمید جاللیان :نام

برنامه ریزی ( دکتری جغرافیا :تحصیلیرشته و مدرک 
 )ناحیه ای و روستایی
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 ℡+98241 -5152299 :تلفن℡

 +98241-5283201 :فکس

 jalalian@mail.znu.ac.ir: ایمیل
 

 
  معاون آموزشی

  دکتر محسن کالنتری:نام

            دکتری جغرافیا :رشته و مدرک تحصیلی
 )شهریبرنامه ریزی (

 ℡+98241 -5152406 :تلفن℡

 +98241-5283201 :فکس

 mohsenkalantari@yahoo.com: ایمیل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  معاون پژوهشی

  دکتر عبدالحسین سرامی:نام

  دکتری زبان و ادبیات فارسی:رشته و مدرک تحصیلی

 ℡+98241 -5152291 :تلفن℡

 +98241-5283201 :فکس
 

 زشیی آموگروه ها

     اولین گروه آموزشی دانشکده علوم انسانی گروه زبان و         
 دانشجو  33 با پذیرش    1370ادبیات فارسی بود که در سال       

سپس گروه  . در مقطـع کارشناسـی شـروع بـه کـار کـرد            
 . راه اندازی شد1371جغرافیای انسانی در سال 

الهیات اسالمی  :      ایجـاد بقـیه گروه ها به این ترتیب بود         
، حسابداری  1378، تربیت بدنی    1378 فلسفه اسالمی    1373
 .1382 زبان انگلیسی 1382، روانشناسی 1379

     گـروه های حسابداری و تربیت بدنی در مقطع کاردانی          
بقـیه گروه ها در مقطع کارشناسی و دو         . فعالیـت مـی کنـند     

گـروه جغرافیا و ادبیات فارسی عالوه بر مقطع کارشناسی،          
گروه جغرافیا خود . رشد نیز فعالیت دارند  مقطع کارشناسی ا  

 گــرایش جغرافــیای شــهری، روســتایی و -در ســه رشــته
در تمام  . جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی فعالیت دارد      

ی آموزش ها ایـن دوران، دانشـکده علـوم انسـانی عالوه بر            
مـوزش های شبانه و نیمه حضوری نیز        در بخـش آ   روزانـه،   

ال حاضر آموزش های آزاد و      در ح . فعالیـت داشـته اسـت     
تنظـیم قـرارداد با سازمان های مختلف یکی از فعالیت ها و             
اهـداف مهـم آن در کـنار فعالیت های آموزشی و پژوهشی             

 .است) رایگان(دولتی 

  گروه زبان و ادبیات فارسی

  گروه آموزشی   اولین ،     گـروه زبـان و ادبـیات فارسـی        
 راه اندازی   1370سال   که در     می باشد  دانشـکده علوم انسانی   

 برای رشته دبیری زبان و ادبیات       یاندر ابـتدا دانشجو   . شـد 
که بعدها هدف تربیت دبیر ادبیات      پذیرفته می شدند    فارسی  

 و پذیرش دانشجو صرفاً     هفارسـی از برنامه گروه حذف شد      
در سال  . بـرای ادامـه تحصیل در این رشته صورت گرفت         

بـیات فارسـی با    دوره کارشناسـی ارشـد زبـان و اد    1381
پذیرش دانشجوی دکتری   . پذیـرش چهار دانشجو آغاز شد     

این گروه در حال    .  آینده است   های در ایـن رشـته از برنامه      
موزش های عمومی، در بخش آموزش های       حاضر عالوه بر آ   

 .نیز فعالیت می کندنیمه حضوری 

  گروهمدیریت

  دکتر محمود درگاهی:نام

 ان و ادبیات فارسی دکتری زب:رشته و مدرک تحصیلی

 :تعداد دانشجویان این گروه به شرح زیر می باشد
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  نام رشته  مقطع دوره تعداد دانشجو

 روزانه 123

 شبانه 20

 نیمه حضوری 31

 زبان و ادبیات فارسی کارشناسی

 روزانه 8

 شبانه 3
 زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد

 

  گروه جغرافیا

 نفر  32 با پذیرش تعداد     1371 در سال         گـروه جغرافـیا   
دانشـجو در مقطـع کارشناسـی در رشته جغرافیای انسانی           

بعدها با جذب کادر علمی و ایجاد کارگاه        . آغاز به کار کرد   
 و هم اکنون در سه      هحـوزه فعالیـت ایـن گروه گسترده شد        

در مقطع کارشناسی شامل جغرافیای     رشته گرایش تحصیلی    
یی و جغرافـیای طبیعی فعالیت      شـهری، جغرافـیای روسـتا     

عـالوه بر این در دو گرایش جغرافیای شهری و          . مـی کـند   
 دارای مقطــع )گــرایش اقلــیم شناســی(جغرافــیای طبیعــی 
گـروه جغرافیا نیز عالوه بر      . مـی باشـد   کارشناسـی ارشـد     

ــوزش آفعالیــت در  ــهم ــای روزان ــوزش ه ، در بخــش آم
 .فعالیت می کندنیمه حضوری 

 عضو هیأت   14یـن گـروه با داشتن            در حـال حاضـر ا     
ایانه و کارگاه نقشه کشی، یک سایت ر      آزمایشگاه   4علمـی،   

و کارشناسی   مقاطع کارشناسی نفر دانشجودر  500و بیش از    
 .ارشد بزرگ ترین گروه دانشکده علوم انسانی است

  گروهمدیریت

 بهروز محمدی یگانه دکتر :نام

 )ه ریزی روستاییبرنام(جغرافیا دکتری:تحصیلی درک ومرشته

 :تعداد دانشجویان این گروه به شرح زیر می باشد

  نام رشته  مقطع دوره تعداد دانشجو

 روزانه 132

 نیمه حضوری 37
 جغرافیای شهری کارشناسی

 جغرافیای طبیعی کارشناسی روزانه 70

 روزانه 139

 نیمه حضوری 31
 جغرافیای روستایی کارشناسی

 روزانه 7

 شبانه 1
 کارشناسی ارشد

جغرافیای  
 یزی شهریبرنامه ر

 

  تجهیزات و کارگاه های گروه جغرافیاتجهیزات و کارگاه های گروه جغرافیا

 کارگاه جغرافیای شهری

  تهران- شهری زنجان4000/1 عکس های هوایی -1

  آئینه ای، منشوری، جیبیی استریوسکوپ ها-2

  شهری زنجان2000/1 و 500/1 نقشه های -3

  دستگاه هاشورزن-4

 
 
 
 
 

 یای روستاییکارگاه جغراف

 استان زنجان، قزوین، همدان  55000/1هوایی  های  عکس-1

  تصاویر ماهواره ای استان زنجان-2

  کشور100000/1 و 25000/1، 5000/1 نقشه های -3

ــنجش از دور  ــگاه س ــبدیل  -1: آزمایش ــتگاه ت ،         CP2 دس
متر،   پانـتوگراف، پالنـی    -3،     پالنـو اریوگـراف نـوری      -2

 های هوایی یر ماهواره ای و عکساوکوروی متر، تص

 دسـتگاه شـیکر و ترازوی       -1: کارگـاه جغرافـیای طبیعـی     
  کولیکس-GPS ،4 دستگاه های -3،   مولینه-2، دیجیتالی

 دسـتگاه رایانـه با نرم افزارهای        GIS :  4سـایت تخصصـی     
 ...)، اتوکد و GIS(تخصصی 

ی  دسـتگاه رایانـه مجهـز به نرم افزارها   10 : سـایت رایانـه     
 تخصصی و عمومی

  گروه تربیت بدنی

  گروهمدیریت

  آزاد  احمد دکتر:نام

  دکتری تربیت بدنی:رشته و مدرک تحصیلی

 نفر در دوره روزانه و در       60تعـداد دانشـجویان این رشته       
 .مقطع کاردانی می باشد

 با حاضر حال در بدنی تربیـت  گـروه  ایـنکه  توضـیح      
 تعدادی و وقت امتم علمی هیأت عضـو  نفـر  سـه  داشـتن 
 تدریس تخصصی، کالس های  اداره بر عالوه مدعو، مدرس



  ))ویژه نامه آغاز سال تحصیلیویژه نامه آغاز سال تحصیلی((       شماره هشتم شماره هشتم--شریه خبری فرهنگی دانشگاه زنجانشریه خبری فرهنگی دانشگاه زنجاننن                              خبریخبری  رویدادرویداد
  

 

 44

 سطح در را دو و یک بدنی تربیت عمومی درسی واحدهای
 . دارد عهده به ها رشته تمام برای دانشگاه

 

 ))بدنی تربیت آزمایشگاه از کوتاه گزارشی((

 علوم دانشکده در بدنی تربیت رشـته  تأسـیس  از پـس      
 و جدی تالش با بدنی تربیت گروه ،1378 لسا در انسـانی 
 در و نمود آزمایشگاه تجهیز و امکانات تهیه به اقدام فراوان
 دانشگاه مسئوالن حمایت و گروه مدیر باتالش 1383 سـال 

 ورزش سالن جنـب  در مذکـور،  آزمایشـگاه  دانشـکده،  و
 .شد افتتاح دانشگاه مرکزی

 :است شده واحد،طراحی دو در آزمایشگاه این

 :انسانی مطالعات واحد -1

 بررسی و مطالعه به بخش سه در انسانی مطالعات واحد     
 .می پردازد عادی افراد و ورزشکاران جسمانی مهم های توانایی

 سنجش-1 شامل بدنی، قابلیت های  سـنجش  بخـش ) الـف 
 سنجش-2.   جسمانی آمادگی در دخیل بدنی قابلیـت های  
 .سالمتی و تندرستی در دخیل بدنی قابلیت های

 
 
 
 
 
   اسکلتی وضعیت سنجش-1 شامل پیکرسـنجی،  بخـش )ب
4    بدنی ترکیب سنجش-3   جلدی زیر چربی سنجش-2
 .مفاصل حرکتی دامنه سنجش-

 و اعضا اندام ها،  موالژهای از متشـکل : موالژهـا  بخـش )ج
 .بدن مفاصل

 حیوانی مطالعات واحد -2

 در. است هآزمایشگا توسعه دوم برنامه جزء واحد، این     
 فعالیت هنگام که جانورانی از برخی آزمایشگاه ها،  نوع این

 تحت می دهند،  بروز خود از انسان مشابه واکنش های  بدنی،
 پس .می گیرند  قرار ویژه غذایی رژیم یا فعالیتی برنامه یـک 

 به آمده، وجود به تغییرات شکافی، کالبد و برنامه انجـام  از

 به آن، نتایج و گرفته رقرا مطالعـه  و بررسـی  مـورد  دقـت 
 .می یابد تعمیم انسان،

 :بدنی تربیت آزمایشگاه در موجود تجهیزات

 نــیروی ســنجش دســتگاه شــامل) نیروســنج (دینامــتر 
 .دست عضالت نیروی سنجش دستگاه و پا عضالت

 سرعت دستگاه، این: عکـس العمـل    سـنجش  دسـتگاه  
 دستگاه کارایی توان و پا و دست عضـالت  عکـس العمـل   

 .می سنجد را اعصاب رکزیم

 .فرد جابجایی سرعت سنجش دستگاه 

ــتگاه  ــنجش دس ــاع س ــان پرشــی ارتف ــنجش  (انس           س
 )پا بی هوا زی توان

 .شکم عضالت سنجش دستگاه 

 .پرش ها کیفیت سنجش برای پرش تخته 

 .ریپایدا میزان سنجش دستگاه 

                 و  بـــرای انـــدازه گـــیری ضـــخامتدســـتگاه کالیـــبر، 
 .زیرجلدی چربی میزان

ــتگاه  ــب  دس ــنجش ترکی ــدن س ــنجنده: ب ــیزان س            م
 .بدن آب و کل چربی

 .پیکری انحرافات سنجش برای آنترویومتری، دستگاه 

 مفاصل حرکتـی  دامـنه  انـدازه گـیری    بـرای  گونیامـتر،  
 .مختلف

 :موالژها

 موالژ دست عضالت موالژ تـنه  عضـالت  مـوالژ  
 موالژ مفاصل کلیه عضـالت  مـوالژ  قلـب  تعضـال 

    خون گردش عضالت مـوالژ  تـنفس  دسـتگاه  عضـالت 
 موالژ مغز عضالت موالژ  کـبد  عضـالت  مـوالژ  

 پا عضالت موالژ معده عضالت

 که آزمایشگاه برای شده خریداری تجهیزات از بخشی
 :است نشده ترخیص گمرک از هنوز

 حداکثر اندازه  گیری  ) فال برای) نوارِگردان (تردمـیل  -1
  عروق و قلب آمادگی میزان سنجش) ب مصـرفی  اکسـیژن 

  قلبی بیماران توان بخشی) ج
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 اندازه گیری  برای) الف) کارسنج دوچرخه(ارگومـتر  -2
 و قلب آمادگی میزان سنجش)ب مصرفی اکسیژن حداکـثر 
 بی هوازی  آستانه مـیزان  تعییـن  و انـدازه گـیری   ) ج عـروق 

 قلبی ارانبیم  توانبخشی)د

 خون الکتیک اسید اندازه  گیری   برای) الف  الکتومتر -3
 بی هوازی آستانه  تعیین)ب   تمرین مختلف شرایط در

 فلسفهگروه 
 

  گروهمدیریت

  دکتر سحر کاوندی :نام

 اسالمی دکتری فلسفه :رشته و مدرک تحصیلی

 :این گروه به شرح زیر می باشددانشجویان  تعداد

  نام رشته  طعمق دوره تعداد دانشجو

 روزانه 85

 نیمه حضوری 31
 فلسفه وحکمت اسالمی کارشناسی

      

  زبان انگلیسیگروه
 

  گروهمدیریت

 حسام الدین آل یاسین :نام

 دانشجوی دکتری زبان انگلیسی :رشته و مدرک تحصیلی

 :تعداد دانشجویان این گروه به شرح زیر می باشد

  نام رشته  مقطع دوره عداد دانشجوت

 روزانه 24

 نیمه حضوری 31
 مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی

     ایـن گـروه دارای یـک البـراتوار زبان می باشد که به              
 .دانشجویان این رشته سرویس می دهد

  معارف اسالمیگروه
 

 مدیریت

 اسماعیل چنگیزی دکتر :نام

 الهیات و معارف اسالمی دکتری :رشته و مدرک تحصیلی

 :تعداد دانشجویان این گروه به شرح زیر می باشد

تعداد 
 دانشجو

  نام رشته  مقطع دوره

 کاردانی شبانه 27
الهیات ومعارف اسالمی گرایش 
 تاریخ فرهنگ وتمدن ملل اسالمی

     ضمناً این گروه مسئولیت برنامه ریزی دروس عمومی را         
 .در سطح دانشگاه برعهده دارد

   روان شناسیگروه
 

  گروهمدیریت

  دکتر غالمحسین انتصار فومنی :نام

  دکتری روانشناسی:رشته و مدرک تحصیلی

 نفر در دوره روزانه و در       32تعـداد دانشـجویان این رشته       
 ایـن گروه در رشته        .مقطـع کارشناسـی ارشـد مـی باشـد         

 . دانشجو پذیرفته است83راهنمایی و مشاوره نیز از مهر 

 آزمایشگاه روان شناسی 

  بـا همـت مدیـر گـروه روان شناسی در ابتدای تابستان                
 با خرید تعداد زیادی از دستگاهها، ابزار و تست های           1383

ــروه   ــی و جســمی، آزمایشــگاه گ ســنجش ســالمت روان
 .روان شناسی پایه گذاری شد

 آغاز  83     فعالیت این آزمایشگاه از ابتدای سال تحصیلی        
 آزمایشگاه به قرار    دستگاه های موجود در این    . خواهـد شـد   

 :زیر است

  دستگاه الکتروشوک

  دستگاه بیوفیدبک دمای بدن

  دستگاه مترونوم

 همراه با سیستم الکترونیک) V( دستگاه لرزش سنج 

  دستگاه زمان سنجش واکنشت اتوماتیک

  دستگاه  سنجش حافظه و سرعت یادگیری

  دستگاه تعارض نگار

 ه با سیستم الکترونیک دستگاه ترسیم در آینه همرا

  دستگاه سنجش سرعت انگشتان در تایپ

  دستگاه ترکیب رنگ ها

  اندازه گیری خطای ادراکی و مولرالیر

  خط کش تخمین فاصله

ــه                  ــاس دو نقطـــ ــی احســـ ــیس ارزیابـــ  کولـــ
POINT AESTHEIOSMETER 
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 ماز2 - دستگاه ماز همراه با سیستم الکترونیک

  سنج سنگینی
 BIMANMAL  PEG  BOARD 
 STEROGNISE  BOARD  AND  TEST 
 PURDUE  PEG  BOARD 
 OCONNER  FINGER 

  کرنومتر

  خطای جنبشی دمور

  انواع مختلف تست های روان شناسی

  حسابداریگروه
 

  گروهمدیریت

 علی منصوری دکتر :نام

  تحقیق در عملیات- مدیریت:رشته و مدرک تحصیلی

 :اد دانشجویان این گروه به شرح زیر می باشدتعد

  نام رشته  مقطع دوره تعداد دانشجو

 روزانه 84

 نیمه حضوری 47
 حسابداری کاردانی

 :فرهنگیانهای ه دور

 طـی توافقی که با اداره آموزش و پرورش          1382در سـال    
اسـتان زنجـان بـه عمـل آمـد، دوره هایی به شرح زیر در                

 : برگزار گردید)کده علوم انسانیدانش (دانشگاه زنجان

 :تعداد دانشجویان این گروه به شرح زیر می باشد

تعداد 
 دانشجو

  نام رشته  مقطع دوره

 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی آموزش معلمان 22

 مطالعات اجتماعی کارشناسی آموزش معلمان 37

 آموزش دینی و عربی کارشناسی آموزش معلمان 20
 

 شکده علوم انسانیکتابخانه دان
 همزمان با افتتاح    1370     هسـته اصـلی کتابخانه در سال        

رشـته دبـیری زبـان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی            
 رشته تحصیلی   11و در حال حاضر بیش از       شـکل گرفـت     

در مقاطع مختلف کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد را        
تب فارسی،  این کتابخانه با فراهم آوری ک     . سـرویس می دهد   

عربـی و التیـن و مجـالت فارسـی و ساماندهی آنها طبق              
اســتانداردها و ضــوابط بیــن المللــی پاســخگوی نــیازهای 

اطالعاتـی اعضـاء هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان         
 ضمناً این   .مقـاطع مخـتلف تحصـیلی دانشـگاه مـی باشد          

 .کتابخانه دارای بخش مرجع مستقل می باشد

ه علوم انسانی با احتساب کتب فارسی،            مجموعه کتابخان 
 جلد  20000عربـی و التیـن و کتـب فهرسـت شده تقریباً             

 جلد برای امانت    14000مـی باشد که از این تعداد بیش از          
 جلـد نیز کتب و اسناد مرجع می باشد و           3000و  ) مخـزن (

 نســخه از کتــب خــریداری شــده در حــال 3000تعــداد 
 .کدگذاری و قفسه بندی می باشد

ـ  ش های کتابخانه علوم انسانی در پنج بخش طراحی شده   بخ
 :در قالب سه بخش فعال می باشدکه در حال حاضر 

  بخش خدمات فنی و اطالع رسانی)الف

 که به کلید و قلب کتابخانه هم شهرت              در ایـن بخـش    
دارد مـنابع اطالعاتی طبق استاندارد و ضوابط بین المللی به           

نه مرکــزی بــا همکــاری روش سیســتم کــنگره در کــتابخا
 .کارشناس کتابخانه ساماندهی و آماده سازی می شود

 :اهم فعالیت ها در این بخش عبارتند از

 ، هدف اساسی بخش فهرست نویسی     :فهرست نویسی )1
ثبـت، رده بندی و آماده سازی منابع اطالعاتی کتابخانه است         

تابخانه که طبق طرح جامع کتابخانه مرکزی و با همکاری ک         
ـ  ال حاضر امکان جستجو از     در ح . زی صورت می گیرد   مرک

 که در کتابخانه مرکزی     ییطـریق بـرگه دانهـا و کامپیوترها       
 .می باشد امکان پذیر استمستقر 

 
 
 
 
 
 
 
 

یکی از فعالیت های دیگر این بخش       : ورود اطالعـات  ) 2
ــات      ــنابع اطالع ــه م ــربوط ب ــات م ــودن اطالع وارد نم

سیستم رایانه ای انجام     فهرست نویسی شده می باشد که طبق      
 .می گردند و اطالعات بعد از ورود تصحیح نیز شده
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یکی از وظایف این بخش وارد کردن       :  بار کدگذاری  )3
اطالعـات بـار کـد کتابها و بار کدگذاری آنها می باشد که              

 .مقدمات انجام این مورد در آینده فراهم خواهد شد

شده است      بخش اطالع رسانی هم در این بخش متمرکز         
کـه فعالیـت هـای خـود را در آینده به صورت فعال شروع               

  .خواهد کرد

 ):مخزن( بخش امانت )ب

 خدمات در بخش امانت به صورت قفسه بسته ،طبق آئین نامه 
صـورت مـی گـیرد یعنـی اینکه مراجعان به قفسه کتاب ها              

ـ دسترسـی ندار   د و بایسـتی از برگه دان یا کامپیوتر کتاب          ن
 .دن جستجو نمایمورد نظر خود را

  :آئین نامه بخش امانت به قرار زیر می باشد
کــتابخانه علــوم انســانی فقــط دانشــجویان، اســتادان و  )1

 . را عضو می کنددانشکده علوم انسانیکارمندان 

بـه دانشجویان دیگر دانشکده ها با ارائه کارت عضویت          ) 2
ویژه که توسط کتابخانه مرکزی صادر می شود کتاب امانت          

 .ه می شودداد

مهلـت امانـت بـرای مراجعیـن طـبق آئین نامه کتابخانه             ) 3
 .مشخص و درصورت لزوم تمدید خواهد شد

مـراجعان بـاید مشخصـات کـتاب مورد نظر خود را از             )4
طـریق بـرگه دان هـای موجود و یا کامپیوتر که در کتابخانه              
مرکـزی مسـتقر می باشد جستجو و مشخصات کتاب را به            

 .تحویل دهندمتصدی میز امانت 

مـراجعان برای امانت کتاب باید دو کارت زرد و سفید            ) 5
کتاب را پر کرده و در صورتی که بخواهند         در جیب پاکت    

در محـل کـتابخانه مطالعه نمایند کارت عضویت یا کارت           
 .دانشجوئی را گرو بگذارند

دانشـجویان پـس از فراغـت از تحصیل بایستی کارت           ) 6
ه حسـاب به این دانشکده      عضـویت خـود را بـرای تسـوی        

 .تحویل نمایند) بخش امانت(

 :بخش مرجع و نشریات) پ

ایـن بخـش بـه صـورت مستقیم و با           دانشـجویان در         
مـراجعه بـه قفسـه مـی توانند کتاب مورد نظر خود را پیدا               

منابع این بخش در داخل کتابخانه مورد استفاده قرار         . کنـند 
شود مگر برای کپی     و بـه هیچ وجه امانت داده نمی          گرفـته 

نمـودن در قـبال ارائه کارت عضویت کتابخانه دانشکده و           
بــرای ســایر دانشــجویان دانشــگاه در قــبال ارائــه کــارت 

 .عضویت ویژه کتابخانه مرکزی امکان پذیر است

     الزم بـه ذکـر است که بخش نشریات هم در این بخش             
مـتمرکز مـی باشـد و بـه مراجعیـن کتابخانه خدمات ارائه              

 . نمایدمی

 :فعالیت های این بخش به شرح زیر می باشد

پاسـخگوئی بـه سؤاالت مختلف در زمینه های علمی با           ) 1
 .ز منابع موجودااستفاده 

 معرفی انواع منابع مرجع برای مراجعان و راهنمایی آنها) 2

بررسـی و ارزیابـی مجموعـه برای رفع کمبودها و تهیه     ) 3
 .منابع جدید

وری منابع اطالعاتی سفارش داده شده      پی گیری و فراهم آ    )4
 .رف گروه ها و دانشجویان جهت خریداز ط

در (سـفارش و پی گیری مجالت فارسی جهت اشتراک          ) 5
 ). عنوان نشریه اشتراک داریم80این مورد بیش از 

 ثبت شماره مجالت رسیده و آرشیو مجالت قبلی) 6
 

 سایت رایانه
 

 
 
 
 
 
 
 

 با  1379وم انسانی در سال          سـایت رایانـه دانشـکده عل      
تعداد اندکی کامپیوتر راه اندازی شد که در ادامه با افزایش           
کمـی و کیفـی فعالیـت بـه یک مرکز مجهز به کامپیوتر و               

نرم افزارهای  . دسترسـی بـه شبکه اینترنت تبدیل شده است        
                 :موجــــــود در ایــــــن ســــــایت عبارتــــــند از
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Windows,Photoshop,Office,SPSS  نـرم افزارهای 
 ...تخصصی حسابداری و

 خط  شده و به       ایـن سـایت توسـط شبکه سرویس دهی          
ساعات کار این سایت همه روزه      . اینترنـت متصل می باشد    

 عصر و در روزهای پنج شنبه و جمعه از          18 صـبح تـا      8از  
 . ظهر می باشد12 صبح الی 8ساعت 

            ســـایت جداگانـــه ای در1383     همچنیـــن در ســـال 
             گــروه جغرافــیا کــه در ســاختمان دیگــری مســـتقر     

 کامپـیوتر مجهز به     10مـی باشـد راه انـدازی شـد کـه بـا              
ــند   ــیا و نقشــه کشــی مان ــزارهای تخصصــی جغراف ــرم اف ن

Office,Spss,Automap,Arcview,MapInfo می باشد... و. 

 

 اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر
 
 
 
 
 

  مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر-منصور معصومی
 

الخصوص دانشجویان شاهدوایثارگر ، الزم می دانیم نکات ذیل را به اطالع            علی      ضمن عرض خیر مقدم به کلیه دانشجویان ،         
 :ثارگر جدیدالورود برسانیمدانشجویان شاهد و ای

 .توصیه می شود از همان ابتدا عزم خود را برای کسب علم و معرفت و فضائل اخالقی جزم نمائید-1

عنایـت داشـته باشـیدکه محـیط دانشگاه با دوره متوسطه تفاوت اساسی داشته وکوچکترین غفلت و یا جذب شدن به مسائل          -2
 .ین  راه پرافتخار باز داردحاشیه ای می تواند  شما را از پیمودن ا

در کلـیه بـرنامه هـای توجیهـی دانشگاه ، علی الخصوص در اردوی یک روزه پیش دانشگاهی ویژه دانشجویان جدیدالورود               -3
 .شاهد و ایثارگر شرکت نمائید

آنان و خانواده   اداره کـل شـاهدوایثارگر بـرای تحـت پوشش قرار دادن دانشجویان شاهد،آزاده ،جانباز و رزمنده و فرزندان                    -4
3 کپی شناسنامه، -2 معرفی نامه از بنیاد مربوطه، -1لذا درخواست می شود با به همراه داشتن . شهداء آماده تشکیل پرونده است

، به این اداره کل  واقع در ) علـی الخصوص برای دانشجویان شاهد ( مـدارک پـیش دانشـگاهی    -4 ، 3*4 دو قطعـه عکـس      -
 .اجعه فرمائیدسازمان مرکزی دانشگاه مر

 : دانشگاه زنجان با داشتن تشکلهایی چون دانشجویان  شاهدوایثارگر -5

   تدارکات و-5 روابط عمومی -4 نشریه  -3  آموزش  -2  پژوهش -1کمیته های :انجمن علمی شامل ) الف

 دو -5 فوتسال  -4ن  برادرا کوهنوردی   -3  کوهنوردی خواهران     -2 دارالقـرآن    -1: تشـکلهای فرهنگـی و ورزشـی شـامل          ) ب
 .میدانی

 توانسـته اند در جهت ارتقای سطح علمی با بهره گیری از امکانات آموزشی ، کمک آموزشی ، مشاوره علمی و فرهنگی و فوق              
 .برنامه  با استفاده از اعتبارات در نظر گرفته شده ، گامی مهم  را بردارند

 

  موفقیت و سربلندی شما دانشجویان منتهای آرزوی ماست

 به امید دیدار شما دانشجویان در
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 انشگاهی ویژه دانشجویان شاهدوایثارگر  د اردوی پیش 

 تئاتردانشکده کشاورزی آمفی در محل 30/8 ساعت16/7/83پنجشنبهدر روز 

  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبرینهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

 . بیشتر می شودهر ظرفی با ریختن چیزی در آن پر می شود جز ظرف دانش که هرچه در آن جای دهی، وسعتش

 )»205حکت «نهج البالغه(
 باال ببرید تبلیغات مذهبی بکنید، مسجد بسازید، اجتماعاً نماز بخوانید، تظاهر به نماز سـعی کنـید در دانشـگاه پـرچم اسـالم را          

 دارید، وحدت   اگر عالقه به استقالل ایران    . کنداجتماع عظیم و فشرده را ایجاد        این   تاوحدت مذهبی الزم است،     .  بکنید نخواند
 )»ره«امام خمینی (               .مذهبی داشته باشید

ی روح و دل جوان نا آلوده است و هنوز به طعم ها و گرفتاری ها              . و بی آالیشی است   محیط دانشجویی، محیط جوان و محیط پاک        
انند در محیطی که به آنها امکان داده        جوان ها می تو   . گوناگونـی کـه بسیاری از مردم دنیا به آن مبتال می شوند، دچار نشده است               

این هدایت، مشعل دین است، مشعل فکر امام است، مشعل آن روشنی است که    . مـی شـود، مشـعل هدایـت را در دست بگیرند           
 )مقام معظم رهبری(          .توانست ملت ایران را در عرصه بین المللی به صورت یک ملت بزرگ و دارای سخن نو معرفی کند

 را بـه همـه دانشـگاهیان و اصـحاب علم و اندیشه تبریک گفته و برای همه آرزوی توفیقات                     83-84غـاز سـال تحصـیلی            آ
 در تمام عرصه های زندگی موفق       یمآرزومند.یمگرامی می دار   و مقدم قبول شدگان را به دانشگاه زنجان          داشتهروزافزون الهی را    

و  در ذیل خالصه ای از تاریخچه، اهداف      . می نیز به رشد و توسعه نایل گردد        مملکت عزیز اسال   ،باشـید و بـا رشد و تعالی شما        
 .مجموعه نهاد جهت آشنایی دانشگاهیان تقدیم می گردد

 
 
 
 
 

  مدیر دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه زنجان-حجت االسالم والمسلمین یوسف فتحی

 شورای عالی انقالب فرهنگی در کلیه       1372 اسفندماه   ه مصوب راساس     نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهـبری ب               :مقدمـه 
 ملی و   -مؤمن و متعبد و ارتقای ارزش های فرهنگ دینی         گاهدانش چون ایجاد    یدانشـگاه ها و مراکز آموزش عالی با اهداف متعال         

 .انقالبی دانشجویان و اساتید و دانشگاهیان تشکیل گردید

گسترش فضای  و  ایجاد  ) 2 .هاو عالیق اسالمی دانشجویان و دانشگاهیان     هی  آگا تعمـیق     و توسـعه  )1:اهـداف 
مقابله با  ) 4.حاکمیـت بخشیدن به ارزش های اسالمی و انقالبی در سطح دانشگاه ها            ) 3.در دانشـگاه هـا    معـنوی   

 دانشگاهمحیط حمایت و هدایت فکری در )5. و افکار انحرافی و تقویت روح خود باوری در دانشگاهیانترویج عقاید

 .یوند حوزه و دانشگاهتقویت پ)7.تقویت بینش سیاسی در محیط دانشگاه)6

ـ تبی) 1:وظـایف   سخنرانی ها، بحث و مناظره و نشر        ن مسـائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی از طریق برگزاری جلسات،           ی
حضور )3 .در زمینه علوم و معارف اسالمی     اجرای برنامه های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی        )2 .مقـاالت علمـی و نظایر آن      
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انجام )4.فعـال در مـیان دانشـجویان و دانشگاهیان به منظور راهنمایی و ارشاد فکری و اخالقی و پاسخگوئی به مسائل شرعی                     
  حمایت از تشکل ها)5 . عت و برپایی مجالس و محافل مذهبیمسئولیت های روحانیت در محیط دانشگاه نظیر اقامه نماز جما

 

ــا ــالمی  و نهادهــــ ــای اســــ ــت هــــ  و حرکــــ
 .در دانشگاه  اسالمی فعالیت های تقویت  و ودانشگاهی یئدانشجو

انقالب نظارت بر رعایت موازین اسالمی و ارزش های         )6
در دانشـگاه هـا، کـانون ها و مجموعه های دانشجویی مورد             

 .حمایت نهاد

که سیاست نهاد براساس معنویات و رهنمود             از آنجائـی  
م معظـم رهبری بر این روال است که دانشجویان خود           مقـا 

بیشـترین نقـش را در کارهـای فکـری و فرهنگی دانشگاه             
داشـته باشند، در همین راستا این نهاد برای نیل به این مهم             
و جهـت مشـارکت و حضـور گسـترده دانشجویان مشتاق          

 با تشکیل کانون های مختلف و       ،فعالیت های فکری و مذهبی    
ـ      ود بستر مناسب را جهت فعالیت این قشر        متـنوع سـعی نم

 از این رو تاکنون چندین   .فرهیخـته و پـرتوان فـراهم آورد       
کـانون دانشـجویی بـا همـت و تالش بی وقفه دانشجویان             

 .تشکیل گردیده که در حال فعالیت می باشند

 :کانون قرآن و عترت بالغ

در مشخص   دانشجویی می باشد که به طور         ای      مجموعه
به انجام فعالیت های     آموزشی، پژوهشی و اجرایی      سه حوزه 

کانون . می پردازد ... فرهنگـی در زمینه قرآن و نهج البالغه و        
 نقش مؤثر و مفیدی در تعمیق و        قـرآن و عـترت مـی تواند       

از . دانشگاه ایفا نماید  در محیط   گسترش قرآن و نهج البالغه      
می توان به   فعالیـت هـای ایـن کـانون در سـال های گذشته              

ابقات کتابخوانی، کالس های تفسیر، برگزاری      برگـزاری مس  
ــی ــای فرهنگ ــی -اردوه ــا  زیارت ــخنرانی ب و جلســات س

 .موضوعات دینی اشاره کرد

 : اجتماعی شهید باهنر-فرهنگیکانون 

 اجتماعی در   -     ایـن کـانون بـرای فعالیت های فرهنگی        
محـیط دانشگاه تشکیل گردیده و می تواند خألهای موجود          

 سالم و  درخصوص انجام فعالیت های   را یط دانشگاه در محـ  
 و ضمن باال بردن     کردهپـر    اجتماعـی    -سـازنده فرهنگـی   

ــنه    ــجویان، زمی ــی دانش ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــی ه آگاه
شـبهه زدایـی از مقـوالت مناسب با نیازهای فکری روحی            

از فعالیـت های این کانون در       . دانشـجویان را فـراهم آورد     
ن به برگزاری جلسات سخنرانی در      سـال های گذشته می توا     

 ملی، انتشار نشریات علمی و      -مناسبت های مختلف انقالبی   
و پخش   مانند نشریه راه صبح، پالیز، اکسیر، رویش       فرهنگـی 

...  فرهنگی و -اردوهای زیارتی یفـیلم همراه با نقد، برگزار   
 .اشاره کرد

 :ات دانشجویی اندیشهققیمطالعات و تحکانون 

ن به منظور زمینه سازی جهت باال بردن بینش         ایـن کـانو        
ــای   ــنه ه ــردیده و در زمی سیاســی دانشــجویان تشــکیل گ

از . پژوهشـی، تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی فعالیت می کند        
فعالیـت هـای ایـن کـانون در سـال های گذشته می توان به                

، نشست های   »رک«برگزاری اردوهای فرهنگی انتشار نشریه      
 .اشاره کرد... عی ومختلف سیاسی و اجتما

 :ادبی، هنری عالمه اقبال الهوریکانون 

 و  بودهایـن کـانون متشـکل از بخـش هـای هنری و ادبی               
ن تقویت روحیه خود باوری با تأکید       سیاست های فرهنگی آ   

 انقالبی و برگزاری مراسم های      -بـر حفظ ارزش های مذهبی     
از فعالیـت های این کانون در       . دینـی و انقالبـی مـی باشـد        

ال هـای گذشته می توان به برگزاری چندین شب شعر با            سـ 
 دینی، برگزاری مسابقات کتابخوانی و      -مضـامین فرهنگـی   

 اقبال، برگزاری   مقالـه نویسـی، انتشـار نشریه ادبی و هنری         
 .اشاره کرد... اردوهای فرهنگی و

 : ارتباط با نهاد نمایندگی

همه      نهـاد نمایندگـی متعلق به همه دانشگاهیان است و        
دانشجویان عزیز و کارکنان    علمی،  هیأت  اعضـای محـترم     

گرامـی مـی توانند جهت انجام فعالیت های فرهنگی، علمی،           
سیاسـی و طـرح مشکالت به شیوه های ذیل با نهاد ارتباط             

 .داشته باشند
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ارتباط حضوری و مکاتبه ای با مسئول نهاد نمایندگی         )1
 .مقام معظم رهبری در دانشگاه

حضـوری و مکاتبه ای با مسئولین واحدهای       ارتـباط    )2
 ).واحد خواهران، برادران و مدیر اجرایی(نهاد 

 .کانون های وابسته به نهاد ارتباط حضوری با مسئولین)3

     ضمناً کتابخانه نهاد نمایندگی نیز با داشتن کتاب هایی با       
موضـوعات دینـی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از تمامی          

 .ی عضو می پذیرددانشگاهیان گرام

     در خاتمـه الزم بـه یـادآوری است که نهاد از فعالیت             
تشـکل هـا و کـانون هـای فرهنگـی دانشجویی در عرصه              
              دانشـــگاه سپاســـگزاری نمـــوده و توفـــیقات الهـــی را
ــی    ــی و فرهنگ ــی و اجتماع ــاالن سیاس ــیه فع ــرای کل           ب

یی که در جهت    آرزومـند است و همواره از کلیه فعالیت ها        
رشــد فکــری، سیاســی، اعــتقادی و دینــی دانشــجویان و 
دانشگاهیان انجام می پذیرد در حد امکان صمیمانه حمایت         

 .می نماید

 

  حراست دانشگاه زنجانحراست دانشگاه زنجان
 

 .دانشجو عضوی خوب، بسیار عزیز و مهم است، باید آنچنان که حق اوست با او رفتار کرد

 مقام معظم رهبری
 
 
 
 
 
 
 
 

  مدیر حراست -منیر عباسی
 

 با ایجاد یک محیط     واریم و امید  داشته مقدم شما را به عرصه علم و دانش گرامی           ،     ضمن خوش آمد گویی و آرزوی موفقیت      
در همین راستا و در جهت آشنایی شما        . مناسب، آرام و مطمئن زمینه رشد علمی، پژوهشی و فرهنگی را برای شما فراهم آوریم              

               سـت و همچنیـن جهـت همکـاری و تعـامل بیشـتر توجـه شـما دانشجوی عزیز را به نکاتی چند                       بـا وظـایف و اهـداف حرا       
 .جلب می نمائیم

حراسـت دانشـگاه به عنوان عیون نظام در محیط های علمی و فرهنگی نقش و وظیفه خطیر ایجاد امنیت و آرامش در جهت                         
اساتید و دانشجویان این نخبگان ملت سربلند ایران        . . . می و فرهنگی و     گسترش بستری آرام و مطمئن برای رشد فعالیت های عل         

حفاظت از این سرمایه ها     برای  اسـالمی را به عهده دارد و تلقی آن از دانشجو به عنوان مهمترین و با ارزش ترین سرمایه ملت و                      
اف تعیین شده برای دانشگاه ها از هیچ تالشی  بـه عـنوان یک آرمان واالی انسانی و برای رفع موانع احتمالی و هموار نمودن اهد                

 .از نظرات دانشجویان و کلیه اقشار دانشگاهی بهره مند گردد) نه یک سویه(فروگذار نبوده و سعی دارد با ایجاد رابطه متقابل 

شتر آورده  بـا عنایـت به مطالب فوق الذکر موارد ذیل جهت تسهیل در ثبت نام، جلوگیری از حوادث احتمالی و همکاری بی                     
 .نماییدهید داشت ما را در ایفای وظایف یاری با دقت نظری که خوا. . . می شود انشاء ا 
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ضـروری اسـت فـرم صدور کارت دانشجویی را که به هنگام ورود در اختیار شما قرار می گیرد با دقت مطالعه نموده و                          -1
 کپی شناسنامه از صفحه اول و در صورت توضیح دار            و یک برگ   3×4ضـمن تکمـیل تمام بندهای آن به همراه سه قطعه عکس             

 .به مسئول واحد صدور کارت که در سالن ثبت نام حضور دارند تحویل نمائیدرا بودن شناسنامه کپی صفحه آخر شناسنامه 

بیانگر که نوعی سند رسمی بوده و       ) زمان آن متعاقباً اعالم خواهد شد     (توصـیه مـی گردد بعد از دریافت کارت شناسایی            -2
 در نگهــداری آن کوشــا باشــید و از قــرار دادن کــارت دانشــجویی در دســترس افــراد دیگــر کــه امکــان ،هویــت شماســت

 .سوءاستفاده وجود دارد جداًخودداری فرمائید هرگونه

 .در صورت مفقود شدن کارت دانشجویی تحت هر عنوان سریعاً مورد را به اطالع حراست دانشگاه برسانید  -3

 : ط صدور کارت المثنی عبارت است ازشرای -4

ـ     . درخواست کتبی.  به نام واحد صدور کارت دانشجوئی نزد بانک تجارت دانشگاه      50200به شماره حساب    ی   واریـز مبلغ
  3×4دو قطعه عکس 

 .کارت شناسایی دانشجویی خود را بایستی همیشه همراه خود داشته باشید  -5

 دانشجویی تنها جهت شناسایی شما در محیط دانشگاه و ورود به جلسات امتحانات              الزم بـه توضـیح مـی باشـد کـارت           -6
 .می باشد و هرگونه سوءاستفاده شخصی از آن ممنوع می باشد

شود خواهشمند است قبل از فیلم برداری از         بـا توجـه به این امر که دانشگاه محیط فرهنگی، علمی و اداری محسوب می                -7
 .ه  جهت اخذ مجوز با اداره حراست هماهنگی الزم را به عمل آوریدمحیط جهت یادگاری و غیر

تـردد دانشـجویان در روزهـای تعطـیل در دانشـگاه و همچنین بعد از ساعات کالسها و تعطیلی دانشکده ها، برای انجام                         -8
ریت حراست دانشگاه و    بـا اخـذ مجوز کتبی از رئیس دانشکده و پس از تائید آن در مدی               . . . کارهـای علمـی و تحقیقاتـی و           

 .هماهنگی با نگهبانی دانشکده صورت می گیرد

توصیه می شود جهت  جلوگیری از تبعات منفی حضور شما در محیط های خلوت و غیر اداری دانشگاه از تردد در نقاط                        -9
 .کور خودداری نمائید 

راست دانشگاه می باشد که این امر با ارائه         تـردد دانشـجو در دانشـگاه بـا وسائل نقلیه شخصی مستلزم اخذ مجوز از ح                 -10
 . قطعه عکس و کارت دانشجویی صورت می پذیرد2کارت خودرو یا موتور سیکلت، گواهینامه رانندگی و 

به دانشگاه، اقالم خود را در انتظامات درب       . . . در صـورت نـیاز به ورود وسایل شخصی ازقبیل کامپیوتر، تلویزیون و               -11
 .به ثبت برسانید تا هنگام خروج، با ارائه همان برگه لوازم شخصی خود را از دانشگاه خارج نمائیدورودی دانشگاه 

درصورت حضور میهمان غیر دانشگاهی، لطفاً با امور دانشجویان و انتظامات درب ورودی دانشگاه هماهنگی الزم را به                   -12
 .عمل آورید

 درگیری و هرگونه آسیب و مشکل در درب و اتاقها           - تصادف -سرقت -درصورت مشاهده حوادثی از قبیل آتش سوزی       -13
 .و پنجره ها، موضوع را فوراً به اولین پست نگهبانی اطالع دهید تا تمهیدات الزم اتخاذ گردد

توصـیه مـی گـردد از سـوار شدن به وسایط نقلیه شخصی بویژه در خارج شهر بپرهیزید و حتی االمکان از وسایط نقلیه                          -14
 .استفاده نمائید)  تاکسی شهری- تاکسی تلفنی-سرویس (عمومی

در نگهـداری از اوراق شناسـائی و اشـیاء بـاارزش خـود دقـت الزم را بـه عمـل آوریـد و در صورت بروز هرگونه                              -15
 .منعکس نمائید حراست اداره  بهسریعاً مورد را مشکل
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 .راحتی در اختیار آنان قرار ندهیددر انتخاب معاشر دقت داشته و مسائل خانوادگی خود را به  -16

 . تهدید از جانب افراد مختلف را قبل از هر اقدامی با حراست دانشگاه هماهنگ نمائید-هرگونه مزاحمت -17

 .از اعتماد به افرادی که بدون مقدمه قصد کمک به شما را دارند جداً خودداری فرمائید -18

 
کس و فیلم های    با توجه به امکان سوء استفاده از ع        -19

شخصی شما توسط افراد سودجو از قرار گرفتن در معرض          
 .دوربین افراد ناشناس خودداری فرمائید

اشخاص ناشناس   از طرف  از پذیرفتـن بسـته، پاکت      -20
 .جداً بپرهیزید

جهت حفاظت از اموال و امنیت محل زندگی خود          -21
د از تکثـیر و در اختـیار قـرار دادن کلـید اتـاق و یـا واح                 

 .مسکونی به افراد غیر مطمئن خودداری فرمائید
 

ــیر  -22 ــم خــود نظ ــناد مه ــداری اس ــظ و نگه  در حف
شناسـنامه، کـارت ملی،دفترچه بانکی، دسته چک بانکی و          
کـارت هـای اعتـباری دقت  نموده و از در اختیار گذاشتن              

 .رمز آن به سایر افراد و دانشجویان جداً خودداری فرمائید

 اضطراری شماره تلفن های ستاد خبری        برای مواقع  -23
را در اختیار داشته باشید     ) 5283073-5152371(حراسـت   

 .تا هنگام لزوم بتوانید سریعاً تماس بگیرید

 
 

 سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی
اونت اداری و مالی دانشگاه قراردادی با شهرداری زنجان مبنی بر            مع  کیلومتری دانشگاه با شهر زنجان،     5فاصله      بـا توجـه بـه       

این قرارداد یک ساله می باشد و براساس آن در روزهای غیرتعطیل هر . اجـاره چـند دستگاه اتوبوس شرکت واحد منعقد می کند       
هر حرکت می کنند و در نـیم سـاعت چـند دسـتگاه اتوبوس از شهر به طرف دانشگاه و چند دستگاه دیگر از دانشگاه به طرف ش       

 400باالی (همچنین با توجه به وسعت زیاد دانشگاه       . این سرویس ها انجام می پذیرد     حرکت  روزهـای تعطـیل هـر یـک سـاعت           
زمان شروع حرکت سرویس ها از ساعت های اولیه صبح          . ایـن سـرویس ها در تمام محوطه دانشگاه طی مسیر می نمایند            ) هکـتار 

 .میدان استقالل می باشدستگاه اتوبوس ها در داخل شهر، شایان ذکر است که ای. مه دارد شب ادا8شروع و تا ساعت 

 
 

 

 اطالعیه فروشگاه تعاونی مصرف دانشگاه

جدیدالورود به اطالع می رساند فروشگاه شرکت تعاونی مصرف کارکنان           بـه کلـیه دانشـجویان        ضـمن عـرض خـیرمقدم           
ونه خدمات و تهیه اجناس مورد نیاز به قیمت مناسب اعالم می دارد فروشگاه      دانشـگاه آمادگـی خـود را بـرای ارائه هرگ          
 . در خدمت مراجعین محترم می باشد17 الی 8همه روزه بجز تعطیالت رسمی از ساعت 

 
  جنب سالن ورزش و ساختمان معاونت دانشجوئی و فرهنگی- دانشگاه زنجان:آدرس

 
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه زنجان
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  ای ضروری دانشگاهای ضروری دانشگاهشماره تلفن هشماره تلفن ه
 حوزه ریاست دانشگاه

 و  دفتر ریاست دانشگاه، مدیررئیس مشاور  2318
 روابط عمومی

 منشی ریاست 2331

 تئاترو سمعی و بصری روابط عمومی آمفی 2238

 دفتر روابط عمومی 2210

 نشریه رویداد 2328

 حوزه نهاد رهبری

 نماینده ولی فقیه 2547

 ر نهاد رهبریدفت 2455

 اداره حراست

 حراست واحد برادران 2547

 حراست واحد خواهران 2608

 واحد انتظامات

 نگهبانی درب ورودی  2220-2483

 نگهبانی دانشکده کشاورزی 2221

 نگهبانی دانشکده مهندسی 2320

 نگهبانی دانشکده علوم 2359

 نگهبانی دانشکده شیمی 2616

 وابگاهی برادرانخ نگهبانی مجتمع  2402

 6 و2، 1نگهبانی خوابگاه خواهران 2422

 اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 مدیریت 2232

 دفتر 2421

 5283080 حوزه معاونت اداری و مالی

 معاونت اداری و مالی 2144 -2332

 5283251 اداره تدارکات و خدمات

 مسئول کارپردازی 2445

 دفتر کارپردازی 2313

 )جهاد دانشگاهی( نهادهای فرهنگی دانشگاه

 سرپرست 2317

 بخش فرهنگی 2236

 )دانشکده ادبیات(شهیدبهشتی دانشجویی بسیج حوزه 2329

الزهرا  خواهران دانشجویی بسیج پایگاه 2449-2670
 )کشاورزی دانشکده(

 )مهندسی دانشکده(برادران شهیدباکری دانشجویی بسیج پایگاه 2486

 )علوم دانشکده(کوثرخواهران دانشجویی بسیج یگاهپا 2486

 )علوم دانشکده(برادران باقرالعلوم دانشجویی بسیج پایگاه 2486

 برادران خمینی شهیدمصطفی دانشجویی بسیج پایگاه 2449

 )اموردانشجویان کیوسک(

 )دانشکده کشاورزی(انجمن اسالمی دانشجویان 2341

 )شکده مهندسیدان(انجمن اسالمی دانشجویان 2276

 )دانشکده علوم(انجمن اسالمی دانشجویان 2276
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