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 1383عملکرد دفتر ریاست و روابط عمومی در سال گزارش 
 

ویژه در  در سطح دانشگاه ب را دفتر ریاست و روابط عمومی است که اقدامات مهمی،یکی از حوزه هاي مهم ستادي دانشگاه           
 .استداده  مدیران انجام چنین تدوین آثار و نوشته هاي مربوط به اطالع رسانی و تقویت اطالعاتبرگزاري مراسم مختلف و هم

در حیطه کاري این دفتر بـوده  ...  شوراي دانشگاه و هیات رئیسه و  از قبیلپیگیري تمام مکاتبات و برگزاري جلسات ستادي        
دستورالعمل هاي صـادره از جانـب ایشـان و آن بخـش از فعالیـت هـاي           یگیري انجام امور مربوط به ریاست،       و عالوه بر آن پ    
 .باشد ت دانشگاه دارد از طریق این دفتر میر دانشگاه که نیاز به هماهنگی با ریاسواحدهاي دیگ

 و هماهنگ کننـده دارد در اغلـب        ها نقش نظارتی   عمومی دانشگاه دربسیاري فعالیت    طباز آنجاکه دفتر ریاست و روا          
 .کند ایفا می  نقش فعالیشود   مربوط میبه ریاست دانشگاه مستقیماً هایی که برنامه 

 وسایل ارتباط جمعی مانند مطبوعات، رادیو، تلویزیون، مـاهواره و اینترنـت کـه دنیـاي گسـترده مـا را بـه        ۀ     امروزه در سای 
ها به لحاظ تئوري و عملی کاربردهاي انکارناپذیر و اساسی پیدا کـرده و بـه              اي جهانی تبدیل کرده است، روابط عمومی        دهکده

 .ها بتوانند آگاهانه به مسئولیت اجتماعی خود عمل نمایند سازمان کمک آن بهاند که  دانشی تبدیل شده
یکـی از  و شـوند   افزارهاي فنآوري و ابزارهاي اصـلی فرآینـد توسـعه محسـوب مـی       نرمدر جهان امروزهاي مدیریتی         نظام

ـ     هاي مدیریتی پویا که نقش مهمی در بهره         نظام روابـط  ((ات در سازمانهاسـت کـه   وري و اثربخشی دارد نظـام مـدیریت ارتباط
 .باشد  متولی و مسئول آن می))عمومی

بهتر صورت خواهد گرفت  رسانی و تنویر افکار عمومی    برخودار باشد، جریان اطالع    یمندي مناسب        اگر روابط عمومی از نظام    
بـه  . ي خـود را عمـل خواهـد کـرد    ها سیاستتر  قوي آن سازمان ان باشدو اگر افکار عمومی حامی و پشتیبان فعالیت یک سازم      

هـاي   فعالیـت . هر سیاستی که از حمایت افکار عمومی برخوردار باشد قوي، توانمند و پرسرعت اجرا خواهد شـد              دیگر  عبارت  
روابط عمومی براساس ارتباط دوجانبه به مخاطب متکی است، روابط عمـومی براسـاس تحقیـق، مـدیران را در جریـان افکـار          

و به خدمت آنهـا  نموده و نظریات مشورتی خود را که متکی بر دانش تخصصی و تجربه است به آنها ارایه      دهد    عمومی قرار می  
 . رساند ها، مؤسسات و افکار عمومی می هاي مدیران را به اطالع افراد، گروه آورد و در مقابل نظرات و برنامه درمی

 بخشی میسر نیست به صورت مختصر به 1383سال می دانشگاه در روابط عمو اقدامات  کلیه       با توجه به اینکه امکان انعکاس       
 .نمائیم  این فعالیت ها اشاره میاز
õعملکرد دفتر ریاست 

 دعوت از مدیران و مسئولین استانی و کشوري و مشارکت در مراسم مختلف دانشگاه) الف¤
امام جمعه زنجان، استاندار زنجان و معـاونین        دعوت از   -1

 کل ادارات ، سازمان ها ،نهادها، روساي        مدیراناستاندار و   
کت در مراسم مختلف دانشگاه     هاي استان براي شر    دانشگاه
 .زنجان

 
 آقایان دکتر احمـدیان معـاون وزیـر نیـرو و             دعوت از  -2

مدیرعامل شرکت توانیر ، آقاي مهندس کالمی معاون وزیر         

نفت ، آقاي دکتر غفوري فرد ریاست انجمن مهندسین برق          
یک ، مهندس امجدي مدیرعامل شرکت برق منطقه و الکترون

زنجان جهـت شـرکت      اي زنجان آقاي رحمانزاده استاندار    
فرانس  شبکه هاي توزیـع نیـروي   درمراسم افتتاح نهمین کن 

 )83ماه  در اردیبهشت. (برق
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 آقاي مهندس نظر پور مدیرکل دفتر طرح هاي        دعوت از -3
بـاقرالعلوم   جهت افتتاح مسجد  و امام جمعه زنجان    عمرانی

 )83در خردادماه ( دانشگاه زنجان 
آقاي دکتر معین مشـاور ریاسـت جمهـوري          دعوت از    -4

و ایـراد سـخنرانی     جهت حضور در جمع اساتید دانشـگاه        
 )83در تیرماه  (ها تحت عنوان استقالل دانشگاه

 آقاي دکتر خانیکی معاونت فرهنگـی وزارت         دعوت از  -5
وق رفـاه دانشـجوئی     صـند رئیس  علوم و آقاي خوشگفتار     
. جشـن آغـاز سالتحصـیلی   مراسم جهت ایراد سخنرانی در     

 )83در مهرماه (
ــر عــارف معــاون اول ریاســت   دعــوت از-6 ــاي دکت  آق

جمهوري و آقاي دکتر کریمیان اقبـال معاونـت فنـاوري و         
وزارت علـوم جهـت     سرکارخانم مجیب مدیر مرکز رشـد       

 عمـران   هـاي عمرانـی و افتتـاح دپارتمـان          بازدید از طرح  
 )83ماه  در آبان(نشست با اعضا شوراي دانشگاه 

 آقاي دکتـر آهـون مـنش معـاون آمـوزش و          دعوت از  -7
و آقاي دکتر خرقـانی معـاون       تحقیقات وزارت کشاورزي    

و آقاي دکتر شریفی مدیر کل دفتر پشتیبانی و         وزارت نیرو   
 )83در آذرماه ( .خدمات پژوهشی در مراسم هفته پژوهش

رگان علمی کشور چون آقاي دکتـر منهـاج         دعوت از بز  -8
بعنوان استاد مدعو رشته مهندسی برق و پروفسور اسـالمی          

 .در رشته مهندسی مکانیکجهت ارائه سمینار 

 دعوت از خیرین و معتمدین شهر زنجان جهت سـاخت     -9
 .خوابگاه و کمک به دانشجویان

دعوت از مدیرکل اداره راه در خصـوص طـرح هـاي       -10
 . اهعمرانی دانشگ

دعوت از مدیرکل شرکت آب و فاضالب در خصوص        -11
 .تامین آب شرب دانشگاه

 خصوص لوله کشی    دعوت از مدیرکل شرکت گاز در     -12
 . گاز داخل دانشگاه

دعوت از اعضاي هیات مدیره شرکت تعـاونی مسـکن      -13
 در خصوص حل مشکالت شرکت 

 .دعوت از مدیرکل بیمه ایران-14
 و هیـأت   شـوراي دانشـگاه  دعوت از اعضاي محتـرم    -15

 .جلساتشرکت در رئیسه براي 
وزارت علـوم،    ارسال پیام تبریک براي کلیه مسـئولین         -16

ئولین استان زنجـان بـه مناسـبت        سمتحقیقات و فنآوري و     
 .اعیاد ملی و مذهبی

 پیگیــري تشــکیل جلســات هیــأت رئیســه و شــوراي -17
انی که  دانشگاه، تنظیم و ابالغ صورتجلسه، دعوت از میهمان       

شوند و همـاهنگی بـا        بصورت موردي به جلسه دعوت می     
برگـزار  واحدهایی که جلسـه هیـأت رئیسـه در آن واحـد          

 .و ثبت وضبط صورت جلسات مربوطهگردد  می

 

 :اند ریزي دفتر ریاست درخصوص جلساتی که رئیس دانشگاه در آنها شرکت نموده هماهنگی و برنامه) ب¤
 

 .جلسه 31  جلسات هیات رییسه؛-1
 .  جلسه13؛جلسات شوراي دانشگاه -2
 . جلسهدو ؛شوراي مدیران -3
 . جلسه4؛گزینش استاد-4
 .  جلسه9  اعضاء هیأت علمی؛شوراي جذب-5
 . جلسه3؛شوراي انفورماتیک-6
 .  جلسه2؛جلسه ایثارگران-7
 . جلسه4؛شوراي تربیت بدنی-8
 .  جلسه3؛ شوراي کارکنان-9

 .  جلسه6؛ شوراي پژوهش-10
 .یک جلسه؛ شوراي انتشارات-11
 .  جلسه8؛ کمیته تخصیص فضا-12
 . جلسه3؛  و ارزیابیشوراي نظارت-13
 .جلسه3؛  انضباطیکمیته تجدید نظر-14
 جلسه7؛آموزشی دردفترمعاونت تکمیلی تحصیالت شوراي-15
 .  جلسه12؛ هیات نظارت-16
 . جلسه9؛ شوراي فرهنگی عمومی-17
 . جلسه2؛ شوراي صنفی-18
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 دردفتر معاون عمرانی استانداري 

شرکت در نشست روساي دانشگاه هاي تازه تاسیس و         -32
 درحال توسعه در دانشگاه اراك 

 نشست یک روزه روساي دانشگاهها در دانشگاه تهران -33

نشست روساي دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقـاتی         -34
 کشور در تبریز 

  پیام نور زه روساي دانشگاهگردهمائی یکروشرکت در -35

در شرکت در میزگرد علمی ارتباط دانشگاه  باصـنعت          -36
 دانشگاه زنجان

شرکت در همایش یکروزه مـدیران حراسـتهاي اسـتان     -37
 زنجان در اداره اطالعات 

 شرکت در جلسات کنفرانس برق در دانشگاه امیرکبیر -38

 ریز  در تب توزیعشرکت در جلسه کمیته علمی کنفرانس-39

شرکت در جلسات مختلف هیـات امنـاي دانشـگاه در      -40
 تهران 

ه هفته پژوهش ، کنفـرانس      افتتاحیجلسات  شرکت در    -41
 ... .برق، یادواره شهداي دانشگاه و

گیـري   پـی شرکت در دفتر دکتر عـارف در خصـوص          -42
 سفرایشان به استان نتایج 

 .دفترمدیرکل آموزش و پرورش استان شرکت درجلسۀ-43
شــرکت در جلســات مختلــف در ســازمان مــدیریت  -44

 .ریزي در تهران وبرنامه
 . شرکت در مراسم جشن ازدواج دانشجویی-45
هاي احیا در ماه مبارك رمضان         شرکت در مراسم شب    -46

 .در مسجد دانشگاه

 

 تودیع و معارفه و اهداء لوح تقدیرمراسم برگزاري  )ج¤
 

 آقاي دکتر کالنتري  تودیع آقاي دکتر روستائی و معارفه      -1
 بعنوان معاونت اداري و مالی 

تودیع آقاي دکتر زنگنه و معارفه آقـاي دکتـر خـادمی             -2
 بعنوان معاونت آموزشی 

تودیع آقاي دکتر نصیري قیداري و معارفه آقـاي دکتـر       -3
 میرزاپور بعنوان ریاست دانشکده علوم 

مهنـدس  تودیع آقاي سیدجمال موسوي و معارفه آقاي         -4
 و نگهداري تأسیسات دانشگاه مدیرعمرانی بعنوان یدعباسیسع

تودیع آقاي سراجی و معارفه آقاي فلسفی بعنوان مـدیر        -5
 و پشتیبانیامور اداري 

  تودیع آقاي دکتر یافتیان مدیر امور پژوهشی-6
معارفه آقاي دکتر معارف وند بعنوان مدیر دفتر ارتبـاط           -7

 باصنعت 

ي و معارفه آقاي دکتر درونـه       تودیع آقاي دکتر محمود    -8
 هیأت علمیبعنوان مدیر دفتر جذب 

پر و معارفـه آقـاي یزدانـی معاونـت             تودیع آقاي سرخ   -9
 اداري و مالی استانداري

پر و معارفه آقـاي        شرکت در مراسم تودیع آقاي سرخ      -10
 .یزدانی معاونت اداري و مالی استانداري
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کی معاونـت   شرکت در مراسم تودیع آقاي دکتر خـانی   -11
 .دانشجوئی و فرهنگی وزارت علوم

دهه فجـر و تقـدیر از       ... ا   شرکت در مراسم جشن ایام     -12
 .بازنشستگان و ورزشکاران

و   شرکت در مراسم جشن مـیالد حضـرت علـی   -13
  کارمندان نمونه تقدیر از

 
 

õ روابط عمومیعملکرد 

  و ارتباطات  واحد انتشارات)الف
 

شــریه رویـداد کــه در یکــی از   شــماره ن4 انتشـار  -1?
ها عکس فرزندان کارکنان و اعضاي هیأت علمی که           شماره

 ممتاز معرفـی    انزوآم  در سال تحصیلی گذشته بعنوان دانش     
که نسبت به گذشـته      این نشریه    .اند درج شده است     گردیده

 بسیار متحول گردیده است در سطح  و محتوا  از لحاظ شکل  
ــا دانشــکده ــان، اده ــگاه زنج ــتان وي دانش ــل اس  ارات ک
 .گردد هاي کل کشور، توزیع می دانشگاه
 .82نامه عملکرد دانشگاه زنجان در سال   چاپ ویژه-2?
 .83نامه عملکرد دانشگاه زنجان در سال  چاپ ویژه -3?
 .83-84ه آغاز سال تحصیلی نام چاپ ویژه -4?
 .هاي دانشجویی نامه اي از آئین  تهیه بروشور گزیده-5?
صـدور حکـم از     اقـدام بـه     ابطین خبري و    تعیین ر  -6?

 الزم بـه ذکـر اسـت کـه      ،طرف ریاست دانشگاه براي آنها    
هـا    ها و معاونت    رویدادهاي دانشکده اخبار و   کامل  پوشش  

 خبري به روابـط     توسط رابطان درج در نشریه رویداد     براي  
 .گردد عمومی ارسال می

 . تهیه اخبار دانشگاه و ارسال به مطبوعات-7?
ــز -8? ــاحبهاري برگ ــو  مص ــاي رادی ــونی و -ه  تلویزی

هاي مختلف بـا مسـئولین دانشـگاه از      مطبوعاتی به مناسبت  
 :جمله

بــه  ی تلویزیــونی و مطبوعــات-  ترتیـب مصــاحبه رادیــو -
هاي توزیـع نیـروي     شبکهمناسبت برگزاري نهمین کنفرانس  

 .برق

سازي میز خبر در زمان برگزاري نهمـین کنفـرانس             آماده -
اي تحـت     یع نیروي برق که به نحـو شایسـته        هاي توز   شبکه

 .پوشش خبري قرار گرفت
 . مصاحبه با رئیس مرکز رشد واحدهاي فنآوري دانشگاه-
 . مصاحبه با مدیر جذب و استعدادهاي درخشان-
 . مصاحبه با مسئول موزه تاریخ طبیعی دانشگاه-
 .... ریاضی و- فیزیک- مصاحبه با مدیر گروه شیمی-
 .ر پژوهشکده مصاحبه با مدی-
مسئولین دانشـگاه بـه مناسـبت شـروع سـال           با   مصاحبه   -

 .83-84تحصیلی 
کننـده در هفتـه     مصاحبه با مسئولین و میهمانـان شـرکت      -

 .پژوهش
 مصاحبه با مسئولین برگزار کننـده سـیزدهمبن کنفـرانس          -

   مـاه برگـزار خواهـد        ایران که در اردیبهشـت      برق مهندسی
 .شد
شگاه بـه مناسـبت آغـاز بیسـت و           مصاحبه با ریاست دان    -

 .ششمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمی
تـر عـارف معـاون اول ریاسـت         ک پوشش خبري سـفر د     -

 . به دانشگاه زنجانجمهوري
 مصاحبه ریاست دانشگاه، معاونت آموزشـی و معاونـت          -

 .تحصیلی  فرهنگی به مناسبت آغاز سال-دانشجویی
 .انس مهندسی برقدبیر سیزدهمین کنفرو ریاستبا  مصاحبه-

 

 ت و سمعی و بصرياتشریفتبلیغات، واحد ) ب
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هاي آمفی تئاتر اداره روابـط عمـومی     تعداد دویست و شصت برنامه در سالن  درمجموع 83 تا پایان بهمن     83ل       از ابتداي سا  
مراسم از جهت کمـی و کیفـی   دهی و برگزاري  د این اداره در سرویسرس جه به امکانات موجود به نظر می    برگزار شده که با تو    

 تحت عنوان بازدیـد  هاي مختلفی شده است نسبت به برگزاري برنامه، اقدام  در راستاي معرفی دانشگاه   همچنین  . موفق بوده است  
 .به تفکیک زیر استآن که شرح می پژوهشی دانشگاه آموزان مقاطع مختلف تحصیلی استان از مراکز عل دانش

نام یا عنوان برگزار 
 مراسمکننده 

هاي علمی دانشجویی،  انجمن
هاي  هاي دانشجویی کانون تشکل

 ادبی، هنري، فرهنگی

 اداره
  روابط عمومی

هاي علمی،  کنفرانس
بازدید  ها نمایشگاه ها آزمون هاي آموزشی کارگاه

 زانوآم دانش

  بازدید20 گاه نمایش3  آزمون2  سمینار و کارگاه آموزشی12  برنامه9  برنامه دانشجویی214 تعداد مراسم
روزهاي اختصاصی براي 

 مراسم
  روز20  روز21  روز5  روز15  روز25  روز244

 

، روابـط عمـومی   مـذکور دهی به مراسـم   عالوه بر سرویس  
طـور مسـتقل    دانشگاه نسبت به برگزاري چندین برنامـه بـه   

 :شود  برخی از این مراسم اشاره میاقدام نموده است که به
زي براي همکاران با ابالغ پیام تبریک        تهیه هدایاي نورو   -1

ساعت دیواري با آرم دانشـگاه در پایـان          (ریاست دانشگاه 
 برگزاري  مراسـم دیـد و بازدیـد نـورورزي       -2،  )82سال  

 برگزاري مراسـم گرامیداشـت      -3همکاران در آمفی تئاتر،     
روز معلم همراه با ضیافت شام و هـدایا بـه اعضـا هیـأت               

،   حضـرت علـی  گ میالدبرگزاري جشن بزر-4علمی  
ایــراد  بــا حضــور دکتــر معــین و ی برگــزاري مراســم-5

 برگـزاري   -6هـا،     تحت عنوان استقالل دانشـگاه     ،سخنرانی
و نشسـت  هـاي عمرانـی دانشـگاه     افتتاح و بازدید از طرح   

اعضاء هیأت علمی با حضور آقاي دکتر عارف معـاون اول       
یان ایجاد کمیتـه اسـتقبال از دانشـجو       -7ریاست جمهوري   

... ا  بزرگداشت ایـام  برگزاري مراسم جشن     -8جدیدالورود  
بهمـن بـا حضـور    ي نـوزده و بیسـت   دهه فجر در روزهـا   
همکاري در اجراء مراسم -9 ایشان  هاي همکاران و خانواده 

انجام امـور   -10 مسابقات ورزشی درون دانشگاهی      افتتاحیۀ
تهیـه و نصـب     -11 مربوط به تشریفات میهمانان دانشـگاه       

السـالم و   همارد در ایام شهادت و میالد معصومین علـی     پالک
  افتخارات دانشـگاهیان  نیز   و   هاي ملی، مذهبی    سایر مناسبت 

مختلـف دانشـگاه   هـاي واحـدهاي     عکاسی از فعالیت  -12
هـاي   و تکمیـل آرشـیو عکـس   جهت تهیه گزارش و آمـار      

 هماهنگی جهت تصـویربرداري از مراسـم بـا        -13 دانشگاه

تهیــه تصــاویر از -14گــی دانشــگاه   امــور فرهنهمکـاري 
 تهیـه و توزیـع   -Power Point 15هت تهیه جها  آزمایشگاه

 کثیراالنتشـار بــراي  روزانـه یکصـد و دو نســخه روزنامـه   
هـاي دانشـجوئی و       و کلیـه خوابگـاه    ها، واحـدها      کتابخانه

دریافت و توزیع مناسب نشریات علمی، فرهنگی، خبري از         
ـ       سایر دانشگاه   -16 .ی در سـطح دانشـگاه     ها و مراکـز علم
همکـاران مرحـوم و      تـرحیم     شرکت در مراسم  همکاري و   

ت مراسم جشن میالد بمناسـب    برگزاري   -17  .وابستگان آنها 
مراسم جشن  برپایی   -18. روز کارمند ، روز زن و روز پدر       

 -19. غاز سالتحصـیلی در سـالن آمفـی تئـاتر         به مناسبت آ  
 توسط آقـاي دکتـر      افتتاح دپارتمان عمران  برگزاري مراسم   

برگزاري مراسـم    -20. وريعارف معاون اول ریاست جمه    
افتتاح مرکز رشد واحـدهاي فنـاوري توسـط سـرکارخانم        

و معاونت فنـاوري وزارت علـوم،   مجیب رئیس مرکز رشد    
برگـزاري مراسـم افطـار بـراي         -21. تحقیقات و فنـآوري   

برگزاري مراسم افطار بـراي      -22. مدیران و مسئولین استان   
 تهیـه هـدایاي    -23. به اتفاق خـانواده   اعضاي هیات علمی    

نوروزي براي همکاران با ابالغ پیام تبریک ریاست دانشگاه         
ــال  ( ــان س ــگاه درپای ــا آرم دانش ــه ب ــه -24). 83حول  تهی

هاي مختلف براي مدیران، اعضاء هیـأت علمـی،           تقدیرنامه
ــوت  ــال دع ــجویان و ارس ــان و دانش ــت کارکن ــه جه               نام

ــم ــرکت در مراسـ ــایف -25. شـ ــرح وظـ ــدوین شـ                   تـ
. جاري دفتر ریاست و روابط عمـومی در دانشـگاه زنجـان        

ــرل-26 ــه روزه ســـایت    کنتـ ــاي مختلـــف  همـ                 هـ
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 .رئیس دانشگاه             مـورد اخبـار دانشـگاهی و ارسـال خبـر بـراي       خبري در 
 

 
که واحد عکاسی طالع کلیه دانشجویان و همکاران دانشگاهی برسانیم افتخار داریم مجدداً به اضمناً 

اندازي شده است که این   راه83از بهمن ماه  "دیجیتالی"پرسنلی هاي  این اداره براي تهیه عکس
 .دردا امکان با هزینه بسیار ارزان و مناسب در اختیار دانشگاهیان ارجمند قرار

 
 

 ه ریاستدبیرخانه اداره روابط عمومی و حوز
 
 

رسید، لـیکن از تـاریخ یـاد شـده       انجام می به کلیه امورات دفتري این حوزه از طریق دبیرخانه مرکزي1381     تا مهرماه سال   
که ایـن امـر در تسـریع    . اندازي واحد دبیرخانه روابط عمومی اقدام گردید        ضمن تقویت دبیرخانه مرکزي نسبت به تجهیز و راه        

سـت علیـرغم حجـم    قابل ذکـر ا .  جاري دفتر تأثیر به سزائی داشته استبه موقع و برقراري نظم در امور رسانی  مکاتبات، اطالع 
هاي پسـتی، تهیـه و طراحـی انـواع        دفتري همچون ثبت، بایگانی، تایپ،کپی برداري، تحویل و تفکیک بسته          گسترده کاري امور  

 .پذیرد یرخانه این اداره توسط یک نفر انجام میها، تبریکات و سایر امور مربوط به دب ها، تقدیرنامه دعوتنامه
ها جاري و ساري است به  هاي دفتري که در تمامی دبیرخانه    در مجالی دیگر اطالعاتی نسبتاً جالب از بعضی فعالیت        ...      انشاءا

 .عرض خواهیم رساند
 

 83 در سال حوزه معاونت اداري ومالیعملکرد 
. هـا و سـایر واحـدهاي دانشـگاه ارتبـاط دارد      ها و دانشکده  صورت مستقیم با کلیه معاونت  حوزه معاونت اداري و مالی به            

هاي اجرایی دیگر  هاي کالن دانشگاه و کمک به تحقق برنامه بنابراین وظیفه اساسی این حوزه انطباق عملکرد با اهداف و سیاست    
ارکت و تعامل بـین همکـاران دانشـگاهی و ارتقـاء          ذاري مناسب جهت افزایش حس مش     گ  عالوه بر این هدف   . باشد  ها می   بخش
ها، منطقی نمودن ساختار سـازمانی دانشـگاه طبـق شـرح      هاي موجود نیروي انسانی با حداقل افزایش در نهاده    وري ظرفیت   بهره

ن این حوزه در ها از دیگر اهداف کال ها و هزینه ریزي مناسب و ایجاد تعادل و توازن بین دریافت  وظایف و نیاز هر واحد، بودجه     
 .بخش اداري و مالی است

هـا و تأسیسـات دانشـگاه در زیرمجموعـه           همچنین مطابق ساختار تشکیالتی جدید مدیریت عمرانی و نگهـداري سـاختمان   
ر حفـظ وضـع موجـود و توسـعه     قرار گرفته است که این مدیریت نیز نقش بسیار حساس و مهمـی را د  معاونت اداري و مالی     

 .هاي دانشگاه دارد کی و کالبدي دانشگاه و کارکرد تجهیزات، تأسیسات و کیفیت ساختمان فیزیزیرساخت
 از حوصله این مقولـه    ،     ذکر عملکرد معاونت اداري و مالی با توجه به گستردگی حوزه فعالیت و تنوع و تعدد شرح وظایف                 

رسانی و آگـاهی    جهت اطالع و صرفاً به1383ر سال یف مجموعه د  اي از عملکرد و وظا      خارج است از این رو تنها به ذکر پاره        
 : شود همکاران عزیز دانشگاهی بسنده می

 اداري و پشتیبانیعملکرد 
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حـق مـدیریت    دستورالعمل پرداخـت    تدوین    و بررسی -1
مدیران ستادي هیأت علمی و غیر هیأت علمـی و همچنـین       

پـس   کـه  ها دانشکدهرؤسا، معاونین و مدیران حق مدیریت  
تصویب در هیأت آن و نیز صالح و رفع نواقص اجرایی از ا 
قرار  جهت اقدام و اجرا در اختیار کارگزینی      دانشگاه ۀرئیس
 .گرفت

 نیروي   به منظور ارج نهادن به زحمات کارکنان تالشگر        -2
  این شرکتی و همچنین مشخص شدن میزان کارآیی    خدمات

رکنـان  نامه داخلی ارزشـیابی کا      نیروها اقدام به تدوین آیین    
پس از تصویب جهت اقـدام بـر اسـاس       گردید که   شرکتی  

الزم بـه   . زمانبندي اجرایی به کارگزین مربوطه ابالغ گردید      
ذکر است بررسی و اقدام در خصوص ارزشیابی کارکنـان           
شرکتی همانند برنامه عملکرد ارزشیابی کارکنان رسـمی و         

 .گیرد پیمانی انجام می
طرح تکریم  اول و دوم     فاز   ، در راستاي مصوبات دولت    -3

جهـت نصـب    فـاز اول    در  . ارباب رجوع به اجـرا درآمـد      
تابلوهاي راهنما و صـندوقهاي طـرح تکـریم و امکانـات             

فـاز دوم   اقدام و در     ارباب رجوع    رفاهی از جمله صندلی     
 .اقدامات اول تثبیت و اجرا گردید

ها بشرح زیـر   ها و دستورالعمل نامه  آیینمجموعه   تدوین   -4
ها پـس از تصـویب    ها و دستورالعمل   نامه   این آئین  برخی از 

 :به مرحله اجرا درآمده است
 تدوین دستورالعمل پرداخت درآمد اختصاصـی بـه         -1-4

 .جهت اضافه فعالیت
 تدوین دستورالعمل نحوه انجـام کـار توسـط دفتـر            -2-4

 .تهران

تدوین دسـتورالعمل چگـونگی تحویـل امـوال بـه            -3-4
 .شرکتیخدمات نیروهاي 

اعضاء هیأت  از خدمات   تدوین دستورالعمل استفاده     -4-4
 . پس از بازنشستگییعلم

 .مستخدمین پیمانیویژه نامه  تدوین آیین -5-4
العاده جـذب     تدوین دستورالعمل نحوه محاسبه فوق     -6-4

 .اضافی هیأت علمی بدوي
هـاي     جـذب منشـی جهـت گـروه        نامـه   تدوین آیین  -7-4

 .ها آموزشی و دانشکده
 .وین ضوابط جذب و استخدام نیروهاي شرکتیتد -8-4
ریزي کشور    مدیریت برنامه سازمان   با توجه به مصوبات      -5

 ،ITهـاي   دورهدر خصوص آموزش کارکنـان و فراگیـري         
مدیریت امور اداري به همـراه کمیتـه آمـوزش نسـبت بـه           

 در  ICDLبرگزاري کالسهاي آموزشی فنآوري اطالعـات       
ال حاضـر کالسـهاي   هفت مهارت اقدام نمـود کـه در حـ        

ها نیز  مهارت اول، دوم و هفتم برگزار و امتحانات این دوره         
ریزي جهت اجـراي      برنامهو در حال حاضر     به انجام رسید    

در  6 و 5 و 4 و 3هـاي   مهـارت جهت هاي آموزشی   کالس
 .حال تدوین است

نامه با دفتر فنی و خدماتی صبا رایانه جهـت            عقد توافق  -6
صحافی و رایانه که ایـن دفتـر در حـال           امور تکثیر،   انجام  

 .حاضر در ساختمان مرکزي مشغول فعالیت است 
 . ارزاق سه ماههتهیه و توزیع بن -7
 .اندازي سیستم بایگانی مرکزي بصورت مکانیزه  راه-8
همدلی و همفکري کارکنان دانشـگاه      برگزاري جلسات    -9

سـایر مـدیران ایـن حـوزه بـه          با معاونت اداري و مالی و       
 .هفتگی و ماهانهورت ص

 

 دبیرخانه مرکزي 
 

دانشگاه به چهار بخـش زیـر       دبیرخانه مرکزي        وظایف  
 -2 ،هـا    ثبـت و ورود نامـه      بخـش  -1 :قابل تفکیک اسـت   

 . و ارسال مراسالتتوزیع -4 ،بایگانی -3 ،ها نامه تایپ

Ãها قسمت ثبت و ورود نامه 

فتـر  د نامـه بـه   6500زبیش ابه طور متوسط در هر ماه        -1
گردد که این تعداد پـس از ثبـت جهـت             میوارد  دبیرخانه  

  بـه مراجـع مربوطـه      اقدام مقتضی و یا صدور دستور اقدام      
 .شود میارسال 
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 .همکاران کارگزینی کامصدور اح -2
مأموریت حوزه معاونت اداري و     و صدور احکام    ثبت   -3

 .ارسال نسخه امور مالیمالی و 
 .ثبت مرخصیهاي پرسنلی تمام قسمتها -4
 .ال کلیه کارتابلها قبل از پایان ساعت کار اداريارس -5
چـه از  از دانشـگاه و  چه (پاسخگویی به ارباب رجوع     -6

 ). دیگرادارات و مؤسسات دولتی
 . امضاءوهاي تایپی قبل از ارسال  ل نامهکنتر -7
Ã   حـوزه  نویسـی کلیـه مکاتبـات         و ماشین تایپ  همچنین

ر  امـو - طـرح و برنامـه  -معاونـت اداري و مـالی  ،  ریاست
هاي مربوطه به اساتید      نامه( کارگزینی   - امور خیرین  -اداري

 اصـالحیه احکـام     -)هاي مخصـوص هـر قسـمت        در برگه 
 ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبـري     -کارگزینی هیأت علمی  

 تایپ  -شوراي کارکنان اداره نقلیه، تدارکات، دفتر حقوقی،      
 - تهیـه فرمهـاي مخصـوص      ،تسلیت تبریک و    هاي  اطالعیه
هاي داخلی  نامه  تایپ آیین-راردادها و صورتجلسات  تایپ ق 
فـوق  هـاي ذکـر شـده          مربوط به تمـامی حـوزه      اولو جد 
 .ترین وظیفه این بخش از دبیرخانه است مهم

Ãو تمامی  ها    نامه  تصویب ،ها  بایگانی کلیه بخشنامه  : بایگانی
، مالی، عمرانی و یا     از معاونت، امور اداري    ي رسیده ها  نامه

ها که فاقد اقـدام اسـت توسـط ایـن بخـش        سایر دانشکده 
ارسال تمامی مکاتبات دانشگاه بـا دیگـر        . گیرد  صورت می 
 از طریق    نیز هاي اجرایی    وزارت و سایر دستگاه    ،ها  دانشگاه

ورود و بایگانی سوابق این     . شود  انجام می دبیرخانه مرکزي   
بنـابراین از نظـر     . بخش اسـت   این    وظایف مکاتبات نیز از  
ترین واحد دبیرخانه دانشگاه      و فعالیت بزرگ  حوزه عملکرد   
از شماره برداري  شایان ذکر است صورت. شود محسوب می

ــه   ــه نام ــوع کلی ــیده  و موض ــاي رس ــنامه،ه ــا و   بخش ه
هـاي وزارت علـوم و اسـتانداري و ثبـت در          نامـه  تصویب
 از جملـه    بوطه جهت حفظ در پرونده مربوطه     هاي مر   لیست

 .اقدامات دیگر بخش بایگانی است
Ãهــا،  هــا، دانشــکده معاونــتهــاي  تمــامی نامــه: توزیــع

 دبیرخانـه مرکـزي     )BOX(صـندوق   دانشجویان از طریق    
 .شـود  توزیـع مـی  بـاز  ها  توزیع و هم از این طریق به گروه   

پـس از ثبـت در دفتـر    هاي مربوط به امور مالی   ارسال نامه 
گردد ضـمناً بسـیاري از        ارسال می مخصوص به امور مالی     

  و پـس از ثبـت در       اداره پسـت  از طریـق    ادره  هاي ص   نامه
هاي مربوطه بصورت روزانه و دریک ساعت بخصوص         فرم

 .گردد ارسال میبا مراجعه مأمور اداره پست 

 

 واحد نقلیه
 

     واحد نقلیه دانشگاه از طریـق چنـد دسـتگاه اتوبـوس،      
 سـواري و همچنـین بـا اسـتفاده از           يبوس و خودرو    مینی

رانی شـهر زنجـان       ي سازمان اتوبوس  هاي استیجار   اتوبوس
حمل بار و نیز وظیفه ایاب و ذهاب همکاران، دانشجویان و    

تــرین برنامــه ثابــت  مهــم. اثاثیــه دانشــگاه را بعهــده دارد
 :دهی واحد نقلیه به شرح زیر است سرویس

بـوس    مدارس توسط دو دستگاه مینـی     روزانه  سرویس   -1
 .ز شهربرگشت ا13ساعتو از دانشگاه رفت7صبح ساعتهر 

 عصـر   30/4 کوي اساتید رفت ساعت       روزانه سرویس -2
 . از شهر به دانشگاه30/7و برگشت 

بـوس    دو دستگاه مینـی   شامل   کارکنان    روزانه سرویس -3
 .20 براي ساعت بوس  یکدستگاه مینی45/17براي ساعت

 گــردش علمــی اي جهــت هــاي دوره دهــی ســرویس -4
 .اريبوس و سو مینیبوسیله اتوبوس، دانشجویان و مدیران 

 .سرویس مقطعی براي برگزاري مراسم دانشجویی -5
 و علمـی بـه   - ورزشـی -امور فرهنگی جهت    سرویس -6

 .شهر و بالعکس

هاي بین شهري و درون شهري جهـت            مأموریتانجام   -7
توسـط  ایاب و ذهاب مدیران و معاونین محتـرم دانشـگاه،           

 .خودروهاي سواري
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تــرین وظــایف واحــد نقلیــه  یکــی از مهــمهمچنــین  -8
دهی به دانشجویان عزیز و بعضاً        ریزي جهت سرویس    برنامه

رانـی    همکاران از طریق اجاره اتوبوس از سازمان اتوبـوس        
باشد که روزانه چنـدین سـرویس رفـت و            شهر زنجان می  

 دقیقـه  15زمـانی   به فاصـلۀ    شهر و   و  دانشگاه  بین  برگشت  
 ةنظارت بـر نحـو    واحد نقلیه، وظیفۀ    ضمناً  . باشد  برقرار می 
 .داردبر عهده را و کیفیت آن  دهی سرویس

 

 عملکرد وا حد خدمات
 

تجهیز سالنها و مکانهائی که انواع مراسـم        براي  همکاري  .1
 سراسـري ،    هـاي   آزمـون :در آن برگزار می گردداز جملـه        

 . و غیره، آزمون ادواريکنکور علمی کاربردي
اسکان وپذیرائی از مهمانان براي ادارات ونهادهائی کـه          .2

 .ستفاده از مهمانسراي دانشگاه را نموده اندتقاضاي ا
 .اسکان وپذیرائی از اساتید مدعو .3
 .کلیه واحدها ودانشکده ها بصورت روزانه به  سرویسدهی.4

 ساختمان مرکزي ،کتابخانه مرکزي،   تامین آب آشامیدنی     .5
 .مهد کودك و مهمانسرا سلف سرویس،

 .ل زمستانو آمد در فص پر رفتمسیرهاي  روبی کلیه برف. 6
 .رسیدگی به امور نانوائی دانشگاه  .7
 آبدارخانه ها و  ها، نظافت ساختمان نظارت بر   رسیدگی و    .8

 .محوطه دانشگاه
 مربـوط بـه کـوي اسـاتید، مهمانسـرا،       رسیدگی به امور   .9

 .استادسرا
 

 امور رفاهیعملکرد 
 

     عملکرد یک ساله امور رفاهی کارکنان و اعضاء هیـأت   
هاي قبـل از رشـد و     و در مقایسه با سال     83سال  علمی در   

ادامـه  رسـد      و به نظر می    بودهتوسعه قابل قبولی برخوردار     
رفـاه  امـور رفـاهی در تـأمین    موفقیـت  این روند موجـب    

تـرین   در ایـن مختصـر مهـم      . گـردد همکاران در سال آتی     
 :گردد هاي امور رفاهی ذکر می فعالیت

ی کـاروان هـاي     انجام هماهنگی جهت مسافرت تابستان     -١
 سیاحتی و زیارتی کارکنان دانشگاه به مشهد مقدس 

مسـافرت تابسـتانی کارکنـان بـه         براي   انجام هماهنگی  -٢
  مورد جابجایی 80رامسر با بیش از 

 براي کلیـه کارکنـان و      83تهیه و توزیع بن کاالي بهار        -٣
 بازنشستگان 

تهیه و توزیع بن کاالي غیر نقدي شش ماهـه اول سـال      -٤
 ارکنان و بازنشستگان  براي ک83

تهیه و توزیع بن کاالي مرحله دوم براي کلیه کارکنـان            -٥
 و بازنشستگان 

 کارکنان  کلیه روز کارمندبراي کاال بمناسبت بن وتوزیع هیهت -٦

 بمناسبت روز زن زن تهیه و توزیع هدایا براي کارکنان  -٧

جمع آوري کارنامه دانش آموزان ممتاز و تهیه و توزیع           -٨
 ابین آنههدایا 

عقد قراداد بیمه بیمارستانی با بیمه ایران و ثبـت نـام از          -٩
 همکاران در این خصوص 

 عقد تفاهم نامه جهت بیمه اقساطی خودرو همکاران         -١٠
 ) شخص ثالث و بدنه(

 انجام هماهنگی جهت اسکان همکاران دانشگاهی در        -١١
 سایر دانشگاهها علی الخصوص در تعطیالت تابستان

 150وعه ورزشی براي     توزیع کارت استخر سه مجم     -١٢
 نفر از همکاران با استفاده از یارانه دانشگاه 

استخر ویژه اعضـاي  استفاده از  جهت نامه   عقد تفاهم  -١٣
 هیئت علمی  با استفاده از یارانه دانشگاه 

  تهیه و توزیع کارت اشتراك جهت استفاده از کلوپ         -١٤
  ویژه فعرضه محصوالت فرهنگی  با تخفی

 نفر از همکـاران     60مان براي    ثبت نام پیجرهاي استی    -١٥
 دانشگاهی بصورت اقساطی
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 عقد تفاهم نامه با چند موسسه آموزشی براي اوقات          -١٦
 40 الـی  30بـا ( فراغت تابستانی همکاران وفرزندان ایشـان     

 و با استفاده از یارانه دانشگاهی ) درصد تخفیف موسسه

یم کـارت تلفـن   ارسال مدارك ، دریافت و تحویل س    -١٧
 ده نفر از اعضاي هیئت علمی دانشگاه  بتهمراه خارج از نو

 هماهنگی و توزیع ، جمع آوري و تحویـل فرمهـاي            -١٨
  مورد وام قرض الحسنه بانکی همکاران300مربوط به 

 تهیه و توزیع بن به مناسبت ماه مبارك رمضان -١٩

   تأسیس صندوق رفاه اعضاي هیئت علمی-20

  ثبت نام و معرفی کارکنـان خـواهر دانشـگاه جهـت           -21
 رکت در مسابقات انتخابی بانوان کشورش

به صورت ویـژه  استخر  از جهت استفاده  عقد قرارداد    -22
 به مدت ده ماه براي همکاران دانشگاهو 
 اقدام در خصوص اولویت بنـدي واگـذاري سـهمیه     -23  

 تلفن همراه خارج از نوبت
 اقدام در خصوص مسافرت نوروزي اعضاي محتـرم       -24  

 سوریه  کشورهیئت علمی به 
 اقدام در خصوص مسافرت نوروزي کارکنان محترم        -25  

 دانشگاه به اصفهان و شیراز
  عقد قرارداد بیمه عمر-26  
 اقدام جهت دریافت کـارت شناسـایی بـین المللـی           -27  

 اعضاي محترم هیئت علمی
 

 کارگزینیاداره 
 و  1383در سـال    از جمله اقدامات واحـد کـارگزینی             
ز دانشگاه اخذ مجو   نیروي انسانی مورد نیاز      جهت تامین در

برگـزاري مصـاحبه      و نفر از افراد واجد شـرایط     17جذب  
باشد کـه در حـال حاضـر اسـتخدام        می ،تخصصی گزینش 

 .در مراحل نهایی استپیمانی این همکاران 

این افراد بـدواً از طریـق درج اطالعیـه            روند استخدام   
 مـدارك   آوري  جمـع  هـاي محلـی و     نامـه  استخدام در هفته  

متقاضیان واجدین شرایط براي مصـاحبه تخصصـی رشـته          
ن نفرات اول تا سوم و      نمود مشخص   ،هاي شغلی مورد نظر   

 .باشد  میمعرفی آنان به هسته گزینش دانشگاه

از دیگر اقدامات اداره کارگزینی صدور احکام بازنشستگی        
ـ  بازنشستگی نایل آمده  همکارانی است که به افتخار       ن اند ای

 آقـاي   – آقـاي محمـد کـاظم طالشـی          :عزیزان عبارتند از  
برقـراري حقـوق وظیفـه وراث بـراي       -نوروزعلی نوري     

 خانواده مرحوم اباسلط حیدري ومرحوم محمد علی نقی لو        
پیگیري قطع کسورات بازنشستگی بـراي اعضـاي        همچنین  

 سال سـابقه واریـز حـق بیمـه          30هیات علمی که بیش از      
 ق متفرقه اعضاي هیات علمی وکارکنان پیگیري سوابدارند، 

 

کسورات دوران خدمت و آسـودگی      هماهنگ کردن   جهت  
هـاي اداره     از دیگـر فعالیـت    خاطر در هنگام بازنشسـتگی      

براي اینکار مکاتبات وفعالیتهاي بسیاري کارگزینی است که 
جهت استخراج سوابق وطبقه بندي آنها ومکاتبه بـا مبـادي           

مـاعی و سـازمان بازنشسـتگی      سـازمان تـامین اجت    (ذیربط  
 یبعمل آمده که نتایج حاصله براي اکثر کارکنـان        ) کشوري

که با مسئله انتخاب و تغییر صندوق بازنشسـتگی مواجهنـد      
 .مشهود است

، ارزشیابی جدید براي کارکنان،کارشناسـان     هاي فرم توزیع -
  .ها بر اساس بخشنامه سرپرستان و مدیران وتهیه خالصه فرم

ام افزایش ضـریب اعضـاي هیـات علمـی و       صدور احک  -
  .1383کارکنان براي سال 

 .  هیات علمیایه اعضاءکام ترفیع پاحصدور  -

نفـر از    44ی بـراي    صدور احکام فوق العاده شغل کارائ      -
 . اعضا هیات علمی

 جذب براي کلیه اعضاي العاده صدور احکام افزایش فوق   -
 .هیات علمی
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ویژه براي کلیه اعضاي اده صدور احکام برقراري فوق الع -
 .هیات علمی

 .د احکام اعضاي هیات علمی پیمانیتمدی -

اعضاي هیات علمی مامور مأموریت تمدید احکام  صدور   -
 .به تحصیل

 اثر انگشـتی و    غیاب  و نصب وراه اندازي سیستم حضور     -
دریافـت گزارشـهاي ورود وخـروج     نرم افـزار مربوطـه و   

 .طریق آنکارکنان از 

هاي دریافتی بر حسب مرخصی      رشندي وثبت گزا  ب  دسته -
ماموریتها،اضافه کـاري و احتسـاب مانـده         ساعتی، روزانه،

 .رخصی کارکنان و اعضاي هیات علمیم

ارائه فرمهاي اضافه کاري به واحدها حسـب مقـررات و       -
آوري اضافه کاري کارکنان واعمال ضـرائب مربوطـه          جمع

 .وارائه گزارش به امور مالی 

 

 ها  و ساختمانتاسیساتنگهداري عمرانی  ت مدیری
 

کارهاي عمرانی دانشگاه زنجـان از سـال           قسمت اعظم   
بـه  کـه  هـا    این فعالیت . صورت پذیرفته است   به بعد    1371

کار سـاخت   : شاملطور مستمر طی این سالیان ادامه داشته        
... وساز، تکمیل بناها، تعمیرات ساختمانها، تغییر کـاربري و        

مسـتقیم مـدیریت محتـرم      و مسؤولیت    نظارت   کهباشد    می
هاي انجـام شـده       فعالیت. گیرد  عمرانی دانشگاه صورت می   

 :خالصه عبارتست ازطور  به
 هاي ساخت و سـاز      طرحانجام مناقصات جهت اجراي      . 1

 .دانشگاه
ران، جهـت   قرارداد با مشـاورین وپیمانکـا   و عقد  تنظیم . 2

 .اجراي طرحهاي عمرانی

ــداوم ومســتمر  . 3 ــرنظــارت م ــار مشــاورین ب  نحــوة ک
 .وپیمانکاران

ــه . 4 ــه شــده توســط صــورت وضــعیت رســیدگی ب  ارائ
 . و تایید پرداختهاي مالیان ومشاورانپیمانکار

پاسخگویی به کلیه مشکالت ایجاد شـده در رابطـه بـا             . 5
 .ان وپیمانکارانکارهاي مشاور

ارائه نظرات، طرحها، راهکارها وایده ها جهـت بهبـود           . 6
 .نشگاهعمرانی داهاي  حاجراي طر

     شایان ذکر است با اصالح ساختار سازمانی دانشـگاه و      
ــداري    ــارت و نگه ــئولیت نظ ــد مس ــارت جدی ــابق چ مط

 و تأسیسات دانشگاه به مدیریت عمرانی واگذار        ها  ساختمان
 .گردیده است

سـاختمان،  هاي  واحـد سـازمانی   چارت جدیـد    مطابق       
انی  و طرحهاي عمر    و مخابرات  تاسیسات، فضاي سبز، برق   

در ایـن   .فوق قـرار گرفتـه اسـت   زیر نظر مستقیم مدیریت    
همکاران محترم، گوشـه اي از      خصوص و به منظور آگاهی      

 بـه  83سـال  در  مـدیریت فـوق     کارهاي انجام شده توسط     
 :استحضار می رسد

 

 واحد ساختمانعملکرد 
 . بهداشتی پژوهشکده کشاورزي اساسی سرویستعمیر . 1
 .ي سلف سرویس مرکز اساسیتعمیر . 2

 ومجتمع خوابگـاهی    6هاي فاطمیه    رنگ آمیزي خوابگاه   . 3
 .طور کامل   بهبرادران ودانشکده علوم انسانی

 6 خوابگاه فاطمیه    2 اساسی شبکه فاضالب بلوك      تعمیر . 4
 .)خواهران(

 ورودي دانشــکده کشــاورزي تعمیــر اساســی و تغییــر . 5
 .داخل و بیرون آنومحوطه سازي 

 .ه کشاورزيدانشکدمزرعه پژوهشی فنس کشی اطراف  . 6

احداث فنداسیون مربـوط بـه سیسـتم آبیـاري بـارانی              . 7
 .مزرعه

 .تکمیل ساختمان جنب مرغداري . 8

 .تکمیل ساختمان جنب گوسفند داري . 9
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 .وجاگذاري فیبر نوري دانشگاهحفر کانال  . 10

دانشکده مجاور  ساختمان  تعمیر اساسی و تغییر کاربري       . 11
 ).ساختمان امور دانشجویی (کشاورزي

سهاي بهداشتی مجتمـع خوابگـاهی       اساسی سروی  تعمیر . 12
 .ها کلیه بلوكدر برادران 

 جوشـکاري در   وانجام کارهاي متفرقه نجاري، نقاشـی     . 13
 . مورد450  به تعدادسطح دانشگاه

 عملکرد واحد تاسیسات
لوله کشی شوفاژ روکار در مجتمع برادران خوابگاههـاي          . 1

 .بابازاده -فرجامی -نوري
 . نوري وعلیخانیهاي ستم موتورخانۀ خوابگاهتغییر سی . 2

 . میدان اصلی دانشگاهکشی فضاي سبز ضلع جنوبی لوله . 3

 2ی خوابگاه شماره شوفاژ سرد وگرم نگهبان لوله کشی . 4

 .6 خوابگاه شماره اصالح سیستم فاضالب . 5

 وگرم وشوفاژ کوي اساتید در      لوله هاي سرد   شبکه   ترمیم . 6
 . مرحلهچند

رادیاتورهـاي دانشـکده کشـاورزي      تعمیـر   و  تعویض   . 7
تعمیـر و سـرویس     و  و همچنـین تعـویض       کلـی    بصورت

 .هاي دانشگاه ها و ساختمان رادیاتورهاي سایر دانشکده

موتورخانه کوي اسـاتید وتمیـز کـردن منـابع          تعمیر   . 8
 ))کویلها((آبگرم

 رادیاتورهاي کوي اساتیدتعمیر و تعویض  . 9

انــدازي موتورخانـه ســلف   راه هـا و  تعـویض دیــگ  . 10
 .سرویس

 .موتورخانه مهمانسراها وراه اندازي  تعویض دیگ . 11

هاي فوالدي واصالح سیسـتم منبـع        جوشکاري دیگ  . 12
 .انبساط دانشکده کشاورزي

 واحد برق ومخابرات
 2و1انتقال سیستم مخابراتی پیجر خوابگاههـاي شـماره        . 1

 .خواهران به محل جدید نگهبانی
جابجایی دستگاه مرکز مخابرات از دانشکده کشاورزي        . 2

که داخلـی و خطـوط      توسط شب  به ساختمان جدید مرکزي   
 .مستقیم

 خط تلفن زنگ خور رایگان    8پیگیري جهت اخذ تعداد      . 3
هاي دانشجویی از طریق اداره کل مخـابرات     جهت خوابگاه 

 .استان

 دسـتگاه تلفـن کـارتی جهـت        8پیگیري جهت نصـب      . 4
هـا از طریـق اداره کـل     هاي دانشجویی و دانشکده    خوابگاه

 .مخابرات استان

 واحد فضاي سبز
اي سبز در قسمتهاي مختلف دانشگاه اعم       نگهداري فض  . 1

از آبیاري، هرس، سرزنی چمنها، مبارزه بـا علفهـاي هـرز،            
 گلکاريسازي بستر براي کاشت گلهاي فصلی و آماده 

ایجاد فضاي سبز در بخش ورودي دانشـگاه بـه متـراژ             . 2
  متر مربع2000

ایجاد فضاي سبز در اطراف سازمان مرکـزي بـه متـراژ      . 3
  متر مربع1000

 به متـراژ   2اد فضاي سبز در داخل خوابگاه فاطمیه        ایج  . 4
  متر مربع2000

ایجاد فضاي سبز حد فاصل ساختمان عمرانی، دانشکده         . 5
 .انسانی جدید فنی و علوم

 

 گزارش عملکرد امور مالی
 

در ابتداي  ... اصالح ضرایب مربوط به بیمه و مالیات و        -1
 .هاي مربوط ها و و بخشنامه سال براساس دستورالعمل

 امور اداري و پرداخت آنها در       زکنترل احکام صادره ا    -2
 .هاي حقوقی پرسنل فایل

ماننـد  (انجام مراحل مربـوط بـه کسـورات پرسـنلی            -3
هـاو    و ارسال گزارشات بـه بانـک      ...)  وام و  - بیمه -مالیات
 .هاي مربوطه سازمان

صدور گواهی ضمانت و تعهـد وام بـراي پرسـنل بـا         -4
 . شماره ملیي نمودنکاربرد
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ــدریس  کنتــرل و پرداخــت حــق- اســنادتنظــیم -5  -الت
-83التعلیم اساتید دانشگاه و مدعوین در نیمسـال دوم            حق
 .83-84 و نیمسال اول 82

 کنترل و پرداخت قراردادهـاي جـاري و    -تنظیم اسناد  -6
 .عمرانی

هاي طرف قرارداد  پیگیري موارد بیمه و مالیات شرکت     -7
 .هاي مربوطه و ارتباط با سازمان

 .کنترل و پرداخت اسناد کارپردازي کل -تنظیم اسناد -8

ــناد -9 ــیم اس ــاملین  -تنظ ــناد ع ــرل و پرداخــت اس  کنت
 .ذیحساب

 .صورت کامپیوتري صدور اسناد نهایی حسابداري به -10

 .هاي مالی تهیه و تنظیم صورت -11

 .تهیه گزارشات مورد نیاز مدیران ارشد -12

ابگوئی و هماهنگی با حسابرسان دیوان محاسـبات        وج -13
 .درخصوص مدارك مالی

 کنترل و ثبت درآمـدهاي دانشـگاه اعـم از           -شناسائی -14
انشـجویان   شـهریه د  - کتب و نشـریات    -درآمدهاي مزرعه 

 .مدهاي متفرقه درآ-حضوري و شبانه نیمه

 نگهداري اطالعـات مربـوط بـه امـوال       - کنترل -ثبت -15
 .دانشگاه

 .هاي محرمانه حقوق تهیه فیش -16

هـاي دانشـجویان      هماهنگی با بانک تجارت جهت وام      -17
 . شبانهدوره

افزارهاي آفیس در امـور       استفاده بهینه از مجموعه نرم     -18
 .مالی به صورت کاربردي

 .تشکیل واحد مستقل درآمد -19
 

 گزارش کار دفتر مرکزي تهران
 
 

بســیاري از امــور دانشــگاه از طریــق ســازمانها،          
 در یهاي دولتـی و خصوصـ      نهادها و شرکت   ،ها  وزارتخانه

مستمر و به موقع و نیز       یگیريپ از طریق    سطح شهر تهران و   
همکاران محترم در دفتر تهران صـورت       تسریع در خدمات    

و سازي فعالیت و انجام بهتر کارهـا     به منظور بهینه  . گیرد  می
مدیریت امور ها از طریق دفتر تهران،  نحوه انجام درخواست

به واحدهاي  . اي نموده است    نامه  اداري اقدام به تدوین آئین    
 ضمن ایجـاد رونـد      این امر .  ابالغ شده است   هتابعه دانشگا 

ــران موجــب   ــر ته ــق دفت ــین وظــایف دقی                مناســب و تعی
          . انجـام گرفتـه شـده اسـت       تر    ارایه خدمات بهتر و مناسب    

         اکنــون دفتـر تهــران بطـور متوســط ماهانــه    هـم ایـن امــر  
هـا بـه مراجـع      مورد جهت انجام به موقع درخواسـت      180

  خصـوص    در ایـن   و اقـدام نمـوده اسـت،       ذیربط مراجعـه  
ــردخالصــه  ــران   عملک ــزي ته ــر مرک ــاه آذر و دي دفت                 م

شرح زیر به تفکیـک واحـدها اعـالم          به    عنوان نمونه و  به  
 .گردد می
 
 

 

   آذرماه
  مورد17 حوزه معاونت پژوهشی  1
  مورد59   حوزه معاونت اداري و مالی 2
  مورد61    ستزه ریاحو 3
  مورد5   حوزه معاونت دانشجویی 4
  مورد3    حوزه آموزشی 5
  مورد2    دفتر مرکزي 6
  مورد6   متفرقه 7

 

   ماه دي
  مورد56  حوزه معاونت پژوهشی 1
  مورد68   حوزه معاونت اداري و مالی 2
  مورد69    حوزه ریاست 3
  مورد28  حوزه معاونت دانشجویی 4
  مورد5 حوزه معاونت آموزشی  5
   دفتر مرکزي 6

 

 
  مورد2
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 83دانشگاه در سال کارکنان گزارش عملکرد شوراي 
 

 با برگزاري  83شوراي کارکنان دانشگاه زنجان در سال            
 جلسه نسـبت بـه انعکـاس درخواسـتها، پیشـنهادات و        15

نـان  آهاي   مشکالت کارکنان و در میان گذاشتن درخواست      
 .اقدام نموده استولین محترم دانشگاه با مسئ

 در شـوراي     انجـام شـده    پیشنهادات مصـوب و اقـدامات     
 :باشد کارکنان بشرح زیر می

 .پیگیري مسائل مربوط به کارشناسان خبر -1
پیشنهاد مبنی بر برنامه ریـزي مـنظم و مـدون جهـت              -2

 .استفاده از خوابگاه دانشگاه در تهران براي همکاران
زنی قدیمی بـه      یض دستگاه کارت  پیشنهاد مبنی بر تعو    -3

 .زنی اثر انگشتی جدید دستگاه کارت
پیگیري شورا در رابطه با به جریان انداختن وام ودیعه           -4

 .مسکن همکاران طبق سنوات قبل
پیگیري مستمر در مورد پرداخت پول غذاي همکـاران          -5

 .و ارائه طرح به امور اداري
پیگیري انتقـادات و مشـکالت کارکنـان دررابطـه بـا             -6

 .شرکت تعاونی مسکن دانشگاه
هاي   ارائه پیشنهادات در رابطه با بهبود کیفیت سرویس        -7

 .ایاب و ذهاب همکاران
العاده جذب کارکنـان     پیشنهاد در رابطه با افزایش فوق      -8

 . درصد7به میزان 
استفاده از صندوق ذخیـره کارکنـان دانشـگاه جهـت            -9

ایجاد تسهیالت بـراي کارکنـان بنـا بـه پیشـنهاد شـوراي              
 .ارکنانک

 نصب صندوق انتقادات و پیشنهادات شـوراي        پیشنهادِ -10
 .کارکنان در ورودي درب سلف سرویس کارکنان

رسـیدگی بــه انتقــادات همکـاران نســبت بــه لیســت    -11
بندي و تصحیح موارد یاد شده جهت تصویب نهـایی            امتیاز

 .لیست مزبور
هـا در   نامـه  هـا و آیـین   تهیه بانک اطالعـاتی بخشـنامه     -12

 .نشوراي کارکنا

انتخاب و معرفی آقاي محمد منتخبی و فرهاد مکملـی           -13
دو نماینده از شوراي کارکنان در کمیتـه انتخـاب کارمنـد            

 .نمونه
ارسال نامه از طریق شورا به ریاست دانشگاه جهت در       -14

نظــر گــرفتن ارزاق عمــومی نوبــت اول و دوم و ســوم و  
 .موافقت ریاست محترم دانشگاه

نان در ستاد رفـاهی     شرکت دو نماینده ازشوراي کارک     -15
 .جهت ارائه پیشنهادات همکاران در رابطه با مسائل صنفی

ارائه پیشنهادات همکاران در رابطه با مرخصی مـرداد           -16
 .ماه به امور اداري

پیشنهاد در مورد در نظر گرفتن حـق مسـئولیت بـراي         -17
کارشناسان و مسئولین آزمایشگاه که از وسایل و تجهیزات         

 .نمایند نگهداري میآزمایشگاه به نحو احسن 
 .هاي مسافرتی همکاران از بن با استفاده در رابطه پیگیري -18
هاي تخصصی  آمادگی شورا مبنی بر تشکیل کمیته      اعالم -19

 )اداري، مالی، رفاهی(طبق اساسنامه در شوراي کارکنان 

قرارداد بـا فروشـگاههاي مهـم و معتبـر جهـت            عقد   -20
 .هاي غیرنقدي استفاده همکاران از بن

 رئـیس هیـأت مـدیره شـرکت چنـدمنظوره           دعوت از  -21
 گــزارش بــه شــوراي کارکنــان و ارائــهآزفنــداك جهــت 
 .پیشنهادات همکاران

 .دانشگاهدر کارکنان بسیج تشکیل براي مناسب محل پیگیري -22
هـا و شـکایات و        کلیـه نامـه   بـه   بررسی و رسـیدگی      -23

انتقادات و پیشـنهادات همکـاران در شـوراي کارکنـان و            
 .پیگیري این موضوعات

زنـی ورود و       افزایش تعداد دستگاههاي کارت    پیشنهادِ -24
 .خروج همکاران در واحدها جهت رفاه همکاران

پیگیري درخواست همکاران در رابطه با حق مسئولیت         -25
 .کارکنان

هـاي سـختی شـرایط        العـاده   نامه فوق   پیگیري تصویب  -26
 .محیط کار و نوبتکاري
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 پیشنهاد مبنی بر نظرسـنجی از کارکنـان دراسـتفاده از           -27
 .هاي کشوري بیمه
 .پیشنهادات در رابطه با انتخاب کارمند نمونه -28
هـاي همـدلی و همفکـري بـا حضـور           تشکیل جلسـه   -29

ریاست محترم دانشگاه و اسـتقبال ایشـان از تشـکیل ایـن             
 .جلسات

هـاي همـدلی و همفکـري بـا حضـور           تشکیل جلسـه   -30
معاونــت محتــرم اداري و مــالی و مــدیر محتــرم اداري و 

 .پشتیبانی

 و پیگیري از طریق مدیر محترم طرح و برنامـه       پیشنهاد -31
براي در نظرگرفتن بودجه سـاالنه و مجـزا بـراي شـوراي             

 .کارکنان
رسیدگی و پیگیري انتقـادات همکـاران در رابطـه بـا             -32

سـرویس و غـذا و پیشـنهادات          مسائل صنفی از قبیل سلف    
 .مربوطه به آن

 نپیشنهاد در رابطه با بهبود نحوه توزیع نان بین همکارا -33
نگاري شوراي کارکنان به ریاست محترم دانشـگاه          نامه -34

ختصـاص وسـایل ورزشـی بـراي همکـاران          ادر رابطه با    

ورزشکار و توجه خاص ریاست محتـرم بـه امـر ورزش و      
 .موافقت با آن

ارسال و پیگیري نامه به مدیر کل محترم راه و ترابـري      -35
به منظور  جهت تعمیر اساسی آسفالت مسیر شهر تا دانشگاه         

 .از وقوع حادثهلوگیري ج
 پیشنهاد شورا در رابطـه بـا برنامـه افطـاري بصـورت        -36

 ریـال و    100000 بن غیرنقـدي افطـاري بـه میـزان           اهداي
 .موافقت معاونت محترم اداري و مالی

 تشویقی در احکـام   هاد مبنی بر اعمال پایه و گروه      پیشن -37
 .کارکنان

 ،هدریـغ مسـئولین دانشـگا      هاي بـی    از حمایت پایان  در       
بخصوص ریاست محترم و معاونت محتـرم اداري و مـالی           

آنها بتـوانیم      دانشگاه تشکر نموده و امیدواریم با مساعدت      
جهت برطرف نمودن مشـکالت صـنفی و اداري همکـاران     

 . باشیممؤثر
 فشار شـوراي کارکنـان در رابطـه بـا           که بیشتر      از آنجا 

 و مشکالت همکـاران بـه معاونـت محتـرم اداري و مـالی          
از همـین جـا از کلیـه ایـن          گردد    برمیواحدهاي تابعه آن    
 .طلبیم عزیزان پوزش می

 

  83 در سال نت پژوهشی و فناوريعملکرد معاو
 

به یاري خداوند بزرگ و با همکاري همکاران محترم اعضاي هیات علمی دانشگاه زنجان و همت و تالش مجموعه نیروهاي              
. باشـد   ماهه گذشته به اختصار به شرح ذیل می11 و اقدامات عمده معاونت پژوهشی و فناوري در فعال در این معاونت، فعالیتها  

هـاي   جا دارد از تمامی همکاران دانشگاه زنجان و همه نیروهاي مجموعه معاونت که حصول به درجه قابـل قبـولی از  فعالیـت     
 .پژوهشی را ممکن ساخته اند تشکر و قدردانی نمائیم

 1383رویدادهاي مهم معاونت پژوهشی و فناوري در سال اخبار و ) الف
 هاي توزیع برق برگزاري نهمین کنفرانس شبکه -1
 برگزاري پنجمین دوره بزرگداشت هفته پژوهش استان زنجان -2

 در محـل  27/9/83 لغایت   21/9/83 مسولیت دانشگاه زنجان از تاریخ       با زنجانپنجمین دوره بزرگداشت هفته پژوهش استان        -
 بعد مسافت دانشگاه از شهر و ضیق اعتبارات مربوطه با همکاري             همچون علیرغم برخی مشکالت  . زنجان برگزار گردید  دانشگاه  

نیروهاي تالشگر و مصـمم خـود   به ، معاونت پژوهشی با اتکاء    NGOتمامی دانشگاهها و دستگاههاي اجرایی استان و نهادهاي         
 بیرون آمده و رسالت خود را در ارتقاء جایگاه پژوهش و تحقیـق   شده موفقینها و اهداف از پیش تعی      توانست در اجراي برنامه   
این مهم با همیاري و راهبري استاندار محترم زنجان و حمایت هاي ریاست محترم مدیریت          . عملی سازد در استان به نحو احسن      
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ر نظـ هاي ریاست محترم دانشـگاه زیـر       یصدا و سیماي استان زنجان و نیز راهنمائ       در  اي عزیزان     ریزي، و پوشش رسانه     و برنامه 
 .  پژوهشی به انجام رسیدمعاونت

 25(برگزاري سومین نمایشگاه تخصصی کتب خارجی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علـوم در محـل دانشـگاه زنجـان از          -3
 ) بهمن ماه28لغایت 

 انعقاد قرارداد همکاري بین دانشگاه زنجان و دانشگاه مالک اشتر تهران  -4

  فرصت مطالعاتی خارج از کشوررايعزام دو نفر ازاعضاي هیات علمی ب ااب موافقت -5

 ریزي دانشگاه به معاونت پژوهشی و فناوري   ارتقاء معاونت پژوهشی و برنامه -6

 : عملکرد پژوهشی) ب
  مورد12: 1383طرحهاي پایان یافته سال  -1
 . مورد50: 1383در سال  طرحهاي در حال اجرا  -2
  استان 102  مادةانهفعالیت دبیرخ  -3

  استان102ماده   الفپژوهشی بنددبیرخانه طرحهاي 
آمار و فناوري اطالعـات    کشور و نیز کارگروه پژوهش،  102هاي صورت گرفته با دبیرخانه مرکزي طرحهاي          پیرو هماهنگی       

هاي خـود را    فعالیت1383وردین ماه  در معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان تشکیل و از فر  102استان،  دبیرخانه استانی طرحهاي      
 ریـال   000/900/918 پروژه تحقیقاتی مهم با اعتباري حدود   9 ماه از بدو شروع فعالیت تعداد        8حدود  (در این مدت    . آغاز نمود 

بینـی   پـیش . باشـد  ریزي کشور می  موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه   ۀ مبادل ۀ پروژه در مرحل   5نهایی گردیده که از این تعداد       
 استان که بخش اعظم آنها طرحهاي تحقیقاتی دانشگاه زنجان اسـت حـداقل   102  مادةهاي  تعداد پروژه،شود که تا پایان سال     می
 . سدر فقره ب15به 

اول  دانشگاه زنجان به رتبـه  102 دبیرخانه طرحهاي ،102الزم بذکر است که به استناد تقدیرنامه دبیرخانه کشوري طرحهاي              
که جا دارد این موفقیت را به ریاست محتـرم دانشـگاه،         مده است    نائل آ  102نشگاههاي فعال کشور در زمینه جذب اعتبارات        دا

معاونت پژوهشی دانشگاه زنجـان تبریـک      در    مستقر 102معاونت محترم پژوهشی و همکاران تالشگر دبیرخانه استانی طرحهاي          
 .نمائیم  عرض

  اعضاي هیات علمی در خارج از دانشگاهو لیست کتب منتشر شدهن انتشارات دانشگاه زنجافهرست  

یف
رد

 عنوان پشت جلد عنوان روي جلد 

 مترجم/ مولف
- تعداد صفحه

 قطع
 بهاء سال انتشار

  ریال29500 1383  وزیري-334 شهرام محمدي Real _ Time  systems درنگ سیستم هاي بی 1

 Textbook of  مبانی اگروفاستري 2

Agroforestry 

  عزیز جوانشیر ـ فرید شکاري ـ 
عادل دباغ محمدي نسب ـ 

 اعی ریعقوب
  ریال11000 1383  وزیري-240

 اصول تجزیه دستگاهی 3
Principles of 
Instrumental 

Analysis 

 ناصر داللی
 علی اصغر ترابی

  ریال59000 1383  ـ  رحلی488

4 
تقارن مولکولی و نظریه 

 گروه
Molecular Symmetry 
and Group Theory 

  ریال29000 1383   وزیري-  344 منفرد حسن حسینی

5 
اثر (ترویج کشاورزي 
 )ارزیابی

Agricultural 
Extension Impact 
and Asssessment 

  ریال25000 1383   وزیري- 296 غالمرضا مجردي

  ریال15500 1383 لی رح ـ  98 حمید نجاري ـ رضا قزلباش --آزمایشهاي الکتریسیته و  6
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 ییسمغناط

7 
اصول ایجاد رقم زراعی 

 )تئوري و تکنیک(
Principles of cultivar 

development 

حسن زینالی خانقاه ـ 
زاده ـ علی  عبدالهادي حسین 

 نظري حق

  وزیريـ  652
  ریال42000 1383

8 
مفاهیم و راهبردهاي 

 تدریس
-- 

غالمحسین انتصار فومنی، منیژه 
 ذکریایی

  ریال17000 1383مهرماه   وزیري-200

9 
کلیات راهنمایی و 

 مشاوره
  ریال17000 1383آذر   وزیري-216 غالمحسین انتصار فومنی --

10 Advanced 
writiting 

-- 
 پرویز بیرجندي
 محمدعلوي

 محمدعی سلمانی ندوشن
 ریال230000 1383تابستان   وزیري– 192

11 
ApA style and 

research report 
writing 

-- 
 محمدعلوي

 محمدعی سلمانی ندوشن
  ریال21000 1383پائیز   وزیري– 151

12 
آموزش مکالمه انگلیسی 
 از طریق تمرین و تجربه

English conversation 
Through  practice  
and Experience 

  ریال10000 1383مهرماه   وزیري-144 احمد جمالی

13 
اصطالحات کاربردي در 

 انگلیسی
Handy Expressions in 

English 
 احمد جمالی

  رقعی-168
  ریال12000 1383آذر 

 )ISI) 2004 مقاالت چاپ شده در لیست

Authors Title Journal Date-number  

Ali Ramazani 
Ebrahim Ahmadi 

MAGNESIUM HYDROGEN SULFATE 
POWDER CATALYZED STEREOSELECTIVE 
CONVERSION OF DIALKYL  2-(IMIDO-N-

YL)-3-
(TRIPHENYLPHOSPHORANYLIDENE)-

BUTANEDIOATES TO ELECTRON-
POOR(Z)-N-VINYLIMIDES IN SOLVENT-

FREE C0NDITIONS 
 

Phosphorus, Sulphur, 
and  Silicon, 

179, 565-567 
(2004). 

1 

Ali Ramazani 

Ali Soldozi 

MICROWAVE INDUCED SYNTHESIS  OF 
COUMARINS 

FROM IN SITU GENERATED STABILIZED 
PHOSPHORUS YLIDES IN THE PRESENCE 
OF SILICA GEL POWDER IN SOLVENT-

FREE CONDITIONS 

Phosphorus, Sulphur, 
and  Silicon, 

179, 529-533 
(2004). 

2 

A.Nikkhah 

M. Alikhani 

H. Amanou 

Effects of Feeding Ground or Steam-
Flaked Broom Sorghum and 

GroundBbarley on Performance of Dairy 
Cows in Midlactation 

 

American dairy 
science  accociation 

87,122-130 
(2004) 

3 

A.Ramazani 
Crystal structure of dimethy 1,1- 

diacetyl-8a-hdroxy-8-oxo-1, 1,2,8,8a-
tetra-hydrocyclopenta{a}indene-

2,3dicarboxylate,C20H18O8 

Z.kristalloger.NSC 219, 177-
178(2004) 

4 

Ali Morsali 

Alireza Mahjoub 

Ali Ramazani 

Zn(II),Cd(II) and Hg(II) complexes with 
2,2-biouinoline, syntheses and x-ray 
crystal structures of {Hg(bq)(SCN)2} 

J. coorgd. Chem 
57,347-325 

(2004) 
5 

Dallali,Nasser 

Agrawal,Y.K 

Solvent Extraction and 
spectrophotometric Determination of 

Magnesium by Paratolyl 2-
Thenohydromixamic Acid and 

Quinalizarin 

Iran . J. chem& 
chem. Eng 

23,65-72( 
2004) 6 

IRFAN KANDEMIR 
PERSIAN HONEY BEES AND BEEKEEPING 

AMERICAN BEE 
JOURNAL 

9,699-
702(2004) 

7 
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MOHAMMED G. 

MORADI 

OBSERVATIONS IN IRAN 

Hassan Hosseini 

Monfared 

Zahra Amouei 

Hydrogen peroxide oxidation of aromatic 
hydrocarbons by immobilized iron(III) 

Journal of molecular 
caialysis 

217, 161-164 
(2004) 8 

jack M. Harrowfield 

Saeed maghaminia 

Ali A. Soud 

Polyhapto –Aromatic interactions in 
lead(II) coordination 

Inorganic chemistry 
communication 

43,1810-
1812(2004) 

 
9 

A. Ramazani 

L. Dolatyari 

A.R.Kazemizand 

E.Ahmadi 

A.A.Torabi 

R. welter 

Crystal structure of diethyl 2-
(dibenzoylmethyl)-3- (triphenyl-
phosphoranylidene)succinate, 

C14H37O6P 

Z.Kristallogr.NCS 
219,181-

183(2004) 
 

10 

Ali Ramazani 

, Ali Bodaghi 

SNTHESIS OF HIGHLY ELECTRON-POOR 
ALKENES FROM IN SITU GENERATED 

STABILIZED PHOSPHORUS YLIDES AND 
NINHYDRIN VIA INTERMOLECULAR 

WITTIG REACTION 

Phosphorus Sulfur 
and silicon 

179, 1615-
1620(2004) 

11 

Ali Ramazani, 

Liela Yousefi, 

Ebrahim Ahmadi. 

Ali Souldozi 

CONVERSION OF IN SITU GENERATED 
STABILIZED PHSPHORUS YLIDES TO 

CHROMENE DERIVATIVES IN SOLVENT- 
FREE CONDITIONS 

Phosphorus Sulfur 
and silicon 

179, 1459-
1464 (2004) 

12 

Ali Ramazani, 

Ebrahim Ahmadi 

MICROWAVE INDUCED 
STEREOSELECTIVE CONVERSION OF 

DIALKYT 2- ( IMIDO- N-YL) -3- 
(TRIPHENYLPHORANYLIDENE)-

BUTANEDIOATES TO ELECTRON – 
POOR(Z)-N-VINYLIMIDES IN THE 
PRESENCE OF IRON(II) SULFATE 

POWDER IN SOLVENT-FREE 
CONDITIONS 

Phosphorus Sulfur 
and silicon 

179, 1455-
1457(2004) 

13 

Ali Ramazani, 

Ebrahim Ahmadi 

 
 
 

MICROWAVE INDUCED 
STEREOSELECTIVE CONVERSION OF 

DIALKYT 2- ( IMIDO- N-YL) -3- 
(TRIPHENYLPHORANYLIDENE)-

BUTANEDIOATES TO ELECTRON – 
POOR(Z)-N-VINYLIMIDES IN THE 
PRESENCE OF IRON(II) SULFATE 

POWDER IN SOLVENT-FREE 
CONDITIONS 

Phosphorus Sulfur and 
silicon 

179, 1455-
1457(2004) 14 

Ali Ramazani, 

L.Dolatyari. 

A.R.Kazemizadeh, 

E. Ahmadi, 

A.A.Torabi, 

R. Welter 

Cyristal structure of diethyl 2-
(dibenzoylmethyl)-3-(triphenyl-
hposphoranylidene) succinate,  

C41 H37  O6 P 

Z.Kristallogr NCS 219, 181-
183(2004) 15 

Ali Ramazani, 

F.Marandi,  

Crystal structure of dimethyl(Z)-2(1,3-
dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yI)1-2- 

butenediote C14 H11  N O6 
Z.Kristallogr NCS 219,  179-

180(2004) 16 
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E. Ahmadi, 
A.Morsali 

Ali Ramazani 

F.Marandi, 

A.Souldozi, 

A.R. Jalilian 

Crystal structure of {1-benzyl-2-[4-
nitrobenzyl)sulfanyl]1H-imidazol-5-yL]-

methanol C18 H17  N3 O3S 
Z.Kristallogr NCS 219,  173-

174(2004) 17 

Ali Ramazani, 

l.Dotatyari, 

A.R.Kazemizadeh, 

A.Souldozi 

Crystal structure of dimethyl 1-acetyl-
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  مورد 13: مقالت چاپ شده در مجالت معتبر و غیرمعتبر) 6
  مورد12: 1383سمینارها خارج از کشور درسال  و چاپ شده در مجموعه مقاالت، خالصه مقاالت همایشها علمی مقاالت) 7
  مورد 56: 1383 داخلی درسال يها مقاالت علمی چاپ شده در مجموعه مقاالت، خالصه مقاالت همایش)8

 83 گزارشی از اهم فعالیتهاي کتابخانه مرکزي دانشگاه زنجان در سال 
 :از مهمترین فعالیتهایی که کتابخانه در طول این سال انجام داده و یا در حال انجام گیري است عبارتند از

 

  شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که در -1
تب فارسی و  برگزار شد و خرید ک83اردیبهشت سال 

آمار طبق هاي دانشگاه که بر التین مورد نیاز کتابخانه
 :کتابخانه عبارتند از
 31 جلد و کتب التین 882 کتب فارسی :کتابخانه مرکزي

 1576 کتب فارسی :جلد، کتابخانه دانشکده علوم انسانی
 جلد، کتابخانه دانشکده فنی و 35جلد و کتب التین 

 جلد، 65 کتب التین  جلد و280 کتب فارسی :مهندسی
 جلد و کتب 414 کتب فارسی :کتابخانه دانشکده علوم

 کتب فارسی : جلد، کتابخانه دانشکده کشاورزي120التین 
 . جلد124 جلد و کتب التین 183

 آماده سازي و فهرستنویسی کلیه کتابهاي خریداري -2
شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که در حال حاضر 

 .اده براي مراجعه کنندگان استقابل استف
  مکانیزه شدن و تجهیز میز امانت کتابخانه مرکزي به -3

سیستم کامپیوتري که با حضور معاونت محترم پژوهشی 
دانشگاه جناب آقاي دکتر صارمی به بهره برداري رسید و 

تمام کارهاي امانت و . در حال حاضر قابل استفاده است
کتابخانه و تعداد مراجعه ا، آمار میزان استفاده از کتابه

 . گیرد نرم افزار صورت می این توسط غیرهو عالقه ونوع کنندگان
 انجام 83  از مهمترین فعالیتهایی که در تابستان سال -4

  دانشکده علوم انسانیۀپذیرفت اصالح ساختار فنی کتابخان
و   که توسط کارشناسان کتابداري کتابخانه مرکزياست
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کار  این .ر آن دانشکده انجام پذیرفتکارشناس مربوطه د
 کتاب 900سبب اصالح اطالعات کتب کتابخانه که بالغ بر 

 کتاب داخلی است، گردید و مشکل 19000التین و 
تکراري بودن رکوردها در سیستم نرم افزار نوسا هم 

 .باشد اصالح شد که آماده بارکدگذاري می
هاي  انه میلیون تومان تجهیزات براي کتابخ4  خرید -5

 .ها دانشکده
  پیگیري ساختمان اصلی کتابخانه مرکزي که با قول -6

اي نزدیک قابل  مساعد مسئولین دانشگاه در آینده
 .برداري خواهد شد بهره

نرم افزار » تحت وب«  اقدام به خرید ویرایشی -7
اي نوسا جهت سرویسدهی بر روي اینترنت که  کتابخانه

 از طریق اینترنت اطالعات توانند بدین طریق کاربران می
 .کتب کتابخانه مرکزي و دانشکده ها را جستجو نمایند

هاي دانشگاه که از   جلسات شوراي کتابخانهتشکیل -8
بهبود نحوه تقسیم توان به  میتصمیمات کلی این شورا 

بودجه کتاب و نشریات التین، چگونگی تجهیز نمودن 
ي و هزینه نمودن ها و کتابخانه مرکز هاي دانشکده کتابخانه
 .اشاره کردبودجه 

نرم افزار تولید بارکد کتب توسط فراهم کردن   -9
از بدین ترتیب کارشناسان کتابخانه به صورت رایگان که 

این پس خود کتابخانه امکان تولید بارکد براي کتابهاي 
خود را دارد و این امر باعث صرفه جویی زیادي در 

 .شود ها می هزینه

خرید پایگاههاي اطالعاتی و نشریات ه اقدام ب  -10
الکترونیکی با توجه به عصر الکترونیک و دستیابی سریع و 

 در حال حاضر کتابخانه مرکزي بانک .آسان به منابع
که از طریق شبکه دانشیار به آدرس را  Ebscoاطالعاتی 
دهد و  رویس می  سorg.daneshyar.wwwاینترنتی 

باشد  شامل مقاالت تمام متن در موضوعات مختلف می
 است و در حال حاضر  کردهبراي مدت یکسال خریداري

همچنین . باشد قابل استفاده براي اعضاي دانشگاه می
طریق  از  Springerژورنالهاي تمام متن الکترونیکی 

  www.rose-net.co.irشرکت رزنت به آدرس اینترنتی 
 . باشد  میدر دسترس

 الزم جهت سفارش و خرید بانکهاي ۀ  اقدامات اولی-11
اطالعاتی جدید با توجه به نیاز دانشگاه و همچنین میزان 
بودجه که لیست بانکهایی که خرید آنها قطعی خواهد شد 

 .در اسرع وقت به اطالع عالقمندان خواهد رسید
 پایگاههاي ۀا توجه به کمبود بودجه و عدم تامین هم  ب-12

که خارج از قدرت دانشگاه  onlineاطالعاتی به صورت 
 مرکزي اقدام به همکاري در قالب تفاهم ۀباشد کتابخان می

اي  نامه با دانشگاههاي اصفهان، امیر کبیر و کتابخانه منطقه
علوم و تکنولوژي شیراز نموده است تا بتواند نیاز 

 ژورنالهاي الکترونیکی، مقاالت ۀقمندان را در زمینعال
 .علمی و بانکهاي اطالعاتی برآورده سازد

 

 :لیست بانکهاي اطالعاتی به قرار زیر است

1-Elsevier – Academic press:       http://www.elsevier .com  

2-Iop:                                        http://www.iop.org/ej/   

3-Proquest:                                http://www.rose-net.co.ir/fullti/bell.htm           

4-Match Scinet (Abstract):           http://www.ams.org/matchscinet 

5-Springer:                                 http://www.springerlink.com       

6-Kluwer:                                    http://www.kluweronline.com     

7-Emerald:                                  http:http://www.emeraldinsight.com         

8-Ebsco:                                     http://www.epnet.com/academic/       
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 مرکزي هر ساله با شروع سال تحصیلی اقدام ۀ  کتابخان-13

به ثبت نام از دانشجویان  جدید الورود و یا دانشجویانی 
نماید که این  اند می که تا به حال موفق به عضویت نشده

 .گیرد  کتابخانه انجام میۀکار از امسال توسط بخش دبیرخان
ه مرکزي  کتابخان2005  تهیه پروفرماي  نشریات التین -14

 . الزمۀدانشگاه و پی گیري بودج
با تصویب و هاي دانشگاه   به پیشنهاد شوراي کتابخانه-15

 عضویت اعضاي محترم هیئت ،شوراي پژوهشی دانشگاه
علمی در مجامع بین المللی به شرط دریافت نشریه به 

. گیرد صورت رایگان توسط کتابخانه مرکزي صورت می
 :آئین نامه به صورت زیر است

ارسال درخواست عضویت در انجمن مورد نظر . الف
به کتابخانه مرکزي و تائید آن توسط سرپرست 

 .کتابخانه
 گروه مبنی بر موافقت با ۀارسال صورتجلس . ب

ت علمی و مشخص شدن تعداد أعضویت عضو هی
در صورتی که نشریه مورد نظر ( مورد درخواست ۀنشری

 ).دجزو درخواستهاي قبل گروه باشد لزومی ندار

تهیه پروفورم توسط هیئت علمی و ارسال آن به .   ج
 .واحد نشریات

 .پر کردن فیش بانکی در محل کتابخانه مرکزي.   د
تکمیل پرونده و ارسال آن به بانک ملی توسط .  هـ 

 .بخش سفارشات کتابخانه مرکزي
 .اعالم وصول مجالت پس از ارسال.  و
، محل آدرسشود که در  میتأیید هائی  پروفورم     

) 45195  - 1517( صندوق پستی کتابخانه مرکزي شمارة
نام دانشگاه و یا کتابخانه مرکزي در (. قید شده باشد

نوشتن نام شخص بالمانع . )محل آدرس آورده نشود
 .است

برگزاري نمایشگاه کتب تخصصی التین از طرف  -16
دانشگاه زنجان با همکاري صندوق رفاه وزارت علوم، 

 بهمن در محل 28 الی 24و فناوري از تاریخ تحقیقات 
 لیست کتابهاي موجود در نمایشگاه .آمفی تئاتر سهروردي

به همراه قیمت آنها از طریق کتابخانه مرکزي و معاونت 
 .باشد پژوهشی قابل دسترسی می

 

  فیزیولوژي و بیوتکنولوژي دانشکده کشاورزيةاهم فعالیتهاي پژوهشکد
 
 

ورت توسعه و پیشرفت کشور و نیاز به ضر     با توجه به 
 :یر داراي اهمیت استز ۀمولفدو:آن تحقق نوین براي ابزارهاي

وجود افراد داراي تخصص همراه با بینش عمیق در ) 1
 حوزه تخصصی خود

مهیا نمودن بستري مناسب جهت فعالیت هاي ) 2
 .پژوهشی

با توجه به اشتغال اکثریت جمعیت استان در بخش      
با توجه به این حقیقت که علم ژنتیک و و نیز ي کشاورز

تغییر در  ساختار ژنتیکی موجودات به عنوان علم قرن 
بیست و یکم از سوي سازمان علمی فرهنگی ملل متحد 

نامگذاري شده ضرورت تاسیس مراکزي که در ) یونسکو(
رابطه با علوم ژنتیک وبیوتکنولوژي فعالیت داشته باشند 

 مجموعه اي با عنوان 1381 سال لذا در. احساس میشد
گروه پژوهشی   علوم زراعی و دامی با هدف بررسی و 
. رفع مشکالت مربوط به بخش کشاورزي تاسیس گردید

سپس با خریداري و ترخیص ابزارهاي تحقیقاتی مورد نیاز 
به سرعت آزمایشگاههاي تحقیقاتی ایجاد و مورد بهره 

فکیک گروه گیاهان  با ت1382در سال . برداري قرار گرفتند
 زراعی و علوم دامی از یکدیگر و اضافه شدن گروه 

پژوهشی بیوتکنولوژي و اخذ موافقت قطعی از وزارت 
 فیزیولوژي و بیوتکنولوژي کشاورزي در ة پژوهشکد،علوم

 . کردآغازدانشگاه زنجان به طور رسمی فعالیت خود را 
 :گروههاي پژوهشی

 گروه پژوهشی گیاهان زراعی: الف

 گروه پژوهشی علوم دامی: ب
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 گروه پژوهشی بیوتکنولوژي: ج
 لویت هاي تحقیقاتی گروه هاي پژوهشیوا

 گروه گیاهان زراعی: الف?

Ø تنش شوري 

Ø دانه هاي روغنی 

Ø حبوبات  
Ø تنش خشکی  
 گروه علوم دامی: ب ?

Ø اصالح نژاد گوسفند افشاري 

Ø  بهبود کیفیت دامهاي محلی براي صفات رشد  
Ø ي محلی براي صفات تولید  بهبود کیفیت دامها
 مثلی
Ø بهبود کیفیت و افزایش تولید دام  
 گروه بیوتکنولوژي: ج?

Ø تنوع  ژنتیک و سازگاري گیاهان بومیۀمطالع  

Ø  بررسی امکان ریزازدیادي(Micro 

propagation)و زراعی  گیاهان باغی  

Ø  تعیین جایگاه ژنتیکی (Mapping)  صفات مهم
 اقتصادي  با نشانگرهاي مولکولی

Ø  طرح هاي مطالعه انتقال ژنهاي مفید به گیاهان
 زراعی 

  پژوهشکدهۀطرح هاي توسع

Ø ایجاد و تجهیز آزمایشگاه کشت بافت و انتقال ژن 

Ø بخش پروتئومیکس و فیتوشیمیۀ طرح توسع  
Ø  کمی وکیفی هیئت علمی پژوهشکده ارتقاء طرح  

 :گروه پژوهشی گیاهان زراعی

 عضو نیمه 12وقت و  چهار عضو تمام شاملاین گروه      
وقت شامل شش نفر بامدرك  دکتري و هشت دانشجوي 

و )  پژوهشکده مییاشندۀکه چهار نفر از آتها بورسی(دکتري 
دو فوق لیسانس با گرایش هاي مختلف وابسته به زراعت و 
اصالح نباتات و بیوتکنولوژي و گیاه پزشکی و خاك 

 .شناسی می باشد
 :گروه پژوهشی علوم دامی

به از آنها  نفر 4این گروه داراي هفت عضو میباشد که      
دو نفر کارشناسی ارشد و دو نفر (صورت تمام وقت 

) با مدرك دکتري( نفر به صورت نیمه وقت 4و ) دکتري 
 .می باشندکار  مشغول به

 :گروه پژوهشی بیوتکنولوژي

یک نفر کارشناسی ( عضو تمام وقت 2این گروه شامل      
دو نفر ( عضونیمه وقت 4و )  دکتريارشد و یک نفر

و دو نفر ) کارشناسی ارشد و دو نفر با مدرك دکتري
 .بورسیه دکتري می باشد

طرح هاي تحقیقاتی خاتمه یافته در گروه پژوهشی علوم 
 :زراعی

  بررسی روشهاي مختلف مبارزه با علفهاي هرز مزارع -1
  اقتصادي آنهاۀلوبیا و مقایس

هانی و مرگ تدریجی حبوبات در   بررسی علل مرگ ناگ-2
 استان زنجان

  بررسی تاثیر فاصله خطوط کاشت و ترا کم بوته بر -3
 جنبه هاي کمی گیاه دارویی بابونه

  بررسی تنوع ژنتیکی توده هاي بومی گیاه گاودانه در -4
 استان زنجان

  بررسی روش هاي اصالح کمبود روي در سیب رقم -5
 زرد دلیشنر

آوري ژرم پالسم عدس و مطالعه روابط   فاز یک جمع -6
 ژنتیکی بین آنها

   اصالح و تولید ارقام زراعی عدس براي منطقه زنجان-7
  بررسی تنوع ژنتیکی توده هاي بومی و تجاري نخود -8

 فرنگی ایران 
طرح هاي تحقیقاتی خاتمه یافته در گروه پژوهشی علوم 

 :دامی

  REMLبه روشبررسی پارامترهاي ژنتیکی گوسفند قره گل 

 بررسی توان ژنتیکی دو صفتی گوسفندان افشاري
بررسی علل حذف گاوهاي شیري در گاوداري هاي صنعتی 

 استان زنجان
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تعیین و مقایسه ارزش غذایی یونجه هیالژ شده و یونجه 
 خشک

 بررسی ارزس اصالحی چند صفتی گوسفندان افشاري
 مقایسه سیستمهاي مختلف اصطبل در پرواربندي

 د اجزا واریانس صفات گوسفند قره گل سیاه به روشورآبر

MIVQUE  
 

 :طرح هاي پژوهشی در حال اجرا

  بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی و پتانسیل تولید -1
 و توزیع مجدد اسمیالت ها به دانه در ارقام کلزا

 ط به تحمل به  خشکی در لوبیاب  بررسی صفات مرت-2
 ونجه  اثر تنش شوري روي ارقام ی-3
  بررسی تاثیر شوري و نسبت سدیم جذبی آب آبیاري -4

 بر عملکرد دو رقم جو آبی
کرتی (  بررسی تاثیر اندازه قطر نشا و روش هاي کشت -5

 پیاز در خواص کمی و کیفی ارقام پیاز خوراکی) و خطی
   بررسی و توسعه کشت اسفرزه در استان زنجان-6
 ناطق زنجان  تعیین سرب موجود در شیر گاوهاي م-7
  محاسبه کوروالسیون و رگرسیون میان مشخصات -8

 ظاهري وزن بدن با تولید شیر
  تولید سیالژ یونجه-9

 :طرح هاي پژوهشی برون سازمانی
به گوسفند  FecB وارد نمودن ژن چند قلو زایی. 1

 170 طرح ملی پنج ساله با اعتبار MAIافشاري به روش 
 جهاد کشاورزيمیلیون تومان و به سفارش وزارت 

و اثر آن بر روي تولید  DGAT1بررسی پلیمورفیسم ژن . 2
 میلیون تومان 13,5شیر در گاو طرح ملی دو ساله با اعتبار 

 و به سفارش سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان
اثرات زمانهاي کود سرك ازته در پاییز بر عملکرد و . 3

دانه هاي  به سفارش اداره کل پنبه و  اجزا عملکرد کلزا
 روغنی

 به  تاثیر آبیاري پاییزه بر عملکرد و اجزا عملکرد کلزا. 4
 سفارش اداره کل پنبه و دانه هاي روغنی

اثرات مصرف کود سرك پاییزه در جبران تغییر کشت بر . 5
 به سفارش اداره کل پنبه و  عملکرد و اجزا عملکرد کلزا

 دانه هاي روغنی
 مقاالت منتشر شده 

 :لوژيگروه بیوتکنو 

 مقاله منتشر شده در کنگره ها و مجالت علمی داخلی و 17
 خارجی

 :گروه گیاهان زراعی 
 مقاله منتشر شده در کنگره ها و مجالت علمی داخلی و 16

 خارجی
 :گروه علوم دامی 

 مقاله منتشر شده در کنگره ها و مجالت علمی داخلی و 14
 خارجی

  مهم پژوهشکده لیست تجهیزات

 خچال دار  یسانتریفوژ ¤

 میکرو فیوژ ¤

 ترمومیکسر ¤

 برداري از ژل الکتروفورز  سیستم عکس ¤
 منبع تغذیه + الکتروفورز افقی و عمودي  ¤
 کجدال اتوماتیک  ¤
  اتوماتیک هسوکسل ¤
 ست کامل سمپلر ¤

  Vacuum Drier¤ 
 Freeze Drier¤ 

Gel Scan¤      
 بیوفتومتر ¤

 اسپکتروفتومتر ¤
¤  Growth chamber 
¤  Real time PCR 
¤  P.C.R  
¤ XRD 
¤ HPLC  
 آمینواسید آنالیزر ¤

 :مشکالت مهم پژوهشکده

 کمبود نیروي انسانی متخصص تمام وقت  
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نبود اعتبار در جهت راه اندازي دستگاههاي خریداري   
 شده

 کمبود اعتبار در رابطه با خریداري مواد شیمیایی و   
 دستگاههاي جانبی

 تکمیل ساختمان جدید کمبود فضاي فیزیکی و عدم  
 پژوهشکده

 

 1383مرکز رشد در سال گزارش عملکرد 
 83بیالن کار سال 

üاندازي مرکز رشد   فعالیتهاي انجام گرفته جهت راه 
اخــذ موافقــت اصــولی از وزارت علــوم، تحقیقــات و ) 1

 ) 20/10/82به تاریخ (فناوري 
 انتخاب مدیر مرکز) 2
 کسب اطالعات الزمه    بازدید از پارکهاي فناوري جهت    ) 3

 اندازي و تجهیز واحدهاي فناوري براي راه
شرکت در همایش مدیران مراکز رشـد در مرکـز رشـد       ) 4

 )82زمستان (یزد 
 مالصدرا ازمقام وتجلیل دربزرگداشت مدیران درهمایش شرکت) 5
 دانشگاه زنجان پژوهشی تجهیز دفتر مرکز رشددرحوزه معاونت) 6
  مرکز رشد واحدهاي فناوري زنجاناساسنامه وتنظیم تهیه) 7
 احدهاي فناوري زنجانومرکز رشد اساسنامه رساندن به تصویب) 8
 جذب کارشناس براي امور اداري و تبلیغاتی مرکز) 9

تعیین محل دائمی مرکز رشد در سایت دانشگاه واقـع          ) 10
 .باشد غربی کتابخانه مرکزي که دردست احداث می در ضلع

 در ضلع غربی کتابخانه مرکزي واقعرشدکزمر ساختمان تکمیل) 11
 مرکزي کتابخانه غربی درضلع سازي مرکز رشدواقع محوطه) 12
 فراخوان و جذب واحدهاي فناوري ) 13
 شرکت در سمینار نانوتکنولوژي در شهر تبریز) 14
 تشکیل کمیته پذیرش جهت جذب واحدهاي فناور) 15
صـنعت بـا    رسانی ارتبـاط بـا        اندازي سایت اطالع    راه) 16

 همکاري استانداري و اداره صنایع و معادن
 )83تابستان (درهمایش مدیران مراکز رشد در رشت  شرکت) 17
 شرکت در همایش دولت، دانشگاه و صنعت ـ تهران) 18
 Business( شرکت در کارگاه آموزشی طرح تجاري) 19

Plan( ـ تبریز 
 شرکت در کارگاه آموزشی مالکیت فکري ـ تهران) 20

 استانـ زنجان پژوهش هفته بزرگداشت برگزاريدر شرکت) 21
 پژوهشی استان ـ زنجان  دستاوردهاي درنمایشگاه شرکت) 22
شرکت در همایش مـدیران مراکـز رشـد در سـازمان            ) 23

 ـ زنجان) 83آذرماه(علمی و صنعتی ایران 
بنـدي سـاختمان جدیـد مرکـز جهـت            شروع پارتیشن ) 24

  شرکتهاي منتظر اسکانرسانی به دهی و خدمات اسکان
 ادامه جذب واحدهاي فناوري ) 25
üمرکز  وشناساندن معرفی درجهت گرفته انجام  اقدامات 
  مجزاDomain و Host  مرکزرشدباHomepageاندازي راه) 1
هاي توزیـع نیـروي       شرکت در نمایشگاه کنفرانس شبکه    ) 2

 جهت معرفی مرکز) در دانشگاه زنجان(برق 
 روشور و ارسال آن به مراکز دیگرتهیه و تکثیر ب) 3
ارسال بروشور و اطالعات مربوطه جهت شناسایی مرکز        ) 4

رشد به تمامی ادارات و موسسات دولتی اسـتان زنجـان و            
 مراکز رشد و پارکهاي فناوري 

ــه) 5 ــال تهی ــه آن بروشورجدیدمرکزوارس ــامی ب ادارات و  تم
 اوريهاي فن ومراکزرشد و پارك زنجان استان دولتی موسسات

üمرکز  وشناساندن معرفی در جهت گرفته انجام  اقدامات 
  مجزاDomain و Host مرکزرشد باHomepageاندازي راه) 1
 تهیه و تکثیر بروشور و ارسال آن به مراکز دیگر) 2
ارسال بروشور و اطالعات مربوطه جهت شناسایی مرکز        ) 3

رشد به تمامی ادارات و موسسات دولتی اسـتان زنجـان و            
 اکز رشد و پارکهاي فناوري مر
ــه) 4 ــالوبروشورجدیدمرکز تهی ــه آن ارس ــامی ب و  ادارات تم

 و مراکز رشد و پارکهاي فناوري زنجان استان دولتی موسسات
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  83معاونت آموزشی در سال عملکرد 
ü   هـا و   جهت سـرعت بخشـیدن بـه انتخـاب واحـد و تسـهیل امـور گـروه        ثبت نام و انتخاب واحد به دانشکده ها    واگذاري

 .دانشجویان
ü          مشـترك بـا دانشـگاه    ،الکترونیـک ،  مخـابرات ، قـدرت هـاي   در گرایش اخذ مجوز تأسیس رشته هاي کارشناسی ارشد برق 

MRITاسترالیا. 

ü واگذاري مسئولیت دفتر استعدادهاي درخشان به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه. 
ü حضوري ریت دوره هاي نیمها به مدیحضوري از دانشکده ه تفویض برگزاري دوره هاي نیمه. 
ü راه اندازي دوره هاي آموزش مجازي ی و ایجاد مقدمات الزم برايبررس. 
ü  دانشگاهآموزشی با همکاري طرح و برنامهپیشنهاد اصالح چارت سازمانی معاونت . 
ü  در مراسم هفته پژوهشنخبه نفر از دانشجویان 29تشویق . 
ü درخشان یان با استعداددانشجومخصوص  تجهیز سایت کامپیوتري  بهاقدام . 
ü 83 وهها و دانشکده ها در اسفند ماه مسابقات دانشجوئی در گرةحمایت از برگزاري جشنوار. 
ü  صفحات وب دانشگاه زنجاندر مورد لزوم آموزشی نصب آئین نامه هاي. 
ü  در صفحات وب دانشگاه زنجانآموزش تهیه اطالعات آماري. 
ü  برگزاري سمینارIT . 
ü   موزشی آشنایی با نرم افزار    برگزاري کارگاه آSPSS ماه با تدریس آقاي دکتر علیرضا کیامنش عضـو    آبان23 و 22 در تاریخ

 .هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران 
ü              آذرمـاه بـا تـدریس آقـاي دکتـر      6 و 5برگزاري کارگاه آموزش سنجش و اندازه گیري و تهیه سؤاالت امتحانی در تـاریخ 

 .عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان غالمحسین انتصار فومنی 
ü  برگزاري کارگاه آشنایی با نرم افزارMathematica   آذر ماه با تدریس آقاي دکتـر امیـر حسـین درونـه     13 و  12در تاریخ 

 . عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان 
ü  و کارشناسان آموزشی برگزاري سمینار نرم افزارآموزشی توسط مؤسسه پژوهش افزار فردا با حضور معاونین دانشکده ها. 
ü با همکاري معاونت پژوهشی دانشگاهمالک اشتر دانشگاه امه دانشگاه زنجان با تفاهم ن ۀتهی. 
ü  برگزاري کالسهاي زبان انگلیسی براي اعضاي هیأت علمی دانشگاه در طول ترم تحصیلی . 
ü  برگزاري کارگاه آموزشی استانداردISO9000 ان و بـا تـدریس آقـاي دکتـر بهـروز       با حضور اعضاء هیأت علمی و کارکن

 .ریاحی مدیر اداره استاندارد و کیفیت تهران 
ü         مورد روي درتوسعه معادن برگزاري جلسات مختلف با سازمان مدیریت و برنامه ریزي و اداره آموزش و پرورش و شرکت 

 .اي و مشاوره خدماتی - پژوهشی-هاي مختلف آموزشی و ایجاد همکاري در زمینهبرگزاري دوره هاي آزاد 
  83 و استعدادهاي درخشان در سال تحصیلی  و امور هیأت علمی عملکرد دفتر جذب

 

 و اسـتعدادهاي   و امـور هیـأت علمـی    عملکرد دفتر جذب  
 با توجه به مسئولیت همزمـان       83  سال درخشان دانشگاه در  

این مدیریت در دو حیطه جذب و امور هیات علمی وهمین       
 :باشد انشگاه بقرار ذیل میطور استعدادهاي درخشان د
 جذب و امور هیات علمی
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Ã1- با تشکیل جلسات شـوراي ترفیـع و بررسـی           : ترفیع 
 مورد 99مدارك متقاضیان محترم هیات علمی در مجموع با    

در خصوص ترفیـع پایـه دو   . تقاضاي ترفیع موافقت گردید  
 12بـا   ) عه  طرح تقویت دانشگاههاي در حال توس     ( ساالنه  

 .وافقت شدمورد تقاضا م
 مـورد   12با  ) رانمدی(پایه تشویقی سه ساالنه     مورد  در -

 .تقاضا موافقت شد
Ã2- این مدیریت با تشکیل جلسات شوراي ارتقاء        : ارتقاء 

و آماده سازي و بررسی مدارك متقاضیان محترم مجموعاً با        
 مورد تقاضـاي    6یک مورد ارتقاء از دانشیاري به استادي ،         

 مورد تقاضا از مربـی      5دانشیاري و   ارتقاء از استادیاري به     
موافقـت نمـود کـه      ) جهت ادامـه تحصـیل    (به استادیاري   

مدارك ایشان جهت بررسی و تأیید به هیات ممیزه ارسـال           
 .گردید
Ã3- طی برگزاري جلسات شوراي جذب دانشگاه       : جذب 

 نفر استادیار ومربی موافقت بعمـل       12در مجموع با جذب     
به معاونت اداري و مـالی      آمد و جهت انجام مراحل بعدي       

ضمناً با انتقال دو نفر از اعضـاء هیـات علمـی         . شدمعرفی  
 .ه دانشگاه زنجان موافقت بعمل آمددانشگاههاي دیگر ب

Ã4- طی جلسات شوراي جذب با ماموریـت و   : مأموریت 
 نفـر از اعضـاء محتـرم هیـات علمـی            4تمدید مأموریـت    

 .گردیدها موافقت  دانشگاه به سایر دانشگاه
Ã5-بورسیه  : 

 تعــداد متقاضــیان اســتفاده از بــورس تحصــیلی -5-1
 مورد بود که طی مکاتبات بعمـل آمـده و        126دانشگاه  

  متقاضیان و نیز برگزاري  علمیبررسی مدارك و شرایط
سمینارهاي علمی حسب نیـاز گروههـاي آموزشـی در          

 . نفر موافقت بعمل آمد27شوراي جذب با بورسیه 
 64 گزارش پیشـرفت تحصـیلی        بررسی و ارسال   -5-2

هـاي دانشـگاه جهـت پرداخـت مقـرري       نفر از بورسیه  
 .تحصیلی

اعضـاء   مکاتبه بـا دانشـگاههاي محـل تحصـیل         -5-3
عملکـرد و تـاریخ فراغـت از        مورد  دانشگاه در  بورسیه

 برنامـه   وآنهـا  ارتبـاط مـداوم بـا    تحصیل ایشان جهت 
 .هاي گروههاي آموزشی ریزي
Ã6-  گزاري جلسات متعدد شوراي    طی بر  : تبدیل وضعیت

 نفر از اعضاء هیـات      2جذب در مجموع با تبدیل وضعیت       
 نفـر از    12علمی از رسمی آزمایشی بـه رسـمی قطعـی و            

  .پیمانی به رسمی آزمایشی موافقت بعمل آمد
Ã7- طـرح  طی برگـزاري جلسـات   :  طرح ارزیابی درونی

 طرح ارزیابی درونی    ۀارزیابی درونی چگونگی روند توسع    
ــن  گرو ــرح و تصــمیمات الزم در ای ــی مط ــاي آموزش هه

 .خصوص گرفته شد
 :استعدادهاي درخشان

 جذب  در طی زمان کوتاه تشکیل این دفتر در مدیریت             
بقـرار  آن   در این زمینه انجام شده که اهم         مفیدياقدامهاي  
 :باشد ذیل می

 اجرائـی ویـژه اسـتعدادهاي    ۀتصویب و ابالغ آئین نام  -1
 . ممتاز دانشجویان ودرخشان

اجراي تدریجی بندهاي مختلـف آئـین نامـه اعطـاي             -2
 .تسهیالت ویژه استعدادهاي درخشان و ممتاز

تبلیغ و اطالع رسـانی آئـین نامـه اجرائـی تسـهیالت              -3
آموزشی فـارغ التحصـیالن ممتـاز دانشـگاه جهـت ادامـه             
تحصیل در کارشناسی ارشد از طریق صدا و سیماي زنجان        

 .و روزنامه جام جم
 نفر از افراد رتبه اول و با استعداد درخشان          29تشویق   -4

اهداء لوح و ربـع سـکه      و   هفته پژوهش    ۀدر مراسم اختتامی  
بهار آزادي در جمع پژوهشگران نمونـه ومسـئولین محتـرم      

 .استان
تجهیز سـایت دانشـجویان بـا اسـتعداد     و  آماده سازي    -5

 .83درخشان تا پایان سال 
) سه برابر (ی  هاي دانشجوئ   ارائه تسهیالت رفاهی و وام     -6

 نفر از دانشجویان با اسـتعداد درخشـان و       150براي حدود   
 .ممتاز

 از دانشجویان استعداد درخشان جهـت       سه نفر معرفی   -7
 .ادامه تحصیل در مقطع دکتري شیمی آلی دانشگاه
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معرفی دو نفر از دانشجویان استعداد درخشـان جهـت      -8
ادامه تحصیل در مقطع کارشناسـی ارشـد زبـان و ادبیـات         

 .سی و جغرافیافار

برگزاري جلسات شـوراي اسـتعدادهاي درخشـان در          -9
 رونـد سـطح آموزشـی و علمـی          ۀدانشگاه به منظور توسع   

استعدادهاي درخشان وجـذب اسـتعدادهاي درخشـان در         
 .مقطع کارشناسی

 
 :83اهم عملکردهاي اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه درسال  

شگاه با وجود دو فعالیتهاي اداره تحصیالت تکمیلی دان     
دوره دکتري و یازده رشته و هفده گرایش کارشناسی ارشد 

 : به شرح ذیل می باشد83در سال 
ـ    . 1  کارشناسـی ارشـد بـه    ۀتصویب طرح تحقیق پایان نام

 . مورد 90تعداد 
 دانشجویان کارشناسـی    ۀنام  پایان ۀ دفاعی ۀبرگزاري جلس  . 2

 . جلسه 50ارشد به تعداد 
 : ذیل اقدام براي تأسیس رشته هاي . 3

 دکتري فیزیک 
 دکتري  قدرت–مهندسی برق  
 کارشناسی ارشد    گرایش پترولوژي–زمین شناسی  
 کارشناسی  آب–مهندسی کشاورزي  

 

 :تأسیس رشته هاي ذیل  . 4

 )شبانه(کارشناسی ارشد  شناسی ،گرایش اقلیمجغرافیاطبیعی 
 کارشناسی ناپیوسته  کامپیوتر  
 اسی کارشن راهنمایی و مشاوره 

    

 ۀنام تهیه آئینبا دفتر استعدادهاي درخشان براي    همکاري . 5
هـاي   دامه تحصیل دانشجویان ممتـاز دوره     اجرایی داخلی ا  
 .در مقطع دکتري بدون آزمون ورودي کارشناسی ارشد

 
کارشناسـی  تشکیل جلسه تـوجیهی بـراي دانشـجویان          . 6

 .جدید الورود ارشد 
هاي  هرات آموزشی دو  کلیه قوانین و مقرر   نامۀ    ارائه آئین  . 7

 . تحصیالت تکمیلی در صفحات وب دانشگاه
در % 10 پذیرش سه نفر دانشـجوي دکتـري از سـهمیه          . 8

 با همکاري دفتر اسـتعدادهاي      قالب استعدادهاي درخشان    
 .درخشان

ــام  . 9 ــاري  انج ــور ج ــدام ــویب : مانن ــام، تص ــت ن                 ثب
ــان نامــه    ــوزال، دفــاع از پای ــه امــور نظــام   ،پرپ                        کلی

 .وظیفه و غیره
 . تحصیالت تکمیلی ةتشکیل ادار . 10

 

 اهم فعالیتهاي اداره آموزش دوره هاي نیمه حضوري ، نوبت دوم و آزاد
 
برنامه ریزي جهت پذیرش دانشجو در رشته هاي مختلف شبانه و نیمه حضوري که به پیشنهاد معاونت آموزشی بـه تصـویب                   -

 . است شوراي دانشگاه رسیده
 

 : رشته 2 در 83 رشته و در بهمن ماه 4 در 83پذیرش دانشجوي نیمه حضوري در مهرماه 
 :رشته هاي نوبت دوم ، نیمسال اول 

 جمع روانشناسی عمومی زبان و ادبیات فارسی کاردانی معماري ریاضی محض رشته
 70 14 15 28 13 تعداد دانشجوي ثبت نام شده

 ل دومرشته هاي نوبت دوم ، نیمسا

ریاضی  رشته 
 کاربردي 

فیزیک حالت 
 شیمی کاربردي کاردانی کامپیوتر  کاردانی مکانیک  کاردانی نقشه برداري  جامد 
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 37 26 24 17 18 16 تعداد دانشجوي ثبت نام شده
 

 زراعت ، اصالح نباتات زراعت ، زراعت علوم دامی  خاکشناسی  علوم باغبانی  زمین شناسی 
27 34 36 39 20 22 

 

 جمع  کارشناسی ناپیوسته  معماري  الهیات ، تاریخ و تمدن ملل اسالمی 
15 28 359 

 رشته هاي دوره نیمه حضوري ، نیمسال اول
 جمع  مترجمی زبان انگلیسی  جغرافاي روستائی  جغرافیاي شهري  کاردانی حسابداري رشته 

 133 33 23 34 42 تعداد دانشجوي ثبت نام شده

 نیمه حضوري ، نیمسال دومرشته هاي 
 جمع شیمی محض فیزیک محض

33 26 59 

 :شامل رشته هاي 
 مقطع کارشناسی ارشد نوبت دوم ، نیمسال اول

فیزیک گرایش  شیمی تجزیه  شیمی معدنی  شیمی آلی  رشته 
 ذرات بنیادي 

 فیزیک
  هسته اي 

فیزیک حالت 
 جامد

فیزیک 
 اپتیک

 3 5 2 3 5 4 5 تعداد دانشجوي ثبت نام شده
 

مهندسی برق ، 
 قدرت 

مهئسی عمران 
خاکشناسی ، رده  خاکشناسی ، شیمی و تجزیه خاك  ، سازه 

 )تغذیه دام( علوم دامی  )ژنتیک ( علوم دامی  بندي خاك 

8 5 8 4 6 3 
 

 جمع  جغرافیا و برنامه ریزي شهري 
8 69 

 مقطع کارشناسی ارشد نوبت دوم ، نیمسال دوم
 جمع  اصالح نباتات   بیو تکنولوژي کشاورزي  ، اقلیم شناسی جغرافیا رشته 

ü تعداد دانشجوي ثبت نام شده ü 2 ü 2 ü 2 ü 6 

حضـوري بـه حـوزه     هاي نیمـه   تفویض امور مالی دوره    . 1
 .معاونت اداري و مالی دانشگاه

برنامه ریزي جهت تدوین آئین نامه اي جامع و منطبـق            . 2
  .بر قوانین آموزشی جهت دوره هاي نیمه حضوري

 : دوره هاي آزاد
تشکیل جلسات ، تنظیم قرارداد و برنامه ریـزي جهـت            -1

ــاي    ــی ، دوره ه ــان انگلیس ــاي آزاد زب ــزاري دوره ه برگ

تخصصی معدن ، آموزش کـامپیوتر بـا ادارات آمـوزش و            
پرورش ، مرکز آموزش مدیریت دولتی ، سازمان مدیریت و 

 .ي ، بیمه و تامین اجتماعی زنجانبرنامه ریز
هـا و ادارات مختلـف        کیل جلسات مداوم با سازمان     تش -2

هاي آزاد،   خدمات آموزشی در قالب دورهۀاستان جهت ارائ  
 .حضوري، فراگیر و آموزش مجازي نیمه

 

 دانشجوي نمونه وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري
 آقاي ابراهیم احمدي

م از شرقی، دیپل  از توابع استان آذربایجان1356   متولد  :سوابق علمی
لیسانس ، 1376ورزقان در سال  دبیرستان شهید رجایی

، 1380کاربردي از دانشگاه تبریز در سال  شیمی
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، 1382آلی از دانشگاه زنجان در سال  لیسانس شیمی فوق
، 1382شروع دوره دکتري در دانشگاه زنجان در سال 

، دانشجوي 1383دانشجوي نمونه دانشگاه زنجان در سال 
 .1383 تحقیقات و فناوري در سال نمونه وزارت علوم

 جناب آقاي دکتر علی با راهنمایی   در حال حاضر 
مشغول آلی دانشگاه زنجان  در دوره دکتري شیمی رمضانی

 .باشد به تحصیل می
   :سوابق پژوهشی

 Phosphorus, Sulfur, and:  مقاله در مجله5چاپ -

Silicon 
 Zeitschrift :  مقاله در مجله3چاپ -

Kristallographie NCS 
 
 

 مقاله در چهار دهمین سمینار شیمی و مهندسی 1چاپ -
 شیمی   

 مقاله در کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی 1چاپ -
 شیمی در عربستان سعودي

International conference on chemistry and 
industry in Riyadh Arabia, 27/11-1/12/2004 

 فسفر در   المللی شیمی مقاله در کنفرانس بین2چاپ -
 ICPC 2004 Conferenceانگلستان 

 Phosphorus, Sulfur, and :  مقاله در مجله9پذیرش -

Silicon 
 Asian Journal of:  مقاله در مجله1  چاپ-

Chemistry 
 Comptes Rendus-Chimie:  مقاله در مجله1 چاپ-
  مقاله در یازدهمین سمینار شیمی آلی در اصفهان1 چاپ -
 Zeitschrift fuer  مقاله در مجله1 پذیرش -

naturforschanging 

 عملکرد معاونت دانشجوئی و فرهنگی

 بعنوان سال پاسـخگویی بـه مـردم، معاونـت دانشـجوئی و فرهنگـی            83     در راستاي بیانات مقام معظم رهبري و تعیین سال          
 این معاونت شـامل حـوزه هـاي    . اعالم می دارد)83 تا بهمن 82بهمن  (83 اهم فعالیتها و عملکرد خود را طی یکسالۀ  ،دانشگاه

 : زیرادارة رفاه و خدمات دانشجوئی با واحدهاي : الف شامل مدیریت امور دانشجوئی -1

: واحد بهداري و امـور درمـانی دانشـگاه ب         : 3–واحد انبار امور دانشجویان الف      : 2-واحد تأسیسات دانشجویان الف   : 1-الف
 ادارة -3 ادارة مشاوره و بهداشت روانی -2ادارة امور تغذیه و سلف سرویسها : ج ) خواهران و برادران(گاههاي ادارة رفاه خواب 

 . مدیریت امور فرهنگی می باشد-4تربیت بدنی و فعالیتهاي فوق برنامه 

 : اهم فعالیتهاي انجام شده در زیر مجموعه هاي این بخش بشرح زیر بوده است:مدیریت امور دانشجوئی ) 1

 ادارة رفاه و خدمات دانشجوئی

 .دهد  مربوط به این حوزه را انجام می امور، رفاه و خدمات دانشجوئی با زیر مجموعه هاي مشروحه ذیلةادار     
 )وام دانشجوئی(قسمت صندوق دانشجوئی  -1
 قسمت خدمات و تأسیسات امور دانشجویان -2
 قسمت بهداري امور دانشجویان -3
 قسمت انبار امور دانشجویان -4
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 اداره رفاه و خدمات دانشجوئی 83عملکرد سال جدول : 1–الف 

 مالحضات مبلغ به ریال تعداد شرح کار ردیف

    نفر850  دانشکده4ثبت اطالعات دانشجویان جدیدالورود در مقاطع مختلف تحصیلی به تعداد  1

2 
مع و  در سیستم جا83ثبت و اختصاص وام دانشجویان واجدالشرایط ورودي جدید مهر 

 اعالم آن به صندوق رفاه دانشجویان
   

    نفر250 اخذ سند تعهد محضري از دانشجویان و ثبت در سیستم جامع 3

4 
جهت صرفه جوئی در زمان و نیرو تبدیل فرمت اطالعات لیست دانشجویان ورودي جدید 

 به سیستم جامع
   

    نفر163 صدور دفترچه اقساط بدهی دانشجویان 5
    نفر103 ساب دانشجویان جهت صدور مفاصاحسابتسویه ح 6

7 
تنظیم و صدور اطالعیه و اخذ درخواست وام تحصیلی و بررسی درخواستهاي تکمیل شده 

طبق آئین نامه و تنظیم و ثبت در سیستم جامع و ارسال به صندوق طی دو نوبت جهت 
 پرداخت به دانشجو با در نظر گرفتن اعتبار اختصاص یافته

  نفر1463
  نفر115

  ریال000/000/789
 در نوبت اول
 در نوبت دوم

   ریال000/700/63  نفر98  براي دانشجویان واجدالشرایط وام ضروري7انجام مراحل بند  8
  ریال000/000/195  نفر65  براي دانشجویان واجد الشرایط وام ازدواج7انجام مراحل بند  9
   ریال000/500/25  نفر17 د الشرایط وام ممتاز تحصیلی براي دانشجویان واج7انجام مراحل بند  10
 نوبت اول ریال000/000/102  نفر19 . براي دانشجویان واجد الشرایط ودیعه مسکن7انجام مراحل بند  11

12 
بررسی پرونده پرسنلی دانشجویان جدیدالورود و انتخاب واجدین شرایط جهت اختصاص 

 وام مسکن
  نفر429
  نفر167

 نوبت دوم  ریال000/000/298

13 
اخذ درخواست و مدارك و ثبت کمک هزینه شاهد براي دانشجویان فوق و ثبت در رایانه 

 و پرینت و ذخیره در دیسکت و ارسال به بنیاد شهید جهت پرداخت
    نفر55

14 
لیست وآمارگیري از دانشجویان متقاضی وام که پرونده آنها ناقص بوده از جمله تعهد 

اره حساب و ارسال لیست اسامی به همراه اطالعیه به دانشکده ها و محضري و شم
 خوابگاهی

    نفر510

15 
مکاتبه با قسمتهاي مختلف دانشگاه و رسیدگی به نامه هاي رسیده از دانشگاه درخصوص 

 مرخصی و غیره بررسی و ثبت در سیستم و - انصراف ترك تحصیل- انتقالی–دانشجویان 
 ر دانشجویانارسال به بایگانی امو

   

16 
پاسخ گویی و راهنمایی و توضیع به سؤاالت دانشجویان روزانه متقاضی وام و نحوه 

 دریافت و شرایط وامها
   

17 
مکاتبه با صندوق رفاه و جوابگویی برنامه هاي رسیده از صندوق و پی گیري وامهاي 

 دانشجویان از صندوق تا پرداخت توسط بانک تجارت دانشگاه
   

  خدمات و تأسیسات دانشجوئی83جدول عملکرد سال : 2- الف

 مالحضات مبلغ به ریال تعداد شرح کار ردیف

    فقره550 پیگیري و رفع نواقص مربوط به برق خوابگاهها 1
    فقره450 پیگیري و رفع نواقص مربوط به نجاري خوابگاهها 2
   فقره 155 پیگیري و رفع نواقص مربوط به مخابرات خوابگاهها 3
    فقره389 پیگیري و رفع نواقص مربوط به لوله کشی خوابگاهها 4
    فقره185 پیگیري و رفع نواقص مربوط به شوفاژکاري خوابگاهها 5
    فقره153 پیگیري و رفع نواقص مربوط به بنایی خوابگاهها 6
    فقره48 پیگیري و رفع نواقص مربوط به نقاشی خوابگاهها 7
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 ارجاع به تأسیسات کل   فقره125  رفع نواقص مربوط به جوشکاري خوابگاههاپیگیري و 8
    فقره70 پیگیري و رفع نواقص مربوط به یخچالسازي خوابگاهها 9
 خرید و تجهیز   فقره285 پیگیري و رفع نواقص مربوط به متفرقه خوابگاهها 10
 سم پاشی و کمکهاي اولیه  ه فقر46 پیگیري و رفع نواقص مربوط به بهداري خوابگاهها 11
    فقره253 مکاتبات داخلی در مورد خوابگاهها 12
    نفر44 )خواهران(تجهیز خوابگاه صدرجهان  13
    نفر72 )برادران(تجهیز خوابگاه اوصالی  14
    نفر230 )خواهران(تجهیز خوابگاه زینالی و دلشاد  15

16 
 پیگیري افزایش خطوط تلفن کارتی و نظارت بر کارپست و مخابرات خوابگاهها و

 نصب تلفن کارتی در خوابگاهها و دانشکده ها
    خط29

    مورد17 تشکیل جلسات هماهنگی براي حل مشکالت 17
    نفر500 پیگیري و مکاتبات کاردانشجوئی 18
    نفر1200 )نوبت دوم(پیگیري وامهاي شبانه  19
    پیمانکار9 ان ذي ربطپیگیري قرارداد، کارکرد، پیمانکار 20
    نفر700 پیگیري و تحویل دفترچه اقساط فارغ التحصیالن 21
    فقره1758 پیگیري و ثبت درخواست خرید، حواله انبار و اموال حوزه معاونت دانشجوئی 22
    نفر2 )پست دانشجوئی(نظارت بر کاردانشجوئی  23
   مورد بازدید از خوابگاهها و رفع مشکالت و نقائص 24

 

  انبار امور دانشجویان83جدول عملکرد سال : 3 –الف 

 مالحضات مبلغ به ریال تعداد شرح کار ردیف

    فقره480 حواله اموال 1
    فقره406 رسید انبار 2
    فقره1225 حواله انبار 3
    فقره700 تسویه حساب دانشجوئی 4
    فقره180 اردوي دانشجوئی 5
    کیلو گرم260600  انبار نوع جنس برنجتحویل کاال به 6
   کیلو گرم103300 تحویل کاال به انبار نوع جنس گوشت 7
   کیلو گرم68300 تحویل کاال به انبار نوع جنس مرغ و ماهی 8
    کیلو گرم53900 تحویل کاال به انبار نوع جنس روغن 9
   کیلو گرم219200 ترخیص کاال از انبار نوع جنس برنج 10
   کیلو گرم66200 ترخیص کاال از انبار نوع جنس گوشت 11
   کیلو گرم6200 ترخیص کاال از انبار نوع جنس مرغ و ماهی 12
   کیلو گرم42000 ترخیص کاال از انبار نوع جنس روغن 13
   کیلو گرم400000 )تره بار، حبوبات و غیره(سایر اقدام غذایی شامل  14

  واحد بهداري83 جدول عملکرد سال: 4 -الف

 مالحضات مبلغ به ریال تعداد شرح کار ردیف

    نفر6824 ویزیت پزشک 1
    نفر1533 اعزام بیمار 2
   نفر4483 معاینه بیمارات توسط تکنسین 3
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   نفر813 پانسمان 4
   نفر6272 تزریقات 5
   نفر43 معرفینامه اخذ هزینه پزشکی 6
   رنف10900 بیمه حوادث دانشجویان 7
   نفر3597 صدور دفترچه بیمه 8
  بار4هر سال   نفر17 سم پاشی خوابگاه ها 9
    نفر17 ارسال کمکهاي اولیه 10

 
 83 تا تاریخ بهمن 82 عملکرد واحد خوابگاه برادران از تاریخ بهمن 

 .نفر400در خوابگاه  وسکونتجدید ازدانشجویان نام ثبت -1
ن دانشجویان جهت    هم اتاقی در میا     انتخاب توزیع فرم  -2

 .آنهارفاه و آسایش 
توزیع فرم تقاضا و تعهد در خوابگاههاي شهر و داخل         -3

 . نفر2300
 – نفــر در خوابگاههــاي داخــل شــهر  1180اســکان  -4

 . نفر 440 خوابگاههاي شهر – نفر 740خوابگاههاي داخل 
 و تحویـل    دانشجویان فـارغ التحصـیل    تسویه حساب    -5

 . نفر300اموال موجود حدوداً 
سال اسامی کلیـه دانشـجویان سـاکن خوابگاههـاي          ار -6

 نفر از 740ملکی به صندوق رفاه دانشجویان در هر نیمسال        
 طریق شبکه ارتباطی اینترنت 

راه اندازي سایت مجتمع خوابگاهی برادران و اضـافه          -7
  دستگاه کامپیوتر20نمودن تعداد 

صـنفی   شوراي باهماهنگی فوت9یخچال دستگاه30توزیع -8
 . اتاق یکدستگاه4  هریخچالها براي وتحویل رانبراد درمجتمع

 یک  – خط تلفن کارتی     2پیگیري جهت اضافه نمودن      -9
 خط داخلی و یک خط راه دور در خوابگاه مجتمع برادران

 رومیزي ۀ اجاق گاز سه شعل دستگاهاضافه نمودن شش     -10
 در آشپزخانه هاي خوابگاه مجتمع برادران

ــ    -11 ــر بن ــی و زی ــر اساس ــتم و تعمی ــویض سیس ایی تع
 64سرویسهاي بهداشتی و حمامهاي مجتمع برادران تعـداد         

 )دستشوئی و حمام(سرویس 
ــ  -12 ــزي و نقاشــی کلی ــگ آمی ــاۀرن ــاي  و اتاقه  راهروه

 )شش بلوك(خوابگاههاي مجتمع برادران 
ـ     -13  خوابگاههـاي   ي اتاقهـا  ۀتعویض موکت مستعمل کلی

 شهر اي اتاق خوابگاهه125تعویض موکت   ،  مجتمع برادران 
  اتاق50ت تعویض موکو 

 تشـک    کردن تشک مستعمل اتاقها و جایگزین    -تعویض پتو 
و در  عـدد  300 خوابگـاه مجتمـع بـرادران      در و پتوي نـو   

  عدد30خوابگاههاي شهر تعویض تشک 

 

 83 لغایت بهمن 82واهران از بهمن  گزارش فعالیتها و عملکرد خوابگاههاي خ
 :ذیل اعالم می گردد به شرح 83تجهیزات و امکانات اختصاص یافته در سال 

ف
دی

ر
 

نام 
 خوابگاه

میز  کامپیوتر
 کامپیوتر

تلفن 
 کارتی

کابین 
 تلفن

خط 
 تلفن

میز 
 مطالعه

صندلی 
 مطالعه

اجاق 
 گاز

یخچال  پخچال
 فریزر

تلویزیون 
 رنگی

بخاري 
 موکت فرش برقی

 _ _ _ _ _  عدد7  عدد3 _ _ _ _ _  عدد9  دستگاه9 1فاطمیه 1
 __ __ __ __ __ عدد10 عدد3 عدد60 عدد13 __ __ __ __ __ 2فاطمیه 2
 کلیه اتاقها __ __ __ __ عدد2 عدد2 عدد14 عدد6 __ __ __  عدد2  دستگاه2 6فاطمیه 3
 __ تخته3 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ شقاقی 4
 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ عدد1 عدد1 __ __ شجري 5
 کلیه اتاقها تخته1 عدد1 عدد1 عدد1 عدد9 عدد8 عدد43 عدد30 __ عدد1 عدد1 __ __ توحید 6
 __ تخته4 عدد2 عدد1 عدد4 عدد20 عدد14 عدد39 عدد33 خط3 عدد2 عدد2 __ __ زینالی 7
 کلیه اتاقها  عدد1 عدد1 __ عدد5 عدد4 عدد43 عدد11 خط1 عدد2 عدد1 __ __ صدرجهان 8
 __  __ عدد1 __ عدد6 عدد4 عدد43 عدد22 خط1 عدد1 عدد1 __ __ مبینی 9
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ف
دی

ر
 

 آبسردکن نام خوابگاه
سخت گیر 
 آبسردکن

فایل  نصب توري
 فلزي

 رادیو
 ضبط

 متفرقه نئوپان تشک تخت کمد

 دو تانکر آب __ __ __ __ __  عدد1 _  عدد4 _ 1فاطمیه 1
 ___ __ __ __ __ __ عدد2  عدد4 __ 2فاطمیه 2
 یک تانکر آب __ عدد120 __ __ __ __ کلیه اتاقها راهروها عدد2 __ 6فاطمیه 3
 عدد تهویه4 __ __ __ __ __ __ __ __ عدد1 شقاقی 4
 عدد بالش140 __ __ __ __ __ __ __ __ __ شجري 5
 عدد تهویه7 عدد80 عدد80 عدد80 عدد26 عدد1 عدد1 __ __ عدد1 توحید 6

 عدد4 زینالی 7
عد247 عدد247 عدد247 عدد91 عدد1 عدد1 __ __

 د
 عدد بالش240

 عدد بالش45 عدد48 عدد48 عدد48 عدد16 عدد1 عدد1 __ __ عدد1 صدرجهان 8
 عدد بالش80 عدد80 عدد80 عدد80 عدد22 عدد1 عدد1 __ __ عدد1 مبینی 9

 

 :6 و 2، 1 فاطمیه  خوابگاهعملیات انجام گرفته در

  تجهیز آن2 و 1 خوابگاهتغییر مکان سرپرستی  -1
 نقاشی اتاق مخابرات -2
هاي  شی حمامها و سرویسهاي بهداشتی و آشپزخانهبندک -3

 6و 2، 1 خوابگاه
 به کولر 6 و 2 خوابگاهۀ تجهیز سالن مطالع -4
 6 و 2ایجاد فضاي ورزشی در محوطه پشت خ  -5
 2 خوابگاهایجاد فضاي سبز در محوطه  -6
 6 و2، 1 خوابگاهتعمیرات اساسی موتورخانه  -7
 فیرآوردن دستگاه سانترال جهت راه اندازي خطهاي مت -8
 6 فاطمیه خوابگاهنقاشی کل ساختمان  -9

 6 خوابگاه 2تعویض لوله کشی بلوك  -10
 6 خوابگاهتعویض حومه شوفاژ گرم موتورخانه  -11

 : شقاقیوابگاهخ
  و دینام پمپتعمیر -1
 خریداري رابط پمپ موتورخانه -2
 مومیعگچ کاري قسمتهاي ریخته اتاقها و اماکن  -3
 تعمیر کنتور آشپزخانه ها -4
 شویی ها فرسوده زیر روتعویض لوله هاي -5
تبدیل و آشپزخانه  تعویض فیوزهاي میناتوري -6

 فیوزهاي مطب به فشنگی جهت رفع قطعیهاي مکرر برق
 16 و 13 هاي تعویض رادیاتورهاي اتاق -7
 شستشوي فرش سالن مطالعه -8
 : توحیدوابگاهخ
 نصب ایرانت در پشت بام و طناب کشی آن -1

 نصب ورقه هاي آلومینیومی دور آشپزخانه -2
ایی کامل حمام طبقه اول با تعویض لوله سینونی بن -3

 کفشور
بندکشی حمامها، سرویسها و بهداشتی و آشپزخانه  -4

 هاي خوابگاه
 تعمیر لبه هاي پنجره خوابگاه بصورت شیبدار -5
 : شجريوابگاهخ
  عدد رادیاتور اتاق4تعویض  -1
 نصب پمپ تحت فشار آب -2
 رات بنایی و رفع مشکالت سرویسهاي بهداشتییتعم -3
 میر و نصب فالش تانل به کلیه سرویسهاي بهداشتیتع -4
 22نصب درب جدید به اتاق شماره  -5
 ي اتاقهایی که سرماي بیشترةنصب نایلون به پنجر -6

 .داشتند
 صندلی هاي خرابو تعمیر میز  -7
 : زینالیوابگاهخ
 تعویض یک مشعل و یک پمپ موتورخانه -1
 تعمیر رادیاتورهاي خراب و تعویض تعدادي از آنها -2
 ده سازي اتاق جدید سرپرستی و تجهیز آنآما -3
 زدن برجسب و شیشه ها -4
  اتاقهاةنصب دزدگیر به پنجر -5
 تعویض یا تعمیر قفلهاي دربهاي آهن خ زینالی -6
 خطوط یک طرفه و ينصب و راه اندازي بلند گوها -7

 دو طرفه آیفون دستگاه پی ج و سایر موارد برقکاري 
 بازسازي آشپزخانه -8
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 : صدرجهانوابگاهخ
 –سرد آشپزخانه ها و  شیرهاي آب گرم ۀات کلیتعمیر -1

 حمام و سرویسهاي بهداشتی
 وکار براي خوابگاهرلوله کشی  -2
 نصب تهویه در آشپزخانه ها و سرویسهاي بهداشتی -3
  أیفون و سایر موارد برقکاري-نصب آمبلی فایر -4

بندکشی کلیه سرویسهاي بهداشتی حمامها و آشپزخانه  -5
 ها
 اي  پارچهيها نصب پرده -6
 : مبینیوابگاهخ
 انجام تعمیرات بنایی مربوط به سرویسهاي بهداشتی -1
 پاشی خوابگاه مس -2

 

   دفتر مشاوره دانشجوئیواحد  گزارش فعالیتها و عملکرد)2
 

 مالحظات اعتبار شرح عملکردها حجم کارها رئوس برنامه ها ردیف
 ____ ____ انجام شد 920 مشاوره فردي در محل دفتر مشاوره دانشجوئی 1
 ____ ____ انجام شد 45 مشاوره گروهی در محل دفتر مشاوره دانشجوئی 2
 ____ ____ انجام شد 285 مشاوره فردي در خوابگاه ها 3
 ____ ____ انجام شد 35 مشاوره گروهی درخوابگاهها 4
 ____ ____ انجام شد 7 شرکت در کارگاه هاي آموزشی در زمینه هاي مختلف 5
 با امکانات دفتر صورت گرفت ____ انجام شد 2 گردهمایی 6
  جلسه2هر گروه در  ____ انجام شد  مورد4 انتشار بروشور 7
  جلسه2هر گروه در  ____ انجام شد  نفري10 گروه 4 مشاوره گروهی ازدواج در دفتر مشاوره دانشجوئی 8
 ____ ____ انجام شد  نفري10 گروه 2 مشاوره گروهی تحصیلی در خوابگاه 9

اهـم فعالیتهـاي    : مدیریت امور تربیت بـدنی    ) 3
انجام شـده در ایـن بخـش بـه تفکیـک رشـته هـاي             

 :مختلف ورزشی بشرح زیر بوده است

 دوومیدانی خواهران برگزاري مسابقات انتخابی) 1-3

مسـابقات انتخابـاتی در رشــته  دوومیـدانی خــواهران         
د ورزشـی   جهت اعزام هفتمین المپیا   ) بانتخاب تیم دانشگاه  

 در پیست خاکی مجموعه ورزشی پانزده       83 تیر 8در تاریخ   
هـاي    در رشته  گانکنند شرکت. خرداد زنجان برگزار گردید   

 400 متر، 200 متر، 100: پرتاب دیسک دوهاي  –پرتاب وزنه   
 متر و همچنین پرش طـول بـه رقابـت    1500 متر،   800متر،  

 :پرداختند که نفرات برتر به شرح ذیل انتخاب شدند

 نام و نام خانوادگی شتهر
  سمیه کیانی آملی–آناهیتا طاهرخانی  دوي سرعت
  سمیه کیانی آملی–آناهیتا طاهرخانی  پرش طول

  سمیه ایازي–انسیه بابک  دوي نیمه استقامت
  لیال داوودي–انسیه بابک  پرتاپ وزنه و دیسک

 
 83برنامه ویژه تابستان ) 2-3

 ه ویژه خواهراندوچرخه سواري در محوطه خوابگا

دوچرخه سواري براي اولین بـار در دانشـگاه محوطـه            
 از  زیـادي برگزار گردید که با اسـتقبال       ) خوابگاه خواهران 

طرف دانشجویان روبرو بود این برنامه همه روزه از ساعت          
 عصر طبـق آیـین نامـه تصـویبی در هیـأت             6 صبح الی    9

 .نظارت دانشگاه انجام می گیرد

 سابقات برگزار شدهگزارش م) 3-3

مسابقاتی ورزشی درون دانشگاهی در بخش خـواهران             
ــگ، شــطرنج، دوي،   ــگ پن ــدمینتون، پین ــاي ب در رشــته ه

 آبـان برگـزار     11 مهر لغایت  14ایستگاهی، کاراته از تاریخ     
نتـایج حاصـله بـه تفکیـک        و  گردید که گزارش مسابقات     

شته هـاي   الزم بذکر است در کلیه ر     . گردد میارائه  ها   رشته
ورزشی به نفرات برتر جوایزي اهداء گردید، همچنـین بـه           
کلیه شرکت کننـدگان در رشـته کننـدگان در رشـته هـاي          
ورزشی از طرف تربیت بدنی دانشگاه هدیه ورزشی اهـداء          

 . شد

 :دوي ایستگاهی) 4-3
مسابقات دوي ایستگاهی امسـال بـراي اولـین بـار در                 
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ش مسابقات دو و میدانی و      سالهاي پی . (دانشگاه برگزار شد  
ایـن رشـته بـا      ) یک برگزار می شد   کآمادگی جسمانی به تف   

 نفر از دانشجویان روبرو بود که در پایان نتـایج          20استقبال  
 :ذیل کسب شد

 نام دانشکده مقام کسب شده نام و نام خانوادگی

 کشاورزي مقام اول آناهیتا طاهرخانی
 کشاورزي مقام دوم سمیه کیانی آملی

 علوم مقام دوم نسیه بابکا
 :کاراته) 5-3

 15ورزشکاران از تاریخ  مسابقات کاراته بین خواهران      
.  مهر در سالن ورزشی دانشـگاه برگـزار گردیـد          17لغایت  
 ورزشکار در این رشته شرکت داشتند که پـس از  18تعداد  

پایان مسابقات نتایج ذیل توسط برترینهاي میدان بـه ثبـت            
 .رسید

 نام دانشکده مقام کسب شده نام خانوادگینام و 
 علوم مقام اول فاطمه داود بیگی
 ادبیات مقام دوم رقیه سفري

 ادبیات مقام سوم زهرا درویشی قنبر
 
 :پینگ پنگ) 5-3

  روز  بمـدت پـنج    24/7/83مسابقه پینگ پنگ از تاریخ           
 نفر از 32تعداد  . در سالن پینگ پنگ دانشگاه برگزار گردید      

شکاران دختر در شبهاي ماه مبارك رمضان بـا هـم بـه            ورز
 .رقابت پرداختند که در خاتمه نتایج ذیل بدست آمد

 نام دانشکده مقام کسب شده نام و نام خانوادگی
 علوم مقام اول آالراستی منش
 کشاورزي مقام دوم زهره عزیزنیا
 کشاورزي مقام سوم حسنیه صاله

 :شطرنج)6-3
 بـین   7/8/83 لغایت   2/8/83از تاریخ   مسابقات شطرنج        
 ورزشـکاران از مهـارت نسـبتاً        . ورزشکار برگزار شـد    37

در خاتمه پس از رقـابتی سـخت        و  باالیی برخوردار بودند    

 :نتایج ذیل بدست آمد
 نام دانشکده مقام کسب شده نام و نام خانوادگی

 کشاورزي مقام اول بتول اسماعیلی
 معلو مقام دوم مریم امراه زاده
 علوم مقام سوم زهرا ظهرابی

 بدمینتون) 7-3
 بمـدت   11/8/83مسابقات بدمینتون خواهران از تاریخ           

یک هفته در شبهاي ماه رمضان برگزار شد در این سـري از   
.  نفر از دختران ورزشکار شرکت داشتند      25مسابقات تعداد   

 عصر شـروع مـی شـد و تـا     7مسابقات هر شب از ساعت  
نتایج بدسـت آمـده بـه       . ول می انجامید   شب بط  10ساعت  

 .شرح ذیل می باشد
 نام دانشکده مقام کسب شده نام و نام خانوادگی

 کشاورزي مقام اول الناز منهی
 علوم مقام دوم سمانه صادقی
 کشاورزي مقام سوم مرضیه نظري

 
  33گزارش کالس داوري فوتبال درجه گزارش کالس داوري فوتبال درجه 

ـ       ن کـالس بـا              با پیگیریهاي متعدد براي برگزاري ای
هیأت فوتبال استان و با حمایت معاونت محترم دانشـجوئی         

 بــراي 3و فرهنگـی کســب مجــوز کـالس داوري درجــه   
ایـن دوره بـه مـدت یـک هفتـه      . میسر گردیـد دانشجویان  

 ادامـه داشـت کـه در    4/10/83 لغایـت  28/9/83ازتـاریخ  
 نفر از دانشجویان این دانشـگاه موفـق بـه اخـذ           30نهایت  

 .گردیدند از فدراسیون فوتبال کشور 3درجه کارت داوري 
 گزارش مسابقات آمادگی جسمانی

دانشـجویان   از   نفـر 24مسابقات آمادگی جسمانی باشـرکت    
درســــــالن ورزشــــــی  22/9/83پســــــردرتاریخ

برگزارگردیدکــه آقایــان منصــورفیروزي و پیمــان 1شــماره
هواسی وکوروش صـارمی وجبـارجعفربیگی واحمـدملک        

بـه  . کردنـد ي اول تاپنجم راکسب     زادگان به ترتیب مقامها   
ــجویان  ــه دانش ــرپنجم بقی ــتۀجزنف ــدنی   از رش ــت ب  تربی

 .ایت به نفرات برترجوائزي اهدا گردیدبودندودرنه
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  والیبال پسرانوالیبال پسران
 اي   تیم بصورت دانشـکده    6     مسابقات والیبال با شرکت     

 22/8/83 لغایت   17/8/83 ورزشکار از تاریخ     48با حضور   
ذیـل بـه    در نهایت نتـایج     . گردید برگزار   اي  هبصورت دور 
 دست آمد

 نام دانشکده مقام کسب شده تیمها

 کشاورزي اول  مبارز-1

 علوم پایه دوم  فیزیک-2

 ادبیات و علوم انسانی سوم  تربیت بدنی-3

  
  تنیس روي میز پسرانتنیس روي میز پسران
 نفر  بصـورت     28      مسابقات تنیس روي میز  با شرکت        

ن برگزار گردید کـه در  انفرادي در شبهاي ماه مبارك رمضا     
نهایت آقایان ایوب وثیقی، یاسر مهدویان، ایمـان اسـدي و          
رمضان نقلی، بازي رده بندي و نهایی را انجـام دادنـد کـه       
نتایج زیر به دست آمد جوائز نفـرات برتـر ایـن رشـته بـا            

 .فوتسال اهداء گردید

 نام دانشکده مقام کسب شده تیمها

 علوم پایه اول  ایوب وثیقی-1

 فنی و مهندسی دوم  یاسر مهدویان-2

 علوم پایه سوم  ایمان اسدي-3

 
   دومیدانی پسران بمناسبت روز دانشجو دومیدانی پسران بمناسبت روز دانشجواتاتگزارش مسابقگزارش مسابق

 دانشـجو داخـل دانشـگاه در        30     این مسابقه با شرکت     
 صـبح بـه     30/10 روز پـنج شـنبه سـاعت         12/9/83تاریخ  

  کیلومتر برگزار شد که آقایان منصـور فیـروزي،       4مساحت  
 جعفربیگی، مجتبی هژیر، کـوروش صـارمی و وحیـد       رجبا

بـه  . خنشا به ترتیب مقامهاي اول تا پنجم را کسب نمودنـد        

جز مجتبی هژیر که رشته تحصیلی ایشان فلسفه مـی باشـد            
پـس از پایـان     . بقیه ورزشکاران رشته تربیت بـدنی بودنـد       

 .مسابقه جوائز بصورت نقدي طبق جدول ذیل اهدا گردید
  ریال000/80 مقام اول
  ریال000/70 مقام دوم
  ریال000/60 مقام سوم
  ریال000/50 مقام چهارم
  ریال000/40 مقام پنجم

 
گزارش مسابقات جام رمضان ویژه دانشجویان پسر گزارش مسابقات جام رمضان ویژه دانشجویان پسر 

  ))والیبال،فوتسال،تنیس روي میزوالیبال،فوتسال،تنیس روي میز((در سه رشته در سه رشته 
 

 فوتسال
 تیم بصـورت دانشـکده    46مسابقات فوتسال با شرکت          

 .         برگزار گردید27/7/83رزشکار از تاریخو368اي با حضور
قابتی سخت وسنگین مسابقات را پشت      رورزشکاران با        

سر گذاشته که در نهایت بازیهاي نهـائی ونیمـه نهـائی بـا              
حضور ریاست دانشگاه ،معاونت اداري ومـالی ، معاونـت          
دانشجویی وفرهنگی ،قائم مقام معاونت دانشجوئی ، مـدیر         

انشجوئی ، مدیر امور فرهنگی، مـدیر گـروه تربیـت           امور د 
بدنی و دیگر مسئولین دانشگاه به پایان رسـید کـه پـس از             

بـه تیمهـاي    . پایان مسابقات مراسم اختتامیه برگزار گردیـد      
 .  برتر جوائز ، حکم و مدال اهداء گردید

 نام دانشکده مقام کسب شده تیمها

 ادبیات وعلوم انسانی اول 81تربیت بدنی 

 ادبیات وعلوم انسانی دوم )82تربیت بدنی (کارگران

 فنی ومهندسی سوم )برق(3-اي

 فنی ومهندسی چهارم )معماري، نقشه برداري(آبادگران
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 مدیریت امور فرهنگی) 4

 : دفتر فعالیت دارد که عبارتند از7در غالب 
 دفتـر کانونهـاي     -2 دفتر تشکلهاي اسالمی دانشجویان      -1

 دفتر حج و  -4 دفتر انجمن هاي علمی      -3 هنري   فرهنگی و 
 دفتـر سـایتهاي   -6 واحد سـمعی و بصـري   -5گردشگري  
  دفتر اتاقهاي فرهنگی-7کامپیوتري 

تشـکلهاي ذیـل    :  دفتر تشکلهاي اسالمی دانشجویان    -4-1
 زیرنظر این دفتر فعالیت می نمایند 

اههـاي فـروردین،    این تشکل طـی م    : انجمن اسالمی : الف
 برنامه هاي متعددي را برگزار نمود و از  و خرداداردبیهشت

تابستان گذشـته تـاکنون بعلـت عـدم برگـزاري انتخابـات          
 .شوراي مرکزي فعالیتهاي آن متوقف شده است

 انجمن اسالمی دانشجویان) الف -1
 .فعالً فعالیتهاي این تشکل متوقف است

اهم فعالیتهاي این تشکل در طی سال       : جمعیت اسالمی : ب
 .ترتیب ذیل می باشدجاري به 

 کمک به زلزله    ت موسیقی به مناسب    اجراي برگزاري جشن و  
 زدگان بم

 انتخابات شوراي مرکزي -1
 برگزاري تریبون آزاد -2
 میزگرد قومیت دیروز، امروز، آینده -3
 برگزاري جلسۀ پرسش و پاسخ  -4
  کانون مطالعاتی حقوق زنۀافتتاحی -5
 میزگرد قومیت، چالش یا فرصت  -6
ار ستارخان سردار ملی آذربایجـان  برگزاري اردو بر مز    -7

 .و گرامیداشت وي در روز سالگردش
 اردوي تشکیالتی به مقصد اصفهان -8

برگزاري اردوي جنوب در اسفند مـاه       : بسیج دانشجوئی : ج
83 

، )عبـاس (در این اردو از پادگان دو کوهه، دشـت شـوش            
منطقه عملیات فتح المبین خرمشهر و اروند کنار، شـلمچه،          

ه و سوسنگرد، دهالویه، فکه، چذابه بازدید بـه         طالئیه، هویز 
 .عمل آمد

فعالیتهاي انجام شده توسط بسیج دانشـجوئی در بهمـن از           
 83 تا بهمن 82
برگزاري اردوي بازدید از مناطق جنگی در هفـت روز     -1

 نفـر از    250 با حضـور     26/11/82 الی   19/11/82از تاریخ   
 .دانشجویان

خرمشـهر بـا    مراسم سوم خرداد یـادواره آزادسـازي         -2
حضور شاعر ارزنده جناب آقاي آقاسی و زائران پیاده حرم          

 .امام خمینی اعزامی از تبریز
نمایشگاه سوم خرداد پیرامون نشر و تبلیغ آثار هشـت           -3

سال دفاع مقدس و بازتـابی از فعالیتهـاي انجـام شـده در              
 .اردوي جنوب

 . خرداد، زیارت قبر مطهر رهبر فقید انقالب14اردوي  -4

اي انجام شده توسـط بسـیج دانشـجوئی در          فعالیته
 83 تا بهمن 83خرداد 

 .83استقبال از دانشجویان جدید الورود مهر  -1

اردوي پــیش دانشــگاهی، بازدیــد از گنبــد برگــزاري  -2
 نفر از دانشـجویان     150سلطانیه و غار کتله خور با حضور        

 .جدید الورود
 )کلیه رشته ها(برگزاري نمایشگاه کتاب تخصصی  -3
  در ماه مبارك رمضانا فقرطرح اطعام -4
برگزاري هفتگی مراسـم زیـارت عاشـورا در مسـجد            -5

 دانشگاه
 : آذر متشکل از16برگزاري مراسم  -6

 ون جنبش نرم افزاريمسخنرانی دکتر تلوري پیرا
 سخنرانی حجت السالم روحانی پیرامون جنبش نرم افزاري

 شهدا با حضور امیر سرتیپ دربندي       ةبرگزاري یاد وار   -7
 500هاي معظم شهداي دانشگاه زنجان و بیش از و خانواده   

 .نفر از دانشجویان
 . در تمام طول ترم))تعارف بی((انتشار روزنامه  -8

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  دهمدهم شماره  شماره --نشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجاننشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجان                                                              خبريخبري  رویدادرویداد
  

 

 39

  دفتر کانونهاي فرهنگی و هنري-4-2
 کـانون فرهنگـی و هنـري مشـغول          20       در این دفتـر     

 لغایت بهمـن    82فعالیت می باشند که این کانونها از بهمن         
 :اند  داشته به شرح زیرکی فعالیتهاي مشتر83
 برگزاري  –برگزاري نشست مجمع عمومی سالیانه      -4-2-1

 برگـزاري جلسـات     –انتخابات شـوراي مرکـزي کانونهـا        
 شـرکت در جلسـات      –هفتگی شـوراي مرکـزي کانونهـا        

 شـرکت در    –شوراي هماهنگی کانونهاي فرهنگی و هنري       
دومین همایش بزرگ کانونهاي فرهنگـی و هنـري سراسـر           

 شرکت در جشنواره ها و همـایش هـا و   –ر در تهران    کشو
 بـر  –مسابقاتی که توسط سایر دانشگاهها برگزار می شـود       

معرفی کانون و عضـوگیري از      و  پایی غرفۀ مراسم استقبال     
 .دانشجویان جدید

 نگاه اجمالی بـه عملکـرد کانونهـاي فرهنگـی و            -4-2-1
 هنري

 کانون قرآن -1
م در خوابگـاه    برگزاري کالسهاي آموزش قـرآن کـری       -

 برادران و خوابگاه خواهران
اجراي طرح روخوانی سی جزء قـرآن کـریم در مـاه             -

 مبارك رمضان
 .در مشهد مقدساعزام دانشجویان به جشنوارة قرآنی  -
نوار کاسـت و کتـاب و سـی         ( خدمات فرهنگی    ۀارائ -

 به عالقمندان ) دي
 برگزاري مسابقات هفتگی بسوي نور -
سط کانون هالل احمر دانشـگاه       فعالیتهاي انجام شده تو    -2

 :زنجان
برگزاري یک دوره کالس کمک هاي اولیه بـه همـراه            -

 90 به تعـداد     83-84تزریقات در نیمسال تحصیلی     آموزش  
 نفر

برگزاري انتخابات اعضاي شوراي مرکـزي کـانون در        -
 83 آذرماه 15

 نفر 32 روزه به مقصد اصفهان براي    4برگزاري اردوي    -
 )خواهران(از اعضاي فعال کانون 

شرکت در اولین کنگره سراسري سازمان جوانان هالل         -
احمر در تهران و انتخـاب دبیـر کـانون بـه عنـوان مخبـر                

 )12/9/83 لغایت 11/9/83(کمیسیون برنامه عمل 
شرکت در همایش بزرگ کانونهاي فرهنگـی و هنـري          -

 .83 آذرماه 30 الی 26سراسر کشور در تهران در تاریخ 
 جهانی ایـدز در فرهنگسـراي       شرکت در همایش روز    -

 .امام خمینی
شرکت در اولین گردهمایی سرتیمهاي امداد و نجـات          -

 در استان هرمزگان
عضوگیري از دانشجویان جدید الورود در هفته جهانی         -

 .صلیب سرخ و هالل احمر
شرکت در جلسات دبیران کـانون هـاي هـالل احمـر             -

 دانشگاه هاي زنجان در سازمان هالل احمر
لسۀ کار گروه تخصصـی آمـوزش هـاي         شرکت در ج   -

 .همگانی در محل مجتمع امدادي
شرکت در مسابقات کانون هـاي دانشـجویی سـازمان         -

 جوانان جمعیت هالل احمر استان زنجان
 شهید دانشگاه زنجان در     11شرکت در اولین یادوارده      -

 .16/9/83تاریخ 
جلوه (( ۀشرکت در مسابقبراي فراخوان اعضاي کانون   -

 )) نمازهاي بشردوستی
فراخوان همکاري اعضا جهـت ارسـال مطالـب خـود       -

کتاب حاوي احادیث، آیات، شـعر و سـخن بزرگـان           براي  
 ))وانان از دیدگاه انبیا و بزرگانج((علم و ادب با عنوان 

 دوم  ةجمع آوري مطالب براي انتشار شـمار      پیگیري و    -
 ))فریاد صلح((نشریه 

 کانون ادبی دکتر علی شریعتی -1
 هفتگی شعرخوانیبرگزاري جلسات  -
 برگزاري مسابقات ادبی -
همکاري با کانون هنرهـاي تجسـمی تبسـم بـاران در             -

 برگزاري نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی
   بزرگداشت مهدي اخوان ثالث -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  دهمدهم شماره  شماره --نشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجاننشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجان                                                              خبريخبري  رویدادرویداد
  

 

 40

برگزاري مراسم شب شعر همراه بـا تقـدیر و اهـداي             -
 جوایز به برترینها

ـ       - ب بـراي انتشـار شـماره     پیگیري و جمـع آوري مطال
 ))شمع(( ۀچهارم نشری

 کانون مطالعاتی ققنوس -2
 انتشار نشریه ققنوس  -
همکاري با کانون موسیقی براي اجراي کنسرت بزرگ         -

 موسیقی اصیل ایرانی
 خریداري چند جلد کتاب براي کانون -
  83هماهنگی و اجراي برنامه صعود به الوند در بهمن  -
 کانون نشریات -3
تحویل اتاق کانون نشریات و تجهیزات کـامپیوتري و          -
 ريادا
 ارائه خدمات تایپ و صفحه آرایی براي نشریات -
همکاري با مسئول کانونهاي فرهنگـی و هنـري بـراي            -

برگزاري انتخابات نمایندگان دانشـجوئی کمیتـه نـاظر بـر           
 نشریات دانشجوئی

اعزام نمایندگان برگزیده به پنجمـین همـایش مـدیران         -
 مسئول نشریات دانشجوئی 

راسري نشـریات  ارسال نشریات به ششمین جشنوارة س    -
 )مشهد مقدس(دانشجوئی کشور 

 اجراي طرح فروش موقت نشریات در دانشکده ها -
معرفی نماینده کانون بـراي شـرکت در تشـکیل و راه      -

  کشور2اندازي انجمن نشریات دانشجوئی منطقه 
 کانون تئاتر -4
 برگزاري یک دوره کالس آموزش مقدماتی بازیگري -
 مبرگزاري یک دوره کالس آموزش پانتومی -
 به کارگردانی   ))روز بد (( 183تمرین و اجراي نمایش      -

 خانم سیمین فرجی
 در دانشـگاه علـوم      ))عصر جدیـدتر  ((اجراي نمایش    -

 پزشکی تهران
 نفـر  300هماهنگی براي تماشاي تئاتر در تهران بـراي     -

 از عالقه مندان کانون

 کشـور  2شرکت در سومین جشنوارة تئـاتر منطقـه ي       -
 و دریافــت مجــوز شــرکت در )83دانشــگاه ارومیــه آذر (

 جشنوارة دانشجویی فجر
 تمرین نمایش طنز -
 تمرین نمایش پانتومیم جنگل -
اجراي سه مورد نمایش تئاتر خیابـانی در فضـاي بـاز          -

 دانشگاه
کاربر روي شـمارة اول نشـریۀ کـانون تحـت عنـوان           -

 صورتک
اقدامات اولیه براي تهیه لباس متحدالشـکل تمرینـات          -

 تئاتر
 س سیمرغکانون فیلم و عک -5
پخش هفتگی فیلم سینمایی در طول ترم در سالن آمفی      -

 تئاتر مرکزي براي دانشجویان
 انتشار ویژه نامۀ مختص هر فیلم همزمان با پخش فیلم -
 تحویل و تجهیز اتاق ویدئو کلوپ کانون -
 ارائه خدمات فرهنگی ویدئوکلوپ -
برگزاري نمایشگاه عکس از مناظر طبیعت از آثار خانم      -

 نرگس جاللی
 کانون فرهنگی اجتماعی خاوران -6
 کاربر روي شمارة دوم نشریۀ طلوع خاوران -
 برگزاري جلسات هفتگی -
 اقدامات اولیه براي برگزاري نمایشگاه -
 :کانون فرهنگی اجتماعی آپادانا -7
برگزاري مراسم جشن میالد پیامبر بزرگ اسالم همـراه          -

 با کنسرت موسیقی
ي بـه   برگزاري مراسم با حضور اساتید محتـرم شـیراز         -

 همراه شعر و موسیقی
 ))آپادانا((انتشار نشریه  -
 در سـینما  ))شمعی درباد((هماهنگی براي نمایش فیلم   -

  نفر از دانشجویان600قدس بصورت نیم بهاء براي 
 کانون پنجره -8
 ))تربچه((انتشار نشریۀ  -
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 شرکت در جلسات شوراي هماهنگی کانونها -
 کانون موسیقی -9
ی، پـاپ و    تشکیل گروههـاي مختلـف موسـیقی سـنت         -1

کالسیک که از بین دانشجویان انتخاب شدند و این گروهها        
 گروه موسیقی سنتی، یک گروه پاپ و یـک گـروه            2شامل  

 .موسیقی کالسیک می باشد
ــف    -2 ــنهاي مختل ــذکور در جش ــاي م ــرکت گروهه ش

 دانشجوئی و برنامه هاي کانونها و انجمن هاي علمی
ــر شــهر   -3 ــا یکــی از آموزشــگاههاي معتب همــاهنگی ب
بـراي برگـزاري کالسـهاي      ) وزشگاه آزاد موسیقی مهر   آم(

ــراي    ــیقی ب ــاتید مجــرب موس ــتفاده از اس موســیقی و اس
 توضیح اینکه بدلیل نبود هنر آموزان مجرب در         .دانشجویان

دانشگاه این طرح از طرف دانشجویان مورد اسـتقبال قـرار       
 50%الزم بذکر است کـه دانشـجویان بـا تخفیـف            . گرفت

 در این آموزشگاه به فراگیري سازهاي       نسبت به قیمت آزاد   
 .مورد عالقه خود مشغول می باشند

برگزاري کنسرت بزرگ موسیقی سنتی توسط هنرمندان      -4
 سازکمانچه و دف و تمبک 

  برگزاري کنسرتهاي مختلف پاپ و کالسیک -5
هماهنگی اتاق کانون موسیقی براي تمرین دانشـجویان     -6

 به صورت انفرادي و گروهی 
اي ویلن، سـازدهنی و دف در کـانون         برگزاري کالسه  -7

 موسیقی دانشگاه
شرکت کانون موسیقی در دومـین همـایش کانونهـاي         -8

 فرهنگی و هنري سراسر کشور
 کانون هنرهاي تجسمی تبسم باران -10

 برگزاري نمایشگاه خوشنویسی نون و القلم -
برگزاري نمایشگاه نقاشی با همکاري کانون ادبی دکتر         -

 ان ثالثشریعتی و بزرگداشت مهدي اخو
 برگزاري نمایشگاه خوشنویسی و مینیاتور -
 برگزاري کالس آموزش نقاشی -
برگــزاري کــالس آمــوزش خوشنویســی نســتعلیق و  -

 شکسته

 ))کتیبه((انتشار شمارة اول نشریۀ کانون تحت عنوان  -
 شرکت در جشنواره هنرهاي تجسمی شیراز -

 کانون فرهنگی نسل سوم -11
 اجراي برنامه هغتگی گفتگوي آزاد -
 با کانون وژین براي اجـراي مراسـم معارفـۀ         همکاري -

 کانون
 کانون فرهنگی اجتماعی آریو برزن -12

 ))شیرین زبون((انتشار شمارة اول نشریۀ تحت عنوان  -
 برگزاري مراسم افطاري براي اعضاي فعال کانون -

 کانون فرهنگی اجتماعی ونوشه -13
هماهنگی براي برگـزاري نشسـت مجمـع عمـومی و            -

 رایی کانونمشخص نمودن کادر جدید اج
 شرکت در همایش سراسري کانونها -

 کانون فرهنگی اجتماعی وارش -14
 ))درفک((انتشار شمارة پنجم نشریۀ تحت عنوان  -
 اهداي یاد بود روز دانشجو براي دانشجویان گیالنی -
فعالیتهاي فرهنگی و همکـاري بـا دیگـر کانونهـا در              -

 اجراي برنامه ها
هاي استان  هماهنگی براي برپایی نمایشگاه عکس زیبایی      -

 گیالن
 کانون هیأت محبان -15

اجراي برنامـه هـا مـذهبی و مولـود خـوانی در ایـام            -
 )4(خجسته والدت معصومین 

هاي مذهبی سوگواري در ایـام شـهادت         اجراي برنامه  -
 )4(معصومین 

 ی قدر در مسجد باقرالعلوم دانشگاهلبرگزاري مراسم لیا -
برنامه ریزي و اقـدامات اولیـه بـراي اجـراي برنامـۀ              -
 وگواري ساالر شهیدان در سالجاريس

 کانون فرهنگی اجتماعی وژین -16
 به صاحب امتیـازي   ))وژین((انتشار شمارة اول نشریۀ      -

 کانون
 برگزاري جلسات گفتگوي آزاد هفتگی -
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برنامه ریزي و اقدامات اولیه براي بزرگداشت حادثـه          -
 دلخراش حلبچه

 کانون فرهنگی موج نو -17
 و شماره از روزنامۀ موج ن16انتشار  -
اعالم حمایت از حرکت خودجوش تجمع دانشجویان         -

در اعتراض به بی حرمتی به ریاست محترم دانشگاه علـم و         
 صنعت و اعضاي هیأت علمی 

فعالیتهاي این کانون بشـرح ذیـل      : کانون گردشگري  -18
 .می باشد

اعزام انجمن هاي علمی دانشجویان به اردوي فرهنگی         -
 و علمی 

ـ    از   نفر   60اعزام   -  لغایـت   27/2/83اریخ  گروه برق از ت
 .مال به مقصد ش28/2/83

انجمن علمی گروه فلسفه و حکمت از از  نفر   30اعزام   -
 . به مقصد شمال11/2/83 لغایت 7/3/83تاریخ 

 7/3/83شـوراي صـنفی کشـاورزي       از   نفـر    30اعزام   -
 . به مقصد شمال11/3/83لغایت 

همکاري با دفتر نهـاد در برگـزاري اردوي مشـهد بـه       -
 ر به مقصد مشهد نف80تعداد 

نسانی به مقصـد    شوراي صنفی علوم ا   از   نفر   15اعزام   -
 .گیالن

  نفر80 به تعداد 13/4/83 لغایت 8/4/83اردوي مشهد  -
  نفر 25 خواهران 8/9/83 لغایت 4/9/83اردوي مشهد  -
ــت اســالمی  - ــت 18/9/83اردوي اصــفهان جمعی  لغای

  نفر35 به تعداد 20/9/83
 بـه   30اردیبهشـت،    نفـر و     80برگزاري اردوي مشهد     -

  نفر41تعداد 
 ) نفر74 (83وي قم بهمن .برگزاري ارد -
 نفر از دانشجویان خواهر و     44ثبت نام حج و عمره از        -

برادر، کارکنان و اعضاي هیأت علمـی و اعـزام در تیـر و              
 83مرداد 

 نفر از بهمـن  30 به تعداد 83شروع ثبت نام حج عمره    -
83 

 
 به تعـداد    83ماه  برگزاري اردوي شیراز در اردیبهشت       -

  نفر80
  نفر40برگزاري اردوي اصفهان هالل احمر  -
 واحد سمعی و بصري:  د
 این بخش تقریباً تمامی فعالیت هـاي فرهنگـی سیاسـی،            -

اجتماعی، دانشجوئی را پوشش مـی دهـد و عـالوه بـر آن         
حسب مورد به واحدهاي مختلف دانشگاه خدمات سمعی و  

ارائـه مـی    ) …سم و   فیلمبرداري و عکاسی از مرا    (بصري  
 .دده
 :دفتر سایت کامپیوتري خوابگاهها:  هـ
)  6 و 1(سایت کـامپیوتري کـه در خوابگـاه فاطمیـه          -

 نفـر از    20بـه صـورت کاردانشـجوئی بـا         باشد    میمستقر  
ــردد ســایت   ــی گ ــامپیوتر اداره م ــه ک دانشــجویان وارد ب

 شب دایر مـی باشـد   2 صبح لغایت    8کامپیوتري از ساعت    
ر سایت کـامپیوتري در خوابگاههـا بوجـود        مشکالتی که د  

آمده بود با جذب یک نفر کارشناس کامپیوتر برطرف شـده    
است و سایت کامپیوتري خوابگاهها وصل به شبکه اینترنت        

 دستگاه کامپیوتر در بخـش   17در حال حاضر    . نیز می باشد  
 موجـود   6در خوابگـاه    دسـتگاه    4و  ) 1(خوابگاه فاطمیـه    

 .باشد می
 :اقهاي فرهنگی خوابگاهدفتر ات: و
اتاق فرهنگی خ که در مجتمع خوابگـاهی و بصـورت         -

شبانه روزي آماده ارائه خدمات به دانشـجویان عزیـز مـی            
 700 که بـا تعـداد       –باشد اتاق فرهنگی خ شامل نوارخانه       

ـ              ۀ عدد نوار کاست بـا عنـاوین مـداحی و نوارهـاي متفرق
ارهاي مورد  از استاد افتخاري و استاد شجریان و نو  موسیقی

بخش تکثیر نوار و ارائه     این   در   .عالقه دانشجویان می باشد   
 . گیرد خدمات نوارخانه اي صورت می

 کـه داراي کتابهـاي     -بخش کتابخانـه اتـاق فرهنگـی       -
ــی    ــی و علم ــذهبی و فرهنگ ــاي م ــه ه ــی در زمین مختلف

 در این بخش بـا توجـه بـه کتابهـاي            .دانشجویان می باشد  
 در بخش دانشگاهدر کتابخانه هاي مورد نیاز دانشجویان که 
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امانـت بگیرنـد   تواننـد   مرجع می باشد و دانشـجویان نمـی     
بعضی از این کتـب در کتابخانـه اتـاق فرهنگـی خوابگـاه        

 .موجود می باشد
اتاق فرهنگی خوابگـاه مکـان مناسـبی جهـت انجـام             -

 مطالعـه در مـورد     ،فعالیت هاي فرهنگی از قبیـل تبلیغـات       
ویژه نامه یی که بـا همفکـري هـم          مسائل فرهنگی و ارائه     

 .صورت می پذیرد می باشد
 …ارائه خدماتی از قبیل خطاطی و  -
ــاه و   - ــتی خوابگ ــه از سرپرس ــرفتن روزنام ــل گ تحوی

 .دانشجویاندر اختیار قراردادن اتاق فرهنگی 
 نفـر از دانشـجویان فعـال        4اتاق فرهنگی خ با تعداد       -

 .اداره می گردد

ي مختلف و اهداء جوایز برگزاري مسابقاتی به مناسبتها   -
 به نفرات برتر 

هر سال و براسـاس دسـتورالعمل     : انتخاب دانشجوي نمونه  
هاي صادره وزارت متبوع جهت انتخاب دانشـجوي نمونـه    

 .تبلیغات و اطالع رسانی انجام می شود
در سیزدهمین دورة معرفی دانشجوي نمونه از سوي وزارت 

مـدي بـه عنـوان      علوم تحقیقات و فناوري آقاي ابراهیم اح      
ز سوي دانشجوي نمونه انتخاب و موفق به اخذ لوح تقدیر ا 

 ایشان دانشـجوي دورة  .اند ریاست محترم جمهوري گردیده   
. مـی باشـد    55/19دکتري تخصصی شیمی آلی بـا معـدل         

 

 83عملکرد دانشکده مهندسی در سال 
علمـی و   تالش و دلسوزي کلیه اعضاي محتـرم هیـأت  هاي انجام شده دانشکده مهندسی در سایه      تردیدي نیست که فعالیت   
، معـاونین آموزشـی و   )جناب آقـاي دکتـر رشـتچی   (الخصوص ریاست محترم و زحمتکش  علی-کارشناسان و کارکنان گرامی   

 .  دانشکده مهندسی حاصل گردیده است-پژوهشی به همراه مدیران محترم گروههاي آموزشی
 .انجام گرفته استتمامی همکاران باشد که با سعی، تالش و همت واالي تاً باالئی میگزارش ارائه شده بیانگر حجم کار نسب

بایست در  نظر به حجم کار انجام شده، مسلماً امکان پرداختن به تمام مسائل و مشکالت در زمان محدود وجود نداشته و می                
 . دانشکده مهندسی داشته باشندۀ پیشرفت و توسع ازاي  و امیدواریم که آیندگان قضاوت منصفانهآینده به آن پرداخته شود

گیري در بخشهاي مختلف دانشکده مهندسی آغاز گردیده که بسـیاري از آنهـا خاتمـه     جاري فعالیتهاي نسبتاً چشم    از ابتداي سال  
 . هاي ذیل دانست توان مربوط به حوزه باشند این فعالیتها را می یافته و برخی دیگر در حال انجام می

  اداري و مالی    
  آموزشی    
 پژوهشی     
 گروههاي آموزشی     

و همچنـین  اهـم   ها از حوزهگزارش مختصر در رابطه با هریک    به همراه   در این گزارش فعالیتهاي انجام شده در هر حوزه                
زشی مربوطـه تـدوین و تبـین    مواردي که در برنامه کاري عوامل اجرائی دانشکده، درخصوص پیشرفت و توسعه گروههاي آمو       

 . گرددشده؛ ارائه می
   فعالیتهاي انجام شده در حوزه اداري و مالی 

مدیران اداري و مالی براي تعیین جاري و  ها در ابتداي سال       پس از انجام تحوالتی در کارپردازي و عامل ذیحسابی دانشکده         
رسـاندن  حـداقل  بـه  دهی گردد که ضمن  اي سامان گونه  مرتبط با آنها بهها، با بکارگیري عوامل جدید سعی گردید امور     دانشکده

اهم فعالیتهاي صـورت گرفتـه در   .  از وجود عوامل جدید حاصل گردد   وري   حداکثر بهره  ،هاي مربوطه    پیگیري  و زمان انجام کار  
 . توان در موارد ذیل خالصه نمود حوزة اداري و مالی را می
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 ر ساختمانهاي دانشکدة مهندسی هاي اساسی د انجام جابجائی 
 تدوین مکانیزم خرید و دریافت اجناس  
 گذاري اطاقهاي دانشکده و تفکیک هرکدام از آنها براساس نام ساختمانها  شماره 
 هاي برنجی اسامی افراد و مشخص نمودن نام فضاهاي اداري و آموزشی  تهیه و نصب عالئم و تابلو 
 نصب تابلو راهنما در ورودیها تهیه پالنهاي ساختمانی و  
 تدوین شرح وظایف براي کارکنان  
 اندازي اطاقهاي اساتید در دو ساختمان برق و عمران   تجهیز و راه 

 
 هاي انجام شده در حوزه آموزشی فعالیت 

      در حوزة آموزشی دانشکدة مهندسی فعالیتهاي مختلفی     
و بهبـود   دهـی مناسـبتر بـه دانشـجویان           در جهت سرویس  

توان  کیفیت آموزشی صورت گرفته است که اهم آنها را می        
 . در موارد ذیل خالصه نمود

  تجهیز کالسها )ب         توسعه واحد آموزش)الف
  افزار تجهیز کالس نرم) ت    تجهیز سالنهاي سمینار )پ
 استفاده از اساتید مدعو ) ث
  آموزشواحد توسعۀ  )الف"
 بـا   وهـا     ی بـه آمـوزش دانشـکده      با تفویض اختیـارات        

آمـوزش دانشـکده در قالـب       ،  اختصاص فضاهاي مناسـب   
 : بخشهاي ذیل توسعه داده شد

 امور آموزش مربـوط بـه گروههـاي         .2   مسئول آموزش  .1
 امور آمـوزش مربـوط بـه        .3برداري و کامپیوتر      برق، نقشه 

 انبـار   و بایگـانی    .4 گروههاي مکانیک، عمران و معمـاري     
 آموزش 
 :ها تجهـیز کالس  )ب"

 2کـه   . باشـد    کالس می  17در حال حاضر دانشکده داراي      
ــر از   ــت کمت ــا ظرفی ــراي دوره25کــالس ب ــر ب ــاي   نف ه

 نفـر و بقیـه بـا        35 کالس بـا ظرفیـت       4ارشد،    کارشناسی
براي ایجاد همـاهنگی در     . باشند   نفر یا بیشتر می    40ظرفیت  

و کالسها و برآورده کردن درخواسـت اسـاتید، بـا خریـد             
برد جدید، در حال حاضر تمامی کالسـهاي      وایت 25نصب  

، میـز   به دو عدد وایت برد    ) به غیر از یک کالس    (دانشکده  
 . اند  مجهز گردیدهتریبون و صندلی مخصوص استاد

  :هاي سمینار   تجهیـز سالن)پ"
 مهندسی از نظر سـالن سـمینار از وضـعیت            ة      دانشکد

ي کـه جلسـات دفـاع از        ا  مطلوبی برخوردار نبود به گونـه     
ارشد نیز بدلیل کیفیت نامطلوب تنهـا         هاي کارشناسی   پروژه

در جهت . گردید سالن موجود، در دانشکده علوم برگزار می   
حل این مشکل و نیز گسترش فرهنگ استفاده از تجهیـزات        
سمعی بصري در ارائه دروس، تجهیز دو سالن سـمینار در           

یتاً با خرید دو دستگاه     دستور کار دانشکده قرار گرفته و نها      
 و استقرار ویدئوپروژکتورهاي خریداري شـده       P4کامپیوتر

براي برگزاري  . اندازي گردید   توسط دانشگاه این سالنها راه    
 صندلی کنفرانسـی خریـداري و در      40جلسات غیرکالسی   

سالن شماره یک مستقر گردیده و در سالن شـماره دو کـه             
نظر گرفته شده اسـت     عمدتاً براي ارائه کالسهاي درس در       

این مسئله سبب گردیـده     . هاي کالسی نصب گردید     صندلی
جاري عالوه بـر فـراهم شـدن مکـان ارائـه       است تا در ترم 

 درس در این سالنها     ۀمطلوب سمینارها، اساتید متقاضی ارائ    
 ساعت از کالسهاي دانشـکده در ایـن       50گردند و بیش از     

 . رددپروژکتور ارائه گ ویدئوبا کمک سالنها و 
 :افزار  تجهیز کالس نرم)ت"
ــومی           ــایتهاي عم ــگی س ــالت همیش ــی از معض یک

ها، برگزاري کالسهاي عملی با حضـور اسـتاد در            دانشکده
سایت و در نتیجه تعطیلـی سـایت در سـاعاتی اسـت کـه            

ایـن معضـل در دانشـکده       . کالس در حال برگزاري است    
ههـا  حجم دروس عملی در برخی گرو     به  مهندسی با توجه    

بـرداري و مکانیـک بصـورت کـامالً           مانند معماري، نقشـه   
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براي حـل ایـن مشـکل و پـس از         . شد  مشهود احساس می  
بررسی تعداد گروهها و ساعتهاي تشکیل کالس عملـی در          

 و میز   P4کامپیوتر  دستگاه   9سایت، یک کالس کامپیوتر با      
بعـد کلیـه    هاي مورد نیاز تجهیز و مقرر گردید من و صندلی 
شود،  ي عملی که با حضور استاد مربوطه تشکیل می     کالسها

اکنـون در ایـن کـالس بـه           هم. در این کالس برگزار شود    
 .گردد  ساعت کالس تشکیل می40 صورت هفتگی حدود

  :  استفاده از اساتید مدعو)ث"
      یکی از مشکالت اساسی دانشکدة مهندسی در حـوزة         

ر گروههـاي   آموزشی، مسائل مرتبط با نحوة ارائه دروس د       

ظرف دو ترم گذشـته و نهایتـاً   . مختلف آموزشی بوده است   
هـا و      با برنامه ریزي   83-84تحصیلی    براي نیمسال اول سال   

هاي مستمر و حمایت هاي ریاست محترم دانشـگاه           پیگیري
سعی گردید تا حد ممکن در ارائه دروسی کـه گروههـاي            

رب آموزشی با مشکل مواجه می باشند از وجود اساتید مج         
 . بصورت مدعو استفاده گردد

ــال  ــال اول س ــیلی  در نیمس ــدعو  83-84تحص ــاتید م  اس
 . باشند گروههاي مختلف دانشکده مهندسی به شرح ذیل می

 

 معماري عمران برداري نقشه مکانیک کامپیوتر برق نام گروه

  نفر7  نفر3 نفر3  نفر3  نفر2  نفر5 تعداد استاد
 

مـدعو در دانشـکده عمـالً       استفاده از ایـن حجـم اسـاتید         
،  بین شهري  هاي مختلف ایاب و ذهاب      مشکالتی را از جنبه   

 ایـن مشـکالت عـالوه بـر     کهاسکان و تغذیه بدنبال داشته  
ــوده اســت کــه اســتفاده از اســاتید مــدعو در   مســائلی ب

تمامی این مشـکالت بـا       .نماید  ریزي ترمی ایجاد می     برنامه
) غیربومی(و میهمان تهیه و تکمیل فرم اطالعات اساتید مدع      

هـاي الزم اجرائـی بـا    ریـزي  برنامه؛)بومی(و اساتید مدعو    
همکاري مدیران گروهها، مدیر اداري و مالی، کارپردازي و     

مســاعدتهاي چنــین مســئول امورعمــومی دانشــکده و هــم
کاهش یافته  معاونت محترم اداري و مالی به حداقل ممکن         

 .است
 ه پژوهشی فعالیتهاي انجام گرفته در حوز 

      عمدة فعالیتهاي انجام گرفتـه در حـوزة پژوهشـی در           
رسـانی و   ، سایتهاي کامپیوتر و نیز اطـالع ITرابطه با مرکز  

کار و هزینۀ     این فعالیتها حجم  . بانکهاي اطالعاتی بوده است   
انـدازي    عـالوه بـر راه    که  اي    باالئی را داشته است به گونه     

قـدیمی نیـز بازسـازي      سایتهاي کامپیوتر جدید، سـایتهاي      
اهم فعالیتهاي انجام گرفته در این حوزه       . اند  اساسی گردیده 

  :توان در موارد ذیل خالصه نمود میرا 
 

دهـی مجموعـه       سامان )ب  دانشگاه   IT توسعه مرکز    )الف
انـدازي شـبکه داخلـی      راه )پ سایتهاي دانشکده مهندسی    

زي اندا   نصب و راه   ، خرید )ت دانشکده مهندسی اینترنت 
 IEEEبانک اطالعاتی 

  : دانشگاهITتوسعه مرکز ) الف"
ــال        ــفندماه س ــت آموزشــی وزارت  81در اس  معاون

وزارت پست و تلگـراف   -ارتباطات و تکنولوژي اطالعات     
با اهداء مبلغ دویست میلیون ریـال، خواهـان   ) و تلفن سابق 

.  دانشگاه همانند سایر دانشگاهها گردیدITاندازي مرکز     راه
 آقــاي مهنــدس آذرپیونــد از گــروه کــامپیوتر 82ســال از 

 دانشگاه در ITاندازي مرکز  دانشکده مهندسی مسئولیت راه 
دار شـدند و پـس از اختصـاص       دانشکده مهندسی را عهده   

) اتـاق معاونـت پژوهشـی سـابق دانشـگاه         -فضاي اولیـه    
 عملیات نصب شبکه و تجهیزات مربوطه در این محل انجام      

پیوتري خریداري گردیـد و در هفتـه        سپس تجهیزات کام  و  
با حضور معاونـت محتـرم آمـوزش،        ) 82آذرماه  -پژوهش  

تحقیقــات و فنــاوري وزارت ارتباطــات و تکنولــوژي    
ــات  ــز ) ICT-ارتباط ــورد   ITمرک ــماً م ــگاه رس  دانش

 . برداري قرار گرفت بهره
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 یکـی از  1383هـاي الزم در ابتـداي سـال     پس از بررسـی   
ان برق و کامپیوتر شامل یـک       فضاهاي آزمایشگاهی ساختم  

سالن بزرگ براي مرکز و دو اتاق داخل آن براي مـدیریت            
بالفاصله پس  .  دانشگاه اختصاص یافت     ITسایت به مرکز    

از اختصاص محل جدید عملیات نصب تجهیزات شـبکه و          
 در محل جدید مسـتقر      ITبرق محل مربوطه انجام و مرکز       

جهیزات زیر مجهـز     دانشگاه به ت   ITاکنون مرکز     هم. گردید
 : شده است

 نــود جهــت 20نصــب کامــل داکتهــاي شــبکه شــامل . 1
 ایستگاههاي کاري و سرور 

 فاز جـدا    3فاز در داخل سایت بصورت         توزیع برق سه   . 2
از هم که قابلیت قطع هر کدام از فازها بـه تنهـایی وجـود            

درضمن کلیه پریزهاي برق این مرکز مجهز به اتصال         . دارد
 . باشد می )Earth(ارت 

پورت جهـت اسـتفاده از   16رك و دو عدد هاب      نصب . 3
 شبکه 

 دستگاه کامپیوتر بعنوان ایستگاه کاري جهت  10 استقرار   . 4
 استفاده کاربران 

 دستگاه کامپیوتر جهت استفاده بعنـوان سـرور     3استقرار  . 5
 شبکه و استفاده مدیریت سایت 

جهـت   )LapTop(خریداري یک دستگاه رایانه همراه . 6
 موارد ضروري 

 دستگاه چاپگر و اسکنر براي استفاده کاربران  استقرار یک. 7
انـدازي     و راه  CD،DVDخریداري دستگاههاي تکثیـر     . 8

ـ Writerهمچنین یکدستگاه-آنها در سایت  از نـوع  CD ـ
External         با امکان جابجائی بین دستگاههاي مختلف نیـز 

 )خریداري شده است
کامل جهت انجام کلیه امور مـرتبط       خریداري تجهیزات   . 9

 ...با شبکه، تعمیر تجهیزات کامپیوتري و 
 .خریداري یکدستگاه دوربین فیلمبرداري دیجیتال. 10
 جهت نقل   Flashدستگاه حافظه از نوع       خریداري یک . 11

  مگابایت256و انتقال اطالعات به ظرفیت 

  ســاماندهی مجموعــه ســایتهاي دانشــکده    )ب"
    :مهندسی

هــا همــواره از  هــاي کــامپیوتري در دانشــکده    ســایت   
اعتراضـات  شاهد  و معموالً   بوده  مکانهاي حساس دانشکده    

با توجه  . یمباش  وضعیت سایتهاي دانشکده می   به  دانشجویان  
رئیسـه دانشـکده مهندسـی از همـان            هیئت ،به این موضوع  

ابتداي کار بخش زیادي از نیروي خود را صـرف تجهیـزو            
در راستاي تجهیز   . یتهاي دانشکده نموده است   ساماندهی سا 

دسـتگاه     و یـک   P4 دستگاه کامپیوتر    25سایتهاي دانشکده   
کیگابایت عالوه بر کامپیوترهـاي    600سرور با ظرفیت هارد     

هاي دانشکده   خریداري شده توسط دانشگاه، رأساً از بودجه      
 عدد میز   60بعالوه  . خریداري و به سایتها تزریق شده است      

ر سفارشی ویژه سایت جهـت اسـتفاده حـداکثر دو           کامپیوت
 عــدد صــندلی بــراي اســتفاده در ســایتها 150دانشــجو و 

به همراه خریداري تجهیزات مربوطـه      . خریداري شده است  
 بهینـه از    ةهـا سـاماندهی سـایتها و اسـتفاد          دغهیکی از دغ  

در این جهت پس از . امکانات کامپیوتري موجود بوده است
النی مجموعه سایتهاي دانشـکده بـا    هاي طو   بحث و بررسی  

 :اندازي شده است ر بخشهاي زیر راهزی
 دسـتگاه  19شـامل   دانشـکده   1 سایت عمـومی شـماره    . 1

 P IV کامپیوتر 
 دسـتگاه  11شـامل   دانشـکده  2سایت عمـومی شـماره      . 2

 P II, P III , P IV کامپیوتر 
 7شـامل   ) 3سایت عمومی شـماره     -سازي    سایت برنامه . 3

 486 , 386امپیوتردستگاه ک
 –) سایت تخصصی گروه کـامپیوتر    (افزار    آزمایشگاه نرم . 4

 P IV دستگاه کامپیوتر 16شامل 
   دستگاه کامپیوتر 3شامل ارشد برق  سایت کارشناسی. 5
 دسـتگاه  5 شـامل  سایت اینترنت کارشناسی و کـاردانی    . 6

  کامپیوتر

 2  شامل –عمران و برق    ارشد    سایت اینترنت کارشناسی  . 7
 دستگاه کامپیوتر 

  دستگاه کامپیوتر 7 شامل –سایت ساختمان عمران. 8
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 مرکز تعمیرات کامپیوتر . 9
 مهندسی  دانشکده اینترنت داخلی شبکه اندازيراه   )پ"

اندازي شبکه اینترنـت    اقدامات صورت گرفته در جهت راه     
 :دباشمحلی دانشکده مهندسی بشرح ذیل می

 Microsoftتم عامـل  نصـب سـرور شـبکه بـا سیسـ     . 1

Windows Server 2003   هـاي   بهمـراه سـرویس پـک
 .امنیتی در جهت ارتقاء ضریب امنیت شبکه

 جهـت اسـتفاده    Domain Name Serviceنصـب  . 2
کاربران تحت شبکه و تعیین سطح دسترسی مجاز آنهـا بـه            

 .شبکه

 .نصب پروتکلهاي ضروري جهت ایجاد ارتباط پایدار. 3

ــراي Internet Information Serviceنصــب . 4  ب
 .استفاده از سرور از طریق اینترنت

 و سطح دسترسـی از طریـق شـبکه          Securityتعریف  . 5
 .داخلی و شبکه اینترنت

دهی خودکار در  جهت آدرسDHCP Serviceنصب . 6
 .شبکه داخلی

نصب فایل سرور جهت استفاده از فایلهاي موجـود بـر           . 7
 IEEEت روي سرور از جمله مجموعه مقاال

یاب تحت شبکه براي جلوگیري از نفـوذ        نصب ویروس . 8 
هاي مخرب از طریق شبکه وسـعی در بـه   ویروسها و برنامه 
 .روز نگه داشتن آن

انـدازي بانـک اطالعـاتی           خرید، نصـب و راه       )ت"
IEEE 

 شـامل مـتن کامـل مقـاالت،         IEEE      بانک اطالعاتی   
ها از سال     خه در تمام زیر شا    IEEEها و مجالت      کنفرانس

خریداري و پس از CD عدد 550 در قالب 2002تا 1988
بـرداري   نصب در شبکۀ محلی دانشکدة مهندسی قابل بهـره      

نکته قابل توجه اینکـه برخـی از دانشـگاهها نسـخۀ            . است
اي بیش از یکصـدهزار دالر        اصلی این مجموعه را با هزینه     

 مهندسی اند در حالی که دانشکدة  اندازي نموده   خرید و راه  
. اي اندك تهیـه نمـوده اسـت         ینهکپی این مجموعه را با هز     

 دیگر اینکه نسخه تهیـه شـده بصـورت تـک کـاربره              ۀنکت
باشد که پس از تالش فراوان و بـا ترفنـدهائی بـر روي        می

 ها بر روي    CDشبکه نیز قابل اجرا گردید و اطالعات کل         
ن بـه  ترتیب کاربرا   اند و بدین    هارد سرور شبکه کپی گردیده    

توانند به محتواي     ها می CDسادگی و بدون نیاز به تعویض       
 . مقاال ت دسترسی داشته باشند

 :هاي آموزشی دانشکده فعالیتهاي انجام شده در گروه
 برداري  نقشهفعالیتهاي انجام شده در گروه   
بـرداري    در راستاي تجهیـز کارگاههـاي گـروه نقشـه               

فته اسـت کـه اهـم آنهـا         فعالیتهاي نسبتاً خوبی صورت گر    
  :عبارتنداز

 تجهیز آزمایشگاه فتوگرامتري رقومی  
 اندازي آزمایشگاه میکروژئودزي  راه 
 برداري  تجهیز کارگاه نقشه 
 تجهیز آتلیه کارتوگرافی  
 برداري اجراي اردوي عملیات نقشه 

 هاي انجام شده در گروه کامپیوتر  فعالیت  
انـدازي آزمایشـگاه    وه بـر راه   در گـروه کـامپیوتر عـال   

افزار که در مجموعه سایتهاي دانشکده مهندسی صورت       نرم
گرفته اسـت سـایت پـروژه گـروه نیـز در فضـائی مجـزا                

 دسـتگاه   6در ایـن آزمایشـگاه      . اندازي گردیـده اسـت      راه
 .اندازي گردیده است   خرید و راهP4کامپیوتر 

م عامـل   اندازي آزمایشگاه شـبکه و سیسـت        تجهیز و راه   
 گروه کامپیوتر 

 هاي انجام شده در گروه برق  فعالیت  
                       در گـــروه بـــرق نیـــز آزمایشـــگاههاي متعـــددي 

 اند که تجهیزات برخی از آنها از  اندازي گردیده تجهیز و راه
خریدهاي ارزي بوده و برخی دیگر از ملزومات نیـز تهیـه            

ام گرفتـه در ایـن گـروه        عمده فعالیتهـاي انجـ    . اند  گردیده
 : عبارتنداز
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 اندازي آزمایشگاه فرکانس باال  تجهیز و راه 
 اندازي آز کنترل خطی  تجهیز و راه 
 راه اندازي آزمایشگاه فشارقوي  
 توسعه اطاق پروژه برق  
  تجهیز آزمایشگاه دیجیتال  
 IEEEاندازي بانک اطالعاتی   خرید، نصب و راه 

 نجام شده در گروه مکانیک هاي ا فعالیت  
     اهم فعالیتهاي انجام شده در گروه مکانیک در نیمۀ اول          

 :توان خالصه نمود  را در موارد ذیل می83سال 

 اندازي آزمایشگاه مقاومت مصالح  تجهیز و راه 

 اندازي آزمایشگاه دینامیک ماشین  تجهیز و راه 

 رت اندازي آزمایشگاه انتقال حرا تجهیز و راه 

 در ســرویس و نگهــداري دســتگاههاي موجــود    
  کارگاههاي گروه مکانیک و تأمین مواد مصرفی

 معماري هاي انجام شده در گروه  فعالیت   
بـا تهیـه میزهـاي کرکسـیون و         ها   تکمیل و تجهیز آتلیه    

 میزاستاد 

 خرید کتب تخصصی در جهت رفع نواقص و بـرآوردن           
 نیازهاي دانشجویان این گروه 

 تکمیل و تجهیز آتلیه عکاسی با خرید یک عدد دوربـین           
چنین دیگر اقـالم    دیجیتال و دو عدد دوربین مکانیکی و هم       

 مصرفی و غیرمصرفی مورد نیاز 

 تدوین ضوابط و مقررات مربوط بـه اخـذ، تصـویب و             
 ناپیوسته معماري نامه دوره کارشناسیانجام پایان

کاردانی و کارشناسی    بازنگري در برنامه آموزشی دوره       
 ناپیوسته معماري 

 عمران هاي انجام شده در گروه  فعالیت   
 آزمایشگاه تکنولوژي بتن اندازي  تجیهز و راه

 آزمایشگاه مکانیک خاك اندازي ز و راهی تجه

 اندازي آزمایشگاه قیر و آسفالت  راه

جـاري در برنامـۀ    اهم مواردي که در نیمۀ دوم سال  
 : عبارتندازشده است شکده به آنها پرداخته کاري دان

افزارهـاي متنـوع    افزاري براي ارائه نـرم    ایجاد بانک نرم   
 مورد نیاز به دانشجویان 

 تقویت کتابخانه دانشکده مهندسی  

 ایجاد کتابخانه الکترونیکی  

گسترش بانکهاي اطالعاتی و تهیه مجموعه استاندارهاي    
 المللی  بین

یوترهاي دانشکده به تجهیزات حفاظتی الزم،      تجهیز کامپ  
 دجهت جلوگیري از اشکاالت بوجود آمده در اثـر عملکـر          

 ویروسها و یا استفادة نادرست دانشجویان 

تـر    ریزي بهتر و دقیـق      کارهائی در جهت برنامه     ارائه راه  
 آموزشی براي ترمهاي آینده 

 

 83 عملکرد دانشکده علوم انسانی در سال 
 این که بدانیم در یک سال گذشته چه کرده ایم و در سال آینده چه می خواهیم بکنیم بهتر اسـت نگـاهی بـه مجموعـه      براي     

چه کارهایی از قلم افتاده است؟ آیا می توانستیم برنامه هاي دیگري انجام بدهیم   . فعالیتهاي انجام شده و در دست اقدام بیندازیم       
 . این دست می تواند در بهبود فعالیت هر سازمانی مورد توجه قرار بگیردکه نداده ایم؟ و پرسش هاي دیگري از 

 دانشکده علوم انسانی در یک نگاه ) 1
 

 تعداد مرتبه علمی
 24 استادیار و دانشیار

 9 مربی

 هیأت علمی 1

 12 مربی مأمور به تحصیل دکتري
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   7 بورسیه دکتري
 52 جمع

 

 تعداد دانشجویان 
 مقطع  رشته تحصیلی گروه آموزشی

 فرهنگیان نیمه حضوري روزانه و شبانه

  31 179 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی

  36 139 کارشناسی شهريجغرافیاي 
 جغرافیا 37 31 122 کارشناسی روستاییجغرافیاي 

   101 کارشناسی طبیعیافیاي جغر

 20 30 112 کارشناسی فلسفه و حکمت اسالمی
 فلسفه

   40 کارشناسی تاریخ تمدن و ملل اسالمی
   58 کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی

   76 کارشناسی روان شناسی عمومی
 روان شناسی

   31 کارشناسی راهنمایی و مشاوره
  46 84 کاردانی حسابداري داريحساب

 22 31 55 کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی زبان انگلیسی
    - - معارف اسالمی

   19 کارشناسی ارشد شهريجغرافیاي 
 جغرافیا

   4 کارشناسی ارشد جغرافیاي طبیعی
   14 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی

رش 2
    

   ،
شی

وز
 آم

اي
 ه
وه

گر
ان

جوی
نش

 دا
ی و

صیل
تح

ي 
ها

ته 
 

 79 205 1094 جمـــع
 

  نفر7 کارمندان رسمی و پیمانی

 پرسنل اداري 3  نفر11 شرکتی

  نفر18 جمع

 

  عنوان 100اشتراك نشریه   جلد 5000کتب مرجع   جلد 1500کتب التین   جلد کتاب فارسی20000شامل  کتابخانه
 تجهیزات 4  سیستم3سایت ارشد دو مورد با  سیستم و فیبر نوري، 18سایت کارشناسی دو مورد با  سایت رایانه 

  کارگاه کارتوگرافی، کارگاه جغرافیاي طبیعی، البراتوار زبان انگلیسیGIS،2 روانشناسی، کارگاه - تربیت بدنی، آز-آز آزمایشگاه و کارگاه 
 

 83عملکرد دانشکده در سال ) 2
 زمینه هاي تحقیقاتی اعضاي هیأت علمی دانشکده علوم انسانی

ف
دی

ر
 

 زمینه هاي تحقیقاتی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی آموزشیگروه 

 ارزیابی محیط زیست، هیدرولوژي، آلودگی هاي زیست محیطی جغرافیاي طبیعی عبدالحسین پري زنگنه جغرافیا 1

 جغرافیاي طبیعی حسین عساکره جغرافیا 2
اقلیم شناسی، تغییر اقلیم، تحلیل سریهاي زمانی اقلیم، خشکسالی، 

 رافیاي زیستی، آمار و احتماالت در آب و هواشناسیجغ
 ، جغرافیاي پزشکیGISاقلیم شناسی، منطقه بندي اقلیمی، هیدرولوژي،  جغرافیاي طبیعی عبداله فرجی جغرافیا 3
 اقلیم شناسی، منطقه بندي اقلیمی جغرافیاي طبیعی حسن حیدري جغرافیا 4
 رنامه ریزي روستایی و ناحیه اي، توسعه پایدارب جغرافیاي انسانی حمید جاللیان جغرافیا 5
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 برنامه ریزي روستایی و ناحیه اي، توریسم جغرافیاي انسانی بهروز محمدي یگانه جغرافیا 6
 برنامه ریزي شهري و منطقه اي، مدیریت شهري جغرافیاي انسانی ابوالفضل مشگینی جغرافیا 7
 نامه ریزي شهري و منطقه اي، فلسفه جغرافیابر جغرافیاي انسانی شهریور روستایی جغرافیا 8
 برنامه ریزي شهري و منطقه اي، حقوق و قوانین شهري جغرافیاي انسانی محسن کالنتري جغرافیا 9
 زیرساختهاي شهري، آمایش سرزمین عمران شهري محمود یزدانی امیري جغرافیا 10
 GISاز دور ، نقشه برداري، سنجش  سنجش از دور محسن احدنژاد جغرافیا 11

 برنامه ریزي شهري و منطقه اي جغرافیاي انسانی اکبر اصغري زمانی جغرافیا 12
 توریسم جغرافیاي انسانی صادق عسگري جغرافیا 13
 جغرافیاي اجتماعی و اقتصادي ، جغرافیاي تاریخی جغرافیاي انسانی محمدکاظم مکملی جغرافیا 14
 مشاوره، روش هاي تدریس و یادگیري  شناسیروان انتصار فومنی. غ  روان شناسی 15
 روان شناسی کودك، ناتوانایی هاي یادگیري، فراشناخت روانشناسی علیرضا کاکاوند روان شناسی 16
 روشهاي تحقیق، فراشناخت، حل مسئله  روانشناسی جواد صالحی روان شناسی 17
 علوم تربیتی ، راهنمایی و مشاوره درسی علوم تربیتی محمودکاظمی روان شناسی 18
 مدیریت نیروي انسانی، تحقیق در عملیات مدیریت علی منصوري حسابداري 19
 مدیریت نیروي انسانی ، حسابرسی مالی مدیریت رضا پیرایش حسابداري 20
 مدیریت نیروي انسانی مدیریت داود عباسی حسابداري 21
 حسابداري حسابداري رضا اصفهانی  حسابداري 22
 حسابداري  حسابداري  پري چاالکی  حسابداري 23
 فیزیولوژي ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی احمد آزاد تربیت بدنی 24
 مدیریت تربیت بدنی، مربی گري، یادگیري حرکتی  تربیت بدنی و علوم ورزشی احمد رحمانی تربیت بدنی 25
  مدیریت تربیت بدنی، مربی گري وم ورزشیتربیت بدنی و عل سعید قوامی تربیت بدنی 26
 ، فلسفه دین و فلسفه اخالق )مال صدرا، ابن سینا(فلسفه اسالمی،  فلسفه اسالمی سحر کاوندي فلسفه 27
 فقه و حقوق اسالمی، سیره علوي فقه اسالمی بهرام بهرامی فلسفه  28
 فلسفه اسالمی، فلسفه دین  فلسفه عباس یزدانی فلسفه  29
 عاصر م ،تاریختاریخ تمدن ملل اسالمی، تاریخ مصر، تاریخ اسالمی تاریخ تمدن و ملل اسالمی اسماعیل چنگیزي لسفه ف 30
 فلسفه اسالمی، فلسفه دین و اخالق  فلسفه و حکمت اسالمی محسن جاهد فلسفه  31
 فلسفه اسالمی، فلسفه تطبیقی فلسفه مجید مالیوسفی فلسفه  32
 زبان فارسی، حافظ شناسی، نقد ادبی، ادبیات معاصر   زبان و ادبیات فارسی  حمود درگاهی م ادبیات فارسی  33
 زبان فارسی، علوم بالغت، لغت  زبان و ادبیات فارسی حسین بوذري  ادبیات فارسی 34
، قرآن زبان فارسی، سبک شناسی، مرجع شناسی، عروض و قافیه  زبان و ادبیات فارسی حسن مددي  ادبیات فارسی 35

 و حدیث 
 زبان و ادبیات فارسی ، فرهنگ نویسی زبان و ادبیات فارسی جمیله اخیانی ادبیات فارسی 36
 زبان و ادبیات فارسی، نقد ادبی، ادبیات معاصر، مثنوي   زبان و ادبیات فارسی  مجتبی بشردوست ادبیات فارسی  37
 زبان فارسی ، زبانشناسی، ترجمه  زبان و ادبیات فارسی محرم اسالمی   ادبیات فارسی 38
 زبان و ادبیات فارسی، بدیع ، تصوف   زبان و ادبیات فارسی عبدالحسین سرامی  ادبیات فارسی 39
 زبان و ادبیات فارسی  زبان و ادبیات فارسی بهروز ژاله  ادبیات فارسی 40
 رسی، عرفان، بدیع، علوم قرآنی زبان و ادبیات فا زبان و ادبیات فارسی مهدي محبتی  ادبیات فارسی  41
 زبان و ادبیات فارسی، ادبیات داستانی، ادبیات معاصر  زبان و ادبیات فارسی حسن میرعابدینی  ادبیات فارسی  42
 زبان انگلیسی، ادبیات انگلیسی  زبان انگلیسی  حسام الدین آل یاسین  زبان انگلیسی  43
 ادبیات انگلیسی ، دستور نگارش انگلیسی  زبان انگلیسی  ن محمد علی سلمانی ندوش زبان انگلیسی  44
 زبان انگلیسی  زبان انگلیسی  فاطمه علی پناهی  زبان انگلیسی  45
 زبان انگلیسی  زبان انگلیسی  احمد جمالی  زبان انگلیسی  46
 زبان انگلیسی زبان انگلیسی  فریبا مبینی زبان انگلیسی 47
 فلسفه غرب  هرمنوتیک فلسفه و حکمت ل سعادتی خمسه اسماعی معارف اسالمی  48
 علوم قرآنی، اصول فقه  علوم قرآنی مسعود تلخابی  معارف اسالمی 49
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 تاریخ اسالم، علوم قرآنی، تعلیم و تربیت اسالمی  علوم قرآنی هادي سلیمانی ابهري  معارف اسالمی 50

 اسی جامعه شن جامعه شناسی  وسف فتحی ی معارف اسالمی 51

 83اعضاي هیأت علمی جذب شده در سال 
 گروه آموزشی مدرك رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

 ادبیات فارسی دکتري  زبان و ادبیات فارسی مهدي محبتی  1
 معارف اسالمی  کارشناسی ارشد  علوم قرآنی  هادي سلیمانی ابهري  2
 ارف اسالمی مع کارشناسی ارشد  جامعه شناسی  یوسف فتحی  3
 معارف اسالمی  کارشناسی ارشد تاریخ اسالم پرویز فتح اهللا پور  4
 حسابداري دانشجوي دکتري  حسابداري پري چاالکی  5

 رشته ها و مقاطع تأسیس شده و در حال پیگیري
 وضعیت  مقطع  عنوان رشته  ردیف 

 تأسیس شده  کارشناسی   مشاوره و راهنمایی  1
 تأسیس شده  کارشناسی ارشد   اقلیم شناسی -عی جغرافیاي طبی 2
 در حال پیگیري  کارشناسی  مدیریت بازرگانی  3
 در حال پیگیري کارشناسی ارشد   برنامه ریزي روستایی –جغرافیاي انسانی  4
 در حال پیگیري کارشناسی ارشد  فلسفه و حکمت اسالمی  5
 در حال پیگیري دکتري  زبان و ادبیات فارسی 6

 83طرح هاي پژوهشی داخلی انجام شده یا در دست اجراي اعضاي هیأت علمی دانشکده در سال 
 وضعیت طرح  عنوان طرح  همکاران  نام مجري  گروه آموزشی  ردیف 

 پایان یافته تحلیل آماري بر تغییرات میانگین ساالنه دماي  شهر زنجان - حسین عساکره جغرافیا 1
 پایان یافته  بررسی مسائل سیاسی و اجتماعی غزنویان در تاریخ بیهقی - بوذري  حسین  ادبیات فارسی 2

 احمد رحمانی تربیت بدنی 3
 جعفر یعقوبی 
 طیبه بخشی نیا

 بررسی نقش امور فوق برنامه تربیت بدنی دانشگاهها در 
 گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر

 پایان یافته

 در دست اجرا آسیب شناسی روش ارزشیابی آموزشی اعضاي    هیأت علمی یانتصار فومن.  غ سحرکاوندي فلسفه 4
 در دست اجرا مقایسه دیدگاه ابن سینا و تئوریهاي جدید نور و فیزیولوژي در زمینه ادراك حسی جواد صالحی سحر کاوندي فلسفه 5
 در دست اجرا  تحلیل مهاجرت هاي روستایی زنجان بهروز محمدي یگانه  حمید جاللیان  جغرافیا  6
 در دست اجرا واژگان دخیل فارسی در آثار مورخان مصري - اسماعیل چنگیزي فلسفه 7

  83طرح هاي پژوهشی خارج از دانشگاه اعضاي هیأت علمی دانشکده در سال 
 وضعیت طرح  کارفرما  عنوان طرح  همکاران  نام مجري  گروه آموزشی  ردیف 

 احمد رحمانی تربیت بدنی 1
  رحمانیمجید

 طیبه بخشی نیا
مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت 

 ..دانشجویان دختر و پسر
دانشگاه آزاد 
 اسالمی تاکستان

 پایان یافته 

 پایان یافته بانک ملت  iso - علی منصوري  حسابداري 2

 - جواد صالحی  روانشناسی  3
ارزیابی کیفیت خدمات رسانی در 

 کانونهاي اصالح و تربیت 
 پایان یافته  یونیسف

 فاطمه ترکارانی حسین عساکره جغرافیا 4
تغییرات دما و بارش ساالنه و تأثیر 

 آن بر رواناب در ایران زمین
 در دست اجرا وزارت نیرو 

بررسی عوامل مؤثر در جرم خیزي  روستایی، مشگینی و جاللیان محسن کالنتري  جغرافیا  5
 محالت شهر زنجان 

نیروي انتظامی 
 زنجان  

 در دست اجرا

ارزیابی اثرات انسانی بر محیط  - محسن احدنژاد جغرافیا  6
زیست از طریق سنجش از دور و 

GIS 

سازمان محیط 
 در دست اجرا  زیست 

 در دست اجرا دانشگاه تهرانبرنامه تکمیلی طرح تبدیل رایانه اي  پروفسور هوفمان محرم اسالمی ادبیات فارسی 7
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 نوشتار به گفتار
 در دست اجرا بانک مسکن  جذب منابع  - علی منصوري  داريحساب 8
 در دست اجرا گمرك  رضایت مندي شغلی  - علی منصوري  حسابداري 9
 در دست اجرا شهرداري  برنامه ریزي نیروي انسانی  علی منصوري  رضا پیرایش  حسابداري 10

 علی منصوري حسابداري 11
 داود عباسی و
  رضا پیرایش

 در دست اجرا شهرداري  آموزشینیاز سنجی

 جوانان و خانواده  - علیرضا کاکاوند  روانشناسی  12
سازمان ملی 

 جوانان 
 در دست اجرا

 - انتصارفومنی. غ روانشناسی 13
میزان آشنایی اساتید با سنجش و 

 اندازه گیري
 در دست اجرا  دانشگاه آزاد

 گروه جغرافیا  ابوالفضل مشگینی جغرافیا  14
ندهی سکونتگاههاي روستایی ساما

 شهرستان خدابنده 
سازمان جهاد 
 کشاورزي زنجان

 در دست اجرا 

 )حیات و تمدن( قزل اوزن  ابوسعید فلسفی بهروز یگانه  جغرافیا  15
دانشگاه زنجان و 
 صدا و سیما

 پایان یافته 

16 
 جاللیان، عابدینی، قدیمی  عبدالحسین زنگنه  جغرافیا 

دیریت حوضه آبخیز مطالعات تفضیلی م
 حاجی بچه

 پایان یافته  آبخیزداري

 پایان یافته  آبخیز داري مطالعات تفضیلی پخش سیالب کاکاآباد  جاللیان، عابدینی، قدیمی عبدالحسین زنگنه جغرافیا  17
18 

 حسنی ها، جاللیان عبدالحسین زنگنه جغرافیا 
مطالعات تفضیلی مدیریت حوضه آبخیز 

 قاضی کندي 
 پایان یافته   داري آبخیز

19 
 سامان دهی بافت قدیم زنجان  شهریور روستایی  ابوالفضل مشگینی  جغرافیا 

سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزي

 پایان یافته 

20 
 رحمت اهللا فرهودي  حمید جاللیان جغرافیا

کانون هاي رشد و توسعه روستایی استان 
 زنجان

 در دست اجرا دانشگاه تهران

 در دست اجرا دانشگاه تهران  تحلیل عوامل متروك شدن روستاها  مسعود مهدوي بهروزیگانه   جغرافیا 21
 در دست اجرا  دانشگاه تهران  بررسی ساختاري کارکردي بازار زنجان  احمد پور احمد  شهریور روستایی جغرافیا  22
23 

 هویت شهري مکملی، ابوالفضل مشگینی ابوالفضل مشگینی  جغرافیا 
مان مسکن و ساز

 شهرسازي
 در دست اجرا 

  1383مقاالت چاپ شده در مجالت علمی داخلی در سال 
 شماره سال نام مجله عنوان مقاله نویسنده گروه آموزشی ردیف

 احمد آزاد تربیت بدنی 1
اثر مکمل کولین و محلول کربوهیدرات بر عملکرد استقامتی، 

 گلوکز و چربیهاي خون دوچرخه سواران ورزیده
 فصل نامه المپیک

 1383س
 26ش

 حسین عساکره جغرافیا 2
تحلیل آماري بر تغییرات دماي مشهد ورابطه آن با نوسانات اطلس 

 شمالی
 فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

 71ش 
 83 س 

 نقش عوامل  جغرافیاي طبیعی در پایداري و ناپایداري روستاها بهروز یگانه  جغرافیا  3
 پژوهشهاي جغرافیایی

 )می، پژوهشیعل (
1383 

 1383 مجله تخصصی شهرشناسی جاذبه هاي توریستی کمتر از یکروز شهر زنجان بهروز یگانه جغرافیا 4

 1383 مجله مطالعات اسالمی دانشگاه مشهد )ع(پاره اي از ویژگیهاي فقه امام علی  بهرام بهرامی فلسفه 5

 1383 گلستان قرآن  ران توشه گیري سنایی از خرمن ق حسن مددي   ادبیات فارسی 6
 1383 فصلنامه ارشاد اسالمی اصفهان  نویسندگان اصفهان  حسن میرعابدینی  ادبیات فارسی 7

 1383 فصلنامه ارشاد اسالمی اصفهان  نسل مضطرب  حسن میرعابدینی ادبیات فارسی 8
 1383 ماهنامه زنان ادبیات زنان ایران  حسن میرعابدینی   ادبیات فارسی 9

 صفر1383 عرفان  زن  قدمعلی سرامی   ادبیات فارسی 10

 1383 علمی پژوهشی  جاهز و دیدگاه او در نقد ادبی  مهدي محبتی  ادبیات فارسی 11
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 1383 پژوهش معیشت و معرفت بر اساس قصه اي از موالنا در مثنوي  مهدي محبتی ادبیات فارسی 12
 1383 پیک نور  دگاههاي او در نقد و ادب اسالمی ابن قطیبه و دی مهدي محبتی  ادبیات فارسی 13
 1383 انجمن  ابوهالل عسگري و چیرگی بالغی  مهدي محبتی ادبیات فارسی 14
 1383 کتاب ماه  عبدالقادر جرجانی و نظریه ادبیات  مهدي محبتی ادبیات فارسی 15
 1383 کتاب ماه  سفر به شهر حقایق   مهدي محبتی  ادبیات فارسی 16
 1383 نامه پژوهشکده پردازش هوشمند عالئم خط فارسی و رسانه هاي گروه ها محرم اسالمی  ادبیات فارسی 17
 1383 عرفان  مبانی و مفاهیم کفر در دیوان حافظ  عبدالحسین سرامی   ادبیات فارسی 18
 1383 نافه  وقتی که قلم توتم می شود مجتبی بشردوست  ادبیات فارسی 19
 1383 مجله هزار و یک شب  این یک زن نیست  مجتبی بشردوست  فارسی ادبیات  20
 1383 مدرس لجستیک فاده از شبکه هاي عصبی و رگرسیونص منابع با استیتخص علی منصوري حسابداري  21

 جواد صالحی روان شناسی 22
تأثیر دانش فراشناختی و آموزش روش خود پرسشگري هدایت 

 رویکرد فرایندگراشده بر حل مسأله کودکان یک 
 مجله روانشناسی

 30ش 
 1383س 

 1383 اصالح و تربیت مددکاران خیابانی جواد صالحی روان شناسی 23

 علیرضا کاکاوند روان شناسی 24
بررسی عملکرد حافظه آشکار وناآشکار به کمک آموزشهاي 

 LDتصویري در کودکان عادي و 
 در دست چاپ  دانش و پژوهش

  1383 مجالت علمی خارجی در سال مقاالت چاپ شده در
 شماره سال  نام مجله  عنوان مقاله  نویسنده  گروه آموزشی  ردیف 

 1383 )رانسوفل(شرق شناسی ایتالیا نقد ادبی در ایران سیدحسن میرعابدینی ادبیات فارسی 1

 83مقاالت ارائه شده در سمینارها و کنفرانسهاي علمی داخل کشور در سال 

نویسنده  موزشیگروه آ ردیف
 زمان و مکان برگزاري  نام همایش عنوان مقاله نویسندگان/

  بزرگداشت مالصدرا تعقل از نظر مالصدرا سحر کاوندي فلسفه 1
 دانشگاه همدان کنگره بین المللی ابن سینا خیال و ادراکات خیالی از منظر ابن سینا و مالصدرا سحر کاوندي فلسفه 2

  مؤسسه مرکز تحقیقات– تهران 83بهار  بزرگداشت بهار امثال و حکم در دیوان ملک الشعراي بهار ديحسن مد ادبیات فارسی 3

  دانشگاه فردوسی مشهد83زمستان  بزرگداشت حافظ عرفان یا الهیات رندي محمود درگاهی ادبیات فارسی 4

  ارشاد اسالمی اصفهان83آذر  جشنواره جایزه ادبی اصفهان نسل مضطرب حسن میرعابدینی ادبیات فارسی 5

  همدان1383 همایش بین المللی ابن سینا ابن سینا و نقد ادبی مهدي محبتی ادبیات فارسی 6
  قم1383 همایش بین المللی حقوق بشر اسالمی حقوق بشر از دیدگاه عارفان مسلمانان مهدي محبتی ادبیات فارسی 7
 83 دي –تهران آذر  دومین همایش ایران شناسی  نظام آوایی زبان فارسیجایگاه واکه مرکب در محرم اسالمی ادبیات فارسی 8

 واژگان زایاي ادبیات فارسی محرم اسالمی ادبیات فارسی 9
مجموعه مقاالت کارگاه پژوهش زبان 

 فارسی و رایانه
 1383خرداد 

 تبدیل متن به گفتار فارسی محرم اسالمی  ادبیات فارسی 10
هش زبان مجموعه مقاالت کارگاه پژو
 فارسی و رایانه

 1383خرداد 

 )فارسی دات(واژگان گفتاري زبان فارسی  محرم اسالمی  ادبیات فارسی 11
مجموعه مقاالت کارگاه پژوهش زبان 

 فارسی و رایانه
 1383خرداد 

 1383 مجموعه مقاالت جنبش نرم افزاري  خویش آگاهی ابر دانش آدمیزاد قدمعلی سرامی  ادبیات فارسی 12

 1383 مجموعه مقاالت همایش ایران شناسی  روان شناسی در ادبیات فارسی قدمعلی سرامی  ادبیات فارسی 13

14 
  محرم اسالمی  ادبیات فارسی

 ساخت ماضی نقلی در زبان فارسی 
مجموعه مقاالت کارگاه پژوهشی زبان 

 فارسی و رایانه
1383 

 1383 همایش ناصر خسرو شناسی  وسیقی ستیز موسیقی دان ، م عبدالحسین سرامی  ادبیات فارسی 15

 1383تهران  همایش ایران شناسی  روان شناسی در ادبیات فارسی  حسن میرعابدنی  ادبیات فارسی  16

 چالش هاي فراروي آموزش عالی در هزاره سوم محمود کاظمی  روان شناسی 17
مدیریت و برنامه ریزي برنامه هاي توسعه 

 ایران 
 1383تهران خرداد 
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 جواد صالحی  روان شناسی 18
تأثیر سؤاالت هدایت : خودپنداره مذهبی دانشجویان
 کننده 

 سمینار بهداشت روانی دانشجویان
 1383اسفند 

  دانشگاه تربیت مدرس

 سمینار بین المللی روان درمانی در شرق Crisis intervention علیرضا کاکاوند روان شناسی 21
 1383مهر 

 بهزیستی دانشگاه علوم 

 مددکاران خیابانی جواد صالحی روان شناسی  22
 کاربردي نقش مددکاران –همایش علمی 

 اجتماعی در کنترل آسیبها
 1383آبان 

  دانشگاه عالمه طباطبایی

 عبدالحسین زنگنه  جغرافیا  23
پراکنش آلودگی هواي مربوط به صنایع سرب و روي 

 زنجان 
 1383 و برق شهریور دانشگاه آب کنفرانس فیزیک ایران 

 1383دانشگاه آب و برق شهریور  کنفرانس فیزیک ایران  بررسی ناهنجاریهاي اقلیمی ده ساله اخیر زنجان  عبدالحسین زنگنه  جغرافیا  24

  دانشگاه تهران1383 کنفرانس ملی عملکرد  ارزیابی شرکتها علی منصوري  حسابداري  25

 83لمی دانشکده علوم انسانی در سال کتاب هاي منتشر شده اعضاي هیأت ع
 وضعیت  انتشارات  تألیف/ ترجمه عنوان کتاب  مترجم / نام مؤلف  گروه آموزشی  ردیف 

1 
 

 ترجمه اصول علمی و تمرین هاي تخصصی آمادگی جسمانی احمد آزاد و همکاران  تربیت بدنی
نیروي انتظامی جمهوري 

 اسالمی
 چاپ شده

2 
 

 در دست اقدام دانشگاه زنجان تألیف مبانی جغرافیاي زیستی حسین عساکره جغرافیا

3 
 

 چاپ شده نیکان کتاب تألیف کلیات راهنمایی و مشاوره غالمحسین انتصار فومنی روان شناسی

 تألیف مفاهیم و راهبردهاي تدریس غالمحسین انتصار فومنی روان شناسی 4
تخت سلیمان ودانشگاه آزاد 

 زنجان
 چاپ شده

 چاپ شده دواوین تألیف و ترجمه  روان شناسی مرضی کودك علیرضا کاکاوند ناسیروان ش 5

 چاپ شده سرافراز  روش تحقیق در علوم رفتاري علیرضا کاکاوند روان شناسی 6

 چاپ شده نیکان کتاب  تألیف اختالالت یادگیري علیرضا کاکاوند روان شناسی 7

 روان شناسی 8
 علیرضا کاکاوند

ارفومنی                     غالمحسین انتص
 و جواد صالحی

 در دست چاپ سرافراز تألیف روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی

 در دست چاپ - تألیف روان شناسی عمومی گروه روان شناسی  روان شناسی 9

 اپدر دست چ - تألیف روان شناسی عمومی با تأکید بر بزرگسالی گروه روان شناسی روان شناسی 10

 در دست تألیف - تألیف کاربرد اینترنت در پژوهش هاي روان شناسی گروه روان شناسی روان شناسی 11

 روان شناسی 12
 هادي بهرامی 
 علیرضا کاکاوند

 چاپ شده  ارسباران  تألیف روان شناسی آموزش کودکان استثنایی 

 در دست ترجمه - ترجمه  روان شناسی پرورشی  روان شناسی 13

 APA style & RESEARCH REPORT محمدعلی سلمانی ندوشن زبان انگلیسی 14
WRITING چاپ شده زبانکده تألیف 

 چاپ شده زبانکده تألیف ADVANCED WRITING محمدعلی سلمانی ندوشن زبان انگلیسی 15

 چاپ شده نیکان کتاب تألیف آموزش مکالمه انگلیسی احمد جمالی زبان انگلیسی 16

 چاپ شده نیکان کتاب تألیف اصطالحات کاربردي در انگلیسی احمد جمالی یسیزبان انگل 17

 چاپ شده قصیده سرا تألیف حافظ و الهیات رندي محمود درگاهی ادبیات فارسی 18

 چاپ شده چشمه تألیف )جلد چهارم( صد سال داستان نویسی در ایران حسن میرعابدینی ادبیات فارسی 19
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 سالمی و همکارانمحرم ا ادبیات فارسی 20
 نظریه هاي واج شناسی

 )تبیین و کاربرد آنها در زبان فارسی (
 زیر چاپ سمت تألیف

 چاپ شده  ورجاوند تألیف افسون هدایت مجتبی بشردوست ادبیات فارسی 21

 83مقاالت علمی چاپ شده در مجموعه مقاالت یا خالصه مقاالت سمینارها و کنفرانسهاي خارج از کشور در سال 
 زمان و مکان برگزاري  عنوان همایش  عنوان مقاله  نویسندگان / نویسنده گروه آموزشی  ردیف 

 )ABF( مرکز فرهنگی سوئد83تیر ماه  ادبیات معاصر ایران ادبیات معاصر  حسن میرعابدینی زبان و ادبیات فارسی 1

 83سخنرانی هاي علمی برگزار شده در دانشکده علوم انسانی در سال 
 زمان و مکان سخنرانی  عنوان سخنران  نام سخنران گروه آموزشی   ردیف

 آمفی تئاتر کشاورزي نظریه مدل ها و بی معنایی جهان آقاي بیات فلسفه  1
 دانشکده علوم انسانی بازنگري در الهیات آقاي فتح زاده فلسفه  2
 دانشگاه آمفی تئاتر سهروردي  شاهنامه  دکتر سلمانی ندوشن  ادبیات فارسی  3
 آمفی تئاتر سهروردي دانشگاه بزرگداشت مرحوم حسین منزوي شاعر معاصر دکتر قدمعلی سرامی  ادبیات فارسی 4
 آمفی تئاتر سهروردي دانشگاه تاریخ و ادبیات  دکتر شیرین بیانی ادبیات فارسی 5
 سهروردي دانشگاهآمفی تئاتر  بزرگداشت دکتر زرین کوب  دکتر مجتبی بشردوست  ادبیات فارسی  6
 آمفی تئاتر سهروردي دانشگاه و موالنا ) ع(امام علی  دکتر قدمعلی سرامی   ادبیات فارسی 7
 آمفی تئاتر کشاورزي اقلیم شناسی کاربردي دکتر بهلول علیجانی جغرافیا  8
 آمفی تئاتر سهروردي دانشگاه جغرافیاي ایران دکتر محمدحسن گنجی جغرافیا 9
 آمفی تئاتر سهروردي دانشگاه جغرافیاي شهري در ایران کتر حسین شکویید جغرافیا 10
 آمفی تئاتر سهروردي دانشگاه ریزي در ایران جغرافیاي روستایی و برنامه دکتر مسعود مهدوي جغرافیا 11
 آمفی تئاتر سهروردي دانشگاه پیشینه کارتوگرافی در ایران مهندس غالمرضا سحاب جغرافیا 12

 83ه هاي تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم انسانی در سال پایان نام
 استادراهنما عنوان پایان نامه  نام دانشجو گروه آموزشی  ردیف 

 ابوالفضل مشگینی  اسکان غیر رسمی در شهر زنجان داود بیگدلی جغرافیا  1
 محسن کالنتري  ي کاهش جرم از طریق برنامه ریزي کاربري اراضی شهر مریم عبدالهی حقی جغرافیا  2
 قدمعلی سرامی تا واقعیات بررسی همه سویه داستان ضحاك از اسطوره حمزه حسین زاده ادبیات فارسی 3
 محمود درگاهی تصویر خضر در ادبیات فارسی  طاهره قهرمانی فرد ادبیات فارسی 4

 شهریور روستایی و توسعه فیزیکی شهريهاي عرضه زمین شهري و تأثیر آن بر رشد  تعیین سیاست محمد علیزاده جغرافیا 5

 تفاهم نامه هاي منعقد شده بین دانشکده علوم انسانی و مؤسسه هاي آموزشی و اجرایی کشور 
 

 طرف تفاهم نامه  ردیف 
 

 زمینه همکاري 

  دانشگاه تهران–دانشکده جغرافیا  1
 ریهاي علمی و پژوهشی مشتركایجاد دوره هاي کارشناسی ارشد و دکتري، تأمین کادر هیأت علمی، همکا

 

  دانشگاه تهران–دانشکده الهیات  2
 ایجاد دوره هاي کارشناسی ارشد، همکاري هاي علمی مشترك

 

  دانشگاه تبریز–دانشکده علوم اجتماعی  3
 ایجاد دوره هاي کارشناسی ارشد، همکاریهاي علمی و پژوهشی مشترك

 

 سازمان آموزش و پرورش استان زنجان 4
ري دوره هاي تحصیلی ضمن خدمت فرهنگیان، آموزش هاي حرفه اي و تخصصی، اجراي طرح هاي پژوهشی، برگزا

 همکاري هاي علمی و اجرایی در آموزش و پرورش
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 تجهیزات آموزشی و پژوهشی ) 3
 تالش براي تجهیز هـر چـه        82 نیز همانند سال     83در سال   

ختلف دانشـکده بـه     بیشتر گروه هاي آموزشی و بخشهاي م      
دست آورد این تالش ها به شرح ذیل        .طور جدي دنبال شد   

 : می باشد
 . کابل کشی و بهره برداري فیبر نوري -
 . اتصال به شبکه داخلی دانشگاه -

 . افزایش خطوط تلفن داخلی -

فعال نمودن وب سایت دانشکده با اطالعات مفصل به دو      -
 . زبان انگلیسی و فارسی

اعضاي هیأت علمی دانشکده با نـام       تهیه بانک اطالعاتی     -
 . گنجینه

 . بازنگري و پیشنهاد چارت تشکیالتی دانشکده -

 دستگاه کامپیوتر از محل درآمدهاي اختصاصـی        8خرید   -
 . دانشکده

 .  دستگاه پرینتر8خرید  -

طراحــی، نصــب و راه انــدازي سیســتم البراتــوار زبــان  -
 .  میلیون ریال22انگلیسی با هزینه اي بالغ بر 

 . ابی و سامان دهی سیستم کتابخانه دانشکدهبازی -

ایجاد آزمایشگاه روانشناسی با خرید تجهیزات و تستهاي         -
 .  میلیون ریال20مختلف با هزینه ي بالغ بر 

 3(خرید دستگاههاي اندازه گیري آزمایشگاه تربیت بدنی         -
 ). مورد

خریــد تجهیــزات و کاالهــاي مصــرفی و غیــر مصــرفی  -
 . اآزمایشگاهها و کارگاه ه

خرید کتاب در زمینه هاي مختلف علوم انسانی بـه ویـژه        -
 . در رشته هاي تحصیلی دایر دانشکده

خرید تجهیـزات کتابخانـه اي شـامل قفسـه کتـاب و              -
 .مجالت، فایل، کارت پرینت

خرید تجهیزات اداري گروه ها از قبیل میـز، صـندلی،            -
 ...کاناپه، فایل، قفسه کتاب و 

 بـراي دانشـجویان از    خرید تجهیزات صنفی و رفـاهی      -
، کیوسـک تلفـن و      )صافی آب (جمله آب سردکن، فیلتر     
 . نصب آن در دانشکده

 امور ساختمانـی ) 4 
مسئله کمبود و نامناسب بودن فضاي فیزیکی دانشـکده             

علوم انسانی مشکلی است که همواره وجـود داشـته و تـا                              
دانشـکده  زمان ساخت و تکمیل شـدن سـاختمان مخـتص        

 .ن دردسـر آفـرین خواهـد بـود     علوم انسـانی نیـز همچنـا      
هاي بی وقفـه مسـئولین دانشـکده و دانشـگاه بـه              گیري پی

بارنشسته و طرح ساختمان دانشکده علوم انسانی در مراجع         
بـراي رفـع     و   ملی تصمیم گیرنده به تصویب رسیده اسـت       

مشکالت فعلی چاره اندیشی و اقداماتی صورت گرفته کـه      
 : باشد ین آنها  به شرح ذیل میمهمتر

بهره برداري از بخشـی از سـاختمان جدیـد دانشـکده          -
 ). ضلع شمالی(
 . بهره برداري از سالن هاي آمفی تئاتر دانشکده -

رنگ آمیزي و نقاشی سـاختمان اداري دانشـکده دردو           -
 .طبقه

 . ساخت و نصب منبع ذخیره آب براي مواقع اضطراري -

ر سـاختمان اداري و     کابل کشی و کابـل فیبرنـوري د        -
 . کارگاه هاي دانشکده
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 82 با 83مقایسه عملکرد دانشکده علوم انسانی در سال 
 رشد  83سال  82سال  شــرح  ردیف 

 %7/8 1378 1268 تعداد دانشجویان  1

 %3/13 17 15  گرایش هاي تحصیلی –تعداد رشته  2
 %6/10 52 47 تعداد هیأت علمی  3
 %500 5 - نامه هاي تحصیلیپایان  4

 %7/41 17 12 شرکت در سمینارهاي داخلی  5
 %50 3 2 شرکت در سمینارهاي خارجی  6

 %53 26 17 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی داخلی و خارجی 7

 %3/33 28 21 مقاالت ارائه شده در همایش ها و سمینارهاي داخلی و خارجی 8

 %100 14 7 کتابهاي چاپ شده 9

 %4/15 15 13 شرکت در کارگاه هاي آموزشی 10
 %100 2 1 برگزاري کارگاه هاي آموزشی  11
 %100 12 6 برگزاري سخنرانی هاي علمی  12

 %57 11 7 طرح هاي پژوهشی پایان یافته  13
 %100 20 10  طرح هاي پژوهشی در دست اجرا 14
 %5/7 21500 20000  تعداد کتابهاي کتابخانه  15
 %6/31 100 76 تعداد اشتراك مجله  16
 %300 4 1 تفاهم نامه هاي منعقد شده 17

 83عملکرد دانشکده کشاورزي در سال 
 

 
 اعضاء هیأت علمی دانشکده کشاورزي           

 تعداد مرتبه
 23 استادیار و دانشیار

 13 مربی
 9 مأمور به تحصیل در مقطع دکتري

 20 دانشجوي دکتراي بورسیه
 65 جمع

 رشته هاي موجود به همراه آمار دانشجویی     

ف
دی
ر

 

داد مقطع رشته تحصیلی
تع

 

 جمع

 156 کارشناسی زراعت   1
 123 کارشناسی اصالح نباتات 2
 246 کارشناسی علوم دامی 3
 232 کارشناسی باغبانی 4
 240 کارشناسی خاکشناسی 5
ترویج و آموزش  6

 کشاورزي
 127 کارشناسی

 124 کارشناسی گیاهپزشکی 7

 
 
 

1320 

 72 کاردانی پرورش زنبورعسل 8
 0 کارشناسی آب 9

 

 12 کارشناسی ارشد تغذیه دام 10
 24 کارشناسی ارشد اصالح نژاد دام 11
 3 کارشناسی ارشد مدیریت دامپروري 12
 10 کارشناسی ارشد اصالح نباتات 13
 12  ارشدکارشناسی بیوتکنولوژي کشاورزي 14
 13 کارشناسی ارشد خاکشناسی 15

 

 1394 جمع

 
 رشته ها و مقاطع در حال پیگیري          
 مقطع عنوان رشته ردیف

 دکتري )تغذیه دام(علوم دامی  1
 کارشناسی ارشد زراعت 2
 کارشناسی ارشد بیماریهاي گیاهی 3
 کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزي 4
  ارشدکارشناسی باغبانی 5
 کارشناسی پرورش زنبورعسل 6

 

  در دانشکده کشاورزي1383اعضاي هیأت علمی جذب شده در سال *
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 رشته نام و نام خانوادگی ردیف
 

 گروه محل خدمت مدرك تحصیلی

 علوم دامی دکتري تغذیه دام احمد حسن آبادي 1
 علوم دامی دکتري تغذیه دام محمدحسین شهیر 2
 زراعت و اصالح نباتات دکتري ات آبیاريتأسیس عظیم شیردلی 3
 زراعت و اصالح نباتات دکتري اصالح نباتات بهرام ملکی زنجانی 4
 زراعت و اصالح نباتات دکتري اصالح نباتات امیرحسین بیگی 5

 وضعیت کتابخانه دانشکده کشاورزي
 تعداد کتاب تعداد پرسنل

 
 اروش طبقه بندي کتابه تعداد کامپیوتر تعداد مجله

 ) نفر1(کارشناس کتابداري 
 ) نفر1(کارشناس ادبیات فارسی 

 9562:  فارسی 
 1176:  التین 

  عنوان25:  فارسی 
  عنوان2:  التین 

1 LC 

 وضعیت بخش اطالع رسانی کتابخانه دانشکده کشاورزي
 تعداد کامپیوتر سال رشته بانکهاي اطالعاتی ردیف

1 Agricola دستگاه3 1944-1970 کشاورزي عمومی  
2 Agris 1996-1975 کشاورزي عمومی  
3 CAB 1988-1972 کشاورزي عمومی  
4 FSTA 1996 صنایع غذایی  
5 GWS 1997-1976 آب و خاك  
6 Beast CD 1992-1973 علوم دامی  
7 BSAS 2003-1999 مجله علوم دامی  
8 Journal of dairy science 

  ــــــ ــــــــ
9 Agronomy Journal Vool.91 1999  
10 Britanica 2002 دایره المعارف عمومی  
11 Childrens 2002 دایره المعارف عمومی  
  گنجینه فهرست پایان نامه ها و مقاالت علمی 2002 12
13 Ercarta 2000 دایره المعارف عمومی  

 1383 کشاورزي در سال طرحهاي پژوهشی داخلی انجام شده یا در دست اجراي اعضاي هیأت علمی دانشکده
 وضعیت طرح عنوان طرح همکاران گروه نام و نام خانوادگی مجري ردیف

 دکتر احمد گلچین زراعت و اصالح نباتات دکتر میرعمادالدین بزرگزاده 1
 دکتر فرید شکاري

بررسی تأثیر تنش شوري بر روي برخی صفات 
 رویشی ارقام یونجه

 در دست اجرا

 دکتر جالل صبا اعت و اصالح نباتاتزر دکتر علی حق نظري 2
 مهندس جواد نجفی

 در دست اجرا مطالعه تنوع ژنتیکی ریزماهواره در نخود

 پایان یافته  گیاه باریجهInvitroبررسی امکان کشت  مهندس علی عمارلو زراعت و اصالح نباتات مهندس محمدحسین داودوندي 3
 پایان یافته  رقم سیب زمینی در زنجان10مقایسه عملکرد  مهندس علی عمارلو تاتزراعت و اصالح نبا مهندس محمدحسین داودوندي 4
جمع آوري و ارزیابی ژرم پالسم هاي نخود و  ــــــــــ  زراعت و اصالح نباتات مهندس محمدرضا عظیمی 5

 مطالعه روابط ژنتیکی بین آنها
 پایان یافته

 در دست اجرا بررسی مقاومت به شوري دو رقم جو  احمد گلچیندکتر زراعت و اصالح نباتات مهندس جواد ذبیحیان 
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 دکتر علی حق نظري زراعت و اصالح نباتات مهندس کامران افصحی 6
 دکتر فرید شکاري

تأثیر شیوه هاي خطی کاري و ردیف کاري 
 مکانیزه بر سبز شدن و عملکرد کلزا

 در دست اجرا

 پایان یافته برآورد پارامترهاي ژنتیکی گوسفند افشاري ــــــــــ علوم دامی دکتر مرادپاشا اسکندري نسب 7
 دکتر اسکندري نسب علوم دامی دکتر مصطفی معماریان 8

 مهندس جعفري
کورالسیون و رگرسیون میان مشخصات ظاهري 
 وزن بدن با تولید شیر در گاوهاي هلشتاین

 پایان یافته

 دکتر معماریان علوم دامی مهندس اسکندر عسگري 9
 ندس شاهمراديمه

 مهندس فلسفی

تعیین و مقایسه ارزش غذایی یونجه هیالژ شده و 
 یونجه خشک

 پایان یافته

 دکتر حمید امانلو علوم دامی مهندس غالمرضا غیورصدیق 10
 دکتر حق نظري

بررسی تأثیر سطوح مختلف کنجاله کلزا و مولتی 
 آنزیم در بازده تولید جوجه گوشتی

 پایان یافته

پلی مورفیسم ژن کدکننده هورمون رشد و اثر آن  دکتر اسکندري نسب علوم دامی ابر قنبريمهندس ص 11
 بر روي صفات رشد در گوسفندان افشاري

 در دست اجرا

 مهندسی موسی سلگی باغبانی دکتر اسماعیل امیري 12
 مهندس علی عمارلو

بررسی امکان تولید نهال هاي سالم گیالس از 
 STGطریق تکنیک ریزپیوند 

 در دست اجرا

بررسی چندشاخه زایی در عدس به روش درون  دکتر علی حق نظري باغبانی دکتر جعفر محمدي 13
 شیشه اي

 پایان یافته

بررسی تأثیر سطح رطوبت خاك در عملکرد  مهندس جواد ذبیحیان باغبانی دکتر جعفر محمدي 14
 سیب زمینی با استفاده از تالینومتر

 پایان یافته

 پایان یافته مطالعه مدیریت کود اوره در سیب زمینی ــــــــــ باغبانی فر محمديدکتر جع 15
مطالعه بارزایی جوانه در ریزنمونه هاي برگی  ــــــــــ باغبانی دکتر جعفر محمدي 16

 سالنوریا ابلق به روش درون شیشه اي
 در دست اجرا

مهندس سیدنجم الدین  
 مرتضوي

 پایان یافته یه هاي مناسب بادام در ابهربررسی پا ــــــــ باغبانی

 دکتر حسین صارمی باغبانی مهندسی موسی سلگی 17
 مهندس امید عینی

 در دست اجرا بررسی مقاومت ارقام متداول سیب زمینی

 دکتر احمد گلچین خاکشناسی دکتر احمد حیدري 18
 مهندس علی بیات

مطالعه اثر مواد آلی بر خصوصیات فیزیکی ورتی 
 اي ایرانسلوله

 در دست اجرا

بررسی عوامل مؤثر در جلب مشارکت هاي  مهندس جعفر یعقوبی ترویج مهندس ابراهیم شمسایی 19
 مردمی طرحهاي آبخیزداري حوزه زنجانرود

 پایان یافته

 مهندس شمسایی ترویج مهندس جعفر یعقوبی 20
 مهندس مجردي

بررسی نگرش کارشناسان سازمان جهاد 
بت به خصوصی سازي کشاورزي زنجان نس

 خدمات ترویج

 پایان یافته

بررسی کنترل بیولوژیک گل جالیز بوسیله  ــــــــــ گیاهپزشکی دکتر حسین صارمی 21
 قارچهاي بیمارگر

 در دست اجرا

 دکتر حسین صارمی گیاهپزشکی مهندس امید عینی 22
 مهندس مصطفی کریمی

 در دست اجرا ارزیابی مقاومت متداول سیب زمینی

  1383طرحهاي پژوهشی خارج از دانشگاه اعضاي هیأت علمی دانشکده کشاورزي در سال 

یف
رد

 

وضعیت  سازمان کارفرما عنوان طرح همکاران گروه نام و نام خانوادگی
 طرح

ارزیابی ارقام کلزا از لحاظ مقاومت به خشکی  ــــــــ زراعت و اصالح نباتات دکتر جالل صبا 1
 ) توتک-ملی (

مدیریت و سازمان 
 برنامه ریزي 

 در دست اجرا

تالقی هاي همگرا براي تشکیل جمعیت منبع  ــــــــ زراعت و اصالح نباتات دکتر جالل صبا 2
ملی (جهت اصالح گندم براي مقاومت به خشکی 

 ) استانی–

سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزي 

 در دست اجرا

بررسی مسائل و مشکالت بخش کشاورزي  ــــــــ زراعت و اصالح نباتات دکتر جالل صبا 3
استان زنجان در راستاي ) گیاهان زراعی و باغی(

 –ملی (هدفمند نمودن تحقیقات کاربردي 
 )استانی

سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزي 

 در دست اجرا
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مطالعه تثبیت بیولوژیکی سواحل رودخانه هاي  ــــــــ زراعت و اصالح نباتات دکتر عظیم شیردلی 4
 ستان و بلوچستانسی

سازمان آب سیستان 
 و بلوچستان

 در دست اجرا

مطالعه آزمایشگاهی ضریب جریان و افت در  ــــــــ زراعت و اصالح نباتات دکتر عظیم شیردلی 5
 آبگیرهاي چندروزانه متوالی

  دانشگاه زابل

 با سیل منطقه نصرت بررسی راهکارهاي مبارزه ــــــــ زراعت و اصالح نباتات دکتر عظیم شیردلی 6
 آباد زابل

شهرداري نصرت 
 آباد

 

در ) نیتروژن(بررسی اثرات مصرف کود سرك  مهندس زنگانی زراعت و اصالح نباتات دکتر فرید شکاري 7
پاییز در تاریخ کاشت ثابت بر عملکرد و اجزاي 
 عملکرد دانه کلزا در شرایط محیطی استان زنجان

اداره کل پنبه و دانه 
  کشورهاي روغنی

 

بررسی تأثیرات مصرف کود سرك در پاییز به  مهندس زنگانی زراعت و اصالح نباتات دکتر فرید شکاري 8
عنوان جبران تأخیر کشت بر عملکرد و اجزاي 
 عملکرد دانه کلزا در شرایط محیطی استان زنجان

اداره کل پنبه و دانه 
 هاي روغنی کشور

 

بررسی اثرات زمانهاي مصرف کود سرك  مهندس زنگانی تاتزراعت و اصالح نبا دکتر فرید شکاري 9
بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کلزا ) نیتروژن(

 در شرایط محیطی استان زنجان

اداره کل پنبه و دانه 
 هاي روغنی کشور

 

 بررسی تأثیر آبیاري پاییزه بر عملکرد و اجزاي مهندس زنگانی زراعت و اصالح نباتات دکتر فرید شکاري 10
 عملکرد دانه کلزا در شرایط محیطی استان زنجان

اداره کل پنبه و دانه 
 هاي روغنی کشور

 

سازمان مدیریت و  ارزیابی راندمان پمپ هاي آب در زنجان ــــــــ زراعت و اصالح نباتات مهندس جواد ذبیحیان 11
 برنامه ریزي

 

یسه ردیف کار کود کار ذرت با ردیف کار مقا ــــــــ زراعت و اصالح نباتات مهندس کامران افصحی 12
نئوماتیک بر روي عملکرد و کاهش مصرف کود 

 فسفر

مؤسسه تحقیقات 
 فنی و مهندسی

 

دکتر مرادپاشا اسکندري  13
 نسب

 دکتر معماریان علوم دامی
 دکتر عراقی

جهاد کشاورزي  اصالح نژاد گوسفند افشاري
 زنجان

 

 صفوريدکتر ع علوم دامی مهندس صابر قنبري 14
 دکتر اسکندري نسب

 و رابطه آن با DGAT1بررسی مولکولی ژن 
 صفات شیر گاو

جهاد کشاورزي 
 زنجان

 

استفاده از روش درون شیشه اي براي حفظ ژرم  ــــــــ باغبانی دکتر جعفر محمدي 15
 )استانی(پالسم سیب درختی 

سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزي

 

مهندس سیدنجم الدین  16
 مرتضوي

 مهندس محبی اغبانیب
 مهندس انگورانی
 مهندس رضا ندرلو

  دانشگاه زنجان بررسی کشت اسفرزه در استان زنجان

سازمان مدیریت و  تأثیر آلودگی بر مراتع و فرآورده هاي دامی ــــــــ خاکشناسی دکتر احمد گلچین 17
 برنامه ریزي 

 

سازمان جهاد  لخیزي خاك استان زنجانتهیه نقشه حاص ــــــــ خاکشناسی دکتر احمد گلچین 18
 کشاورزي زنجان

 

بررسی تأثیر محلول پاشی عناصر غذایی بر  ــــــــ خاکشناسی دکتر احمد گلچین 19
 کیفیت سیب

سازمان جهاد 
 کشاورزي زنجان

 

ر بررسی راهکارهاي جلب مشارکت مردمی ب دکتر مهدي پناهی ترویج و آموزش کشاورزي مهندس جعفر یعقوبی 20
 حفاظت منابع آب

سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزي 

 

شناسایی کارآفرینان بخش کشاورزي استان و  ــــــــ ترویج و آموزش کشاورزي مهندس جعفر یعقوبی 21
 بررسی عوامل مؤثر بر آن

سلزمان جهاد 
 کشاورزي زنجان

 

شت و میزان بررسی ارقام سیب زمینی مورد ک ــــــــ گیاهپزشکی دکتر حسین صارمی 22
 بیماري عمده 3مقاومت و حساسیت آن به 

 قارچی در استان زنجان

سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزي 

 

نقش روابط خویشاوندي بر روي برخی  ____ پرورش زنبورعسل دکتر محمدباقر فرشینه 23
 بیولوژیکی و نوزائی –خصوصیات مرفولوژیکی 

 زنبوران عسل کشور

سازمان تحقیفات، 
ترویج آموزش و 

 جهاد کشاورزي

 

 1383مقاالت چاپ شده در مجالت علمی  خارجی در سال 

یف
رد

 

        شماره  نام گروه نام مجله عنوان مقاله نویسندگان
  سال-

 Further Investigation on the Orange دکتر علی حق نظري 1
cotyledons in pea S.Agri.sci. technology 5.135  و اصالح نباتاتزراعت-

141(2004) 
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 مهندس محمدرضا عظیمی
 
2 

 دکتر هوشنگ علی یاري
 دکتر فرید شکاري
 دکتر فریبرز شکاري

Effects of different salt concentrations on 
seed germination and seeding growth of 

Iranian alfalfa populations 
 

Turk j.of field crops 

 
 زراعت و اصالح نباتات

 
9,22-

34(2004) 

 
3 

 دکتر علی حق نظري
 مهندس محمدرضا عظیمی

Further investigation on the inheritance and 
map position of the gene Orc in Pea (Pisum 

sativum L.) 
Just 

 زراعت و اصالح نباتات
2004 

 
4 

 
 دکتر حمید امانلو

Effects of feeding ground or steamflaked 
broom sorgum and ground barley on 

performance of dairy cows in midlactation 
 

American dairy Science 
 

 علوم دامی
 

2004 
 Use of physiological indicators for دکتر محمدحسین شهیر 5

Determining Lysine requirement of the 
laying Hen 

Avian and poultry biology 
Review (ISI) 

 250-247 علوم دامی
2004 

 Grape Nutrition management service : a دکتر اسماعیل امیري 6
math mathical model and Databae. Acta Hort 640 باغبانی 

ISHS, 2004 
 Comparison of vermicompost and composts دکتر احمد گلچین 7

as potting Media for Growth of tomatoes 
 
 
 

Journal of plant nutrition 

 خاکشناسی
Vol.27,No,6 

2004 

 1383مقاالت چاپ شده در مجالت علمی  داخلی در سال 
  سال-شماره  نام گروه نام مجله عنوان مقاله نویسندگان ردیف

1 
 دکتر علی حق نظري
 مهندس مجید شاهمرادي

 الح نباتاتزراعت و اص تازه هاي کشاورزي اثر متقابل تغذیه و تولیدمثل در گاوهاي شیري
 )14-33 (34و33شماره 

1383 

 
2 

 دکتر حمید امانلو
 مهندس علی نیکخواه
 مهندس شرافت پور

اثرات تغذیه مقادیر متفاوت انرژي و پروتئین غیرفعال 
 تجزیه در اواخر آبستنی

 
 علوم کشاورزي ایران

 
 علوم دامی

 
 3 شماره -35جلد 

1383 

 
3 

 دکتر حمید امانلو
 مهندس دادخواه

  نیکخواهمهندس

اثر آردماهی کیلکا بر تولید و ترکیب شیر گاوهاي 
 پرتولید هلشتاین

 علوم کشاورزي ایران
 

 علوم دامی
 2 شماره -35جلد 

1383 

4 
مهندس نجم الدین 

 مرتضوي
 پاپاس گراس و کاربرد آن در طراحی فضاي سبز

فصلنامه فضاي سبز 
 کشور

 باغبانی
 5سال چهارم شماره 

 83تابستان 

 
5 

 س جعفر یعقوبیمهند
 امیر میرزایی

 اسماعیل دهکردي

بررسی میزان انعکاس موضوع هاي منابع طبیعی در 
 کتابهاي درسی

علمی اقتصادي 
 اجتماعی جنگل و مرتع

 ترویج
 35 صفحه 52شماره 

1383 

 
6 

 دکتر حسین صارمی
 مهندس حسین جعفري

بررسی قارچهاي خاکزاد عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه 
  میزان خسارت اقتصادي آنهاگندم و تعیین

دانش کشاورزي 
 دانشگاه تبریز

 
 گیاهپزشکی

14 جلد -1شماره   
)13-23 (1383  

 زنبورعسل جهان دامپروري اهمیت تلقیح مصنوعی در زنبوران عسل دکتر محمدباقر فرشینه 7
 25-27 صفحه -6جلد 

 83آذرماه 

 1383 در سال  سمینارها و کنفرانس هاي خارج از کشورمقاالت علمی چاپ شده در مجموعه مقاالت یا خالصه مقاالت 

 –نویسنده  ردیف
زمان و مکان  گروه عنوان همایش عنوان مقاله نویسندگان

 برگزاري

 
1 

S. Hagh Nazary 
M. Entezari 
M. Haddad 

A. Hagh Nazari 

 The effect of direct ultrasound on the extraction 
of date syrup 

Devoted to the 75th 
anniversary of Azerbaijan 

Agricultural Academy 

 
 2004 زراعت

 ترکیه

 
2 

S. Hagh Nazari 
A. Hagh Nazari 

M. Bahreini 

The effect of power direct ultrasound on 
microbial count of date syrup 

5th World Congress 
Foodborne Infections and 

Intoxications 

 زراعت
7-11 June 2004 

 آلمان

3 M.E. Amiri Potential of somatic Embryo Genesis in Banana 
3rd International symposium 
on tropical and subtropical 

fruits 

 September باغبانی
2004 

  برزیل–فورتالزا 
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4 M.E. Amiri 
Study of mass propagation of olive (Olea europea 

L.) Bytissue culture by tissue culture 
5th International symposium 

on olive Growing 
 October 2004 باغبانی

  ترکیه–ازمیر 

5 M.E. Amiri STG-Cherry (P. avium. Lvar Seeyah Mashhad) 5th.Int.Sym. in vitro culture 
and Hort. Breeding 

 September باغبانی
2004 

 مجارستان

6 M.E. Amiri Study of apomictic seed development in walnut 5th.Int.Walnut symposium 
 August, 26th باغبانی

2004 
 ایتالیا

7 M.E. Amiri 
Study of pecan acclimatization to some Irans 

climate conditions 5th.Int.Walnut symposium 
 August, 26th باغبانی

2004 
 ایتالیا

8 M.E. Amiri The effects walnut all elopathy in mixed orchardd 5th.Int.Walnut symposium 
 August, 26th باغبانی

2004 
 ایتالیا

9 M.E. Amiri 
Potential of somatic embryogenesisin tissue-

culture of walnut 5th.Int.Walnut symposium 
 August, 26th باغبانی

2004 
 ایتالیا

10 E. Shamsayi 
J. Yaghoubi 

Assessing Effective Factors in using Internet by 
Faculty members of Agricultural Collage of 20th Annual conference 

 ,May 29-23 ترویج
2004 
 ایرلند

 
11 

E. Shamsayi 

J. Yaghoubi 
G. Pezeshki 

Raad 

Effective Factors Involved in adoption of 
Integrated Pest Management (IPM) Practices in 

Control of Pistachio Psylla (Agonoscena tarjioni) 
in Semnan Province 

20th Annual conference 

 
 ,May 29-23 ترویج

2004 
 ایرلند

 
12 

J. Yaghoubi 
G.  Pezeshki 

Raad 
M. Masaeli 

Effective social and Extension Factors Involved 
in adoption of integrated Campaign in control of 
Rice Stem Borer, (Chilo Suppressalis), A case 

study in Isfahan Province, Iran 
20th Annual conference 

 
 ترویج

 
23-29 May, 

2004 
 ایرلند

13 H. Saremi 
F. Farrokhi 

Study on root and crown rot of rice in Gilan and 
Zanjan provinces ASP ANNUAL MEETING 

 July 31-August گیاهپزشکی
4,2004 
 آمریکا

14 H. Saremi 
F. Farrikhi 

Study on cane dieback of olive trees and shoot in 
Taroom ASP ANNUAL MEETING 

 July 31-August گیاهپزشکی
4,2004 
 آمریکا

15 H. Saremi 
F. Farrokhi 

Etiology of damping off or decline on bean in 
Zanjan province, eastern north of Iran. ASP ANNUAL MEETING 

 July 31-August گیاهپزشکی
4,2004 
 آمریکا

16 H. Saremi 
F. Farrokhi 

Incidence of crown rot disease on wheat by new 
specis, Fusarium. ASP ANNUAL MEETING 

 July 31-August گیاهپزشکی
4,2004 
 آمریکا

17 H. Saremi 
F. Farrokhi 

Study on Bakanae disease of rice and evaluation 
of cultivars in Gilan and Zanjan provinces, Iran. 

 Proceedings of the Fourth 
International Iran & Russia 

Conference 

 گیاهپزشکی
2004 

 ایران و روسیه

18 H. Saremi 
F. Farrokhi 

Crown rot disease on wheat caused by the new 
species, Fusarium Pseudograminearum in the 

northwest of Iran 

 Proceedings of the Fourth 
International Iran & Russia 

Conference 

 گیاهپزشکی
2004 

 ایران و روسیه

19 H. Saremi 
Farrokhi, F. 

Etiology of wilting branch of olive trees in 
gardens 

 Proceedings of the Fourth 
International Iran & Russia 

Conference 

 گیاهپزشکی
2004 

 ایران و روسیه

20 L. Dolati 
Cross-Species amplification of microsatllite Losi 

in aphids: assessment and application Molecular Ecology Notes 
 

 گیاهپزشکی
 

March 2002 

 1383مقاالت ارائه شده در سمینارها و کنفرانس هاي علمی داخل کشور در سال 

 –نویسنده  ردیف
 نویسندگان

 محل ارائه و تاریخ گروه نام همایش عنوان مقاله
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 دکتر فرید شکاري 1
شوري موجب کاهش درصد جوانه 
 زنی رشد لوله گرده در کلزا می گردد

گره علوم زراعت و اصالح هشتمبن کن
 نباتات ایران

زراعت و اصالح 
 نباتات

 83شهریور 
 دانشگاه گیالن

سومین کنگره ملی مهندسی ماشینهاي  طراحی وس اخت بذرپاش دستی مهندس کامران افصحی 2
 کشاورزي و مکانیزاسیون

زراعت و اصالح 
 نباتات

 1383شهریور 
دانشگاه شهید باهنر 

 کرمان

 …ظري و دکتر علی حق ن 3
کاربرد روشهاي آماري چندمتغیره در 
بررسی ارتباط صفات مختلف در گونه 

 Poaهاي مختلف جنس 
 زراعت هفتمین کنفرانس آمار ایران

 83شهریور  
 دانشگاه عالمه طباطبایی

 …دکتر فرید شکاري و  4
اثر تنش شوري بر روي روابط آبی 

 کلزا
هشتمین کنگره علوم زراعت و اصالح 

 راننباتات ای

زراعت و اصالح 
 نباتات

 83شهریور 
 دانشگاه گیالن

 دکتر فرید شکاري 5
تأثیر تنش خشکی بر روابط آبی کلزا 

 در مراحل مختلف رشد کلزا
هشتمین کنگره علوم زراعت و اصالح 

 نباتات ایران

زراعت و اصالح 
 نباتات

 83شهریور 
 دانشگاه گیالن

 دکتر فرید شکاري 6
فیزیولوژي تأثیر تنش خشکی بر روي 
 و روند رشدي کلزا

هشتمین کنگره علوم زراعت و اصالح 
 نباتات ایران

زراعت و اصالح 
 نباتات

 83شهریور 
 دانشگاه گیالن

 
7 

دکتر مرادپاشا اسکندري 
 نسب

 …مهندس صابر قنبري و 

بررسی پتانسیل ژنتیکی صفات تولیدي 
گاوهاي هلشتاین آذربایجان شرقی بر 

 اساس مدلهاي روزآزمون
 ولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشورا

 
 علوم دامی

 83شهریور 
 دانشگاه تهران

دانشکده کشاورزي و 
 منابع طبیعی

 
8 

دکتر مرادپاشا اسکندري 
 نسب

 …و 
 

ارزیابی ژنتیکی یک گله گاو هلشتاین 
براي صفات تولید شیر و چربی بر 

اساس رکوردهاي روزآزمون و مدل 
 رگرسیون تصادفی

 علوم دامی و آبزیان کشوراولین کنگره 
 

 علوم دامی

 83شهریور 
 دانشگاه تهران

دانشکده کشاورزي و 
 منابع طبیعی

 
9 

دکتر مرادپاشا اسکندري 
 نسب

 …و 

بررسی همبستگی ارزش ارثی دوره 
هاي شیردهی ناقص و کامل یک گله 

گاو هلشتاین با استفاده از مدل 
رگرسیون تصادفی و رکوردهاي 

 روزآزمون

 ره علوم دامی و آبزیان کشوراولین کنگ
 

 علوم دامی

 83شهریور 
 دانشگاه تهران

دانشکده کشاورزي و 
 منابع طبیعی

 
10 

دکتر مرادپاشا اسکندري 
 نسب

 …دکتر حمید امانلو و 

بررسی اثر روزهاي باز بر عملکرد 
تولیدي اولین و دومین شیردهی 

گاوهاي شیري هلشتاین در یک گله 
 بزرگ

 

 دامی و آبزیان کشوراولین کنگره علوم 

 
 علوم دامی

 83شهریور 
 دانشگاه تهران

دانشکده کشاورزي و 
 منابع طبیعی

 
11 

دکتر مرادپاشا اسکندري 
 …نسب و 

تعیین ضرایب اقتصادي صفات تولیدي 
و طول عمر جهت شاخص انتخاب 

 گاوهاي هلشتاین ایران
 اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور

 
 علوم دامی

 83شهریور 
 انشگاه تهراند

دانشکده کشاورزي و 
 منابع طبیعی

 
12 

دکتر مرادپاشا اسکندري 
نسب مهندس صابر قنبري و 

… 

بررسی تنوع ژنتیکی گله اصالحی 
گوسفندان بلوچی با استفاده از 
 مارکرهاي میکروساتالیت

 اولین کنگره علوم دامی آبزیان کشور
 

 علوم دامی

 83شهریور 
 دانشگاه تهران
رزي و دانشکده کشاو
 منابع طبیعی

 
13 

 …دکتر حمید امانلو و 

اثرات سطوح مختلف تفاله چغندر قند 
به عنوان الیاف غیرعلوفه اي بر روي 
توان تولیدي گاوهاي شیرده هلشتاین 

 در اوایل شیردهی

 علوم دامی اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور

 83شهریور 
 دانشگاه تهران

دانشکده کشاورزي و 
 یعیمنابع طب
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 دکتر احمد حسن آبادي 14

اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم 
ظاهري پروتئین و اسیدهاي آمینه، 

کلسیم، فسفر، آهن و روي در جیره 
 غذایی جوجه هاي گوشتی

 علوم دامی اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
 83شهریور 

 دانشگاه تهران

 مهندس صابر قنبري 15
اصالحی بررسی تنوع ژنتیکی گله 

گوسفندان بلوچی با استفاده از 
 مارکرهاي میکروساتالیت

 علوم دامی اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
 83شهریور 
 کرج

 
16 

 
 …مهندس صابر قنبري و 

پلی مورفیسم آنتی ژن لوکسیت 
DRB3 به روش PRC-RELP در 

 اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور گاوهاي هلشتاین ایران

 
 وم دامیعل

 83شهریور 
 دانشگاه تهران

دانشکده کشاورزي و 
 منابع طبیعی

 Application of soil دکتر حسین صارمی 17
solarization method for 

controlling soilborne plant 
pathogens in Iran 

 اولین کنفرانس اکوانرژي ایران
 83شهریور  گیاهپزشکی

 دانشگاه ارومیه

 Study on Bakanae disease of دکتر حسین صارمی 18
rice and evaluation of 

cultivars in Gilan and Zanjan 
provinces, Iran 

Etiology of wilting branch of 
olive tress in gardens 

Proceedings of the Fourth 
International Iran & Russia 

Conference 

 2004 گیاهپزشکی
 ایران و روسیه

 عامل Fusariumمعرفی گونه جدید  ن صارمیدکتر حسی 19
بیماري پوسیدگی ریشه و طوقه گندم 

 در استان زنجان
 شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران

 83شهریور  گیاهپزشکی
 دانشگاه تبریز

نقش حرارت درمانی قلمه هاي زیتون  …دکتر حسین صارمی و  20
 انشانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایر در کاهش آلودگی آنها

 Sept.2004 گیاهپزشکی
 دانشگاه تبریز

بررسی علل پوسیدگی طوقه و سفیدي  دکتر حسین صارمی 21
خوشه برنج در استانهاي گیالن و 
 زنجان و چگونگی کنترل آن

 شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران

 83شهریور  گیاهپزشکی

دکتر مرتضی موحدي  22
 فاضل

بیولوژي پروانه جوانه خوار زیتون در 
رایط مزرعه اي در منطقه طارم ش

 زنجان
 شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران

 83شهریور  گیاهپزشکی
 دانشگاه تبریز

شناسایی فون نماتدهاي انگل گیاهی  مهندس سیامک نوري 23
(Tylenchida) درختان میوه منطقه 

 زنجان
 شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران

 83شهریور  گیاهپزشکی
 دانشگاه تبریز

 1383سخنرانی هاي علمی برگزار شده در دانشکده کشاورزي در سال 

 ردیف
نام و نام خانوادگی 

 سخنران

 تاریخ برگزاري محل برگزاري گروه برگزار کننده عنوان سخنرانی

 6/2/83 يآمفی تئاتر دانشکده کشاورز ترویج و آموزش کشاورزي تبیین جایگاه ترویج در بخش کشاورزي پروفسور اسماعیل شهبازي 1

 16/2/83 آمفی تئاتر دانشکده کشاورزي ترویج و آموزش کشاورزي ترویج و جایگاه آن در بخش کشاورزي دکتر ایرج ملک محمدي 2

 به FECBوارد نمودن ژن چندقلوزایی  مهندس صابر قنبري 3

 MAIگوسفند افشاري به روش 

 6/10/83 آمفی تئاتر دانشکده کشاورزي علوم دامی

اثر تنش شوري بر روي فتوسنتز و دستگاه  د مراديدکتر فؤا 4

 فتوسنتزي گیاه برنج

 9/10/83 آمفی تئاتر دانشکده کشاورزي زراعت و اصالح نباتات

 1383کتب تألیف و ترجمه شده اعضاي هیأت علمی دانشکده کشاورزي در سال 

 انتشارات وضعیت تألیف/ترجمه عنوان کتاب نام و نام خانوادگی ردیف
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 دانشگاه تهران چاپ شده ترجمه اصول ایجاد ارقام زراعی  علی حق نظريدکتر 1
 دانشگاه زنجان پایان یافته ترجمه مبانی اگروفاستري دکتر فرید شکاري 2
 دانشگاه زنجان در دست چاپ تألیف زراعت غالت دکتر فرید شکاري 3
 دانشگاه زنجان در دست چاپ ترجمه مواد تنظیم کننده رشد و کاربرد آنها درکشاورزي دکتر فرید شکاري 4
 دانشگاه زنجان در دست چاپ ترجمه فیزیولوژي سبزیها دکتر فرید شکاري 5
 مرکز نشر دانشگاهی چاپ شده ترجمه بیماریهاي برنج دکتر احد صحراگرد 6
 دانشگاه تهران چاپ شده ترجمه مقدمه اي بر فیزیولوژي گیاهی مهندس فرهاد جباري 7

 کتب تألیف و ترجمه شده اعضاي هیأت علمی دانشکده کشاورزينمونه اي از 
  زمینه هاي تحقیقاتی مورد عالقه اعضاي هیأت علمی دانشکده کشاورزي*

 زمینه هاي تحقیقاتی موردعالقه )گرایش(رشته تحصیلی  گروه نام و نام خانوادگی ردیف

 لعه در مورد گیاهان صنعتیمطا زراعت زراعت و اصالح نباتات دکتر میرعمادالدین بزرگزاده 1
 اصالح گیاهان زراعی براي مقاومت به تنش هاي محیطی )ژنتیک بیومتري(اصالح نباتات  زراعت و اصالح نباتات دکتر جالل صبا 2
ژنتیک و (اصالح نباتات  زراعت و اصالح نباتات دکتر علی حق نظري 3

 )بیوتکنولوژي
  موتاسیون-تهیه نقشه هاي ژنتیکی،  مارکرهاي مولکولی 

ژنتیک و (اصالح نباتات  زراعت و اصالح نباتات دکتر امیرحسین بیگی بندرآبادي 4
 )بیوتکنولوژي

QTLیو تجزیه ژنتیکی ژنهاي کم  

ژنتیک و (اصالح نباتات  زراعت و اصالح نباتات دکتر بهرام ملکی 5
 )بیوتکنولوژي

  ایجاد مقاومت به زنگ–هرمی کردن ژنها 

  تنش هاي محیطی-فیزیولوژي گیاهی و فیزیولوژي عملکرد  )فیزیولوژي(زراعت  زراعت و اصالح نباتات اريدکتر فرید شک 6
  آلودگی آبها-محیط زیست  آبیاري زراعت و اصالح نباتات دکتر مهدي پناهی 7
  مهندسی رودخانه–حساسیت محصول به آب  آبیاري زراعت و اصالح نباتات دکتر عظیم شیردلی 8
  راندمانهاي آبیاري- پمپ ها -) قطره اي و بارانی(آبیاري تحت فشار  آبیاري و آبادانی زراعت و اصالح نباتات س جواد ذبیحیانمهند 9

  تهیه دبل هاي پلوئیدها و تتراپلوئیدها در گیاهان زراعی-کشت سلولی  اصالح نباتات زراعت و اصالح نباتات مهندس محمدحسین داودوندي 10

  گیاهان دارویی- فیزیولوژي –اکولوژي  )اکولوژي(زراعت  زراعت و اصالح نباتات یل جمشیديمهندس خل 11
  آنالیز مولکولی گیاهان تراریخته-مارکرهاي مولکولی  اصالح نباتات زراعت و اصالح نباتات مهندس محمدرضا عظیمی 12
 شی زمین هاي زراعیزهک آبیاري و زهکشی زراعت و اصالح نباتات مهندس حسینعلی حسنی ها 13
فیزیولوژي گیاهان (زراعت  زراعت و اصالح نباتات مهندس بابک عندلیبی 14

 )زراعی
 فیزیولوژي تنش در گیاهان زراعی

 پروتئومیکس اصالح نباتات زراعت و اصالح نباتات مهندس رضا فتوت 15
فیزیولوژي گیاهان (زراعت  زراعت و اصالح نباتات مهندس فرهاد جباري 16

 )اعیزر
 فیزیولوژي تنش به خشکی

 طراحی و ساخت ادوات کشاورزي هاي کشاورزي مکانیک ماشین زراعت و اصالح نباتات مهندس کامران افصحی 17
 اصالح نباتات  زراعت و اصالح نباتات مهندس جواد نجفی 18

 )بیوتکنولوژي کشاورزي(
  مهندسی ژنتیک-مارکرهاي مولکولی 

 اصالح نژاد دام ژنتیک و اصالح دام علوم دامی ي نسبدکتر مرادپاشا اسکندر 19
  تأسیسات-اصالح دام و پرورش گاوهاي شیري  پرورش و اصالح دام علوم دامی دکتر مصطفی معماریان 20
 تغذیه دام تغذیه دام علوم دامی دکتر حمید امانلو 21
  گوسفند-م اصالح دا پرورش و اصالح دام علوم دامی دکتر میرجمال جاللی زنوز 22
استفاده از روش اکسیداسیون اسیدهاي آمینه شاخص در تعیین  تغذیه طیور علوم دامی دکتر احمد حسن آبادي 23

 احتیاجات اسیدهاي آمینه در طیور
  صنایع تخمیري-صنایع غذایی  صنایع غذایی علوم دامی مهندس اسکندر عسگري 24
 تغذیه طیور طیورپرورش  علوم دامی مهندس غالمرضا غیورصدیق 25
 تغذیه گاوهاي شیري تغذیه دام علوم دامی مهندس مجید شاهمرادي 26
  بیوتکنولوژي-اصالح دام  ژنتیک و اصالح دام علوم دامی مهندس صابر قنبري 27
  حسابداري واحدهاي تولیدي-مدیریت مزرعه  مدیریت بازرگانی علوم دامی آقاي رضا اصفهانی 28
 تغذیه طیور تعذیه طیور علوم دامی هیردکتر محمدحسین ش 29

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  دهمدهم شماره  شماره --نشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجاننشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجان                                                              خبريخبري  رویدادرویداد
  

 

 66

 فیزیولوژي میوه ها )میوه کاري و فیزیولوژي(باغبانی  باغبانی دکتر ولی ربیعی 30
  زمینه هاي مختلف سبزیها-بیوتکنولوژي ازدیاد نباتات  )کشت بافت(باغبانی  باغبانی دکتر جعفر محمدي 31
  بیوتکنولوژي- میوه کاري -فیزیولوژي میوه ها  )شت بافتک(باغبانی  باغبانی دکتر محمداسماعیل امیري 32
  گیاهان زینتی-فضاي سبز  )گلکاري(باغبانی  باغبانی مهندس سیدنجم الدین مرتضوي 33
  فیزیولوژي گیاهی-ازدیاد نباتات  )میوه کاري(باغبانی  باغبانی مهندس موسی سلگی 34
  آلودگی زیست محیطی- مواد آلی خاك -ساختمان خاکها  یزي خاكبیوشیمی و حاصلخ خاکشناسی دکتر احمد گلچین 35
 هدایت هیدرولیکی خاك فیزیک خاك خاکشناسی دکتر محمدحسین محمدي 36
 ورنی سلولها پیدایش و رده بندي خاك خاکشناسی دکتر احمد حیدري 37
 ریزوبیوم ها بیولوژي خاك خاکشناسی دکتر حسین بشارتی 38
  آبخیزداري–مطالعات سیالبی، فرسایشی  آبخیزداري خاکشناسی حانیمهندس مهرداد سب 39
  ترویج کشاورزي-جامعه شناسی روستا  جامعه شناسی روستایی ترویج و آموزش کشاورزي دکتر سیروس سلمانزاده 40
  نیازسنجی آموزشی-ه پایدار  توسع-برنامه ریزي روستایی  ترویج و آموزش کشاورزي ترویج و آموزش کشاورزي مهندس ابراهیم شمسایی 41
 آموزش بزرگساالن ترویج و آموزش کشاورزي ترویج و آموزش کشاورزي مهندس غالمرضا مجردي 42
  خصوصی سازي ترویج-اطالع رسانی در کشاورزي  ترویج و آموزش کشاورزي ترویج و آموزش کشاورزي مهندس جعفر یعقوبی 43
 بیماریهاي قارچی گیاهان شناسی گیاهیبیماري  گیاهپزشکی دکتر حسین صارمی 44
  اکولوژي حشرات- فرمونهاي حشرات -فیزیولوژي حشرات  حشره شناسی کشاورزي گیاهپزشکی دکتر مرتضی موحدي فاضل 45
 مطالعات مولکولی بر روي حشرات حشره شناسی کشاورزي گیاهپزشکی دکتر لطفعلی دولتی 46
  بیولوژي حشرات-مورفولوژي حشرات  شناسی کشاورزيحشره  گیاهپزشکی مهندس بهرام فریدي 47
 بیماریهاي باکتریایی گیاهان بیماري شناسی گیاهی گیاهپزشکی مهندس علیرضا معرفت 48
 بیماریهاي ویروسی گیاهان بیماري شناسی گیاهی گیاهپزشکی مهندس امید عینی گندمانی 49
50  

 دکتر محمدباقر فرشینه 
 

 پرورش زنبورعسل
 
 سلزنبورع

 مقایسه، –اهمیت تلقیح مصنوعی در اصالح نژاد زنبورداران عسل 
 A. Melliferaتفکیک و شناسایی خصوصیات ظاهري زنبوران 

Meda و گونه دوم Apis floreaدر ایران  

  شرکت دانشکده کشاورزي در نمایشگاه پنجمین دوره دستاوردهاي پژوهشی در هفته پژوهش*
 83دانشکده کشاورزي در سال پایان نامه هاي خاتمه یافته 

نام و نام خانوادگی  ردیف
 دانشجو

 اساتید راهنما عنوان پایان نامه گروه آموزشی

اثر جایگزینی کنجاله سویا با سطوح مختلف پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر روي  علوم دامی مهدي زمانیان 1
 عملکرد جوجه هاي گوشتی

 دکتر حمید امانلو

بررسی عملکرد نتاج دورگه هاي حاصل از آمیخته میش هاي ورامینی با قوچهاي  علوم دامی اکبر حمزه زاده 2
 افشاري، شال، مغانی و ورامینی

 دکتر میرجمال جاللی زنوز 
 دکتر آشتیانی

  بررسی همبستگی بین روشهاي مختلف محاسبات تداوم شیردهی در مورد رگرسیون تصادفی علوم دامی رضا سیدشریفی 3
 دکتر عبداالحد شادپرور  ارزیابی مشترك تولید شیر، باروري و طول عمر در گاوهاي هلشتاین ایران  علوم دامی ا فالح خیرعلیرض 4
اثرات سطوح مختلف دانه گندم در جیره هاي پیش از زایش بعنوان یک ماده خوراکی  علوم دامی داود زحمتکش حقیقی 5

 در نزدیکی زایشآنیونی بر روي سالمت و عملکرد گاوهاي شیري 
 دکتر حمید امانلو

برآورد صفات رفتار بهداشتی قدرت تهاجمی و هموزیگوتی آلل هاي جنسی زنبور عسا  علوم دامی مهین قدمایی 6
 و تأثیر این صفات بر جمعیت بالغین و تولید عسل در کلنی هاي دانشگاه زنجان

 دکتر اسکندري نسب
  دکتر محمدباقر فرشینه 

 دکتر حمید امانلو اثرات سطوح مختلف دانه کامل کانوال روي عملکرد گاوهاي شیرده در اوایل شیردهی وم دامیعل امیر فتاح 7
 دکتر حمید امانلو اثرات سطوح مختلف دانه کامل سویا روي عملکرد گاوهاي شیرده در اوایل شیردهی علوم دامی حمیدرضا علیپور 8
ي حرارتی مختلف دانه کامل سویا روي رشد و عملکرد جوجه هاي اثرات فرایندها علوم دامی احسان شهرامی 9

 گوشتی
 دکتر حمید امانلو 
 دکتر شیوازاد

اثرات سطوح مختلف مخلوط آرد گندم و کنجاله سویاي اکسترود شده بر روي توان  علوم دامی اسماعیل مرادي 10
 تولیدي گاوهاي شیري شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی

 ودکتر حمید امانل

بررسی اثر کنسانتره هاي پرنشاسته در مقابل کنسانتره هاي پرالیاف در پیش از زایش بر  علوم دامی  اصانلو…عبدا 11
 روي توان تولیدي پس از زایش گاوهاي هلشتاین

 دکتر حمید امانلو
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 83پایان نامه هاي در دست اجراي دانشکده کشاورزي در سال 

 ردیف
نام و نام 
خانوادگی 
 دانشجو

 اساتید راهنما عنوان پایان نامه روه آموزشیگ

 دکتر علی حق نظري  طبقه بندي بادام با استفاده از نشانگرهاي ریزماهواره زراعت و اصالح نباتات علی فتحی 1
 دکتر بهرام قره یاضی

 دکتر علی حق نظري پنبه تراریختهزیست سنجی و بررسی پایداري ژن منتقل شده کیتیناز در نسل دوم  زراعت و اصالح نباتات حسن رسولی 2
  دکتر توحیدفر

 به بیماري ریزومانیا در RZ2 پیوسته با ژن ایجاد مقاومت RAPDشناسایی نشانگرهاي  زراعت و اصالح نباتات علی عسگر نوحی 3
 چغندر قند

 دکتر علی حق نظري 
 دکتر رضا امیري

 دکتر علی حق نظري حصوالت غذایی وارد شده به بازار ایران در مGMOشناسایی  زراعت و اصالح نباتات سجاد صاریخانی 4
  دکتر حسینی

 دکتر علی حق نظري بررسی تنوع ژنتیکی انگورهاي استان زنجان با استفاده از نشانگرهاي ریزماهواره زراعت و اصالح نباتات پریچهر سیروس نیا 5
 دکتر بزرگزاده ت پخت برنجبررسی عوامل مؤثر بر کیفی زراعت و اصالح نباتات علی ستاري 6
میترا رمضانی  7

 ساروکالئی
بررسی صفات مورفوفیزیولوژیک اندامهاي هوایی و ریشه گندم جهت گزینش براي مقاومت  زراعت و اصالح نباتات

 به خشکی
 دکتر جالل صبا

 دکتر جالل صبا ش ارقام مقاوم به خشکی در گندممحتواي آبی و مکانیسم هاي حفظ آب، معیارهایی جهت گزین زراعت و اصالح نباتات سیما طاهري 8
 دکتر جالل صبا قابلیت استفاده صفات فیزیولوژیک براي ارزیابی مقاومت به خشکی در گندم زراعت و اصالح نباتات نگار صمیمی سده 9
مهدي میرگذار  10

 لنگرودي
 دکتر محمدحسین شهیر وجه هاي گوشتیاثرات سطوح مختلف دانه کانوال بر صفات تولیدي فیزیولوژیکی ج علوم دامی

 دکتر اسکندري نسب  بررسی تنوع ژنتیکی مرغان بومی اصفهان با استفاده از نشانگرهاي میکروساتالیت علوم دامی عفت نصر اصفهانی 11
 دکتر اسماعیل خانیان

 دکتر  اسکندري نسب  ري در گاوهاي هلشتاین کشت و صنعت مغانبررسی رابطه ژنتیکی بین صفات تولید شیر با ماندگا علوم دامی فریبا بیگ زاده خلفلو 12
 دکتر امام جمعه

بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی در یک گله گوسفند افشاري با استفاده از نشانگرهاي  علوم دامی مهدي رضوي نیا  13
 میکروساتالیت

 دکتر اسکندري نسب
 دکتر علی حق نظري 

 دکتر مصطفی معماریان ی خصوصیات ظاهري و پتانسیل تولیدي گاوهاي بومی استان گیالنبررس علوم دامی جبار جمالی  14
برآورد پارامترهاي ژنتیکی صفات تولید شیر و نمره سلول هاي سوماتیک با استفاده از مدل  علوم دامی محمدرسول ستایش 15

 رگرسیون تصادفی در گاوهاي شیرده هلشتاین
 دکتر اسکندري نسب 

 معماریاندکتر مصطفی 
 دکتر اسکندري نسب برآورد پارامترهاي ژنتیکی سلول هاي سوماتیک در گله هاي گاو هلشتاین استان تهران علوم دامی معصومه پیکانی 16
بررسی همبستگی ژنتیکی صفات تولید شیر و چربی یک گله گاو هلشتاین با استفاده از مدل  علوم دامی  فاطمه آقایی  17

 دصفتیرگرسیون تصادفی چن
 دکتر میرجمال جاللی زنور

 دکتر اسکندري نسب مقایسه عملکرد اسپرم هاي داخلی و وارداتی در گاوهاي هلشتاین  علوم دامی سیما ساورسفلی 18
بررسی پارامترهاي ژنتیکی و پیشرفت ژنتیکی تولید شیر با استفاده از رکودهاي روز آزمون  علوم دامی اعظم حاصل مهري 19

 لشتایندر گاوهاي ه
 دکتر اسکندري نسب

اثر نوع جایگاه پرواربندي بر روي میزان خوراك مصرفی روزانه، افزایش وزن روزانه  علوم دامی ابراهیم آتش زر 20
 افزایش وزن کل و ضریب تبدیل خوراك در گوساله هاي نر نژاد هلشتاین

 دکتر مصطفی معماریان

 دکتر احمد گلچین  آلوده و عناصر سنگینرفع آلودگی از خاکهاي خاکشناسی بیتا بندپی 21
 دکتر احمد گلچین بررسی شاخصهاي کیفیت خاك در منطقه گرگان خاکشناسی هانیه عسگري 22
 دکتر احمد گلچین بررسی تأثیر مواد آلی با کیفیت مختلف بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك و عملکرد سیب زمینی خاکشناسی مریم آجودان زاده 23
 دکتر احمد گلچین بررسی تأثیر سطوح مختلف چند نوع ورمی کمپوست بر رشد و ترکیب شیمیایی نهال پسته خاکشناسی  ناديماریه 24
 دکتر احمد گلچین  بر میزان عملکرد و کیفیت خیار سبز(N-PH=Urric) اسید –بررسی سطوح مختلف اوره  خاکشناسی سعید شفیعی 25
 بر روي عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی در محیط پرلیت SAR و EC یربررسی تأث خاکشناسی امید افالکی 26

 
 
 
 

 دکتر احمد گلچین
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 نمونه اي از پایان نامه هاي در دست اجراي دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزي

 
 تفاهم نامه هاي منعقد شده مابین دانشکده کشاورزي و دیگر سازمانها و دانشگاهها

 زمینه همکاري طرف تفاهم نامه ردیف

 سازمان تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزي 1

 : تعهدات سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي -1
 102همکاري در اجرا و استفاده از طرحهاي ماده )     الف
 حمایت و کمک مالی براي اجراي پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی)     ب

 : تعهدات دانشگاه زنجان -2
 وره هاي آموزشی براي کارشناسان سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزياجراي د)     الف

 بیوتکنولوژي پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ایران 2
 علوم کشاورزي و بیوتکنولوژي دانشگاه علوم کاربردي کشاورزي بوکو وین اتریش 3
 علوم کشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهان 4
 لوم کشاورزي دانشگاه تبریز 5

 
 

 
  پژوهشی– مزرعه آموزشی *

 :  هکتار شامل 70توسعه سیستم هاي آبیاري تحت فشار به مساحت   -
ü  هکتار12  )باغ(قطره اي   
ü هکتار30  بارانی   
ü هکتار12  سنترپیوت   
ü هکتار4  ویل مو   
ü دستگاه2   گان   
ü هکتار10 مزرعه تحقیقاتی   

 .کتار  ه100  افزایش سطح زیر کشت محصوالت زراعی  تا  -     
 .  هکتار10ایجاد مزرعه تحقیقاتی محصور شده با امکانات آبیاري تحت فشار به مساحت   -
 .تجهیز سالن مرغداري گوشتی به امکانات انجام طرحهاي پژوهشی -

  پژوهشی- تجهیزات آموزشی *
شـکده   پژوهشـی دان –راه اندازي دستگاههاي متعدد خریداري شـده ارزي در گروههـاي مختلـف و مزرعـه آموزشـی                  -

دار، آون 2CO، انکوبـاتور   TDRکشاورزي از جمله فلیم فتومتر، دستگاه اندازه گیـري پتانسـیل آب و گیـاه، دسـتگاه             
، سیسـتم مانیتورینـگ   )اتاقـک رشـد  (وکیوم، اتوآناالیزر، اسپکتروفتومتر، انکوباتور یخچالدار، فریزر درایر، گروس چمبر     

 متر، هیدروچک فتومتر، میکروسـکوپ مـاوراء   EC اتوکالو ایستاده، ژرمیناتور، دستگاه پرومتر، بینوکولر و میکروسکوپ،  
 XRD ، HPLCبنفش، 

 نمونه اي از دستگاههاي جدید راه اندازي شده
  امور ساختمانی*

  اطاق کار جدید براي همکاران هیأت علمی در داخل ساختمان دانشکده کشاورزي3ایجاد  -1
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 ي دانشکده و زیباسازي سردر و خیابان ورودي آن تغییر محل درب ورود -2
  ایجاد باغچه با گیاهان طبیعی زیبا در کریدور اصلی دانشکده -3
  توسعه ساختمان گاوداري و گوسفندداري -4
 .تعمیر و رنگ آمیزي گلخانه گروه علوم باغبانی و تأمین تجهیزات برودتی مورد نیار -5
 :  متر مربع و الحاق آن به دانشکده 1000ساحت حدود  تعمیرات اساسی طبقه همکف ساختمان جنبی به م -6

، سه )شامل اطاق معاون آموزشی دانشکده، مسئول آموزش و کارشناسان آموزش      (این مجموعه در برگیرنده اداره آموزش            
ی کالس براي دانشجویان کارشناسی ارشد، دو سـایت کـامپیوتر کارشناسـی، آزمایشـگاهها و دفـاتر اسـاتید گـروه مهندسـ                   

 .کشاورزي آب و چند اتاق دیگر براي اعضاء هیأت علمی است
 تصویب و تخصیص اعتبارات الزم براي توسعه دانشکده در بال جنوبی و اخذ دستور مثبت  معاون اول محتـرم             ، پیگیري -7

 .ریاست جمهوري به  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور در این ارتباط
 

 83عملکرد دانشکده علوم در سال 
 :هاي آموزشی موجود در دانشکده علوم عبارتند از وهگر
Ã1-     مربی در حال تحصیل در داخل و خـارج از کشـور در مقطـع    6 مربی که از تعداد مربیان  8 استادیار و    6 گروه ریاضی با 

 .دکتري هستند
Ã2-  ،خارج از کشور در مقطـع   مربی که هر سه مربی در حال تحصیل در داخل و3 استادیار و 11 گروه فیزیک با یک دانشیار 

 .دکتري هستند
Ã 3-         ،تا از مربیان در حال تحصـیل در داخـل کشـور در    2 مربی که  3 استادیار و    8 گروه شیمی با یک استادتمام، دو دانشیار 

 .مقطع دکتري هستند
Ã 4-  یل در مقطع دکتـري  در حال تحص مربی که هر دوي آنها در داخل و خارج از کشور 2 استادیار و 5شناسی با      گروه زمین

 .هستند
Ã5- استادیار و یک مربی3شناسی با  گروه زیست . 

باشند و در ایـن   ها می هاي آموزشی دانشکده درصدد جذب اساتید مجرب و تازه نفس در کلیه گرایش    شایان ذکر است که گروه    
گروه ریاضی با جذب آقاي محمـدي  دانشگاه صنعتی شریف و التحصیل  فا فارغ فیزیک با جذب آقاي دکتر حامدي و راستا گروه 

بـه  . شناسی با جذب آقایان دکتر آقایی و دکتر ساسان و خانم اسکندري درصدد رشد این مجموعه علمی هسـتند               و گروه زیست  
هدف مهم از جـذب  . عالوه با توجه به جذب نیروي متخصص به زودي شاهد دایر شدن رشته آمار در گروه ریاضی خواهیم بود    

دانشکده علوم . باشد هاي مختلف دانشکده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري می  گسترش رشته،جرب و جواننیروهاي علمی م  
هاي پژوهشی و آموزشی با امتیاز باال به زودي اقدام بـه جـذب دانشـجوي دکتـري      با داشتن اعضاي هیأت علمی فعال در زمینه     

 .ناسی و دکتري شیمی تجزیه خواهد نمودش فیزیک و ریاضی و کارشناسی ارشد پترولوژي در رشته زمین
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ــن دانشــکده براســاس رشــته  ــار دانشــجویان ای ــا و  آم ه
 :هاي موجود و مقاطع آنها از قرار زیرند گرایش

  نفر89 روزانه
 ریاضی محض

  نفر13 شبانه
 نفر96 روزانه

 ریاضی کاربردي
  نفر41 شبانه

مقطع 
 کارشناسی

  نفر52 آموزش معلمان
  نفر13 روزانه ریاضی محض

  نفر12 روزانه

1-
ضی
ریا

 
 

مقطع 
کارشناسی 
 ریاضی کاربردي ارشد

  نفر1 شبانه
  

 فیزیک محض نفر104 روزانه
 نفر68 حضوري نیمه

 نفر126 شبانه
مقطع 
 کارشناسی

 جامد حالت فیزیک
 نفر10 حضوري نیمه

 نفر20 ایش اولیهفیزیک برون گر
 نفر6 ذرات بنیادي
 نفر6 اتمی مولکولی

 نفر3 نجوم
  نفر4 حالت جامد

2-
ک
یزی
 ف

مقاطع  
کارشناسی 
 ارشد

  نفر4 اي  هسته
  

 نفر144 روزانه
 محض

 نفر59 حضوري نیمه
 نفر92 شبانه

مقطع 
 کارشناسی

 کاربردي
 نفر38 روزانه

روزانه و  
 شبانه

 ر نف34

3-
می
 شی

مقطع  
کارشناسی 

 آلی

روزانه و  تجزیه
 شبانه

  نفر14

شیمی 
 فیزیک

روزانه و 
 شبانه

  ارشد نفر4

شیمی 
 معدنی

روزانه و 
 شبانه

 نفر7

  نفر3 آلی

 

مقطع 
 نفر4 معدنی دکتري

  

مقطع کارشناسی  شناسی  زمین-4  نفر89 روزانه
  نفر13 شبانه با دو گرایش

فــر از  ن13 ؛ 1383     الزم بــه ذکــر اســت کــه در ســال 
هـاي نخسـت و تـک         التحصیالن این گروه حائز رتبـه       فارغ

رقمی کنکور کارشناسی ارشد شدند که این خود مـوفقیتی          
 .شود چشمگیر از این گروه و دانشکده محسوب می

شناسی شامل یک گرایش در مقطـع کارشناسـی            زیست -5
  نفر دانشجو89با 

اب تـوان بـه انتخـ         از تحوالت اخیر دانشکده علوم مـی     
دکتر سعید رعیتی از نیروهاي جوان و پرانـرژي بـه سـمت      
مدیریت گروه شیمی و انتخاب دکتر جعفر ملکی زنجانی به       
سمت مدیریت گروه ریاضی که داراي سوابق درخشانی در       

هــاي اجرایــی و آموزشـی در دانشــکده و دانشــگاه   زمینـه 
شناسی   درضمن کارگاه سنگ گروه زمین    . اشاره کرد هستند،

 فعالیت جـدي خـود را در تهیـه مقـاطع            83 بهار   از اواخر 
 .نازك و صیقلی سنگی آغاز نمود

 با توجه به کمبود فضاي دانشکده ریاست محترم دانشـگاه          
کاره ضلع   تکمیل ساختمان نیمه  نسبت به   اند سریعاً     قول داده 

 .برداري از آن اقدام شود و بهرهغربی دانشکده علوم 

 مهاي پژوهشی دانشکده علو فعالیت
 

  1383 سال اول و دوم نیمۀ 
هاي تحقیقاتی موردعالقه، سمینارها،  زمینه: شامل

 هاي پژوهشی ها، طرح مقاله
هـاي     گزارش پیوسـته از فعالیـت      پنجمین ،این گزارش      

 ،آمار و ارقام ایـن گـزارش      . پژوهشی دانشکده علوم است   
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هـاي اعضـاي هیئـت علمـی          معیاري براي سنجش فعالیت   
ها بـا هـدف       انتشار این گزارش  .  گرفته است  دانشکده قرار 

شناخت واقعی تر جایگاه خودمـان در دانشـگاه زنجـان و            
دانشگاههاي کشور و جهان صورت گرفت تا محکی باشـد          

 باید روش علمی خود را ادامـه دهـیم، تغییـر     آیابر این که  
 . دهیم و یا با تالش بیشتر در سطح باالتري ادامه دهیم

 مقالـه در    36 هیئت علمی دانشکده     ، اعضاي 1383در سال   
گزارش علمی   82هاي معتبر جهانی به چاپ رساندند،         مجله

طرح پژوهشی اجـرا   16در سمینارهاي معتبر ارائه کردند و    
هاي پژوهشی دانشـکده بـیش از آن          به یقین فعالیت  . کردند

چیزي است که در این گـزارش آمـده اسـت، چـون ایـن               
شـود کـه همکـاران بـه      گزارش تنها مواردي را شامل مـی   

 . اند دانشکده گزارش داده

 گیـريِ   هاي پژوهشی کشور، جهت     همسو با سیاست فعالیت   
هـاي     مقاله در مجله   ۀ تمایل به ارائ   ،ها  پژوهش و چاپ مقاله   

 . تراز اول دنیاست
 وضعیت کتابخانه دانشکده علوم 

 نشریاتتعداد  تعداد کامپوتر بندي کتابها روش طبقه
 تعداد کتاب

 داد پرسنلتع

LC  1عنوان 26 یفارس  دستگاه   
  عنوان 10التین 

   جلد3558 یفارس
  جلد 1148التین 

 )  نفر لیسانس و یک نفر دیپلم1( نفر  2

  دانشکده علوم سایت کامپیوتروضعیت 
 :  امکانات موجود

  دانشکده علوم 1 اتاق واقع در طبقۀ همکف ساختمان شماره 4 مترمربع و داراي 965/103 فضایی حدود -1

 افزارهاي کاربردي   دستگاه کامپیوتر داراي نرم21 تعداد -2
   Check mail  ایستگاه کاري براي کار با اینترنت و 10 تعداد -3

 ....  امکانات مناسب جهت ارتباط با اینترنت و کاوش اطالعات و -4
 on-line امکان استفاده از پایگاههاي اطالع رسانی -5

 off-lineتفاده از پایگاههاي اطالع رسانی  امکان اس-6
  امکان برقراري ارتباط کامپیوترهاي داخل سایت با یکدیگر -7
  یک دستگاه پرینتر لیزري -8
  Scanner یک دستگاه -9

 CD-Writer یک دستگاه -10
 :چگونگی استفاده از امکانات

حضـوري و اعضـاي    نیمـه , شـبانه , کلیه دانشجویان روزانه  
تواننـد از ایـن امکانـات اسـتفاده       دانشکده میهیأت علمی 

 : به صورت زیر. نمایند
  سایت کـامپیوتر دانشـکده علـوم روزهـاي شـنبه تـا               -1

 عصر مخصـوص    6 صبح الی    8چهارشنبه هرهفته ازساعت    
ــاعت    ــی و از س ــجویان کارشناس ــی 6:30دانش  و 10  ال

ــا  ــرایطی تـ ــجویان  12درشـ ــوص دانشـ ــب مخصـ  شـ
 . باشد انشکده میارشد و دکتري د کارشناسی

ارشـد     مخصوص دانشجویان کارشناسی   ،ها سایت    جمعه -2
 . باشد حضوري دانشکده می و نیمه

 کامپیوتر در اتاق رایانه اسـاتید  2 در تمام روزهاي هفته     -3
 .  به  اساتید دانشکده اختصاص دارد
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 .اختصاص دارد در تمام روزهاي هفته یک کامپیوتر به کارکنان دانشکده  -4
  : افزارهاي موجود ست نرملی

Turbo Pascal 7  11- Mathematica  6- Farsi tex Editor  1- 

Turbo C++ 12- Maple  7- Micro Soft Office Xp   2- 
Borland C++ 13- Matlab  8- Tec Plot   3- 

Visual Basic 6.0 14- S-Plus  9- Narcis Dictionary 4- 
Fortran Power Station 15- Sigma Plot  10- Win  RAR و Win Zip 5- 

  ...و
 هاي تحقیقاتی مورد عالقۀ اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم  زمینه-1جدول 

آخرین  گرایش  هاي تحقیقاتی مورد عالقه  زمینه
یف نام و نام خانوادگی  گروه  تحصیلی  مدرك

رد
 

 1 سیامک خادمی   فیزیک   ري  دکت اپتیک اتمی مولکولی    اپتیک، الکترودینامیک کوانتمی 
 2 جمال داودي  فیزیک ارشد  کارشناسی حالت جامد  سازي با روش دینامیک مولکولی  شبیه
 3 احمد درودي  فیزیک دکتري  اپتیک سنجی نوري، پراش، اپتیک تطبیقی  تداخل

 4 امیرحسین درونه  فیزیک دکتري فیزیک محاسباتی  سازي  مکانیک آماري و شبیه
 5 سیدامیرحسین سعید  فیزیک دکتري جامدات  کانیک آماري با تأکید بر مدلهاي اقتصادي م

 6 محسن صرافی  فیزیک دکتري انرژي  ها، الکترونیک، الکترومغناطیس  هادي نیمه

 فیزیک جو و هواشناسی، اخترفیزیک و ژئوفیزیک، محیط زیست 
 اخترفیزیک 
 و هواشناسی 

 7 ینی یوسفعلی عابد فیزیک دکتري

 8 محمدابراهیم فوالدوند  فیزیک دکتري مکانیک آماري  فیزیک ترافیک، فیزیک اقتصاد، بیوفیزیک 
 9 سعید قنبري  فیزیک ارشد  کارشناسی شناسی  کیهان بعدي، نظریه برنز، دیکی، اپتیک کوانتمی  گزارش پنج

 10 طیب کاکاوند  فیزیک دکتري اي   هستهفیزیک اي، مطالعۀ ساختار هسته  آنالیز مواد بروشهاي اتمی و هسته
 11 محمد محمودي  فیزیک دکتري کوانتم اپتیک  لیزر، اپتیک کوانتمی 

NMR-12 حمید نجاري  فیزیک دانشوري  حالت جامد  سازي، اپتیک   شبیه 
 13  سعداله نصیري قیداري فیزیک دکتري نجوم و اخترفیزیک  خورشید، نوسانات ستارگان، مکانیک آماري 

مکانیک آماري مواد نرم و سیستم هاي زیست شناختی، مکانیک آماري دور 
 از تعادل، برهم کنشهاي القا شده توسط افت و خیزها 

 14 علی نجفی  فیزیک دکتري مکانیک آماري 

هاي  ، برخی زمینهscfمعادالت حالت، اثر ژول تامسون، بررسی 
تجربی و ازاساس  نیمه، برخی محاسبات )جداسازي و تهیه مواد(صنعتی

 )شیمی محاسباتی(
 15 حمید ارجمندفر  شیمی  ارشد  کارشناسی شیمی فیزیک 

مکانیک (مهمان، شیمی ماکروسیکل، شیمی محاسباتی -شیمی میزبان
، سلولوز و مشتقهاي آن، الکتروسنتز مواد معدنی و آلی مواد )مولکولی

 منفجره 
 16 اله ارشدي  نعمت شیمی دکتري  شیمی آلی 

پیوندهاي  ،Ruدار با کاتیون  ها، ارگانومتالیک ترکیبات فسفین کلیکس آرن
 هیدروژنی، توابع ترمودینامیکی و چگالی اسپین کریستالها 

 17 اصغر ترابی  علی شیمی دکتري کریستالوگرافی 

اکسایش کاتالیزوري هیدروکربنها، سنتز و مطالعه کاتالیزگرهاي 
 از و  زئولیتب فتالوسیانین، پورفرین، شیف

 18 منفرد  حسن حسینی شیمی دکتري شیمی معدنی 

هاي الکترون، سنتز و  مطالعه برهمکنش مولکولی پورفیرینها و پذیرنده
 بازها  بررسی خواص کمپلکسهاي فلزي شیف

 19 سعید رعیتی  شیمی  دکتري  شیمی معدنی 

اربردي، ترکیبات ارگانوفسفر و کاربرد آنها در سنتز مواد آلی، شیمی ک
 سنتز مواد آلی 

 20 علی رمضانی  شیمی دکتري شیمی آلی 

استخراج و انتقال یونهاي فلزي جهت جداسازي، تعیین ثابتهاي پایداري 
 ها  کمپلکس

 21 ناصر داللی  شیمی دکتري شیمی تجریه 

سنتز و تعیین ساختار کمپلکس هاي فلزات واسطه و سرب، سنتیک و 
 ) فلزات واسطه(هاي معدنی  ر کمپلکسمکانیسم استخالف لیگاند د

 22 اکبر سودي  علی شیمی دکتري شیمی معدنی 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  دهمدهم شماره  شماره --نشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجاننشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجان                                                              خبريخبري  رویدادرویداد
  

 

 73

ها و مطالعۀ مشتقات  گرایش تعیین توالی و سرشتکی و واسرشکی پروتئین
 دکسترین 

 23 عباس عزیزیان  شیمی دکتري بیوشیمی 

 24 نیا  مختار علی شیمی دکتري شیمی آلی  جداسازي و شناسائی فالونوئیدها از گیاهان خانوادة لیگومینسه 
 25 محمدرضا یافتیان  شیمی  دکتري شیمی تجزیه  استخراج، انتقال و کمپلکس شدن یونهاي فلزي، شیمی ماکروسیکل 

 26 نژاد  مسعود آرین ریاضی  دکتري  جبر  جبر، ترکیبات 
 27 دي علی آقامحم ریاضی ارشد  کارشناسی آمار و ریاضی  استنباط آماري، آنتروپی 

 28 مجید ادیب  ریاضی دکتري  ریاضی کاربردي  سازي  آنالیز عددي، بهینه
 29 مژگان امامی  ریاضی دکتري  ترکیبات  کدگذاري، گراف، آنالیز عددي 

 30 مجید حیدرپور  ریاضی ارشد کارشناسی هندسه  هندسه، توپولوژي 
 31 محسن دربانی  یریاض  ارشد کارشناسی ریاضی کاربردي  تحقیق در عملیات 

 32 رشید صبوري شجاعی  ریاضی  ارشد کارشناسی آنالیز عددي  معادالت دیفرانسیل، آنالیز عددي، دینامیک سیاالت 
 33 محمدرضا قائمی  ریاضی ارشد  کارشناسی کاربرد در کامپیوتر   نظریه گراف، کامپیوتر 

 34 جعفر ملکی زنجانی  ریاضی دکتري  اضی کاربردي ری معادالت دیفرانسیل، آنالیز عددي، دینامیک سیاالت 
 اپراتورهاي -آنالیز هارمونیک، توابع محدب روي گروههاي توپولوژیک

 یکانی 
 35 اله میرزاپور   فرض ریاضی  دکتري  آنالیز ریاضی 

 36 محسن نجفیان  ریاضی  ارشد کارشناسی آنالیز  آنالیز ریاضی 
 37 محمد ابراهیمی  شناسی  زمین دکتري پترولوژي آذرین  سنگهاي آتشفشانی پترولوژي سنگهاي آذرین بویژه 

 38 جواد ایزدیار  شناسی زمین دکتري دگرگونی  شناسی، پتروژنز و تکتونیک سنگهاي دگرگونی  ترمودینامیک، کانی
 39 ابوالفتح  علی حاج شناسی زمین دکتري شناسی  کانی  Ichnologyایکنولوژي 

 40 نصراله عباسی  شناسی زمین دکتري شناسی  فسیل  Palaeoecologyی شناس دیرینه
 41 یوسف قدیمی  شناسی زمین دکتري شناسی مهندسی  زمین شناسی اقتصادي و ژئوشیمی محیط زیست شناسی، زمین کانی

 42 وجیهه اسکندري  شناسی  زیست ارشد  کارشناسی ژنتیک  ژنتیک پایه و انسانی 
 43 محمد مرادي قرخلو  شناسی  زیست دکتري  بیوسیستماتیک  سلولی و مولکولی بیوسیستماتیک و 

 1383 درسال  سمینارهاي ارائه شده توسط اعضاي هیئت علمی دانشکده علوم-2جدول 

تاریخ برگزاري 
 سمینار

 ردیف نام و نام خانوادگی همکار گروه عنوان مقاله عنوان سمینار و محل برگزاري

2/6/83 
 –کنفرانس آمار  ایران هفتمین 

 دانشگاه عالمه طباطبایی 

برآورد توابع چگالی با روش ماکریمم 
آنتروپی زمانی که چهار گشتاور اولیه 

 توزیع معلوم است 

 1 علی آقامحمدي   ریاضی 

21/2/83 
سمینار عمومی گروه فیزیک دانشکده 

 علوم 
 2 بداق جمالیدکتر جواد   فیزیک  مفاهیم فیزیکی ومبانی تعدیل آب وهوا

 3 پروفسور آرمین بونده  فیزیک  نظم در بی نظمی:آشنایی با فراکتال ها  دانشگاه زنجان-سمینار عمومی  23/2/83

24-26 August 
2004 

8th Iranian Inorganic 
Chemistry Conference  
  تبریز -دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

Addition of silver ion to an 
toct[4] CH2

3py  
 4 دکتر علی اصغر ترابی  روشنک کیان شیمی

24-26 August 
2004 

8th Iranian Inorganic 
Chemistry Conference  
  تبریز -دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

The hydrogen bonds in the 
AlF6 N6 H15 Crystal  

 5 دکتر علی اصغر ترابی  محمد مقیمی شیمی

24-26 August 
2004 

8th Iranian Inorganic 
Chemistry Conference  
  تبریز -دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

Catalytic Oxidation 
Cyclohexe by manganese (III) 
complexes Include in Zeolites  

 شیمی 
-هاشم حسین نژاد
 امید پور علیمردان

 6 دکتر حسن حسینی منفرد 

24-26 August 
2004 

8th Iranian Inorganic 
Chemistry Conference  
  تبریز -دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

Selective Oxidation of 
Benzene Employing M-Sio2 
and M-Al2o3 (M-fe, Mn, Co, 

Ni, Cu) Catalysis  

 7 دکتر حسن حسینی منفرد  آسیه صفري شیمی 

 فروردین 25-27
1383 

کارگاه آموزشی اپتیک کوانتمی 
 اندانشگاه اصفه

کارگاه آموزشی اپتیک شرکت در 
  کوانتمی دانشگاه اصفهان

 8 دکتر سیامک خادمی  فیزیک 

 اردیبهشت 24-25
1383 

دهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال 
مرکز تحصیالت تکمیلی علوم پایه 

 زنجان

الگوي : نرخ گذاري بیمه زندگی 
  محیط-کارگزار

 9 دکتر امیرحسین درونه  فیزیک 
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20May 2004 

13th iran Seminar of 
Analytical Chemistry 
Ferdowsi university of 

Mashhad 

Extraction and Separation of 
Co(II) andNi(II) withBis(2-

ethylhexyl hexyl) Phosphoric 
and (D2EHPA) in Presence of 

thiocyanato  

 10 دکتر ناصر داللی مرتضی جواهري شیمی 

20May 2004 
13th iran Seminar of 

Analytical Chemistry 
Ferdowsi university of 

Mashhad 

Transport of Zirconium (IV) 
through the Bulk Liquid 

Membranc Contaiuing N-
Phenyl benzo Hydroxamic 

acid 

 شیمی 
 -مرتضی جواهري

 بحاجی اربا. ف
 11 دکتر ناصر داللی

  1383 خرداد 7-6
نشگاه آزاد همایش تخصصی روي دا

 اسالمی واحد زنجان

Precipitative separation of 
from Ni-Cd cake 

afterrecoveryof Cd and 
determination by ICP-AES 

 M.Mzahedy شیمی 
Y.Yyamini 12 دکتر ناصر داللی 

  3/6/83و4
سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی 

 ایران 
 –شرکت در دوره آموزشی علمی 

 با فاز جامد کاربردي استخراج 
 13 دکتر ناصر داللی   شیمی

20May 2004 

13th iran Seminar of 
Analytical Chemistry 
Ferdowsi university of 

Mashhad 

Solvent extraction and 
separation of Cobalt (II) and 

Nickle with Dodecytri methyl 
ammonium bromide and their 
determination by ICP-AES  

 14 دکتر ناصر داللی  مرتضی جواهري شیمی

 1383 خرداد 7-6
همایش تخصصی روي دانشگاه آزاد 

 اسالمی واحد زنجان 
Precipitative separation of Ni 

from Zn in theNi-Cd cake 
after CD recovery 

 15 دکتر ناصر داللی  زاهدي-یمینی شیمی 

5/3/83 
 سمینار عمومی گروه فیزیک دانشکده

 علوم
 16 دکتر هاشم رفیعی تبار  فیزیک  لوله هاي کربنی فیزیک نانو

24-26 August 
2004 

8th Iranian Inorganic 
Chemistry Conference  
  تبریز -دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

Tetra-Sulfonatophenyl 
porphyrinato Cobalt(II) 

Derivatives as chain Transfer 
Catalyst in Radical …  

 شیمی
  داریوش مهاجر

Bradford 
B.Wayland  

 17 دکتر سعید رعیتی 

 1383 خرداد 7-6
 دانشگاه  اولین همایش تخصصی روي

 واحد زنجان زادآ
 سولفات از پس (II)تهیه نیکل

 ماندهاي روي استان زنجان
 18 دکتر علی رمضانی  اباسط رحمانی شیمی 

 اردیبهشت 31-29
1383  

 شیمی تجزیه ایران سیزدهمین سمینار
 دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

آنالیز پراش پرتو ایکس ساختارتک 
 دي -2, 1-استیل-1بلور دي متیل 

کینولین دي -3, 2-هیدرو 
 کربوکسیالت

 19 دکتر علی رمضانی  شیمی 

24-26 August 
2004 

8th Iranian Inorganic 
Chemistry Conference  

  تبریز -ربایجاندانشگاه تربیت معلم آذ

SAynthesis and Crystal 
structure of (2,2-biguinolyl-

N,N) bis (thiocyanato) 
mercury (II) benzene srlvate 

(1:0.5),[Hg(C12H12N12) 
(SCN)2]. 0.5C6H6  

 20 دکتر علی رمضانی  علی مرسلی شیمی

4-9 July 2004  Organic Chemistry of Sulfur  

One – step stereoselective 
synthesis of Alkyl Z-2-[2-

Amino-4-OXO-1,3-thiazol-5-
(4H)-yliden] Acetates  

 21 دکتر علی رمضانی   شیمی 

 شهریور 19-17
1383 

ششمین کنفرانس بیوشیمی فیزیک 
 ایران 

 22 دکتر علی رمضانی   شیمی شرکت بدون ارائه مقاله 

4-9 July 2004 ام انگلستان،  هنگمیبیرIcpc 2004 

SILICAGEL CATALYZED 
CONVERSION OF 

STABILIZED 
PHOSPHORUS YLDES TO 

COUMARINS IN 
SOLVENT-FREE 

CONDITIONS  

 23 دکتر علی رمضانی  شیمی

4-9 July 2004 ام انگلستان،  هنگمیبیرIcpc 2004 

O-VINYLATION OF 3-
HYDTOXY-2-METHYL-4h-

PYRAN-4-ONE IN THE 
PRESENCE OF TRIBUTYL 

PHOSPHINE  

 24 دکتر علی رمضانی  شیمی

4-9 July 2004 ام انگلستان،  هنگمیبیرIcpc 2004 

MICROWAVE INDUCED 
STEREOSELECTIVE OF 

ELECTRON- POOR (Z)-N-
VINYLIMIDES 

PHOSPHORUS YLIDES IN 
SOLVENT-FREE 

CONDITIONS  

 شیمی
علیرضا کاظمی 

, فرزین مرندي, زاده
 ابراهیم احمدي 

 25 دکتر علی رمضانی
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4-9 July 2004 ام انگلستان،  هنگمیبیرIcpc 2004 

MANGANESE (II) 
SULFATE POWDER IS AN 

EFFICIENT CATALYST 
FOR THE SYNTHESIS OF 

COUMARINS FROM 
STABILIZED 

PHOSPHORUS YLIDES  

 شیمی
علیرضا کاظمی 

, فرزین مرندي, زاده
 ابراهیم احمدي 

 26 دکتر علی رمضانی

4-9 July 2004 ام انگلستان،  هنگمیبیرIcpc 2004 

SYNTHESIS OF 2H-
CHROMENE 

DERIVATIVES FROM IN 
SITU GENERATED 

STABILIZED 
PHOSPHORUS YLIDES 

VIA INTRAMOLECULAR 
WITTING REACTION IN 

THE PRESENCE OF 
SILICAGEL POWDER IN 

SOLVENT-FREE 
CONDITIONS 

 27 دکتر علی رمضانی ابراهیم احمدي  شیمی

  1383 شهریور 5-2
کنفرانس فیزیک ایران و نهمین همایش 
دانشجویان فیزیک دانشگاه صنعت آب 

 و برق اهواز 

دینامیک الکترون آزاد در تپ لیزري 
 با شدت باال 

 فیزیک
 راحله پیشکاري 
 28 دکتر امیرحسین درونه محمد محمودي

  1383 شهریور 5-2
 و نهمین همایش کنفرانس فیزیک ایران

دانشجویان فیزیک دانشگاه صنعت آب 
 و برق اهواز 

اصل آنتروپی در نرخ گذاري بیمه غیر 
 زندگی 

 29 دکتر امیرحسین درونه  فیزیک

  1383 شهریور 5-2
کنفرانس فیزیک ایران و نهمین همایش 
دانشجویان فیزیک دانشگاه صنعت آب 

 و برق اهواز
 30 دکتر امیرحسین درونه   فیزیک ) مددرآ(محاسبه تحلیلی توزیع ثروت 

 1383 خرداد 7-6
 دانشگاه  اولین همایش تخصصی روي

 واحد زنجان زادآ

Precipitative Separation of Ni 
from Ni-Cd after recovery of 
Cd and determination by ICP-

AES  

 31 دکتر ناصر داللی  یمینی , زاهدي شیمی 

 1383 شهریور 5-2
 فیزیک ایران و نهمین همایش کنفرانس

دانشجویان فیزیک دانشگاه صنعت آب 
 و برق اهواز

بررسی و ارائه معادله حالت مناسب 
جهت تعیین برخی پارامترهاي فیزیکی 

 مهم براي زمین 
 32 دکتر یوسفعلی عابدینی  فیزیک

 1383 شهریور 5-2
کنفرانس فیزیک ایران و نهمین همایش 

 صنعت آب دانشجویان فیزیک دانشگاه
 و برق اهواز

بررسی ناهنجاري هاي اقلیمی ده ساله 
 اخیر زنجان 

 فیزیک

امیرشاهرخ 
, حسنعلیزاده
، احدیاغموري

  عبدالحسین پریزنگنه

 33 دکتر یوسفعلی عابدینی

1382  
هفتمین همایش انجمن زمین شناسی 

 ایران دانشگاه اصفهان 

ردپاي پرندگان میوسن در رسوبات 
برش چینه  , سازند سرخ باالیی

 غرب زنجان , شناسی مشمپا 

 34 دکتر نصراله عباسی صفورا شاکري زمین شناسی

17/1/83 
 سمینار عمومی گروه فیزیک دانشکده 

 علوم
 35 فرزاد فرخویی  فیزیک  کارگزاران هوشمند دربازار بیمه

9 july 2004 
OTHER APPLICATIONS 

OF STATISTICAL 
PHYSICS هندوستان-بنگلور  

Intelligent Controlling 
Simulation of Traffic Flow at 

a Small City Network  
  فیزیک 

دکتر محمد ابراهیم 
 فوالدوند 

36 

1383 شهریور 5-2  

کنفرانس فیزیک ایران و نهمین همایش 
دانشجویان فیزیک دانشگاه صنعت آب 

 و برق اهواز

بهینه سازي شار ترافیکی در یک تقاطع 
 منفرد 

 فیزیک 
 محمدرضا شعبانی 

 37 دکتر محمدابراهیم فوالدوند  زینب سجادي 

  1383 شهریور 5-2
کنفرانس فیزیک ایران و نهمین همایش 
دانشجویان فیزیک دانشگاه صنعت آب 

 و برق اهواز

بررسی مونوفراکتالی سري زمانی 
 ضربان قلب 

 38 دکتر محمدابراهیم فوالدوند مریم اکبري لیواري  فیزیک 

83/12/18  
General Seminar Physics 

Group 
Zanjan University  

Liquid Crystal  39 فاطمه قاسمی   فیزیک 

  1383 اسفند 17-16
اشتغال ، همایش توسعه پایدار

 ومدیریت ان درمناطق غیربرخوردار
 ) استان سیستان و بلوچستان(

تجزیه وتحلیل اثرات فقر مالی و 
فرهنگی بر بهداشت عمومی محیط 

  یست شهري  ز

 40 دکتر یوسف قدیمی  مین شناسیز
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  1383 خرداد 21-19
کنفرانس روشهاي پیشگیري از اتالف 

 منابع ملی فرهنگستان علوم 
بررسی عوامل موثر در فرار مغزها به 
 عنوان عظیم ترین پشتوانه منابع انسانی

 41 دکتر یوسف قدیمی  زمین شناسی

  1383 شهریور 5-2
ران و نهمین همایش کنفرانس فیزیک ای

دانشجویان فیزیک دانشگاه صنعت آب 
 و برق اهواز

اندازه گیري اسپین حالت هاي هسته 
Mo  93  از طریق واکنش(p,nγ) 

 42 کتر طیب کاکاوند د   فیزیک

1383 
دوازدهمین کنفرانس سراسري زیست 

 شناسی ایران 
بررسی مورفولوژي و بیولوژي سنجاب 

  هاي زمینی در استان زنجان

زیست 
 شناسی 

 43 دکتر محمد مرادي  

2003  
 اولین کنفرانس جوندگان در ترکیب

) TUBTAK(-ترکیه 

Zarar potansiyeli Bulunan 
kemircilorin Biyo-Ekolojik 

ozelliklerive Mucadele 
yontemleri  

زیست 
 44 دکتر محمد مرادي  Sakir Ozkurt  شناسی

21-24 Sep. 
2004  

 )1383 شهریور 4 ( 

XVII Utusal Biyoloji 
Kongeresi Sckslyon Sozld, 

 دانشگاه ترکیه 

IRANDA 
YAYILISGOSTEREN 

CRICETULUS 
MIGRATURIUS 

PALASS,1773( MAMMAI : 
RODENTIA ) 

NINKARYOLLOJIST VE 
YAYLISI UZERINE BIR 

GALISMA 

زیست 
 شناسی

 45 دکتر محمد مرادي 

21-24 Sep. 
2004  

 )1383 شهریور 4 ( 

هفدهمین کنگره بین المللی زیست 
 )آدانا(شناسی در ترکیه 

OCALARISI ALTTORO 
(APLS MELLIFERA 

ANATOLLOCA, APLS 
MELLIFERA CYPRLAVE 

APLS MELLIFERA  …  

زیست 
 شناسی

Irfan Kandemir  
Ayaa Ozkan  

 46 دکتر محمد مرادي

  1383 شهریور 5-2
کنفرانس فیزیک ایران و نهمین همایش 

شجویان فیزیک دانشگاه صنعت آب دان
 و برق اهواز

 47 علی نجفی  رامین گلستانیان  فیزیک یک شناگر ساده در عدد رینولدز کم 

6-8 June, 2004  Conference on Transit of 
Venus  

Report On site s elcction  of 
Iranian National Observatory 

  فیزیک 
دکتر سعداله نصیري 

 قیداري
48 

20May 2004 

13th iran Seminar of 
Analytical Chemistry 
Ferdowsi university of 

Mashhad 

Ion-Pair extraction of anionic 
chloro –complexes of 

cadmium from hydrochloric 
acid media using oxoniumion 
Ion–dicyclohexyl-18-crown-6 

 شیمی 
A.A.zamani  
M.parinejad 

E.Shams 
 49 کتر محمدرضا یافتیان د

20May 2004 

13th iran Seminar of 
Analytical Chemistry 
Ferdowsi university of 

Mashhad 

Highly selective transport of 
thorium ions through a bulk 
Liquid membrane using 2-

thenoyltrifluorone as 
extractant -carrier 

  A.A.zamani شیمی 
S. Rostamnia  

 50 دکتر محمدرضا یافتیان

 1383 شهریور 5-2
کنفرانس فیزیک ایران و نهمین همایش 
دانشجویان فیزیک دانشگاه صنعت آب 

 و برق اهواز

پخش و پراکنش آلودگی هواي مربوط 
 به صنایع سرب و روي زنجان 

 فیزیک 

, حامدمحمدي
, مازیار پیدا

عبدالحسین 
یوسف , پریزنگنه
مدیر  ,قدیمی
, سیعبا

 جعفرخامسی

 51 دکتر یوسفعلی عابدینی 

  1383 شهریور 5-2
کنفرانس فیزیک ایران و نهمین همایش 
دانشجویان فیزیک دانشگاه صنعت آب 

  و برق اهواز

اندازه گیري اسپین حالت هاي هسته 
Mo 93  از طریق واکنش(P,n8)  

 52 دکتر طیب کاکاوند   فیزیک 

  1383 اسفند 17
 -سته اي ایران کنفرانس فیزیک ه

 نیروگاه اتمی بوشهر 
اندازه گیري طول عمر حالتهاي 

  As 73تحریکی هسته 
 53 دکتر طیب کاکاوند  فیزیک

 
چهارمین همایش سراسري مواد 

 منفجره، پیروتکنیک 
 54 دکتر طیب کاکاوند  فیزیک اندازه گیري قدرت انفجار 

 
سی و پنجمین کنفرانس ریاضی 

  جندي شاپور -کشور
Minimial defining sets for full 

3-lv,4,v-3) designs   55 دکتر مسعود آرین نژاد   ریاضی 

 
سی و پنجمین کنفرانس ریاضی 

  جندي شاپور -کشور
Some optimal codes from 

designs  
 56 دکتر مژگان امامی   ریاضی 
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July 4-9, 2004 
16TH International 
Conference on Phosphorus 
Chemistry (ICPC2004), 
International Convention 
Centre, Birmingham, UK. 

O-vinylation of 3-hydroxy-2-
methyl-4h-pyran-4-one in the 
presence of tributylphosphine 

 57 دکتر علی رمضانی   شیمی 

  1383اسفند 
پانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی 
 دانشگاه سیستان و بلوچستان 

عملگرهاي یکانی و ماتریسهاي گروه 
 نمایش آن 

 58 دکتر فرض اله میرزاپور   ریاضی 

 1383اسفند 
پانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی 
 دانشگاه سیستان و بلوچستان

 59 دکتر مجید ادیب   ریاضی   بلوك بندي شده ABSروشهاي 

2004  NAS Vol.So, Part 2, 715-721, 
Ukraine  

The Generalized Leray 
Transformation for Finite 
Time singular Vortices in 

fluids 

 60 دکتر یوسفعلی عابدینی دکتر اشراقی فیزیک 

2005 Physica scripta, sweden Study of the some parameters 
of vortices in fluids 

 61 دکتر یوسفعلی عابدینی دکتر اشراقی فیزیک 

1383 
 دانشگاه آب –کنفرانس فیزیک ایران 

 و برق تهران 

پخش و پراکنش آالینده هاي هوا 
 ناشی از صنایع سرب و روي زنجان 

 فیزیک 

دکتر عبدالحسین 
 دکتر -پري زنگنه

 -یوسف قدیمی
 حامد -مازیار پیدا
 مدبر -محمدي
 جعفر -عباسی

 خامسی 

 62 دکتر یوسفعلی عابدینی

1383 
 دانشگاه آب –کنفرانس فیزیک ایران 
 انو برق تهر

بررسی و ارائه معادله حالت مناسب 
براي زمین جهت محاسبه پارامترهاي 

 فیزیکی مهم آن 
 63 دکتر یوسفعلی عابدینی  فیزیک

1383 
 دانشگاه آب –کنفرانس فیزیک ایران 

 و برق تهران
بررسی ناهنجاري هاي اقلیمی ده ساله 

 اخیر زنجان 
 فیزیک

دکتر عبدالحسین 
 -پري زنگنه

لی امیرشاهرخ حسنع
  احدیاغموري-زاده

 64 دکتر یوسفعلی عابدینی

 1383 دیماه 23-22

دومین سمینار دستاوردهاي پژوهشی 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور 

  تهران –در برنامه توسعه سوم 

پخش و پراکنش آالینده هاي هوا 
 ناشی از صنایع سرب و روي زنجان 

 فیزیک 

دکتر عبدالحسین 
 دکتر -پري زنگنه
 -مییوسف قدی
 حامد -مازیار پیدا
 مدبر -محمدي
 جعفر -عباسی

 خامسی 

 65 دکتر یوسفعلی عابدینی

  1383 دیماه 23-22
دومین سمینار دستاوردهاي پژوهشی 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور 

  تهران –در برنامه توسعه سوم 

بررسی و ارائه معادله حالت مناسب 
براي زمین جهت محاسبه پارامترهاي 

 هم براي زمین فیزیکی م
 66 دکتر یوسفعلی عابدینی  فیزیک

 1383 دیماه 23-22
دومین سمینار دستاوردهاي پژوهشی 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور 

  تهران–در برنامه توسعه سوم 

عوامل طبیعی موثر در کاهش آلودگی 
و افزایش قدرت خودپاالیی آب 

 ابهررود 
 فیزیک

دکتر عبدالحسین 
        -پري زنگنه

 دکتر یوسف قدیمی
 67 دکتر یوسفعلی عابدینی

 1383 دیماه 23-22
دومین سمینار دستاوردهاي پژوهشی 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور 

  تهران–در برنامه توسعه سوم 

بررسی کیفی آب رودخانه هاي مهم 
استان زنجان و تعیین اثرات توسعه 

  کشاورزي و شهري برآنان -صنعتی
 فیزیک 

سین دکتر عبدالح
        -پري زنگنه

دکتر یوسف 
 درویشعلی -قدیمی

 عموزاده 

 68 دکتر یوسفعلی عابدینی
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 1383 دیماه 23-22
دومین سمینار دستاوردهاي پژوهشی 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور 

  تهران–در برنامه توسعه سوم 

منابع آالینده و راهکارهاي کاهش 
آلودگی آب رودخانه ابهررود در 

 ن استان زنجا
 فیزیک

دکتر عبدالحسین 
        -پري زنگنه

دکتر یوسف 
 درویشعلی -قدیمی

 جعفر -عموزاده
 خامسی 

 69 دکتر یوسفعلی عابدینی

 1383 دیماه 23-22
دومین سمینار دستاوردهاي پژوهشی 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور 

  تهران–در برنامه توسعه سوم 

بررسی ناهنجاریهاي اقلیمی ده ساله 
 زنجان اخیر 

 فیزیک

دکتر عبدالحسین 
 -پري زنگنه

امیرشاهرخ حسنعلی 
  احدیاغموري-زاده

 70 دکتر یوسفعلی عابدینی

 1383 دیماه 23-22
دومین سمینار دستاوردهاي پژوهشی 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور 

  تهران–در برنامه توسعه سوم 

 بر 1378 مرداد 20بررسی اثر گرفت 
  روي پدیده هاي هواشناسی

 فیزیک
 -زهرا مکاریان
 71 دکتر یوسفعلی عابدینی احمد رائین

 1383 دیماه 23-22
دومین سمینار دستاوردهاي پژوهشی 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور 

  تهران–در برنامه توسعه سوم 

کاربرد مدل ویژل در طبقه بندي آب 
 رودخانه خرارود 

 فیزیک
دکتر عبدالحسین 

        -پري زنگنه
 سف قدیمیدکتر یو

 72 دکتر یوسفعلی عابدینی

  1382 اسفند 19

اولین همایش مقاوم سازي سازه ها با 
 استانداري و –نگاهی به زلزله بم 

دانشگاه آزاد و سازمان مدیریت و 
برنامه ریزي و سازمان مسکن و 

 شهرسازي زنجان 

 73 دکتر یوسفعلی عابدینی  فیزیک بررسی گسلها و زلزله هاي زنجان 

 1382 بهمن
 دانشگاه –همایش نجوم و اخترفیزیک 
 فردوسی مشهد 

بررسی پارامترهاي هواشناسی و 
ژئوفیزیکی به منظور مکانیابی 

 رصدخانه ملی ایران 
 74 دکتر یوسفعلی عابدینی  فیزیک

 75 دکتر محمدابراهیم فوالدوند   فیزیک   City traffic simulation   هندوستان– Statphys 22  1383تیر 

  1383شهریور 
 دانشگاه –کنفرانس فیزیک ایران 

 صنعت آب و برق 
 76 دکتر محمدابراهیم فوالدوند   فیزیک  خواص آماري ضربانهاي قلب 

2004 Phosphorus, Sulfur, and 
Silicon, 179, 1615-1620 

Synthesis of highly electron-
poor alkenes from in situ 

generated sabilized 
phophorus ylides and 

ninhydrin via intermolecular 
wittig reaction 

 77 دکتر علی رمضانی   بداغی  شیمی

1383 
 مرکز 83کنفرانس ماده چگال 

 تحصیالت تکمیلی 
الگوي : نرخ گذاري بیمه غیرزندگی

  محیط –کارگزار 
 78 دکتر امیرحسین درونه   فیزیک 

 79 دکتر امیرحسین درونه  فیزیک ) درآمد(محاسبه تحلیلی توزیع ثروت   83 نوزدهمین کنفرانس ساالنه فیزیک 1383

 83نوزدهمین کنفرانس ساالنه فیزیک  1383
اصل آنتروپی بیشینه در نرخ گذاري 

 بیمه غیرزندگی 
 80 دکتر امیرحسین درونه  فیزیک

 83نوزدهمین کنفرانس ساالنه فیزیک  1383
با دینامیک الکترون آزاد در تپ لیزر 

 شدت باال 
 فیزیک

دکتر محمد 
 81 دکتر امیرحسین درونه محمودي 

 – CSIMTA 2004کنفرانس   2004
Cherbourg, France 

Physical Picture of the 
insurance market 

 82 دکتر امیرحسین درونه  فیزیک

 
 ی معتبر جهان در مجله هاي علم شده توسط اعضاي هیئت علمی دانشکده علوم چاپ مقاله هاي – 3جدول 

 همکار گروه عنوان مقاله نام مجله تاریخ چاپ
نام و نام 
 ردیف خانوادگی

2003, 14, 75-9 International 
Journal of 
Applied 

ABS-TYPE METHODS  USING RANK 
TWO UPDATES 

 دکتر مجید ادیب  ریآضی

1 
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Mathematies 

2004, 217, 161-164 
JOURNAL OF 
MOLECULAR 
CATALYSIS 

A:CHEMICAL 

Hydrogen peroxide oxidation of aromatic 
hydrocarbons by immobilized iron (III) 

 زهرا عمویی شیمی
دکتر حسن حسینی 

 منفرد

2 

2004, 179, 529-533 Phosphorus, 
Sulfur and 

Silicon 

MICROWAVE INDUCED SYNTHESIS 
OF COUMARINS FROM IN SITU 

GENERATED STABILIZED 
PHOSPHORUS YLIDES IN THE 

PRESENCE OF SILICA GEL POWDER 
IN SOLVENT-FREE CONDITIONS 

 شیمی
 علی سولدوزي

 
 دکتر علی رمضانی

3 

2004, 179, 565-567 
Phosphorus, 
Sulfur and 

Silicon 

MAGNESIUM HYDROGEN SULFATE 
POWDER CATALYZED 

STEREOSELEECTIVE CONVERSION 
OF DIALKYL 2-(IMIDO-N-YL)-3- 

(TRIPHENYLPHOSPHORANYLIDENE)-
BUTANEDIOATES TO ELECTRON -

POOR (Z)-N-VINYLIMIDES IN 
SOLVENT-FREE CONDITIONS 

 دکتر علی رمضانی ابراهیم احمدي شیمی

4 

2004, 219, 181-183 Z.Kristallor 
Crystal structure of  diethyl 2-

(dibenzoylmethyl) –3-(triphenyl  
phosphoranylidene) succinate C14H37O6P 

 شیمی

  ,دولتیاري
 کاظمی زاده
, ابراهیم احمدي

 Welter ,ترابی

 دکتر علی رمضانی

5 

2004, 170, 1450-
1457 

Phosphorus, 
sulfure, and 

silicon 

MICROWAVE INDUCED 
STEREOSELECTIVE CONVERSION OF 

DIALKYL 2-(IMIDO-N-YL)-3-
BUTANEDIOATES TO ELECTRON – 
POOR (Z)-N-VINYLIMIDES IN THE 
PRESENCE OF IRON(II) SULFATE 

POWDER IN SOLVENT-FREE 
CONDITIONS 

 دکتر علی رمضانی ابراهیم احمدي شیمی

6 

2004, 170, 1450-
1457 

Phosphorus, 
sulfure, and 

silicon 

CONVERSION OF IN SITU 
QENERATED STBILIZED 

PHOSPHORUS YLIDES TO CHROMENE 
DERIVATIVES IN SOLVENT-FREE 

CONDITIONS 

 شیمی
, لیال یوسفی
، ابراهیم احمدي
 علی سولدوزي

 دکتر علی رمضانی

7 

2004, 57, 347-352 J. Coord. 
Chem. 

ZZnn((IIII)),,  CCdd((IIII))  aanndd  HHgg((IIII))  CCOOMMPPLLEEXXEESS  
WWIITTHH  22,,22--  BBIIQQUUIINNOOLLIINNEE,,  SSYYNNTTHHEESSEESS  

aanndd  XX--RRAAYY  CCRRYYSSTTAALL  SSTTRRUUCCTTUURREESS  
OOFF  HHgg((bbqq))((SSCCNN))22  

 شیمی
 علی مرسلی

 دکتر علی رمضانی علیرضا محجوب

8 

2004, 170, 1616-
1620 

Phosphorus, 
Sulfur and 

silicon 

Synthesis of highly electron-poor alkenes 
from in situ generated stabilized phosphorus 

ylides and ninhydrin via intermolecular 
witting reaction 

 دکتر علی رمضانی لی بداغیع شیمی
9 

23 January 2004 Iran.  Chem. 
&Chem Eng 

Solvent Extraction and Spectrophotometric 
Determination of Magnesium by Paratolyl 
2-Thenohydroxamic Acid and Quinalizarin 

 Agrawal شیمی
Y.K دکتر ناصر داللی 

10 

No.6.2004 Inorganic 
Chemistry 

Polyhapto Aromatic Intractions in Lead (ll) 
Coordination 

 شیمی
Field Jack 

M Harrow 
 دکتر علی اکبر سودي سعید مقامی نیا

11 

OCT. 2004 Physical 
Review 

Characteristics of vehicular traffic flow at a 
roundabout 

 فیزیک
, زینب سجادي
محمدرضا 
 شعبانی

دکتر محمدابراهیم 
 الدوندفو

12 

2004, 144, 699-702 American-Bee 
Journal 

Persian Honey Bees and Beekeeping 
observations in Iran 

 Irfan زیست شناسی
Kandemir دکتر محمد مرادي 

13 

2003, 14, 51-55 
International 
Journal Of 

Applied 
Mathematies 

A NOTE ON THE GROUP OF 
AUTOMORPHISMS OF UNIT DISC 

  ریآضی
دکتر فرض اهللا 
 میرزاپور

14 

 1380زمستان 
 42شماره 

 مجله علمی پژوهشی

علوم پایه دانشگاه 
 آزاد اسالمی

 کلیکس 3و1تعیین ثابت پایداري کمپلکس یون سزیم با 
 Data Fit با استفاده از برنامه 6 - کراون - بیس -]4[

 شیمی

, کریم زارع
پوپک خزائلی 

 پارسا
 زهیر, فرخ قریب
 اسفري

دکتر محمدرضا 
 یافتیان

15 
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 80

 موریس لروا

40(2004)115-121 
Separation 

and 
Purification 
Technology 

Solvent extraction of thorium, lanthanum 
and europium ions by bis(2-ethylhexyl) 
phosphoric acid using 2- nitrobenzo-18-

crown-6 as ion size selective masking agent 

 دکتر یافتیان عباسعلی زمانی شیمی

16 

(2004)1-6 Physical society 
of Japan 

Intelligent controlling simulation of traffic 
flow in a small city network 

 فیزیک
محمدرضا 
 شعبانی

 زینب سجادي
 ابراهیم فوالدوند

17 

5(2004)151-166 

IRANIAN 
INTERNATIO

NAL 
JOURNAL OF 

SCIENCE 

Morphometric and Allozyme variability in 
persian bee population from the alburz 

mountains, iran 
 دکتر محمد مرادي عرفان خاندمیر زیست شناسی

18 

35(2004)421-522 Apidologie 
A Scientific note on allozyme variability in 
persian honey bees (Apis mellifera meda) 

from the Elburz mountains on Iran 
 زیست شناسی

 عرفان خاندمیر
 آیسا اوزکان

 دکتر محمد مرادي
19 

42(2004)114-122 
The European 

Physical 
Journal B 

Non-life insurance pricing: multi-agent 
model 

 20 دکتر درونه  فیزیک

262(2004)455-459 

Journal of  
Radioanalytical 

and Nuclear 
Chemistry 

Thermodynamics of the solvent extraction 
of thorium and europium nitrates by neutral 

phosphorylated ligands 
 دکتر یافتیان طاهري، زمانی شیمی

21 

219(2004)245-246 Z.Kristallogr. 
NCS 

Crystal structure of (2,2`-biquinolyl-
N,N`)bis(thiocyanato)mercury(II) benzene 

hemisolvate, [Hg(C18H12N2)(SCN)2]. 
0.5C6H6 

 شیمی
دکتر حاج 
 دکتر رمضانی ابوالفتح، مرسلی

22 

219(2004)244-248 Z.Kristallogr. 
NCS 

Crystal structure of 4-methyl-2-phenyl-5-

[4-phenyl-5-(propylsulfanyl)-4H-1,2,4-

triazol-3-yl]-1,3-thiazole,C21H20N4S2 

 شیمی
سولدوزي، 
 دکتر رمضانی مرسلی، جلیلیان

23 

219(2004)243-244 Z.Kristallogr. 
NCS 

Crystal structure of dimethyl 1-benzoyl-1,2-
dihydro-2,3-quinolinedi-carboxylate, 

C20H17NO5 

 شیمی

احمدي، ترابی، 
ولتر، دولتیاري، 
کاظمی زاده، 
 سولدوزي

 دکتر رمضانی

24 

149(2004)156  
Eocene Bird and Mammal Tracks from the 

Karaj Formation, Tarom Mountains, 
Northwestern Iran 

 دکتر نصراله عباسی مارتین لوکلی زمین شناسی
25 

Octuber 2004 

International 
Journal of 

modern physics 
E, volume 13, 

Number 5 

Lifetime measurement of excited states in 
73As 

 دکتر طیب کاکاوند  فیزیک

26 

 پذیرش
Australasian 
Journal of 

combinatorics 

Notes on the structure of support in BIB 
Designs 

 ریاضی
دکتر مژگان 
 امامی

دکتر مسعود آرین 
 نژاد

27 

2004 
Z. Kristallogr. 
NCS 219, 177-

178 

Crystal structure of dimethyl 1,1-diacetyl-
8a-hydroxy-8-oxo-1,2,8,8a-

tetrahydrocyclopenta[a]indene-2,3-
dicarboxylate, C20H18O8 

 دکتر علی رمضانی  شیمی
28 

2004 EPJB, 42, 119-
122 

Non-Life Insurance Pricing: Multi Agents 
Model 

 دکتر امیرحسین درونه  فیزیک
29 

2005 IJMPC, 16(1) Non-Life Insurance Pricing: Statistical 
Mechanics Viewpoint 

 دکتر امیرحسین درونه  فیزیک
30 

2005 IJMPC, 16(3) Premium forecasting for an insurance 
company 

 فیزیک
دکتر 

محمدابراهیم 
 فوالدوند

 دکتر امیرحسین درونه

31 
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1383 
، 19، جلد 1383بیمه 

 دکتر امیرحسین درونه  فیزیک در فصلنامهتعیین حق بیمه براساس اصول فیزیكي  4شماره 
32 

 IJAM On the ABS-type algorithms and standard پذیرش
ABS method 

 دکتر مجید ادیب  ریاضی
33 

 IJAM Quasi Convex Functions on topological پذیرش
Groups 

دکتر فرض اله   ریاضی
 میرزاپور

34 

219(2004)       243-
244 

Z.Kristalogr. 
Nes 

Crystal structure of Cimethyl L-benzoyl-1,2 
dihydro2,3 quinolinedi carboxylate, 

C20H17NO5 

 شیمی
 -دکتر رمضانی

 دکتر علی اصغر ترابی  والتر-احمدي
35 

219(2004) 
181-183 

  Z.Kristalogr. 
Nes 

Crystal structure of diethyl 2-(dibenzoyl 
methyl)-3-triphenyl phosphoranylidene  

suceinate C41H37O6P 
 شیمی

 - دکتر رمضانی 
 دکتر علی اصغر ترابی  والتر-احمدي

36 

 ت علمی دانشکده علوم أهاي پژوهشی اعضاي هی  طرح-4جدول 
 ردیف نام و نام خانوادگی  همکاران  گروه  عنوان طرح  وضعیت 
 Spermophilus fulvusبررسی مورفولوژي و بیولوژي  پایان یافته 

(Lichtenstin, 1823) (Mammalia: Rodentia)  
 در استان زنجان 

 1 دکتر محمد مرادي  اکبر رحمتی  زیست شناسی

مراحل پایانی اجراي (اندازه گیري قدرت انفجار مواد ناریه  
 ) طرح

 2 دکتر طیب کاکاوند  دکتر یوسفعلی عابدینی  فیزیک 

مراحل تکمیلی  (مطالعه آالینده هاي مراکز صنعتی استان 
 ) اجراي طرح

 3 دکتر طیب کاکاوند   فیزیک 

 4 دکتر مژگان امامی   ریاضی   تریدها 3-)8و4(طبقه بندي  درحال اجرا 
 5 دکتر مسعود آرین نژاد   ریاضی   3-)7و4و7-3(مجموعه هاي تعیین کننده در  پایان یافته 

سازي رتبه دو  گونه توسط بهنگام -ABSبررسی روشهاي  در حال اجرا 
 و تعمیم بلوك بندي شده آنها جهت حل دستگاههاي خطی 

 6 دکتر مجید ادیب   ریاضی 

 7 دکتر فرض اله میرزاپور   ریاضی  بررسی اجمالی ماتریسها و عملگرهاي یکانی  در حال اجرا 
برانگیزش فوتونی گزینش مولکولها در سیستم هاي کوانتومی  پایان یافته 

 آبشاري باز 
 8 دکتر محمد محمودي   زیک فی

 9 دکتر امیرحسین درونه  دکتر محمد محمودي فیزیک  در تابش ذرات باردار در میدان لیزر پیوسته  
 10 دکتر یوسفعلی عابدینی   فیزیک  بررسی مدلهاي آلودگی هوا و انتخاب مدل بهینه در زنجان  
 11 دکتر یوسفعلی عابدینی  یزیکف بررسی ذرات آالینده هواي زنجان و مراکز صنعتی آن  
 12 دکتر یوسفعلی عابدینی  فیزیک  PIXE و NNAاندازه گیري ذرات آالینده هوا به روش  
 13 دکتر یوسفعلی عابدینی  فیزیک اندازه گیري سرعت گلوله  

 14 ی عابدینیدکتر یوسفعل دکتر اشراقی  فیزیک بررسی تکینگیهاي زمان متناهی در سیاالت مختلف پایان یافته 
شناسایی و مطالعه ساختاري برخی از کمپلکس هاي جدید  در حال اجرا 

 Iتالیم 
 15 دکتر علی اصغر ترابی  مرسلی  شیمی 

 16 دکتر علی اصغر ترابی  مجوب و مرسلی  شیمی  استخراج کیان و نیکل از کک  در حال اجرا 

 ه علوم  دانشکدتألیف و ترجمه کتاب اعضاي هیئت علمی -5جدول 
 ردیف نام و نام خانوادگی  عنوان کتاب ترجمه یا تألیف  وضعیت 
 1  رضا قزلباش –حمید نجاري  آزمایش هاي الکتریسیته و مفناطیس  تألیف پایان یافته
 جلد سوم –تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک پایه  تألیف پایان یافته

 الکتریسیته و مفناطیس فرانک ج بلت 
 2  قاسم اسکویی –حمید نجاري 

 3 دکتر محمدابراهیم فوالدوند  نگرشی جدید به مفهوم آنتروپی  ترجمه  پایان یافته 
 تاریخ علم فیزیک  تألیف  پایان یافته 

 
 

 4 دکتر محمدابراهیم فوالدوند
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 تأسیس دانشکده هنر در دانشگاه زنجان
 در مقطع کارشناسی

ات و فنآوري و با جذب اعتبارات اعضاي هیأت علمی و اختصاص فضـا و تجهیـزات               مجوز از وزارت علوم، تحقیق          با اخذ 
 .اي نزدیک دانشکده هنر دانشگاه زنجان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد الزم، در آینده

اهـداف  هاي تابعه از جملـه        طبق اعالم وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري و دفتر گسترش، تأسیس رشته هنر در کلیه دانشگاه  
هـا قبـل موضـوع تأسـیس      ویژه دانشگاه زنجان نیز ار سـال    ها و مؤسسات آموزش عالی به       بلند مدت آن وزارت بوده و دانشگاه      

 .هاي مربوطه در مقطع کارشناسی را در برنامه خود قرار داده است دانشکده هنر و رشته
 -معاونـت محتـرم آموزشـی   (نشگاه زنجـان از جملـه    جلسات متعددي با حضور مسئولین محترم دا1381 در این راستا از سال   

و سـایر متولیـان   )  اعضاي هیأت علمی و معاونت محترم اداري و مـالی  - مدیریت دفتر جذب   -ریاست دانشکده فنی و مهندسی    
هـاي   اندازي رشته هنر به صورت یک دانشکده مستقل و بـا توجـه بـه زمینـه         برگزار گردیده که در تمامی جلسات ضرورت راه       

هاي تأمین اعتبارات الزم، تجهیزات و اعضاي هیأت علمی مورد بررسی قـرار گرفتـه و    ود برحسب نیاز منطقه و استان و راه  موج
 .تصمیماتی اتخاذ شده است

گرافیـک،  (هـاي دیگـر ماننـد     انـدازي رشـته     آغاز و سپس با راه    ) نقاشی(     دانشکده هنر فعالیت خود را ابتدا با تأسیس رشتۀ          
هـاي آمـوزش     هنـر، دوره کار دانشکدة که همزمان با آغاز به    الزم به ذکر است     . و غیره ادامه خواهد داد    ) ، عکاسی سازي  مجسمه

 .کار خواهد کرد این دانشگاه نیز شروع به) رشتۀ هنر(عالی آزاد 
 :هاي انجام شده از نیمۀ دوم سال جاري تاکنون عبارتند از فعالیت
 .ی اختصاص دو کارگاه و کالس آموزش-#1
 . اختصاص دو اتاق براي اساتید-#2
ریزي استان براي تأمین هزینـۀ خریـد تجهیـزات دانشـکدة هنـر بـه مبلـغ               نامه با سازمان مدیریت و برنامه        مبادلۀ موافقت  -#3

 . ریال000/000/700/
 . نفر داراي مدرك دکتراي هنر1نامۀ همکاري با   جلب موافقت و عقد تفاهم-#4
 . نفر1) رشتۀ نقاشی(می در مقطع کارشناسی ارشد  جذب اعضاي هیأت عل-#5

 

 1383طرح و برنامه در سال گزارش عملکرد دفتر 
 

 هاي اداري فعالیت
 .اخذ موافقت اصولی شروع مجدد پروژه مجموعه ورزشی دانشگاه از وزارت علومپیگیريِ  -1"
 . طرح از شهر به دانشگاهکشی آب شرب و به جریان انداختن عملیات اجرایی هاي مکرر لوله  پیگیري-2"
 .کشی گاز داخل دانشگاه از وزارت متبوع لوله مجدانهومکرر  پیگیري-3"
ریـزي اسـتان و سـازمان مسـکن و       واحد تصویب شده از سازمان مدیریت و برنامـه   15 واحد خانه سازمانی از      10 پیگیري و تملک     -4"

 .شهرسازي
 . ورودي دانشگاه پیگیري اخذ موافقت اصولی اجراي پروژه سردرب-5"
 . تهیه عملکرد، آمار و اطالعات سال جاري و گزارش آن در دفتر هیأت امناء وزارت علوم-6"
 .هاي منطقه زنجان و ارسال به دفتر هیأت امناء مرکز  تهیه صورتجلسات هیأت امناء دانشگاه-7 "
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 .وري و تحول اداري هاي کالن بودجه براي دفتر بهره  تهیه و ارایه شاخص-8 "
  .بندي نهایی براي ارسال به معاونت آموزشی وزارت متبوع ها و جمع  تهیه آمار و آموزش عالی از دانشکده-9 "

 اي هاي بودجه فعالیت
 .هاي بهینه آن هاي بودجه جاري و پیگیري مستمر براي تصویب و تخصیص نامه  تهیه و تنظیم موافقت-1"
 . از وزارت علوم17 درآمد اختصاصی و تبصره نامه براي آفرینش  تنظیم و اصالح موافقت-2"
 .ریزي کشور  دانشگاه و ارائه به سازمان مدیریت و برنامه84 تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادي سال -3"
 .ریزي و وزارت علوم هاي دانشگاه و ارایه به سازمان مدیریت و برنامه  تهیه و تنظیم کسري-4"
ریزي کشور و اسـتان و پیگیـري جهـت تصـویب و         مرانی و ارایه آن به سازمان مدیریت و برنامه        نامه بودجه ع     تهیه و تنظیم موافقت    -5"

 :تخصیص که عبارتند از
 . پروژه3موافقتنامه طرح تسهیالت زیربنایی و رفاهی و کمک آموزشی  با ) الف
 .موافقتنامه مربوط به تجهیز رصدخانه دانشگاه) ب
 .تجهیز دانشکده هنرپیگیري تخصیص موافقتنامه مربوط به ) ج
 .ها از وزارت علوم مسجد و مرمت رستورانموافقتنامه سوله ورزشی، ) د

 84هاي مورد نظر طرح و برنامه براي سال  برنامه
 . پیگیري براي ساخت رصدخانه دانشگاه-1"
 .دانشکده هنر دانشگاه پیگیري براي ساخت -2"
 . آب شرب دانشگاهکشی  پیگیري مستمر براي افزایش روند اجراي لوله-3"
 . پیگیري طرح گاز رسانی داخلی دانشگاه از سازمان متبوع-4"
 . پیگیري براي به جریان انداختن پروژه نیمه تمام مجموعه ورزشی از وزارت علوم و سازمان مدیریت-5"
 . پیگیري براي تأمین اعتبار گلخانه پژوهشی از وزارت متبوع-6"
 .امه و تأمین اعتبار پروژه سردرب ورودي دانشگاهن  پیگیري براي مبادله موافقت-7"
 .انسانی و تأمین اعتبار براي ادامه روند کار از وزارت متبوع نامه دانشکده علوم  پیگیري موافقت-8"

 

 1383 درسال حقوقیگزارش عملکرد دفتر 
 .ارتمان واقع در مجتمع شهید بهشتیباب آپ  پیگیري و اخذ سند ششدانگ یک-1?
 )پارکینگ قبلی دانشگاه( مترمربع واقع در خیابان توحید 1375 و اخذ سند ششدانگ زمین دانشگاه به مساحت پیگیري -2?
که مکاتبات الزم جهت اخذ مجوز از هیأت )) زمین دانشگاه(( هکتاري 400 ازجمله  پیگیري مستندسازي اموال غیرمنقول-3?

 .محترم دولت انجام شده است
بر طارم که گزارشات پیگیري آن خدمت معاونت  واقع در آب)) مرکز تحقیقاتی((ه هکتاري د پیگیري اخذ سند زمین -4?
بر روي ) عمرانی و کشاورزي(حترم اداري و مالی ارسال شده است لکن به منظور اخذ نتیجه نهائی الزم است مقداري کار م

 .زمین مذکور انجام گیرد
 .و حضور در جلسه دادگاه و دفاع از حقوق مسلم دانشگاه)) دانشگاهزمین (( هکتاري 5/8 پیگیري اختالف با معارض -5 ?
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آموزش و پرورش استان صورت ستان ژاله واقع در خیابان هفتم تیر با مسئولین مذاکرات الزم جهت اخذ سند زمین کودک-6?
 با ریاست سازمان ه دانشگاگرفته است لیکن به منظور رسیدن به نتیجه مطلوب، مذاکرات ریاست و معاونت اداري و مالی

 .آموزش و پرورش کار را تسهیل خواهد نمود
 .هیأت علمی واجد شرایطاگذاري به اعضاي جهت و)) گلستان((در مجتمع مسکونی  واقع آپارتمان دستگاه3وتحویل  پیگیري-7?
 .ت علمی واجد شرایطهیأجهت واگذاري به اعضاي )) مهر((نی مسکو  مجتمعدر واقع آپارتمان دستگاه 5 پیگیري و تحویل -8?
 .اند  پنج مورد فک رهن در دفاتر اسناد رسمی استان مربوط به اعضاي هیأت علمی که تعهدات خود را به پایان رسانده-9?
هاي وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري پس از طی مراحل کارشناسی   مورد از بورسیه6اسناد ملکی در رهن قراردادن  -10?

 .ز دفاتر اسناد رسمی استان جهت ادامه تحصیل اعضاي هیأت علمی در خارج از کشوررسمی دادگستري در یکی ا
 دستگاه اتوبوس یک 2 اداره کل امور اقتصادي و دارائی جهت اخذ مجوز خرید 2حضور در جلسات کمیسیون ماده  -11?

 ). جلسه6(دستگاه پراید، یکد ستگاه وانت 
 .گذاري یک مورد  امور اقتصادي و دارائی جهت اخذ مجوز شمارهاداره کل 2 حضور در جلسه کمیسیون ماده -12?
 . مورد12 تنظیم قرارداد به تعداد -13?
 . مورد8 قراردادها به تعداد  مطالعه و نظردهی در متن-14?
 . مورد3نامه به تعداد   مطالعه و نظردهی در متن تفاهم-15?
 . مورد3نامه همکاري به تعداد  تنظیم تفاهم -16?
 . مورد8هاي انجام شده بصورت مستند  نظردهی درخصوص استعالم -17?
 . مورد و پیگیري موضوعات مربوطه4 شرکت در جلسات مربوط به موضوعات شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه -18?
یري هاي مختلف دانشگاه و نظردهی و پیگ هاي مربوط به اختالف پیمانکاران با قسمت شرکت در جلسات و کمیسیون-19?

 . مورد18موارد مربوطه 
 

 1383دوم تحصیلی سال  نیم درنظارت و ارزیابی گزارش عملکرد دفتر 
 
هـا   ها و ارائه آن به ریاست دانشگاه، معاونت آموزشی و ریاست دانشـکده   تهیه نمودار متوسط کیفیت تدریس در دانشکده -1"

 .برداري الزم جهت بهره
 ترم و ارائه آن به ریاست دانشـگاه، معـاون آموزشـی و ریاسـت       16هاي آموزشی در      تهیه نمودار عملکرد آموزشی گروه     -2"

 .برداري الزم ها جهت اطالع و بهره دانشکده
 و مشـخص نمـودن امتیـاز    1383 تـا نیمسـال دوم   1373تهیه نمودار خطی نحوه تدریس اساتید دانشگاه از سال تحصیلی   -3"

 .اري الزم که مورد استقبال اساتید قرار گرفته استبرد هاي مختلف جهت اطالع بهره درترماساتید 
اعم از اساتید رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی و مـدعو  ( نظرخواهی از دانشجویان در مورد روش تدریس اساتید دانشگاه       -4"

ریاسـت   و ارائه آن به ریاست دانشـگاه، معاونـت آموزشـی،       82-83تحصیلی    در نیمسال اول و دوم سال     )  برگ 18363مجموعاً  
 .برداري الزم ها و اساتید دانشگاه جهت اطالع و بهره دانشکده
 مورد درس از کل دروس ارائه شده دانشگاه اعـم از دروس نظـري و دروس عملـی در دو نیمسـال       1636 نظرسنجی از    -5"

 .82-83تحصیلی 
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ضـوعات مختلـف مربـوط بـه     تشکیل جلسات شوراي نظارت و ارزیابی و بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسـائل و مو    -6"
 .نظارت و ارزیابی دانشگاه

هاي جدید درخصوص نحوه نظرسنجی از دانشجویان در رابطه با روش تدریس اسـاتید             اصالح سؤاالت و تهیه پرسشنامه     -7"
 .افزاري و چاپ مربوط به آن توسط دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه هاي نرم و تغییر برنامه

 .ایان ترم تحصیلی و ارائه گزارش مربوطه به ریاست دانشگاه و معاونت آموزشی نظارت بر امتحانات پ-8"
ـ     و دروس عملیات نقشه   ) کارورزي( نظارت بر دروس عملیات کشاورزي       -9"  هبرداري در تابستان و ارائه گزارشات مربوطه ب

 .ریاست و مسئولین دانشگاه
 .هاي آموزشی دانشگاه  نظارت بر چگونگی تشکیل کالس-10"
 .آموختگان در رابطه با روش تدریس اساتید و استخراج نتایج آن و ارائه به مسئولین محترم دانشگاه  نظرخواهی از دانش-11"
 .ها هاي آموزشی دانشگاه از منظر اساتید گروه و مسئولین دانشکده  نظرخواهی از نحوه مدیریت مدیران گروه-12"
 .ها ها و بعضی مدیران اجرائی دانشکده ها از منظر مدیران گروه  نظرخواهی از نحوه مدیریت رؤساي دانشکده-13"
 . نظرخواهی از دروس عملی آزمایشگاهی کارگاهی و دروس تربیت بدنی-14"
هاي نظرسنجی پیشنهاد شده از طرف دفتر نظارت و ارزیابی و ارائه آن به شوراي   نظرخواهی از اساتید درخصوص روش  -15"

 . و بهبود روش ارزشیابینظارت و ارزیابی جهت اصالح
 

 1383درسال جهاد دانشگاهی گزارش عملکرد 
  نفر دانشجویان به منظور باال بردن حس مشارکت  51 با حضور    28/1/83به سد تهم در مورخه       برگزاري اردوي یک روزه      -$1

وسـیلۀ  دن به آرامش درونی به و رسییکدیگر ها از طریق ارتباط دانشجویان با  م قومیتوس، آشنایی با فرهنگ و ر و جامعه پذیري  
 .یک روز دوري از زندگی ماشینی در دل طبیعت بکر و دست نخورده

 . توسط کانون گردشگري جهاد دانشگاهی واحد زنجان31/1/83 جمکران در مورخه - برگزاري اردوي دو روزه قم-$2
المللی کتاب تهران و کاخ سعدآباد که در  ین به منظور بازدید از نمایشگاه ب18/2/83یک روزه در مورخه  اردوي    برگزاري -$3

این اردو با هدف محوریت دادن      .  کاربردي جهاد دانشگاهی شرکت داشتند     - از دانشجویان دانشگاه زنجان و علمی      47این اردو   
نـگ  خوانی و آشنا شدن با تاریخ و فره      به مسائل علمی و فرهنگی در زندگی شخصی و اجتماعی، اشاعه فرهنگ مطالعه و کتاب              

 .برگزار گردیداین مرز و بوم 
 .به مرقد آن امام همام) ره(فعال جهاد دانشگاهی در سالگرد رحلت امام خمینی  نفر از دانشجویان 20 اعزام -$4
ماهنامه با گسترده توزیع در سـطح دانشـگاه و   ، هنري و ادبی به صورت  چاپ و انتشار نشریه پژواك با محوریت فرهنگی   -$5

 .جهاد دانشگاهی
 نفـر از  15توسط مرکز گردشگري دانشجویان ایران واحد زنجان بـا حضـور    روزه شمال غرب کشور    6 برگزاري اردوي    -$6

 با بازدید از شـهرهاي شبسـتر،   29/5/83 الی   24/5/83 کاربردي جهاد دانشگاهی از مورخه       -دانشجویان دانشگاه زنجان و علمی    
بیجـار،  )  زنـدان سـلیمان    -تخت سـلیمان  (تکاب  ) گنبد تپه (بناب، مراغه   ) ا فخري ک  -تپه حسنلو (سلماس، خوي، ارومیه، مراغه     

 .، آستارا، اردبیل، سرعین و تبریزرشت)  سلطانیه-رختشویخانه(زنجان 
واحد هاي مختلف   شرکت فعال در مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود و انتشار بروشور درخصوص معرفی قسمت           -$7

 .فرهنگی جهاد دانشگاهی
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آسان دانشجویان به منابع درسـی   به منظور دسترسی    15/7/83 الی   11/7/83 برگزاري نمایشگاه تخصصی کتاب از مورخه        -$8
 .ها انشگاه زنجان براي تمامی رشتهو دانشگاهی در آمفی تئاتر مرکزي د

 .18/7/83 آغاز به کار رسمی کانون شعر و ادب و موسیقی جهاد دانشگاهی با تشکیل گروه کر از مورخه -$9
هاي آزاداندیشی با حضـور دانشـجویان و اسـاتید     هاي تاریخ و تمدن با محوریت دادن به بحث کرسی         برگزاري همایش  -$10

 .انسانی دانشکده علوم
 شرکت فعال در هشـتمین سـتاد یـادواره شـهداي            -$11

استان و ارائه طرح جامع و کامل به این کنگره توسط واحد      
 .فرهنگی جهاد دانشگاهی

 شرکت فعال در ستاد ازدواج دانشـجویی اسـتان و    -$12
 .دانشگاه
ــابقات   -$13 ــگاهی مس ــتاد دانش ــال در س ــرکت فع  ش
 .البالغه نهج
عشـق در   (( برگزاري مراسم سـخنرانی بـا عنـوان          -$14

 بـه   15/9/83 با حضور دکتـر سـرامی در مورخـه           ))مثنوي
گروه کر جهاد دانشگاهی تحـت      همراه شب شعر و اجراي      

 نفر از دانشجویان  700 با حضور بیش از      ))واي نو ن((عنوان  
درپایان برنامه به دانشجویان برتر در حوزه       . دانشگاه زنجان 

 .شعر و موسیقی جوایزي اهدا شد
 برگزاري مراسم سـخنرانی و پرسـش و پاسـخ بـه          -$15

انـرژي  (( بـا عنـوان    آذر با حضور دکتر پرتوي   16مناسبت  
ــاتر ))و موقعیــت ایــران در منطقــهاي  هســته  در آمفــی تئ

 .کشاورزي دانشگاه زنجان

 برگزاري اردوي یک روزه قـم، جمکـران و کـاخ            -$16
 نفر از دانشـجویان  47 با حضور 4/10/83شمس در مورخه   

 .دانشگاه زنجان و علمی کاربردي جهاد دانشگاهی
 خبر از سطح دانشگاه     3100 تولید و ارسال بیش از       -$17

ن ایـران واحـد اسـتان       و استان توسط خبرگزاري دانشجویا    
 http://zanjan.isna.irزنجان روي وب سایت 

 انجام چهار طرح نظرسـنجی توسـط افکارسـنجی          -$18
 :ایران واحد زنجان با موضوعاتدانشجویان 

 .هاي شهدا با بنیاد شهید  طرح آشنایی خانواده-
 . طرح اوقات فراغت جوانان-
 طرح رضایتمندي مشتریان بانک صـنعت و معـدن از           -

 .این بانک
 بررسی برنامه غذایی شهروندان زنجانی در ماه مبارك     -

 .رمضان
 ارائه خدمات به دانشجویان توسط نوارخانه جهـاد         -$19

 . دانشکده کشاورزي دانشگاه زنجاندانشگاهی واقع در

 

 83امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در سال اداره کل عملکرد 
ست محترم دانشگاه به لحاظ ضرورت ارائه خدمات شایسته در زمینه هاي آموزشی ، کمـک       اداره تحت نظر مستقیم ریا    این        

آموزشی ، مشاوره فرهنگی وفوق برنامه درجهت ارتقاي سطح علمی دانشجویان شـاهدوایثارگر بـا بهـره منـدي از امکانـات و                    
هی ،افتخار خدمتگزاري به سرمایه هاي گرانقدر اعتبارات منظورشده وهمکاري مدیران و اساتید معظم با اتکال به نیروي الیزال ال          

 .و صاحبان اصلی انقالب را پیدا نموده است
.  شاهدوایثارگر اسـت      آنچه در پیش روي دارید حاصل زحمات مستمر و بی شائبه مدیریت ، پرسنل و تشکل هاي دانشجویی                 

 .آنچه هست درنظرآید ، تا شاید مقبول افتد: که به امید آن
ò آموزشی  فعالیتهاي : 

v مورد16 تشکیل جلسه شوراي اساتید مشاور دانشکده هاي علوم، علوم انسانی، مهندسی وکشاورزي 

v  تشکیل کارگاه آموزشی مشترك مدیران، اساتید مشاور و مسئولین بنیاد شهید  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://zanjan.isna.ir
http://www.pdffactory.com


  دهمدهم شماره  شماره --نشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجاننشریه خبري فرهنگی دانشگاه زنجان                                                              خبريخبري  رویدادرویداد
  

 

 87

سطوح معدل نیمسال دوم  83- 82 دانشجویان 
شاهدوایثارگر

زیر10
3% 10_12

15%

ب االي  14
43%

12_14
39%

v تشکیل کالسهاي تقویتی دروس کامپیوتر )Windows –Internet- Word ( نفر 30متوسط هرکالسبا درهرترم 

v  نفر 57تشکیل کالسهاي گروههاي درسی براي دانشجویان متقاضی براي  

v پی گیري تقاضاي انتقالی و میهمانی دانشجویان شاهدوایثارگر  

v  تشکیل جلسات ستاد رسیدگی به اموردانشجویان شاهدوایثارگر  

v  جویان شاهدنفر از اساتید مشاورجهت ارائه خدمات مشاوره اي به دانش18 تنظیم قرارداد و صدور احکام 

v  انتخاب و معرفی تعدادي از دانشجویان ممتاز شاهدوایثارگر  

v انتخاب رتبه هاي اول تا سوم دانشجویان شاهدوایثارگر در سطح دانشکده ها  

v  پی گیري موارد و مشکالت آموزشی دانشجویان  

v برگزاري کالسهاي آمادگی ارشد براي تعدادي از دانشجویان  

v ر از دانشجویان در آزمون مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههاي امیرکبیر، علم و صنعت برگزیده شدن تعداد سه نف 

   
   
   
   
   

  
 
 
 
 

 : به تفکیک دانشکده 82-83لیست دانشجویان برتر شاهدو ایثارگر نیمسال اول و دوم سال 

ف
ردی

 

 دانشکده رتبه رشته نام ونام خانوادگی

ف
ردی

 

 انشکدهد رتبه رشته نام ونام خانوادگی

 مهندسی اول برق سمیه آقایاري 9 علوم انسانی اول جغرافیا فرزانه پاشایی 1
 مهندسی دوم برق مهدي صفائیان 10 علوم انسانی دوم تربیت بدنی سیدعباس سیدیان 2
 مهندسی سوم برق اسماعیل خان احمدلو 11 علوم انسانی سوم فلسفه وحکمت فرناز پاشایی 3
 علوم اول ریاضی یاسین مرادي 12 کشاورزي اول انیباغب افسر میرسراجی 6
 علوم دوم ریاضی زینب خدائی 13 کشاورزي دوم باغبانی سیده سمیه ابراهیمی 7

 علوم سوم ریاضی وحید عظیمی 14 کشاورزي سوم خاکشناسی منصور شایقی 8

 
 :               اسامی دانشجویان ممتاز شاهد دانشگاه 

 رشته دگینام ونام خانوا ردیف
 فیزیک مجید باقري 1
 فلسفه وحکمت لیال یارمحمدي 2

اسامی دانشجویان پذیرفته شـده درآزمـون مقطـع         
 :کارشناسی ارشد

 رشته قبولی ارشد نام ونام خانوادگی ردیف
 برق اسماعیل خان احمدلو 1
 برق مهدي صفائیان 2
 کامپیوتر اصغر قربانی 3
 
òمه  فعالیتهاي  فرهنگی و فوق برنا: 

سطوح مع دل نیمس ال اول   83-82 دانش جویان  
شاهدوایثارگر

12_14
42%

باالي 
14

35%

زیر10
7%

10_12
16%
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Ø  تشکیل بانک اطالعاتی کامل از میزان قابلیت ها و
تواناییهاي فرهنگی ، ورزشی و هنري دانشجویان 

 . تحت پوشش 

Ø    طراحی وساخت سایت اینترنتی شاهدوایثارگر به منظور
ارائه خـدمات بهینـه آموزشـی ،فرهنگـی و اطالعـاتی بـه              

 .دانشجویان تحت پوشش 

Ø     ، بـدمینتون ،  مشارکت دادن تیم هاي ورزشـی فوتسـال
پینگ پنگ ،کشتی ،شنا دانشـجویان بـراي نخسـتین بـار در        
جشنواره ورزشی شاهدوایثارگر  تهران وکسـب یـک مقـام          

 .دومی 

Ø   با سبک و سیاق جدید با همکـاري  » ایثار«انتشار نشریه
 .انجمن علمی دانشجویان شاهدوایثارگر 

Ø           انتخاب اعضاي جدید واحد دارالقرآن کریم و انتشـار
 .» ایثار«ه قرآنی ژه نام وی

Ø            برگزاري مسابقه کتابخـانی ازکتـاب تفسـیر نمونـه و 
 .اهداء جوایز به دو نفر از برندگان آن 

Ø      برگزاري گردهمایی مشترك دانشجویان شاهدوایثارگر 
با حضور مسئولین دانشگاه و بنیاد شهید وجانبازان و اساتید          

 .محترم مشاور 

Ø       قـدس بـه     برگزاري اردوي زیارتی و سیاحتی مشهد م
 .مدت هفت روز 

Ø           برگزاري اردوي علمی سیاحتی قم، اصفهان به مـدت 
 .سه روز 

Ø           برگزاري اردوي پیش دانشگاهی جهـت آشـنا کـردن 
دانشجویان جدیدالورود با قوانین ومجموعـه برنامـه هـاي           

 .دانشگاه وبازدید از غار 

Ø            برنامه بازدید دانشجویان از نمایشگاه کتـاب تهـران و
 .ته هاي مختلف خرید کتابهاي رش

Ø              خرید و توزیع بن کتاب بـه کلیـه دانشـجویان تحـت
 .پوشش با مساعدت ریاست محترم دانشگاه 

Ø  تشــکیل تــیم ورزشــی شــنا بــا ترکیــب دانشــجویان 
 .جدیدالورود 

Ø   تهیه و توزیع لوازم کمک درسی. 

Ø           صعود تیم کوهنوردي دانشـجویان تحـت پوشـش در
 .یکی از بزرگترین قله هاي البرز  

Ø به مـزدوجین ورتبـه هـاي اول تـا سـوم             ي هدایا اعطا 
دانشکده ها وپذیرفته شدگان درآزمـون مقطـع کارشناسـی          

 .ارشد

ò و فعالیتهاي دیگر : 
ایجاد رقابت سالم در زمینه آموزشی از طریق تشـویق             •

 .ترم به ترم

ایجاد رقابت سالم در زمینه آموزشی از طریق تشـویق            •
 . ارتقاء معدل به مناسبت

ت توجیهی فـردي و گروهـی  در محـل           تشکیل جلسا  •
 .اداره 

معرفی دانشجویان نمونه به بنیاد شهیدو امور ایثارگران          •
 .و اداره کل شاهدوایثارگر 

 .ارتباط مستمر با اساتید مشاور شاهد •

تشکیل جلسات رفع مشکالت مادي بـا دانشـجویان و           •
پرداخت مبالغی به عنوان قـرض الحسـته درجهـت مرتفـع            

 .اننمودن  مشکالت آن

 جلسه شوراي رسیدگی به مـوارد خـاص و         شرکت در  •
 .دفاع از حقوق دانشجویان تحت پوشش

 .پاسخگویی به مکاتبات روزمره داخلی و بیرونی •

مشــارکت در برگــزاري یــادواره شــهداي دانشــجوي  •
 .دانشگاه زنجان 

مشارکت در برگزاري یادواره شهداي دانشجویان استان  •
 . زنجان  

 بـه بنیـاد شـهید و امـور          ارائه گزارش هـاي مختلـف      •
 .ایثارگران و اداره کل شاهدوایثارگر

 .تشکیل و تجهیز  تیمهاي  ورزشی  •

اجراي آئین نامه تسهیالت آموزشی ویـژه دانشـجویان          •
 .شاهدوایثارگر و ارائه تسهیالت درحد توان و طبق ضوابط 

 .تجهیز و تکمیل سایت رایانه اي اداره •

 .حت پوشش ارتباط با خانواده هاي دانشجویان ت •
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 83عملکرد نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در سال 
 

 فعالیتهاي واحد فرهنگی نهاد
 .تهیه بیوگرافی و تراکت هاي تبلیغاتی براي شخصیتها و مناسبتها . 1
 .اندیشهو دیگر بزرگان ) ع(از سخنان معصومین» کالم برتر«تهیه و نصب تبلیغات هفته تحت عنوان  . 2
 . در نمازخانه هاي داخل دانشگاه و خوابگاههاي شهري و مسجد دانشگاهبرگزاري نمازهاي جماعت . 3
  نفر از دانشجویان همراه بـا برنامـه هـاي متنـوع، سـخنرانی،                80 سیاحتی مشهد مقدس با حضور       -برگزاري اردوي زیارتی   . 4

و مرکـز توانبخشـی   ) ع(مسابقه، پرسش و پاسخ با انتشار ویژه نامه وصال والیت و بازدید از شیرخوارگاه حضرت علـی اصـغر              
 .کودکان کم توان ذهنی

 . و ارائه خدمات به دانشجویان83ایجاد غرفه استقبال از دانشجویان جدیدالورود در مهرماه  . 5
 .برگزاري اردوهاي بازدید از مراکز علمی، مذهبی و تاریخی استان براي دانشجویان . 6
عت و کارکنان دانشگاه از جمله یادبود شهداي هویزه، معـارفی    تهیه مطالب مناسب برخی ایام و مناسبتها و ارائه به ائمه جما            . 7

 …از عرفه و 
 . عنوان کتاب در موضوعات مختلف1190تجهیز برخی نمازخانه ها و کتابخانه نهاد با  . 8
 . در دانشکده فنیCDفعال نمودن نوارخانه و بانک  . 9
 .ر ویژه برنامه دانشگاههادانشگاه به رادیو معارف قم جهت پخش د» گزارشهاي معارفی«تهیه و ارسال  . 10
 .با همکاري تشکلهاي دانشجویی دانشگاههاي زنجان)  آبان13(ي دانشجویی روز مبارزه با استکبار  تهیه و ارائه بیانیه . 11
 .پیگیري امور مربوط به مسجد دانشگاه . 12
 . در مجتمع خوابگاهی برادران))پیرامون مدیریت زمان و انتظار((برگزاري سخنرانی  . 13
 .ت پرسش و پاسخ در مجتمع خوابگاهی و امامزاده سید ابراهیم زنجان براي دانشجویانبرگزاري جلسا . 14
 .سیر دعاهاي صحیفه سجادیه در ماه مبارك رمضانفبرگزاري جلسات ت . 15
 
برگزاري جشنواره نهج البالغه بـا همکـاري امـور          . 16

فرهنگی، بسیج، دانشجویی و جهاد دانشگاهی در دانشگاه و      
 .براي شرکت در مرحله دوماعالم اسامی برگزیدگان 

ثبت نام و پیگیري امور مربوط بـه جشـن ازدواج            . 17
 .دانشجویی در دانشگاههاي استان

و توزیـع در   ) عیـد غـدیر خـم     (انتشار ویژه نامـه      . 18
ایستگاه جشن غدیر هیات داعیان کمیل و هیات رزمنـدگان          

 .اسالم زنجان در روز عید غدیر
انتشار ویـژه نامـه پرسشـگري حـاوي مقـاالت و             . 19

مصــاحبه هــاي متعــدد بــا مســئولین دانشــگاه، اســاتید و  
 .دانشجویان

سـیاحتی قـم، جمکـران،      -برگزاري اردوي زیارتی   . 20
در ) ره(و امـام خمینـی  ) ره(حرم حضرت عبدالعطیم حسنی 

ایام مبارك عید غدیر همراه بـا انتشـار ویـژه نامـه اردوي              
 .جمکران-زیارتی فرهنگی قم

 مجموعـه   حمایت از فعالیتهاي فرهنگی تشـکلها و       . 21
 :هاي دانشگاهی از قبیل 

و نمایشـگاههاي   برپایی مراسم و برگـزاري      حمایت از    •
 :مختلف 

بزرگداشت مرحوم حسـین منـزوي شـاعر و نویسـنده            . 1
 )جمعیت اسالمی(معاصر زنجان
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 )بسیج(گرامیداشت سالروز حماسه آزادسازي خرمشهر . 2
 )بسیج(برگزاري سخنرانی آقاي دکتر مظفرپور . 3
 )انجمن علمی زمین شناسی(لیفوس برگزاري نمایشگاه  . 4
 :تفریحی-حمایت از اردوها و بازدیدهاي فرهنگی •
 .اردوي کارکنان به قم و جمکران . 1
 اردوي شوراي صنفی به گیالن . 2
بازدید گروه نقشه بـرداري از سـازمان نقشـه بـرداري             . 3

 کشور
 امور ایثارگران در برگزاري اردوي مشهد . 4
 اردوي گروه ریاضی به کتله خور . 5
  فیزیک داخل استانیاردوي گروه . 6
 .اردوي انجمن علمی حکمت به گیالن . 7
 :حمایت از نشریات دانشجویی •
 گروه جغرافیا-هسته علمی بسیج: سفیر  . 1
 به مناسبت یادواره شهداي دانشگاه ))سرّ نی((ویژه نامه    . 2
 )بسیج دانشجویی(
آواي توسعه ، انجمن علمی گـروه تـرویج و آمـوزش             . 3

 کشاورزي
 فعالیتهاي کانونهاي نهاد . 22
 )ثقلین(کانون قرآن و عترت •
برگزاري مسابقه آیات علم در قـرآن همـراه بـا اهـداء              . 1

 .جوایز به برگزیدگان
 قرآن در   دري کالسهاي آموزش روخوانی و تجوی     برگزا . 2

 .ماه مبارك رمضان در خوابگاه خواهران و برادران
 روز تحــت عنــوان 240انجــام طــرح خــتم قــرآن در  . 3

 نفر از دانشـجویان و      480با شرکت   ) 2 ())کاروان انتظار ((
 . ماه8ختم قرآن از سوي هر نفر در 

 )ع(کانون نماز و مناسبتهاي امام علی  •
همکاري در برگزاري برنامه هاي ماه مبارك رمضـان و           . 1

 .لیالی قدر
ي کمیل و توسل در خوابگاههاي        برگزاري مراسم ادعیه   . 2

 .خواهران در هر هفته

بـراي  فعالیت در نمازخانـه خوابگاههـاي دانشـجویان          . 3
 .برگزاري بهتر نمازهاي جماعت

همکاري در اجراي طرح استقبال از ماه مبارك رمضـان      . 4
و اجراي دعاي افتتاح در اولین شب ماه رمضان و برگزاري       

 .مراسم وداع با ماه مبارك رمضان همراه با صرف افطار
برگزاري دیدار از سالمندان در خانه سالمندان بهزیستی         . 5

 .یر روابط عمومی دانشگاهبا حضور مسئول نهاد و مد
 بـه مناسـبت اردوي      ))وصال والیت ((انتشار ویژه نامه     . 6

 .زیارتی فرهنگی مشهد مقدس
 کانون اقبال •
 .برگزاري شب شعر خلوت انس . 1
 .برگزاري جلسه بزرگداشت یاد دکتر زرین کوب . 2
 .انتشار نشریه اقبال . 3
 کانون اندیشه •
 .ابرگزاري سخنرانی دکتر سرامی با موضوع موال و موالن . 1
جنبش تولید علم، ضرورتها    ((برگزاري سخنرانی علمی     . 2

 ، توسط آقاي دکتر عیوضی))و آسیبها
 
 :کانون فرهنگی اجتماعی شهید باهنر  •
برگزاري کارگاه آموزشی اختالف نسلهاي اول و دوم با         . 1

 .نسل سوم انقالب
 ) مورد2(برگزاري دیدار با خانواده شهدا . 2
ع مقـدس در    برنامه فرهنگـی دیـدار از جانبـازان دفـا          . 3

 .بیمارستان ارتش با حضور مسئولین نهاد
برگزاري مسابقه کتابخوانی نظارت اجتمـاعی از کتـاب       . 4

 در بین دانشجویان و اهداء هزینه بلیط رفت         ))راه اصالح ((
 نفـر از برگزیـدگان و جـوایز        5 و برگشت مشهد مقدس به    

 . نفر دیگر10 به سنفی
سـجد  برگزاري زیارت عاشورا به صورت هفتگـی در م        . 5

 دانشگاه
 انتشار نشریه راه صبح . 6

 عملکرد واحد خواهران
 همکاري در انجام طرح ختم قرآن . 1
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 )مشاوره(مراسم زیارت و سخنرانی . 2
 )ع(جشن میالد امام رضا . 3
 پخش و نقد فیلم . 4
 گرامیداشت  اعیاد مذهبی . 5

 
همزمان با حلول ماه مبارك رمضان اجراي طـرح خـتم            -

ایـن طـرح    بـراي برگـزاري     .  روز آغاز شـد    240قرآن در   
، قرآن بصورت نـیم حزبـی        هایی تهیه شد که در آن       دفترچه

در جدولهایی تقسیم بندي شده بود که در میـان ثبـت نـام              
 مـاه  15دانشجویان بصورت همزمان از  . کنندگان توزیع شد  

مبارك رمضان قرائت قرآن را آغاز کردند کـه ایـن برنامـه        
 .همچنان ادامه دارد

رنامه زیارتی و همچنـین      ب 4در طول ماه مبارك رمضان       -
سخنرانی و گفتگو پیرامون موضوعات مهدویت و همچنـین       

در این سلسله برنامه ها دانشـجویان در     . ازدواج برگزار شد  
 شب بصورت همزمـان در محـل امـامزاده سـید            9ساعت  
زنجان حاضر می شـدند و پـس از زیـارت در            ) ع(ابراهیم

آقـاي  حـاج   . یکی از شبستانهاي امازاده جمع مـی شـدند        
حیدري روحانی مـدعو نهـاد بـراي مـاه مبـارك پـس از               
ســخنرانی بــه بحــث و بررســی مســائل دانشــجویان مــی 

 .پرداختند

مراسم جشنی در نمازخانه ) ع(در میالد مبارك امام رضا  -
مجتمع خوابگاهی خواهران برگزار شد که دانشجویان پـس         

 .از مداحی و قرائت دعاي آل یس پذیرایی شدند
  ج فرهنگ انتظار در میـان دانشـجویان،       در راستاي تروی   -

واحد خواهران نهاد در طول تـرم گذشـته بـا پخـش فـیلم        
منجی و نقد آن توسط دکتر جاللـی رئـیس انجمـن ادب و     

 با نقـد و بررسـی مهنـدس         ))ترمیناتور((هنر مشهد و فیلم     
سازي دانشجویان با بحـث تحریـف    خرم نژاد سعی در آگاه    

 .یاي غرب نموده استنجات بخش و منجی بشریت در دن
در اعیاد مذهبی بسته هاي شکالت بهمراه یک حدیث یا     -

آیه در اتاقهاي خوابگاه بهمراه متن هاي مربوط به مناسـبت           
 .توزیع می شود) A4(آنزمان 
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