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  1385پیام ریاست دانشگاه به مناسبت آغاز سال 
  

آور نیکی است و هر آن روز که افقـی نـو پـیش چـشم آدمیـان                    دگرگونی است، هر آن روز که پیام      هر آن روز که سرآغاز           
 و یاران ایشان قرین گـشته  )الـسالم  علیه(م حسین روز با اربعین شهادت ساالر شهیدان حضرت اماطلیعه نو. گسترد، نوروز است   می

  .الحال نزدیکتر شوند انگیزتر و دلهای مشتاق به احسن های سرخ، دل تا بهار طبیعت با الله
آوردهای   به دست و   ،اهداف مورد نظر خود دست یافت      اکثر   سر گذاشتیم که دانشگاه زنجان به        را در حالی پشت    1384     سال  

برخورداری ) الف: نام برد که مهمترین آنها عبارتند از      آنها در قالب عملکرد دانشگاه      از  این نشریه سعی شده     که در    رسیدمهمی  
 دانشگاه زنجان در سی و سومین سال تأسیس خود توانـست بعـد از مـدتها تـالش                   :هیأت ممیزه و هیأت امنای مستقل     امتیاز  از  

های جدید، گسترش تحـصیالت تکمیلـی و از همـه             ایجاد دوره ) ب .شود صاحب هیأت ممیزه و هیأت امنای مستقل         ،همکاران
های   کسب مقام پنجم در میان دانشگاه     ) ج .های معتبر خارجی    های مشترک با دانشگاه     نامه جهت برگزاری دوره     مهمتر انعقاد تفاهم  
  .ISIارایه مقاالت کشور درخصوص 

به سازی اورانیوم      ایرانی در اقدامی غرورآفرین موفق شدند با غنی        دانشمندان جوان کنیم که      را در حالی آغاز می     1385     سال  
ایـن  . ای ثبـت کننـد      دارای دانش سوخت هسته   جزو یکی از کشورهای     و نام ایران را     ای دست یابند      چرخه کامل سوخت هسته   

  . دهد شور میاتفاق مبارک و همزمانی آن با شروع سال جدید، نوید سالی همراه با موفقیت و سرافرازی را برای ک
تقارن این  . نام نهاده است»»در امور آموزشی، پژوهشی و اداریدر امور آموزشی، پژوهشی و اداریوری وری   سال بهرهسال بهره««  به نامدر عرصه فعالیت   شورای دانشگاه سال جدید را           

 تـالش و کوشـش جهـت        توسط مقام معظم رهبری   توسط مقام معظم رهبری   » » پیامبر اعظم پیامبر اعظم ««جمهوری اسالمی ایران به نام       امر با نامگذاری سال جدید در کشور      
وری   دانیم کـه بهـره      می. وری همراه با معنویت را در دانشگاه در پی خواهد داشت             بهره درنتیجهبهینه از منابع دانشگاه و      استفاده  

وری بهبود وضـع موجـود و         ن گفت که هدف از بهره     اتو   ساده می  طور  به اما   ،میزان استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید        یعنی  
 »»حالحالالالحول حالنا الی احسن حول حالنا الی احسن ««وری را همان  توان بهره با نگاهی به دعای آغاز سال جدید می. اشدب سوی پیشرفت و توسعه می حرکت به
گـذاری   توان گفـت کـه امـسال هـدف     با توجه به تعریف فوق و با توجه به پیشرفت دانشگاه در سالهای گذشته می              . معنی نمود 

رسـیدن بـه    برای  نتیجه   در .های کشور است    میان دانشگاه ته در   دانشگاه، شتاب در روند فوق و رسیدن به مکانی درخور و شایس           
 دانـشگاه  ،در سـال جدیـد   تـا  تک اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان عزیز باید تالش و کوشش نمایند    این هدف، تک  

ان نمـودن   همچنین آسـ   ایجاد رفاه دانشجویی و       باال بردن کیفیت آموزشی،     با های پژوهشی و تحقیقات علمی      در زمینه را  زنجان  
  .کنندسرآمد و نمونه اداری و نظم و انضباط در کارها  روال
 اعم از اعضای محترم هیأت علمی، کارکنـان محتـرم و            ،سال نو را به خانواده بزرگ دانشگاه زنجان       فرصت را مغتنم شمرده          

 سـالمت و موفقیـت آرزومنـدم و         و از خداوند متعال برای همه سالی همراه بـا         کنم    میدانشجویان عزیز تبریک و تهنیت عرض       
سیرت و صورت نبوی را در اعمـال و رفتـار خـود اتخـاذ               نامیده شده بتوانیم    » پیامبر اعظم «در سالی که به نام مبارک       امیدوارم  

  .نماییم و به رستگاری دنیا و آخرت نایل شویم
  زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست       هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

  ...نه پیوسته بجاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یادصح
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  دفتر ریاست و روابط عمومی
  

  :مقدمه
شـوند کـه یکـی از         افزارهای فناوری و ابزارهای اصلی فرآیند توسعه محـسوب مـی                 امروزه نظامهای مدیریتی به عنوان نرم     

ارد، نظام مدیریت ارتباطات در سازمانهاست که روابط عمـومی          وری و اثربخشی د     نظامهای مدیریتی پویا که نقش مهمی در بهره       
  .باشد متولی و مسئول آن می

رسانی و تنویر افکار عمومی را برعهده خواهد گرفت و            مندی مناسب برخوردار باشد جریان اطالع       اگر روابط عمومی از نظام         
بـر همـین اسـاس روابـط        . از هر سیاستی عمل خواهد کرد     تر    اگر افکار عمومی حامی و پشتیبان فعالیت یک سازمان باشد قوی          

ریزی شده و سـنجیده بـرای          آگاهانه و برنامه   می عبارت است از تالشها و اقدامهای      روابط عمو : اند  عمومی را چنین تعریف کرده    
   .های مورد نظر آن  سازمان و گروهاستقرار و کسب تفاهم متقابل بین یک

، پژوهشگران و نویسندگان نامدار بر سـر تعیـین عناصـر مـاهوی و               اساتیدداری که میان      امنه     چالشهای علمی و گفتگوهای د    
. وظایف بنیادین روابط عمومی دربرگرفته، گویای آن است که برای به ثمر نشستن این نهال هنوز راهی طوالنی در پـیش داریـم                  

تأثیر از این جهش شتابناک و   زیرا از سویی کشور ما نیز بیدن این راه ناگزیر از پیمودن آن هستیماما به رغم طوالنی و دشوار بو
هـای ارتباطـات انـسانی و ازجملـه روابـط عمـومی، ضـرورت                 گامهای بلند نیست و از سوی دیگر توجه ویژه به تمام چهـره            

  .انکارناپذیر توسعه و تمدنی است که اینک سرلوحه اهداف کشور است
 اما پویایی قابل ستایشی که  را پشت سر نگذاشته است،و معنای کنونی آن عمر چندانی     روابط عمومی در کشور ما به مفهوم   

هـا و      از خود نشان داده قادر است افکار عمومی را در کنـار خـود و پـشتوانه برنامـه                    پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی    پس از 
  .سیاستها قرار دهد

ـ       از آنجا که روابط عمومی وظیفه مهندسی افکار عموم      ده در حیـات و  ی را برعهده دارد بنابراین نقش راهبردی و تعیـین کنن
 چگونگی فضای تعامل سازمان و      ، هم ، تحوالت فناوری ارتباطات و اطالعات     در عصر اطالعات،  . بالندگی سازمانها برعهده دارد   

 مخاطبـان را در حـال       ، و هم  گیری و هدایت افکار عمومی را دچار تغییرات ماهوی کرده است            مخاطبان و درنتیجه شرایط شکل    
  .دگرگونی و تغییر فراروی سازمانها قرار داده است

. آن به دگرگونی شدید وابسته شده اسـت       » هستی«روابط عمومی تغییری کرده باشد،      » چیستی«     در چنین شرایطی بدون آنکه      
 را با تعـداد  هاامروز دیگر روابط عمومی. ا نداردکنند؟ قطعاً پاسخ گذشته ر  چه میهاتر این سؤال که روابط عمومی      به عبارتی ساده  
 ارزیابی  ، و امثال آنها   شود های تلویزیونی پخش می     کنند یا زمان تیزرها و فیلمهایی که از شبکه           درج می  های  نشریهمطالبی که در    

ومی را با تعداد و حجـم       امروز روابط عم  . استارزیابی   عامل اصلی    ،کنند، بلکه میزان تعامل یک روابط عمومی با مخاطبان          نمی
. گرا بودن آن مالک است      ، بلکه چگونگی فعالیت و نتیجه     کنند  اند، ارزیابی نمی    ها درج و به آنها پاسخ گفته        در رسانه که  سؤاالتی  

  .شود گیرد، به آن پاسخ گفته می به عبارتی دیگر قبل از آن که سؤالی در ذهن مخاطب در مورد سازمان شکل
پژوهش و تحقیقات   و  رد اصلی دانشگاه که همانا آموزش و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز جامعه از یک سو                      باتوجه به کارک  

درجهت تنویر افکار عمـومی     نیز  باشد، روابط عمومی دانشگاه زنجان        میاز سوی دیگر    علمی درجهت توسعه و پیشرفت کشور       
 سال گذشته عملکـرد دانـشگاه زنجـان در    3امسال نیز همچون . مایدن نامه عملکرد دانشگاه زنجان می هرساله اقدام به چاپ ویژه    
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امید است بـا توجـه بـه        .  به تفکیک واحدهای مختلف در پیش روی شما و داوری افکار عمومی قرارداده شده است               1384سال  
  . است، موفق باشیمنکات گفته شده بتوانیم درجهت اهداف اصلی روابط عمومی که همان ایجاد ارتباط و پاسخ به افکار عمومی

  
  

  1384عملکرد دفتر ریاست در سال 
  

  

  دعوت از مدیران و مسئولین کشوری و استانی: الف 
وصاحب نظران صنعت بـرق از داخـل         اساتید دعوت از  -

 در زمان برگـزاری سـیزدهمین کنفـرانس         وخارج از کشور  
  .ماه مهندسی برق ایران در اردیبهشت

 پژوهشی و معاونـت     دعوت از آقای دکتر کبکانیان معاون      -
  . تحقیقات و فناوری،فناوری وزارت علوم

  .ظریفیان جهت بزرگداشت روز معلمدعوت از آقای دکتر -
دعوت از آقای دکتر فتحی رییس سازمان پژوهشی علمی          -

 .و صنعتی کشور

 و  دعوت از آقای دکتر کاردان جهت شـرکت در جلـسه           -
  .گاه در دانشی مجازیها دورهاندازی  مشاورت ایشان در راه

دعوت از استاندار محترم جهت شرکت در مراسـم هفتـه            -
  .پژوهش

دعوت از فرمانده محترم سپاه جهت افتتاح پایگاه مقاومت     -
  .بسیج کارکنان دانشگاه زنجان

جهت شرکت در مراسم روز     از مدیران کل استان     دعوت   -
  . در دانشگاهدرختکاری

دعوت از مدیر کل اداره تعاون و اعضای شرکت تعاونی           -
  .ن جهت رفع مشکل مسکن کارکنانمسک

  .بسیج اساتید استانلین دعوت از مسئو -
 خیر معروف شـهر    (حاج آقای نجفی  نمایندگان  دعوت از    -

 شـرکت در    دکتر وفا ودکتر بابایی جهـت        ،آقایان )زنجان
 جهت ساخت یک باب خوابگـاه      نامه  توافقجلسه و امضای    

  . نفر300 زنجان باظرفیت در دانشگاهخواهران 
  ها تتاحیهاف: ب

  .دانشگاه  با حضور فرمانده سپاه بسیج کارکنان مقاومت پایگاه
هفته پژوهش با حضور اسـتاندار و اعـضای شـورای            -

  .دانشگاه
  .مسابقات ورزشی کارکنان دانشگاه -

  .سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران -
  ،اهداء لوح و هدیه تقدیر و تشکر: ج
دکتر نظـامی   تودیع آقای دکتر رشتچی  و معارفه آقای          -

  .زاده به عنوان رییس دانشکده مهندسی
تودیع آقای مهنـدس عظیمـی ومعارفـه آقـای دکتـر             -

  .نوروزی به عنوان مدیر آموزش
تودیع آقای دکتر جاللیان و معارفه آقـای دکترفرجـی           -

  .به عنوان رییس دانشکده علوم انسانی
تودیع آقای دکتر شکاری و معارفه آقـای دکتـر حـق             -

  .ییس پژوهشکده بیوتکنولوژینظری به عنوان ر
تودیع آقای دکتر عساکره و معرفی آقای ابوالفضلی به          -

  .ی نیمه حضوریها عنوان مدیر دوره
 .هشت نفر از کارکنان بازنشسته تودیعتقدیر و  -

 باقری   خلیل  رحمانی و معارفه آقای     علی  تودیع آقای  -
 .به عنوان مسئول کارپردازی

ی مهنـدس سـعید      آقـا  -آقای دکتر معماریان  تقدیر از    -
بلغـین در مـاه      دو نفـر از م     -آزاداحمد   آقای دکتر  -عباسی
 .در دانشگاه همکاران یافرزندان کارکنان  قبولی-رمضان مبارک

ارسال پیام تبریک سال نو به همراه هدیـه بـرای کلیـه              -
   .اعضاء هیات علمی و کارکنان رسمی، پیمانی و شرکتی

  
ــزی دفتــر ریاســت د : د ر خــصوص همــاهنگی و برنامــه ری

  بـا حـضور ریاسـت دانـشگاه     ی کـه در طـی سـال     های  جلسه
  :برگزار شده عبارتند از 

 هـا    و روسای دانـشکده    ها معاونت های  جلسههماهنگی تمام   -
  .با دیگر واحدها بخصوص با رییس دانشگاه

 و بررسـی    هـا    بازدیـد ازخوابگـاه    های  جلسهبرگزاری   -
  .با حضور رئیس دانشگاه  مورد15مشکالت دانشجویان 
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برگزاری جلسه بـا حـضور اعـضای شـورای صـنفی             -
   . مورد3 مرکزی 

برگزاری جلسه بـا حـضور اعـضای شـورای صـنفی             -
  . مورد2کشاورزی دانشکده 

برگزاری جلسه بـا حـضور اعـضای شـورای صـنفی             -
  . مورد1علوم انسانی دانشکده 

  . مورد1جلسه به مناسبت جشن ازدواج دانشجویی  -
در خـصوص رفـع     جلسه با حضور دانشجویان شبانه       -

 . مورد1مشکل آنها 

  . مورد2انجمن علمی دانشجویان جلسه با  -
  . مورد1به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه  جلسه -
 آغـاز   هـای    ریزی ویژه برنامـه    برنامه جلسه به مناسبت   -

  . مورد2سال تحصیلی 
  . جلسه32تشکیل هیات رئیسه  -
  . جلسه9شورای دانشگاه تشکیل  -
  .)شورای مدیران ( جلسه2 رانبا مدیشورای دانشگاه  -
  . جلسه2فوق العاده شورای دانشگاه   -
  . مورد7شورای کارکنان  -
  . مورد9شورای فرهنگی  -
  . مورد1شورای فرهنگی با حضور مسئولین استان   -
  . مورد3شورای فرهنگ عمومی  -
  . مورد10 اعضای هیات علمی شورای جذب -
  . مورد8شورای انفورماتیک  -
  . مورد7شورای تحصیالت تکمیلی  -
  . مورد7شورای استعدادهای درخشان  -
 .جلسه 37هیات نظارت  تشکیل  -

  . مورد3ستاد ایثارگران  -
  . مورد1کمیته ارزی  -
  . مورد2شورای گروه برق  -
  . مورد2شورای مرکز رشد  -
  . مورد4 ی عمرانی و شرکت کاراکتر هاطرح -
  .مورد2کمیته عمرانی -
  . مورد1جلسه با حضور نماینده دفتر رهبری  -

  . مورد1 تربیت بدنی شورای -
  . مورد2گزینش استاد  -
  . مورد3تخصیص فضا  -
  . مورد2  هر کدامها بازدید از دانشکده -
  . مورد2بازدید از مرکز رشد  -
  . مورد1 ها جلسه در خصوص تجهیزات دانشکده -
  . مورد2انجمن ورزشی کارکنان  -
  .مورد3کمیته تجدید نظر  -
  . مورد1جلسه در خصوص مزرعه آموزشی  -
  . مورد2بندی مشاغل طرح طبقه  -
  . مورد2جلسه خیرین  -
  . مورد4  جمعاً مورد1 هر کدام ها شورای دانشکده -
  . مورد1کمیته تخصصی دانشکده فنی و مهندسی  -
  . مورد2  و ارزیابی شورای نظارت -
  . مورد1شورای آموزشی  -
جلسه با حضور اعضای شرکت کاراکتر در خـصوص          -

  .مورد1گرمایش کتابخانه مرکزی 
 بـا حـضور     هـا   وص سـاخت خوابگـاه    جلسه در خص   -

ــدگان  ــی نماین ــا نجف ــاج آق ــهر ح ــرین ش ــی از خی                  یک
  . مورد2 زنجان

 ی  هـا   ی مختلف در خصوص تخفیف شـهریه      ها  جلسه -
  . شبانهدانشجویان

  .مورد1ها دانشگاه در  دولت  ساله5برنامه درجلسه شرکت -
ــراری - ــاط  برق ــسئولینبا  ارتب ــتانی  م ــشوری  و  اس            ک
 .طور مداوم به

و  هـا   برقراری ارتباط با مـدیران و روسـای دانـشکده          -
   . مورد7تشکیل جلسه هیات رئیسه در دانشکده ها 

 مراسـم    و هـا   جلـسه  ارسال دعوت نامـه بـرای     تهیه و    -
  ....، جشنها و شورای دانشگاه،تلف از جمله هیات رئیسهخم
  .ارسال فاکس به داخل و خارج از کشور -
ی ارسال شده به دفتـر از داخـل         ها  هپیگیری مداوم نام   -

  .دانشگاه یا خارج از استان
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 از جمله هیأت    ی مختلف ها  صورتجلسهو ارسال   تنظیم   -
  .رییسه و شورای دانشگاه

 ،پاسخگویی به اربـاب رجـوع از جملـه دانـشجویان           -
  ....  وکارکنان

ی مختلف در خصوص برگزاری     هاایجاد ارتباط با بخش    -
 و همـاهنگی جهـت      2 و 1 ی کنفرانس هادرسالن هایی  جلسه

 .پذیرایی از میهمانان

ــرای 2 و 1ســرویس دهــی در ســالنهای کنفــرانس  -  ب
ــسه ــاونین  جل ــدعوین هــای مع ــداد م ــواقعی کــه تع                 در م

  .باشند میزیاد 
 کنفـرانس در طـول هفتـه جهـت          یهاآماده بودن سالن   -

  .مختلفبرگزاری مراسم 
گـزاری  پیگیری مداوم و ارسال نامه وفاکس جهـت بر         -

در تهران برگزار می شـود از جملـه هیـات           ی که   های  جلسه
  . ... و هیات ممیزه،امنا

ـ  مراجعه کننده بـه روا     راهنمایی افراد  -   ط عمـومی یـا     ب
  .دفتر ریاست

  . دفتر مرکزی تهرانیها رسیدگی به برنامه -
انتخاب نماینـده کارکنـان      درخصوصجلسه  برگزاری   -

  .شرکتی حوزه ریاست
  :ازاستان رییس دانشگاه های خارج  جلسه: ه

  .جلسه هیات امنا -
  .جلسه هیات ممیزه -
شرکت در جلـسه دانـشگاه بـین المللـی قـزوین در              -

  .خصوص تحقیق وتفحص مجلس
شرکت در کمیسیون هیات امنادر خصوص گردهمایی        -

  .ها روسای دانشگاه
 و مراکز پژوهشی    ها  نشست روسای دانشگاه  شرکت در    -

  .کشور در تهران
ی مختلـف   هابا معاونین وزیر در بخش    ی متعدد   هامالقات -

ــشجویی ــشی،دان ــالی  درخــصوص ، پژوه             آموزشــی و م
  .مشکالترفع 

لمی و صـنعتی    عی  هاشرکت در جلسه سازمان پژوهش     -
 و مراکـز    هـا   ایران در خصوص تحـول مـدیریت دانـشگاه        

  .پژوهشی و فناوری
  :های داخل استان رییس دانشگاه  جلسه: و
  ای اداری و برنامـه ریـزی      شـور  یهـا   درجلـسه  شرکت -

  .استان
  .شورای تامین استانی ها شرکت در جلسه -
 .ی دیوان محاسباتها شرکت در جلسه -

  

  
  1384گزارش عملکرد دفتر روابط عمومی در سال 

  
روابط عمومی و دفتر ریاست دانشگاه امانتی است        اداره   -

  .که همواره در حفظ و ارتقا کیفی آن باید تالش کرد
 سعی شده تا با معرفـی دانـشگاه بـا همـه             در این اداره   -

تواناییها و ارزشهایش به مردم، اهـداف مـدیریت دانـشگاه           
 . محقق گردد

  واحد انتشارات و ارتباطات) الف
  : انتشار هفت شماره نشریه رویداد-1

عملکـرد  «نامه نشریه رویداد تحـت عنـوان          انتشار ویژه  
ه عملکرد  نام  که در این ویژه   » 1383دانشگاه زنجان در سال     

  .واحدهای مختلف دانشگاه به تفکیک به چاپ رسیده بود
نامه نشریه رویداد به مناسـبت برگـزاری          شار سه ویژه  تان 

هـا    نامه  سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران که این ویژه       
ــه و در    ــورت روزان ــه ص ــرانس 3ب ــزاری کنف               روز برگ

 .منتشر گردید
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رویداد بـه مناسـبت آغـاز سـال         نامه نشریه     انتشار ویژه  

ها، معاونتها و     تحصیلی که در آن به معرفی تمامی دانشکده       
نامـه    در  این ویـژه    .واحدها ی مختلف دانشگاه پرداخته شد     

 به تمامی سؤاالت دانشجویان ورودی جدید در        شد تا سعی  
 ..مورد دانشگاه زنجان پاسخ داده شود

 آن اخبـار    انتشار نشریه رویداد شماره دوازدهم کـه در        
               آمـوزان ممتـاز     دانشگاه زنجـان بـه همـراه عکـس دانـش          

ــال تحــصیلی  ــه چــاپ  83-84س ــاران ب ــدان همک               فرزن
 .رسیده بود

عملکـرد  (انتشار ویژه نامه نشریه رویداد تحت عنـوان           
ــال   ــان در س ــشگاه زنج ــه )1384دان ــانک ــور هم ــه ط     ک

انشگاه به تفکیک به    د مختلف  مستحضرید عملکرد واحدهای  
 .چاپ رسید

  .به مطبوعات جهت چاپ آن ارسال  تهیه اخبار دانشگاه و-2
های خبری با مسئولین دانشگاه جهـت    برگزاری مصاحبه  -3

  .آگاهی افکار عمومی
ــزاری   -4 ــبت برگ ــه مناس ــری ب ــرانس خب ــزاری کنف  برگ

ماه  سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران که در اردیبهشت
  .نشگاه زنجان برگزار گردید در دا1384

  برگزاری کنفرانس خبری به مناسبت برگـزاری همـایش       -5
               برگــزار 85الکترونیکــی کــه در خردادمــاه    یــادگیری
  .خواهد شد

سازی میز خبر با تجهیزاتی از قبیـل کـامپیوتر کـه         آماده -6
کـه خبرنگـاران    ... متصل به اینترنت بـود، فکـس، تلفـن و         

در کنفرانس در اسرع وقت اخبار و اطالعات        شرکت کننده   
  .کردند را به دفاتر خود ارسال می

های اختصاصی با مسئولین مختلف دانشگاه بـه           مصاحبه -7
  .مناسبتهای مختلف

کنندگان داخلی و خارجی سیزدهمین        مصاحبه با شرکت   -8
کنفرانس مهندسی برق ایـران کـه بـه دو زبـان فارسـی و               

  .نفرانس به چاپ رسیدنامه ک انگلیسی در ویژه
 محلی و صـدا و      های  نشریه ارتباط مستمر و صمیمانه با       -9

در جهت انعکاس   ) شبکه اشراق (سیمای مرکز استان زنجان     
 . اخبار و فعالیتهای دانشگاه زنجان

  

  واحد تبلیغات، تشریفات و سمعی و بصری) ب
 برنامـه در سـالنهای آمفـی     270 بیش از    1384     در سال   

زار شده است و روابط عمـومی افتخـار دارد کـه            تئاتر برگ 
           هـا    دهـی مطلـوبی در اجـرای برنامـه         همکاری و سـرویس   

  .داشته است
در مقـاطع  "مـوزان  آ ظور آشـنایی دانـش       همچنین به من  
 ایـن   ین با دانشگاه همانند سـالهای پیـش       "مختلف تحصیلی 

در  اییبسزریزی و به انجام رسیده است که تأثیر           مهم برنامه 
تشویق ایشان بـرای ادامـه تحـصیل داشـته اسـت و البتـه               

ها و موزه دانشگاه نیـز همکـاری بـسیار            مجموعه دانشکده 
  .اند  آوردهبعملمناسبی 

  

  
  :های یاد شده است انگر کمی برنامهجدول زیر نمای
نام یا عنوان 
برگزارکننده 

  مراسم

  اداره 
  روابط عمومی

انجمنهای علمی دانشجویی، 
ی دانشجویی، کانونهای تشکلها
   فرهنگی و هنری-ادبی

کنفرانس علمی و 
  آموزشی و اداری

  بازدید   ها نمایشگاه  آزمونها
  دانش آموزان

   بازدید35  نمایشگاه15   آزمون1  20  238  10  تعداد مراسم
روزهای 
  اختصاصی

   روز35   روز 105   روز3  35   روز238  30
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جـه بـه همزمـانی      که بـا تو   بینیم    مجموع روزها می       در  
ــه ــالنهای مختلـــف  بعـــضی برنامـ ــا در سـ                        روز 446هـ

ــصیلی   ــال تح ــصاص84-85در س ــه  اخت ــه برنام ــا   ب                    ه
  .یافته است

 برگزاری  84     ازجمله فعالیتهای دیگر این واحد در سال        
به اطالع خوانندگان   وار    های مستقلی است که خالصه        برنامه

  :رسد حترم میم
انجام امور تشریفاتی به هنگـام حـضور میهمانـان در            -1

  دانشگاه 
در ایـام   ... رسانی بوسیله پالکـارد و اطالعیـه و         اطالع -2

السالم و سـایر مناسـبتهای       میالد و شهادت معصومین علیهم    
 ....ملی، مذهبی و

 برنامه برگزار شده در دانـشگاه و تهیـه          90عکاسی از    -3
 .نامه رویداد ره مجله و ویژهبرای شش شما مناسب عکس

                فیلمبــرداری و عکاســی در ســه برنامــه بــزرگ     -4
ــرانس     ــث و کنف ــشن مبع ــم، ج ــم روز معل ــامل مراس                ش

 .مهندسی برق

فعالیت و تشکیل غرفه کمیته اسـتقبال از دانـشجویان           -5
-85جدیدالورود به مدت یک هفته در آغاز سال تحصیلی          

   .برای ایشانیی الزم ویل هدایا و راهنما و تهیه و تح84

هــای مختلــف ورزشــی  همکــاری در اجــرای برنامــه -6
 کارکنان

هی اعم  تهیه هدیه نوروزی برای کلیه همکاران دانشگا       -7
و تمـامی کارکنـان محتـرم        از اعضاء محترم هیأت علمـی     

 .دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی و شرکتی
  

  معاونت اداری و مالیمعاونت اداری و مالی
  

های جـاری، انطبـاق و انتخـاب        و مـسئولیت   عالوه بر وظایف     1384 حوزه معاونت اداری و مالی در سال         قدامهای     مهمترین ا 
 تـأمین بـه موقـع       ،اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی        اسب با تغییرات ساختاری و قانونی،       مشی متن  خط

اخت و تکمیل یا تعمیر جزیی و اساسی فضاهای کالبدی، اتخاذ تدابیر            ریزی جهت س    نیازهای مالی، تهیه مواد و تجهیزات، برنامه      
 هیأت امناء دانشگاه    22/2/84طبق ساختار سازمانی جدید مصوب      تشکیالت اداری   وری، منطقی نمودن      مناسب جهت ارتقاء بهره   

  .بوده استروری های غیرض ها، سعی در حذف یا کاهش هزینه ها و هزینه، ایجاد تعادل و توازن بین دریافتزنجان
  

  :مهمترین راهبردها و اهداف کالن این معاونت در سال یاد شده عبارت  است از
 در جهـت    معیّنهای  ها و مصرف بودجه در محل      بیشتر و ایجاد تعادل بین دریافتها و پرداخت        ای بهتر و    برقراری انضباط بودجه   -

  .تحقق اهداف دانشگاه
گذاری و تدوین دسـتورالعمل       های موجود از طریق شاخص       و رویه   در تصمیمها  مندی بیشتر، تقویت ثبات     تالش برای ضابطه   -

 .بر اساس ضوابط و سیاستهای کالن دانشگاه
 .یهای غیرضرورسازی و حذف فعالیت بخشی، آسان رعتتالش برای بهبود و اصالح فرآیندهای انجام کار با هدف س -
 شامل نیروی انـسانی، نقـدینگی و        ،تار و تخصیص بهینه منابع    های غیرضروری از طریق اصالح ساخ       کاهش بار مالی و هزینه     -

 .فضای کالبدی و تجهیزات
همـاهنگی  در راستای اجرای راهبردها و اهداف یاد شده این معاونت در مواردی رأساً و در بسیاری مـوارد بـا همکـاری و                         -

 :انیدها اقداماتی را به شرح زیر به انجام رس ها و دانشکدهحوزه ریاست، دیگر معاونت
  .همکاری جهت اجرای طرح مهندسی مجدد فرآیندهای امور در دانشگاه زنجان) الف
انجام تشریفات قانونی و اقدام برای برگزاری مناقصه و عقد قرارداد جهت اجرای طرح اتوماسـیون اداری بـرای تـسریع و                      ) ب

  .تسهیل امور و حذف تدریجی کاغذ از نظام اداری دانشگاه
  .رید اقالم از طریق کارپردازیتسهیل و تسریع خ) ج
  .پیگیری جهت افزایش حقوق کارکنان غیرهیأت علمی) د
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  . جهت ایاب و ذهاب دانشجویی ریزی مناسب برنامه) مه
  .ریزی جهت پرداخت بخش عمده دیون و بدهی انباشته سنواتی به اشخاص حقیقی و حقوقی بودجه) و
  .اه جهت وصول بهینه درآمدهای اختصاصیهای دانشگریزی و هماهنگی با کلیه بخش رنامهب) ز
  .سازی هر چه بیشتر رسانی همراه با شفاف ارتقاء کیفیت اطالع) ح
، کتابخانه مرکزی و مرکز رشـد، سـالن ورزشـی خـواهران و     3پیگیری امور عمرانی جهت ساخت و تکمیل خوابگاه فاطمیه    ) و

  .طرح آبرسانی و اجرای فاز اول طرح گازرسانی دانشگاه
، ی، مـال  اداری و پـشتیبانی    همکاران محترم    تمام ذکر است مجموعه این اقدامات تنها با سعی، پشتکار، همراهی و همدلی              شایان

عمرانی، طرح و برنامه، دفتر حقوقی و امور رفاهی و سایر بخشهای دانشگاه میسر گشته است که بدینوسیله از زحمـات تمـامی                       
  .آید می بعملاین عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی 

  
  

   مالیمدیریت - 1
ــالی      در ــال م ــشی از 1384 س ــه در بخ ــه ک                        همانگون

ــاده    ــف م ــد ال ــعه   49بن ــارم توس ــه چه ــانون برنام                      ق
  ، اشاره شده است نآ  به   فرهنگی  و  اجتماعی ،اقتصادی
 ،ها بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمـومی          دانشگاه

قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقـررات عمـومی           
 با عنایـت بـه      .اداری ومالی و استخدامی اداره خواهند شد      

 و به   ها   دانشگاه 1383ابالغ قانون فوق الذکر در اواخر سال        
 گذر از نظـام حقـوقی       را آمادۀ  ع آن دانشگاه زنجان خود    تَبَ

رصت ممکن  این راستا در اولین ف     در قدیم به جدید نمود و    
 9حکم انتصاب مدیر مالی صادر و در اجرای بند ج تبصره            

 حــسابهای جدیــد بــانکی بــا 1384قــانون بودجــه ســال 
درخواست ریاست محترم دانشگاه افتتاح و مقدمات شروع        

با اصالحات انجام گرفته پست     .  فراهم گردید  84سال مالی   
ذیحساب از دانشگاه حذف و عین وظـایف وی بـه مـدیر             

 و به بیانی اولین سـال       1384سال مالی   . ول گردید مالی مح 
ارکـان مـالی    برنامه چهارم در حالی شروع شدکه یکـی از          

علیرغم موضوع فوق   . )ذیحساب(گردید    دانشگاه حذف می  
 آوردند تـا    بعملهمکاران واحد مالی نهایت تالش خود را        

مشکل خاصی در این مـورد بـروز ننمایـد و دانـشگاه بـه               
پرداخت بـه موقـع     . این مرحله گذر نماید   راحتی بتواند از    

حقوق ومزایای پرسنلی و حق الزحمه کارکنـان شـرکتهای          
ــخــدماتی  ــه  مویّ ــن مجموع ــستمر ای  .اســتد فعالیــت م

 تـا پایـان سـال کلیـه          نیز تقریباً  هادرخصوص سایر پرداخت  

 در سـال    .تعهدات در حدود اعتبار مصوب پرداخت گردید      
 بـه لحـاظ افـزایش       رغم افزایش حجم کـار     علی 1384مالی  

اعتبار هیچگونه نیروی انسانی به مجموعـه مـالی دانـشگاه           
  .اضافه نگردید

حتی از نظر دبیرخانه نیـز      امور مالی    84ابتدای سال         از
مستقل شد و بخش عمده کارها به صورت مکـانیزه انجـام            

ی هـا   کارها با نرم افـزار     % 80 در این راستا بیش از       .گرفت
ی طراحی شده   ها  افزار وسیله نرم  ه ب درصدی نیز  تخصصی و 

به امور  درصد کمی از    تنها   و   گرفتتوسط همکاران انجام    
  .پذیرفت میصورت دستی و به سبک سنتی انجام 

جـاری  عالوه بر انجام کارهای      1384در سال       امورمالی  
 مربـوط   بخشدر  در راستای خدمات رسانی به همکاران       و  

بـدهی کارکنـان بـه      کـسر   به کسر مبالغ خدمات رفـاهی،       
فعالیتهای قابـل   .. .ی شخص ثالث و   ها   بیمه ،شرکت تعاونی 

  .توجهی داشته است
   مدیریت اداری و پشتیبانی - 2

از آنجا که عملکرد اصلی امور اداری و پـشتیبانی تـدوین            
 هماهنگی و نظارت بـر      ،های اجرایی منطبق با ضوابط      برنامه

  اشد،ب حسن اجرای وظایف دقیق واحدهای تابعه می
مدت و بلند مدت تالش شده        های کوتاه    لذا با تدوین برنامه   

ی الزم، ضـمن    هااست با رعایت موازین و تهیه دستورالعمل      
های غیـر ضـروری و افـزایش بهـره وری از              کاهش هزینه 

آمیز و اصالح فرآیند امـور بـه شـکل            طریق رفع نقاط ابهام   
قـق  بینی شـده مح     صحیح، دستیابی به برنامه و اهداف پیش      
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 این امر با درایت و تـالش همکـاران در واحـدهای             .گردد
 لذا بدینوسیله صمیمانه از کوشـش       تابعه عملی گشته است   

 انجام  مجموعه اقدامهای . گردد   قدردانی می  همکاران محترم 
  : به اختصار عبارتست از1384یافته در سال 

رسیدگی به درخواستهای ارباب رجوع درون سازمانی         .1
 در  60000ورد در روز و به تعداد تقریبـی        م 150با میانگین   

  .سال
 مـورد در روز و      300رسیدگی به مکاتبات انجام یافته       .2

  . درسال109500به تعداد تقریبی
  . مورد در ماه20 میانگینطور به، ها جلسهشرکت در  .3
نامـه و    انجام نشستهای داخلی در خصوص تدوین آیین       .4

 . مورد در ماه10دستورالعمل به طور میانگین 

ی داخلـی و    هانامه و دسـتورالعمل      مورد آیین  18وین  تد .5
 .رسانی موارد اطالع

بررسی و مطالعه جهت اجرای طرح اتوماسـیون اداری          .6
دردانشگاه که پس از    از نظام اداری     کاغذتدریجی  و حذف   

ی هـا   جلـسه  و بررسی تخصصی و برگـزاری        تهیه گزارش 
ی متخصص در نهایت موضـوع در کمیتـه         ها با شرکت  متعدد
 .صه مطرح و قرارداد اجرای طرح فوق منعقد گردیدمناق

ی ها در بخـش   تایپ و تکثیر خصوصی   استقرار دفتر فنی     .7
 .مختلف دانشگاه جهت تکثیر اوراق اداری و دانشجویی

خرید کاغذ مصرفی مورد نیاز دانشگاه در دو مرحله از           .8
طریق وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـĤوری و توزیـع بـین              

 .واحدهای مختلف دانشگاه

ماهه و بـن کارمنـدی و بـن غـدیر از              توزیع ارزاق سه   .9
 .طریق امور رفاهی

  84 خالصه عملکرد اداره کارگزینی در سال -1-2

  
   ت علمیأ کارگزینی اعضای غیر هی صدور احکام )الف 

 تعداد  نوع اقدام  ردیف 

  13 اصالحیه احکام    .1

  4 حکم افزایش کمک هزینه اوالد   .2

  33 حقاقی حکم ارتقاء گروه است  .3

 13 حکم برقراری فوق العاده ویژه   .4

 1 حکم احتساب تجربه و ارتقاء گروه   .5

 1 حکم اتمام ماموریت   .6

 3 حکم احتساب مدرک تحصیلی   .7

 3 حکم انتصاب   .8

 5 حکم برقراری فوق العاده مخصوص   .9

 1 حکم برقراری تفاوت همترازی با هیاء ت علمی   .10

 2 حکم ماموریت   .11

 1  همترازی حکم افزایش  .12

 4 مندی  هحکم برقراری حق عائل  .13

 1 حکم استخدام رسمی قطعی   .14

 3 حکم تمدید ماموریت   .15

 1 حکم تمدید ماموریت آموزشی   .16

 170 حکم افزایش ضریب جدول   .17

 2 حکم ماموریت آموزشی   .18

 11 حکم استخدام پیمانی   .19

 9 حکم تغییر فوق العاده مخصوص   .20

 1 تمدید مرخصی بدون حقوق   .21
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 170 افزایش فوق العاده جذب   .22

 2 حکم انتقال قطعی   .23

 1 حکم انتصاب و تغییر پست سازمانی   .24

 6 حکم ارتقاء گروه تشویقی   .25

 2 حکم تعجیل در گروه   .26

 18  استخدام رسمی آزمایشی و قطعیو رسیدگی به فرمهای برگ تشخیص و ارزیابی مشاغل تخصصی   .27

 11 دمین پیمانی ختمدید قرارداد مستتهیه و ارسال فرمهای مربوط به   .28

 50  مختلف و الزم هایتهیه آمار و گزارش  .29

 50 ) استعالم سوابق و غیره ،تشویق( مکاتباتتهیه پیش نویس   .30

  ت علمی أکارگزینی اعضای هی) ب
 تعداد  نوع اقدام  ردیف 

 190 صدور حکم افزایش ضریب جدول    .1
 190 صدور احکام ترفیع پایه    .2
 64 حکام تمدید قرار داد پیمانی صدور ا   .3
 11 صدور احکام تبدیل وضعیت     .4
 3 صدور احکام ارتقاء مرتبه    .5
 18 صدور حکم ماموریت تحصیلی    .6
 31 صدور احکام متفرقه    .7
 76 صدور احکام تغییر پست سازمانی    .8

9.   
ری مربوط  به بورس تحصیلی بر اساس صورت ی دانشگاه و ارسال به وزارت علوم و پیگیها سیهرتهیه و تکمیل مدارک مربوط به بو

 جلسه شورای جذب 
5 

 5 انجام موارد مربوط به طرح سربازی    .10
   ت علمی در موارد الزم أه پیش نویسهای مربوط به اعضاء هیتهی   .11
  12 صدور حکم استخدام پیمانی و طرح سربازی    .12
 50 صدور احکام اصالحی    .13

  ی بیمههادوقکار گزینی امور بازنشستگان و صن) ج 
 نوع اقدام ردیف

1. 
ت أبرای کلیه اعضای هیبرعکس و از صندوق بازنشستگی به تامین اجتماعی  کلیه کسورات بازنشستگیامور مربوط به جابجایی و انتقال ری مداوم یپیگ

  .ل باقی مانده استبدهی و اعالم انتقاتعیین  است و تنها مرحله  درصد مراحل برای تمامی افراد انجام یافته70علمی و کارکنان که تاکنون حدود 
  ت علمی و کارکنان رسمی و پیمانی جهت تعیین سنوات خدمت و موعد بازنشستگیأ هییبررسی و استخراج سوابق اعضا .2

3. 
ت داشته باشد و در  ضوابط مطابقباکه  یطور به برای کارکنان رسمی و پیمانی و پیگیری جهت جمع آوری فرمها 84تهیه و ارسال فرمهای ارزشیابی سال 

  . درصد افزایش در فوق العاده شغل و برجستگی و ارتقاء شغلی تاثیر گذار خواهد بودصورت به 1385ینی سال زارگمرحله بعدی نتایج در احکام ک

  ، مرخصی، اضافه کارکارگزینی حضور و غیاب) د 
 تعداد نوع اقدام  ردیف 

 2150 ی مرخصی ساعتی ها ثبت برگه .1

 1006 ی مرخصی روزانه ها ثبت برگه .2

 1100 ی ماموریت ساعتی ها ثبت برگه .3

 350 ی ماموریت روزانه ها ثبت برگه .4

 30 ت علمی أی مرخصی روزانه اعضای هیها ثبت برگه .5

 170 اعالم مانده مرخصی کارکنان  .6

 9 ی بازنشستگان و کارکنان انتقالی صاعالم مرخ .7
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8. 

 و تایپ اضافه کاری جهت ارائه لیست نهائی 2ن هر ماه و ارسال به واحدها و محاسبه مانده ماده محاسبه اضافه کاری کارکنان در پایا
 به امور مالی 

 حسب مورد

9. 

ی مربوط جهت پرداخت مابه ها و ارسال نامه) ساعات تدریس ( ها ی مربوط به اضافه کاری کارشناسان دانشکدهها تهیه پیش نویس نامه
 ر پایان هر ترم التفاوت اضافه کاری آنها د

 حسب مورد

 حسب مورد ی مربوط به مرخصی استعالجی و صدور حکم مرخصی استعالجی پس از تائید کمسیون پزشکیها تهیه پیش نویس نامه .10

11. 

طبق گزارش درب نگهبانی و یا ( اند  ثبت ساعات ورود و خروج کارکنانی که به دالیل متعدد حضور خود را در دستگاه ثبت ننموده
 ) ی کارکنان ها نامه

 حسب مورد

 حسب مورد  جهت محاسبه کارکرد کارکنان به صورت متناوب ها گزارش گیری از دستگاه .12

 حسب مورد .نماید  کارکنانی که به دلیل متعدد دستگاه اثر انگشت آنها را ثبت نمی و اثر انگشت کارکنان رسمی و شرکتی جدید االستخدامثبت .13

 سب موردح صدور کارت حضور و غیاب  .14

  

   عملکرد واحد کارگزینی نیروهای شرکتی) ه
 دستی و   صورت  بهتشکیل و تکمیل پرونده کلیه پرسنل        .1

  .ای رایانه
 . ایجاد فایل کامپیوتری برای کلیه متقاضیان استخدام .2

 کنتــرل ورود و خــروج همکــاران شــرکتی از طریــق  .3
ی حــضور و غیــاب و هــا هدریافــت اطالعــات از دســتگا

 .وب درب ورودیگیری مکت گزارش

 صورت  بهمحاسبه و بررسی کارکرد نیروها در طول ماه          .4
 ساعات اضافه کاری و غیره و ارسال آن        -روزهای کارکرد   

ز تائید مدیریت محترم امور    به شرکتهای طرف قرارداد پس ا     
 .اداری

 . محاسبه و بررسی کارکرد شرکتها .5

 کنترل و نظارت بر عملکرد و نحوه اجـرای تعهـدات             .6
ــرارداد هاشــرکت ــداک، شــر(ی طــرف ق کت شــرکت آزفن
 ).رسان آزما، شرکت نکو طبخ سال

ی  مربوط بـه ارتقـاء       ها و درخواست  ها   رسیدگی به نامه   .7
 .ی شغلی و ارائه آن به کمیته جذبها هگرو

 کمیتــه جــذب و پیگیــری هــای جلــسه تنظــیم صورت .8
 .مصوبات  تا حصول اطمینان از اجرای صحیح آنها

 ،هـا   جلسهکاملی از کلیه صورت    ایجاد آرشیو منسجم و      .9
 .ی اداری واحدهاها  و نامهها تقاهم نامه

 صدور گـوهی اشـتغال بـه کـار و معرفـی نامـه بـه               .10
 .ی ذیربطها حوزه

 . نظارت بر پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی .11

 . پاسخگویی به کلیه مراجعات و تماسهای همکاران .12

 

   اداره تدارکات و خدمات-2-2
  خدمات واحد -1-2-2

     نظر به گستردگی مساحت دانشگاه و نیاز بـه خـدمات           
 واحـد تـدارکات     ،رسانی و سرویس دهی مناسب و دقیـق       

  گردد  می    محسوب  و فعال پرکار یار  بس بخشهای جزء 
 واحد خدمات عالوه بر انجام امور روزمره از قبیل تامین           در

  و نیرو، امکانـات بـرای نظافـت و جابجـایی لـوازم اداری            
تجهیــزات، مــسئولیت رســیدگی مــستقیم بــه کلیــه امــور 

 واقـع در    ، استادسرای میهمانسرا، استادسرای داخل دانشگاه   
  . مهدکودک گلستان را به عهده دارد ومجتمع فجر

   واحد خدمات ضمن پذیرش میهمانان متقاضی اسکان در        
میهمانسرای دانشگاه سعی دارد نسبت به  برنامـه ریـزی و            

شایان ذکر است در طول     . آنان اقدام نماید  پذیرایی مناسب   
همانسراهای دانشگاه ی نفر در مجموعه م    1400 حدود 84سال  

  –میهمانـان کنفـرانس بـرق       : که عبارتند از  اند    پذیرش شده 
 از  . میهمانـان شـامتک    –گردهمایی معاونین امور فرهنگـی      

همانـسراها در طـول شـبانه روز فعـال هـستند،            یآنجا که م  
 نوبتی جهت پذیرایی از میهمانان حاضر       تصور  بههمکاران  
  عالوه بر موارد ذکر شده ایـن واحـد وظـایف             .می باشند 

 سمینارها  –دیگری به طور فوق برنامه در  برگزاری مراسم          
 همچنـین  .باشـد   دار می  عهده.. . ستاد استقبال و   – کنکور   –

 در فصل زمستان و کمـک    ها نمک پاشی خیابان   –روبی   برف
 از دیگـر  یاری فضای سبز در فصل تابستان   رسانی به امر آب   

  .باشد خدمات این بخش می
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   واحد نقلیه -2-2-2
سرویس دهی مدارس با دو دستگاه مینی بوس به تعداد       .1

 . مورد در طول سال1000بیش از 

 مورد رفت و    730 متوسط   طور  بهسرویس کوی اساتید     .2
  .برگشت در طول سال

 و یـک  کار کارکنان یـک مینـی بـوس    سرویس  اضافه   .3
دستگاه اتوبوس در دو مـسیر مـستقیم و مـسیر کمربنـدی             

 .شمالی

 – فرهنگی   –دهی  مربوط به مراسم دانشجویی        سرویس .4
که درصورت نیاز به خودروهای بیـشتر       – علمی   –ورزشی  

 .از طریق اجاره از سازمان اتوبوسرانی تامین می شود

ی هادهـی بهینـه اتوبوسـ       برنامه ریزی جهـت سـرویس      .5
مان اتوبوسرانی باتوجـه بـه افـزایش تعـداد          استیجاری ساز 

  84-85دانشجودر سال تحصیلی 

دی شده سرویسها اعم از اتوبوس و       نب ابالغ برنامه زمان   .6
 .مینی بوس به رانندگان

 . جهت باالبردن روند کار84نقلیه در سال تنخواه  تفکیک .7

 دسـتگاه خـودرو مـستهلک از طریـق انجـام      6فروش   .8
 .تشریفات مزایده

اث پارکنیــگ داخــل  بررســی جهــت احـد  مطالعـه و  .9
 .85دانشگاه در سال 

به جهت تکمیل ناوگان نقلیه دانشگاه واحد نقلیه اقـدام    .10
 دستگاه نیسان با مـساعدت و       2 دستگاه پراید و     2به خرید   

همکاری و همـاهنگی مـسئولین محتـرم از محـل فـروش             
 .خودروهای مستهلک انجام گردید

  نگهداری فضای سبز  فعالیت در زمینه توسعه و -3-2-2
ی جانبی اداره تدارکات و خدمات در       ها    بخشی از فعالیت  

 تالش برای نگهـداری هـر چـه بهتـر و بیـشتر              1384سال  
 عالوه بر این ایجـاد      همچنن. باشد  فضاهای سبز دانشگاه می   

هـای   فضای سبز در برخی قسمتها، پرورش گل و درختچـه        
ایــن اداره ی هــازینتــی در محــیط گلخانــه از دیگــر فعالیت

  .باشد می
   گزارش عملکرد کارپردازی کل-4-2-2

  :وظیفه کارپردازی کل 
  خرید لوازم و تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز دانشگاه  .1
دانشگاه و همـاهنگی    ) گازوئیل(خرید سوخت مصرفی     .2

با مسئولین شرکت نفت جهت تهیه و تخـصیص بـه موقـع             
  .سوخت مورد نیاز

 حـذف   84زی در سـال      کـارپردا  از مهمترین اقدامهای   .3
وثبت و نگهـداری کلیـه ارقـام و         ) دفترکل( سیستم دستی   
ای اسـت، بـه     به صورت مکانیزه و رایانـه  ها  درآمد و هزینه  

ای ذخیـره و      ای رایانـه     در پایگـاه داده    هـا   ای که داده    گونه
سازی با سـرعت و       گیری و بهنگام    طریق امکان گزارش    بدین

تـرین مزایـای طـرح        هاز عمد . دقت بیشتر فراهم شده است    
 :ان به موارد زیر اشاره نمودوت پردازی میرمکانیزه نمودن کا

دفتر کل و   ( حذف سیستم زمان بر و پر خطای دستی          -6-1
 .)روزنامه

 صرفه جویی در مصرف کاغذ و امکانـات انـسانی و    -6-2
  .جانبی

ی سنتی کارپردازی و خرید     ها ایجاد تحول در سیستم    -6-3
 رایانه و ساده ترنمودن کارها و نگهداری        و استفاده بهینه از   

 . و حذف کارهای زائدای اسناد به صورت رایانهو ارقام 

ام هر سـند و واحـد در         ثبت اطالعات به تفکیک ارق     -6-4
 .خواست کننده

 بر اساس مقدار    ائه آمار و ارقام به صورت گزارش       ار -6-5
 .و نوع کاال به تفکیک واحد

 کارپردازی  5ارپردازی کل     خاطرنشان می شود عالوه بر ک     
به صورت مستقل جهت تسریع در امور معامالت تا سـقف           

  : زیر انجام وظیفه می نمایندشرح بهمعامالت متوسط 
کارپردازی معاونت آموزشی و پژوهـشی و دانـشکده          -

  .ادبیات و علوم انسانی به مسئولیت آقای جمال خسرونیا
حاج کارپردازی معاونت دانشجویی به مسئولیت آقای        -

 .مسعود شهامی

کارپردازی  دانشکده مهندسی و علـوم بـه مـسئولیت            -
 .آقای صادق علیجانی
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کارپردازی دانشکده کـشاورزی بـه مـسئولیت آقـای           -
 جعفر مرادلو

کارپردازی واحد مرزعه آموزشی دانشکده کـشاورزی        -
 .به مسئولیت آقای حاج صیاد اشتری

کارپردازی واحد نقلیـه بـه مـسئولیت آقـای منـصور             -
 .ضیعیو

  

   گزارش عملکرد دبیرخانه مرکزی-3-2
  : متشکل از قسمتهایدبیرخانه مرکزی

  .ها  نامه و ثبتورود -1
  .ها نامه تایپ -2
  .بایگانی -3
  .ها  نامهتوزیع -4

  ها قسمت ثبت و ورود نامه 
وارده تعـداد    (  عدد نامه  9850ورود و خروج بیش ار       -1

 و ارجاع بـه قـسمتهای دسـتور       )2130 صادره تعداد  7720
  .شدهداده 

 مورد  380 مورد احکام هیأت علمی و       490ثبت تعداد    -2
 .احکام کارکنان

مأموریتهای حوزه معاونت اداری     مورد   305ثبت تعداد    -3
مربوط بـه    نسخه   سالو ار احکام   صدور   همچنینو مالی و    
  .امور مالی

  . مرخصی پرسنلی تمام قسمتها مورد1350 تعداد ثبت -4
 و  ازمانی  درون سـ  به ارباب رجوع    روزانه  پاسخگویی   -5

  .ادارات و مؤسسات دولتیدیگر 
  ها نامه تایپ

هـای حـوزه ریاسـت اعـم از حـوزه             تایپ کلیه نامـه         
 ، امـور خیـرین    - طـرح و برنامـه     - مـالی  معاونت اداری و  

نهاد های    ، تایپ نامه  الحیه احکام کارگزینی هیأت علمی    اص
همکــاری بــا شــورای و نماینــدگی مقــام معظــم رهبــری 

تایـپ   ،تـسلیت تبریـک و    هـای      اطالعیـه   تایـپ  -کارکنان
 تهیه فرمهای   . دفتر حقوقی   و  تدارکات ،نقلیههای واحد     نامه

ــا و صورت،مخــصوص ــسه تایــپ قرارداده ــا جل  تایــپ ،ه

های   های داخلی و جدولهای مربوط به تمامی حوزه         نامه  آیین
 این جدول با تعداد بـیش از         ذکر شده و اصالح و تغییرات     

  . مورد12775

  بایگانی

هـای     نامـه  ،هـا   نامـه   تصویب -ها  بایگانی کلیه بخشنامه       
مکاتبـات  ،  رسیده از داخـل یـا خـارج از دانـشگاه          اداری  
 سفارشات خارجی    دفتر  امور اداری و   ،ها   دانشکده ،معاونتها

  .  ...و

از بایگانی به مرجع سوابق خواسته شده همچنین ارسال       
  .باشد میتقاضا از دیگر وظایف این بخش 

  توزیع
 از طریـق    مکاتبات با قسمتهای مختلف دانشگاه    تمامی       

بررسی و به مراجـع مربوطـه       دبیرخانه مرکزی   بخش توزیع   
) پرسـنل (هـای     نامـه همچنین در این بخش     . شود  ارسال می 

دانشگاه در دفتر بایگانی ثبت و جهت بایگانی به کارگزینی          
  .شود ارجاع داده می

  

  84شگاه در سال فعالیت انبار کل دان -4-2
  :ار کل به شرح زیر قابل تفکیک استمجموعه عملکرد انب

ثبت کلیه اطالعات ورود و خروج و نگهداری کاال به           •
  .انبار در سیستم نرم افزاری انبار کل

  .زمان  مختلف درهرارائه گزارشهای •

 . تعریف کد برای کاالهای خریداری شده جدید •

افزاری به صورت    تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات نرم        •
 .روزانه و ماهانه

ی واحـدهای   ها  ثبت موقت کاال و چیدن کاال در قفسه        •
   .مربوطه به تفکیک کاالها و نگهداری آن

تحویل کاال به واحدهای مربوطه طبق برگ درخواست         •
  .انبارکل

آوری داغی قطعات ماشین آالت و غیره و تحویل  جمع •
  .آن به واحد اموال جهت فروش
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 آمـار   84ورود اطالعات انبار کل در سـال        ضمناً در بخش    
  :زیر درج شده است

   مورد10417             ثبت ورود اقالم مصرفی . 1
   مورد 10511            ثبت خروج اقالم مصرفی. 2
    مورد 6371                    ثبت ورود اقالم غیرمصرفی. 3
   مورد 6849           ثبت خروج اقالم غیرمصرفی. 4
   مورد3184  ت ورود و خروج کتب داخلی و خارجی ثب. 5
  1384 واحد سفارشات خارجی د ر سال -5-2

  عمده فعالیت    84        واحد سفارشات خارجی در  سال       
 خریـد تجهیـزات     خود را جهت هماهنگی و بررسی نحـوۀ       

  :خارجی به شرح زیر انجام داد
 شـده    ارائه گزارش درخصوص کلیه تجهیزات خریداری      -

  .اولمرحله 
ی خریداری  ها  ه پیگیری مراحل نصب و رفع عیوب دستگا       -

  .شده از فاز اول
 ،از کـشوراتریش  (  هماهنگی حضور کارشناسان خارجی    -

 اسـاتید در دانشگاه جهـت مالقـات بـا         )  انگلستان   ،آلمان
ی خریـداری شـده از آن       هـا   ه کارکرد دستگا  وبررسی نحوۀ 

  .هاکمپانی
  ).کنفرانس برق(مانان خارجی  خرید ارز بابت میه-
به دفتر   ارائه گزارش مربوط به خریدهای در دست اقدام          -

  .خدمات پشتیبانی و پژوهشی
  جذب اعتبار اختصاص داده شده از سوی دفتر ریاسـت            -

 دالر که این اعتبار صـرف       100000محترم جمهوری بمبلغ    
 خارجی و نیز تجهیزات مورد نیاز       های  نشریهخرید کتاب و    

 که تجهیزات فوق پس از خرید و تحویل          گردید ها  دانشکده
 و  اسـاتید به گروه راه اندازی و هم اکنـون مـورد اسـتفاده             

  .گرفته استدانشجویان قرار 
 اقدام به خرید ارزی تجهیزات مورد نیاز بخشهای مختلف       -

دانــشگاه از طریــق دریافــت معــادل ریــالی از واحــدهای 
   .متقاضی

 اتمـام مـدت     همچنین واحد سفارشات خارجی با توجه به      
ی خریداری شده با تمهیـدات و رایزنـی         ها  هگارانتی دستگا 

 نمایندگیهای داخلی را ملزم به تعمیر و سرویس دهی          ،الزم
  . رایگان نموده استصورت به

   گزارش عملکرد دفتر تهران-6-2
ــم    ــتعالمهای مهـ ــات و اسـ ــری و مکاتبـ ــه ای از پیگیـ               خالصـ

ی اجرائی و ریاست جمهـوری      ها  هگادانشگاه زنجان از سایر دست    
  :واقع در شهر تهران

پیگیری تخصیص عمرانی و جاری دانشگاه از سـازمان          
ریزی وزارت علوم، خزانه و صندوق رفاه         مدیریت و برنامه  

  دانشجویان
های بین دانـشگاه و       نامه  پیگیری در خصوص اخذ تفاهم     

  .ها سایر سازمانها، ادارات و وزارتخانه
ماننـد  ( اخـذ تجهیـزات اهـدایی    پیگیری در خـصوص    

از وزارت علـوم، صـندوق رفـاه        ) کامپیوتر و سایر وسایل   
  .دانشجویان، شرکت ایزایران و غیره

ها، استعالمها و مـوارد درخواسـتی ارسـال           گیری نامه پی 
شده از طرف معاونت اداری و مالی، پژوهـشی، آموزشـی،           

 یزه مستقل دانـشگاه از وزارت علـوم       دانشجویی، هیأت مم  
ی اجرایی مـستقر    ها  ه سازمان مدیریت در دستگا     و حقیقاتت

  .در تهران
اخذ حواله کاغذ از تعاونی چند منظوره وزارت علوم و           

  .ارسال کاغذ از طریق اداره نقلیه دانشگاه
پیگیری در خصوص تمدید کارت بازرگانی دانـشگاه         

  .از معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی
 دانشگاه از وزارت علوم     گیری منابع تخصیص ارزی   پی 

  .و بانک مرکزی
 از  ک و بارنامـه کاالهـای خریـداری شـده         اخذ مدار  

هواپیمایی جمهوری اسـالمی ایـران جهـت طـی مراحـل            
  .ترخیص

ی ثبـت سـفارش و اصـالحیه از وزارت          هاخرید فرم  
بازرگانی و اخذ مجوز وزارت بازرگـانی جهـت گـشایش           

  اعتبارات اسنادی
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شـامل گمـرک    ( گمرک   ترخیص کاالهای وارداتی از    
 گمـرک   - گمرک شـهریار   -تجاری مهرآباد حوزه یک و دو     

  )المللی امام خمینی قدس سره غرب و گمرک فرودگاه بین
الزم به ذکر است که این دفتر عالوه بـر مـوارد بـاال               

نسبت به انجام کارهای سایر قسمتهای دانشگاه ماننـد اداره          
ــشگاه،   ــشکده دان ــه، پژوه ــارگزینی، اداره نقلی ــت ک معاون

پژوهشی، معاونت آموزشی، دفتر روابـط عمـومی و دفتـر           
ریاست دانشگاه، کارپردازی کل دانشگاه، کتابخانه مرکزی،       
تلفنخانــه، دفتــر نهــاد نماینــدگی مقــام معظــم رهبــری در 

  . اقدام نموده است...، امور ایثارگران وها هدانشگا
   امور رفاهی-7-2

بر انجام امور جـاری     ی امور رفاهی عالوه     هامهمترین فعالیت 
  :عبارتند ازو مطابق روال دانشگاه 

ایجاد سیستم بایگانی رایانه ای، برنامه نویسی و ایجـاد           -1
ی نمونـه   هـا نرم افزار ویژۀ امور رفاهی دانشگاه و تهیه فرم        

 .ها نامه انواع معرفی

افتتاح حساب مستقل امور رفـاهی و ایجـاد سیـستم            -2
م حـسابهای   حسابداری مستقل امور رفـاهی جهـت تنظـی        

 .دریافت و پرداخت

حـذف  جهت   84سعی و تالش امور رفاهی در سال         -3
تشریفات زاید اداری و ارائه مستقیم خدمات و انجام امور          
در کمترین زمان ممکـن بـه نحـوی کـه فاصـله زمـانی               

از دیگـر اقـدامات     . درخواست و انجام  به حداقل برسـد       
وقع بوده  رسانی بهینه و به م     اطالع 84امور رفاهی در سال     

از شـبکه اینترنـت و اطـالع         که در ایـن خـصوص        است
فـراوان شـده    رسانی از طریق پست الکترونیکی اسـتفاده        

  .است
اندازی صفحه وب بـر   ، راههای نوین استفاده از فنĤوری   -4

 درج اطالعـات و تـسهیالت امـور      ،روی سایت دانـشگاه   
ی تکمیلی و درمانی و ارائه مـدارک الزم         ها  رفاهی و بیمه  

قدام در خصوص امکانات مذکور از دیگر مواردی        جهت ا 
 عنـوان   بـه است که این واحد انجام آن رادر آینده نزدیک          

  .یک امکان اطالع رسانی مطلوب دیگر مد نظر قرار دارد

ی جاری و درحال اقدام جهـت اطـالع         ها  سایر برنامه  -5
  :عبارتند ازکه رسانی مطلوب 

 تلفنی و افزاری تماس اطالع رسانی از طریق سیستم نرم       -أ 
 .پیشنهادات ایجاد سیستم دریافت تلفنی انتقادات و

منظـور جـذب اطالعـات       هنصب صندوق پیشنهادات ب     -ب 
 .همکاران و اطالع رسانی به سایر همکاران

 شایان ذکر است باعنایت به نظر مساعد مدیریت محتـرم        -6
توانست گامهای بزرگی جهت اصـالح       رفاهی  دانشگاه امور   

مهد کودک بردارد و تالش می شـود         و ارتقای کیفی  بهبود  
ارائه خدمات مهـد کـودک درآینـده از طریـق           خصوص  در

زیر نظرسنجی و نظارت بهتر اقدامات      ،ایجاد انگیزه درمربیان  
 :توسعه یابد

  : رفاهی در مهد کودک عبارت است از اهم فعالیتهای امور
انجام خرید و هزینه کرد امور مهد بدون انجام مراحـل            -1

 .اداری

سیستم روشنایی و سـیم کـشی داخـل مهـد و            اصالح   -2
نصب رادیاتور و اصالح سیستم گرمایـشی، نقاشـی و لکـه            
گیری دیوارهای درونـی و نماهـای بیرونـی، فـضاسازی و            
تزئین داخلی مهد کودک با اسـتفاده از اصـول روانـشناسی           

 .کودک، تعویض پرده و نصب تابلوی نام مهدکودک

 .یانخرید لباسهائی با رنگ شاد برای مرب -3

و خرید DVD دستگاه  اینچ و یک29 خرید تلویزیون  -4
 عروسـک و دیگـر      نرم افزارهای آموزشی، کارتون، تعدادی    

 .لوازم بازی کودکان

خرید موکت برای سـالن غـذاخوری، جـارو برقـی و             -5
 .بخاری جهت موارد اضطراری

 .دستگاه کامپیوتر،  میز و صندلی تهیه یک -6

 زبـان ویـژه     برگزاری کالسهای آموزشـی کـامپیوتر و       -7
 .کودکان

 .اخذ بیمه مسئولیت برای مهد کودک -8

ــد و   -9 ــستی جهــت بازدی ــان  بهزی دعــوت از کارشناس
 .اظهارنظر در خصوص وضعیت مهد کودک
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 سالمت کودکان توسط پزشک ریزی جهت معاینه    برنامه -10
 .دانشگاه

 .راه اندازی کلوپ عرضه فیلم برای کودکان -11

ی از مهـد    قابل ذکر است طبق بازدیـد کارشـناس بهزیـست         
ضعیت مهـد را مطلـوب گـزارش        وایشان  کودک دانشگاه   

  .اند کرده و براستفاده مطلوب از فضای مهد تاکید  نموده
 امور رفاهی جهت ارتقای مهد کودک و معقول نمودن          -12

 درصدی شهریه ماهانه    100 با افزایش      ،ی پرداختی ها  یارانه
نمایـد ؛   توانست یارانه پرداختی دانشگاه را اندکی متعادل          

علیرغم این موضوع متأسفانه از مشکالت حال حاضر مهـد         
ی جـاری اداره مهـد      هـا   کودک دانشگاه عدم تناسب هزینه    

 امـور رفـاهی طـی       .باشـد  کودک با تعداد کودکان آن می     
با اعـالم   که با معاونت اداری و مالی داشته است         ای   مکاتبه

  که در حال حاضـر بـیش از        ،ازای هرکودک  ههزینه سرانه ب  
سازی را نمـوده     باشد پیشنهاد خصوصی    ریال می  000/900
گفتنی است مهد کودک دانشگاه تنهـا مهـد کـودک            ،است

  . شهر زنجان با نحوه اداره صرفاً دولتی است
  :ی آتی مد نظر جهت اجرا در مهد کودک ها برنامه

ایجاد توجیه اقتصادی در اداره مهـد کـودک از طریـق              - أ
 .هد کودکخصوصی سازی یا تکمیل ظرفیت م

ارتقای کیفیت خـدمات آموزشـی از طریـق نظـارت و              - ب
  .نظرسنجی

ی آموزشی  برگزاری نمایش و تئاتر عروسکی و کالسها        - ت
 .مانند زبان و کامپیوتر

آموزش مربیان از طریق شرکت در کالسهای آموزشی و   - ث
 ایجاد امکانات نرم افزاری اتصال به شبکه اینترنت

منظور استفاده  هک بایجاد تغییراتی در ساختمان مهد کود    - ج
 .مطلوب از فضا

 . خرید لوازم بازی کودکان در حیاط مهد کودک  - ح

ی گردش کودکان  از داخل و خـارج         ها  تدوین برنامه   - خ
 .دانشگاه

دک جهـت ثبـت دقیـق       تهیه نرم افزار اداری مهد کـو        - د
 .وضعیت رشد کودک و حضور و غیاب کودک

 خدمات امور رفاهی در خصوص بیمـه شـامل بیمـه            -13
 درمانی، بیمه تکمیلی خدمات درمانی و بیمه عمـر          خدمات
  .می باشد

عقد قراردادهای بیمه عمر وتکمیلـی خـدمات درمـانی در           
  از موفقیتهایی است که امور رفاهی توانـست بـا            83سال  

 متنوع با شرکتهای بیمه و صرف ساعتها    های  جلسهبرگزاری  
 وقت و پیگیری ضمن اخذ حداکثر امتیاز، مبالغ حق بیمه را          

  .نیز کاهش دهد
توان به موارد ذیـل      از جمله مزایای قراردادهای منعقده می     

  :اشاره نمود
 سالگی بـه    18افزایش سن شمول فرزندان کارکنان از         - أ

   سالگی 20
 27600 ریـال بـه      29500کاهش حق بیمه ماهانـه از         - ب

ریال در بیمه بیمارستانی که باتوجه به تعداد بیمه شـدگان           
ــالیانه ــال000/000/20س ــاران ری ــشگاه و همک ــرای دان               ب

 .صرفه جویی داشته است

              حــذف دوره انتظــار بــرای بیماریهــای مــزمن و      - ت
 .زایمان

             سـال کـه    60حذف حـق بیمـه مـازاد افـراد بـاالی              - ث
              ریــال صــرفه جــویی000/300ازای هــر نفــر ســالیانه  هبــ

 .داشته است

            یمــه اقــساطی خــودروینامــه جهــت ب عقــد تفــاهم  - ج
همکــاران در پــنج قــسط  بــا صــرف اعتبــاری بــالغ بــر  

 . ریال000/000/50

الحـسنه   ریـال وام قـرض      000/000/50دریافت مبلغ     - ح
 .بدون کارمزد

  :برخی اقدامات امور رفاهی با تصویب ستاد رفاهی 
  : فعالیتهای متفرقه امور رفاهی -14

 هیـأت  اعـضای    دریافت کارت شناسایی بین المللـی       - أ
 . نفر42علمی به تعداد 

 نفــر از 60ن بــرای اخــذ اقــساطی پیجرهــای اســتیما  - ب
 .همکاران
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صدور کارت اشتراک جهت استفاده از کلوپ عرضـه           - ت
 . نفر از همکاران200محصوالت فرهنگی برای بیش از 

 میلیـون تومـان سـهام    16هماهنگیهای خرید بـیش از       - ث
 .سیمان خمسه برای همکاران

ــع  - ج ــاهنگی و جمـ ــای 300 آوری همـ ــورد فرمهـ   مـ
ــارت   ــک تج ــسنه بان ــرض الح ــت وام ق ــرایدرخواس              ب

  .کارکنان

یی جهـت اسـتفاده همکـاران از        هـا   نامـه  صدور معرفی   - ح
 .تخفیفات قابل ارائه در مراکز مختلف

یـد سـهام    هماهنگی و ثبت نام جهت مشارکت در خر         - خ
 000/000/150/بانک خصوصی سـرمایه ودانـش بـه مبلـغ         

  نفر از همکاران100ی ریال برا

  .اشتراک و توزیع روزنامه  -و 
                اعتبـاری و چـاپ بـن بـا ضـریب امنیتـی             صدور بن   -ز 

           باال، تهیه و توزیـع بـن ارزاق سـه ماهـه اول، دوم، سـوم                
 و بن رمضان و هدایای روز زن و روز کارمند، بـن غـدیر             

 ... .و

ــرم    -ح  ــت محت ــرح معاون ــری ط ــالی در پیگی اداری و م
 .خصوص تأسیس شرکت

عقد قرارداد با مراکز مختلـف جهـت خریـد اقـساطی              -ط 
 .همکاران

ی اسـکان همکـاران     هـا صدور معرفی و انجام هماهنگی      -ی 
عطیالت  علی الخصوص در ت    ها  هدانشگاهی در سایر دانشگا   

  . مورد141تابستان و نوروز 
 نفر از   253 عدد کارت استخر برای      467 تهیه و توزیع      -ک 

 .وزیع بلیط سینما همکاران و تهیه و ت

 عقد تفاهم نامه با چند موسسه آموزشی بـرای اوقـات             -ل 
فراغت تابستانی همکاران و فرزنـدان ایـشان بـا تخفیـف            

 . مورد101مؤسسه و دانشگاه 

ی سیاحتی و  هاانجام هماهنگی مسافرت تابستانی کاروان      -م 
             .اه به مشهد مقدس، ماسوله و انزلیزیارتی کارکنان دانشگ

 آوری کارنامه دانش آموزان ممتاز و تهیه و توزیع          جمع  -ن 
 . مورد203هدایای این عزیزان 

 ساعت کارت اینترنت برای     3000تهیه و توزیع بیش از        -س 
 .همکاران

 نفر از   42تمدید قرارداد بیمه تکمیلی با حذف و اضافه           -ع 
  .همکاران

 126صدور معرفی نامه جهت بیمـه اقـساطی خـودرو             -ف 
  .مورد

 193 نفر از همکاران که      275اه برای   ثبت نام تلفن همر     -ص 
  .  اقساطی انجام شده استصورت بهمورد آن 

 نفـر از    77 ثبت نـام کـارت سـوخت خـودرو بـرای            -ق 
  .همکاران

  .تمدید قرارداد بیمه عمر  -ر 
 نفر از همکاران جهت دریافت وام قـرض         162معرفی    -ش 

 نفر جهت دریافت وام خرید لوازم خانگی از         53الحسنه و   
   .طریق بانک تجارت

 92انجام هماهنگیهای اسکان در آپارتمان تهران بـرای           -ت 
  . شب176نفر از همکاران به مدت 

ــغ     -ث  ــسر مبل ــالی و ک ــه امورم ــه ب ــسور ماهان ــالم ک اع
 نفر از همکاران بابت تسهیالت   750 ریال از    000/000/550

  .ارائه شده و رفع مغایرت مبالغ مذکور
     نامــه جهــت اســکان در همــاهنگی و صــدور معرفــی  -خ 

  .بگاه تهرانخوا
ی هـا   انجام مکاتبات جهت دریافت و یا ابطال دفترچـه          -ذ 

 .بیمه خدمات درمانی همکاران

ی هـا   تکمیل پرونده و پیگیری جهت دریافـت سـهمیه          -ض 
مربوطه مانند تلفن ثابت و همراه و لیزینگ خودر و کـارت        

  ....ارزی و وامهای اعتباری و

 تعیین اولویت و معرفی جهت واگذاری خانه سازمانی   -غ 

ـ     -ظ  ری درخواسـتهای وام مـسکن اعـضای        مکاتبه و پیگی
 ت علمی هیأ

اعالم کسورات ماهانه و دریافت مبالغ از امور مـالی و             -أ أ 
 کـارت   ،شرکتهای طرف قرارداد مانند اقساط بیمه خـودرو       

 هزینـه   ، پیجر، تغییـرات بیمـه درمـانی و تکمیلـی          ،استخر
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کـارت   کارکنان شـرکتی،      بن ،شهریه مهد کودک  ،مسافرتها
  ....ی وشناسای

هـای     دریافت و تسویه بن و مبالغ دریافتی بـا فروشـگاه           -
طرف قرارداد و شرکتهایی چون بیمه، مجموعه ورزشـی و          

  .سایر مراکز ذیربط
  گزارش عملکرد دفتر طرحهای عمرانی  

  1384در سال 
  واحد برق و مخابرات) الف

 کیلو ولت و نـصب تـرانس هـوایی          20احداث شبکه    -1
اختمان کتابخانه مرکزی، آمفی تـاتر       کاوا در محوطه س    100

 متر، برای برگزاری کنفرانس برق      500و مرکز رشد به طول      
 84اردیبهشت ماه سال 

انجــام کارهــای برقــی و مخــابراتی جهــت برگــزاری  -2
 .کنفرانس برق

 کاوا در مجتمـع خوابگـاهی       360نصب ترانس هوایی     -3
  3 و 2خواهران برای برق رسانی به خوابگاه فاطمیه 

 زوج از مرکز مخـابرات واقـع در         50شی تلفن   کابل ک  -4
 برای انتقال خطـوط     1ساختمان مرکزی به خوابگاه فاطمیه      

، بازارچـه، مـسجد و سـالن        3داخلی به خوابگـاه فاطمیـه       
 .ورزش خواهران

انجام کارهای برقی و مخـابراتی در سـالن سـهروردی      -5
 .جهت برگزاری هفته پژوهش

 اساتید به   جمع آوری کابل کشی موقت هوایی از کوی        -6
 2خوابگاه فاطمیه 

تحویل شـبکه آبرسـانی شـهر بـه دانـشگاه و کنتـرل               -7
 .ونظارت بر آن

جداسازی خطوط تلفن بانک تجارت شعبه دانـشگاه از          -8
 .کابل تلفن شبکه داخلی دانشگاه

اصالح و رفـع نـواقص برقـی و مخـابراتی سـاختمان          -9
 ).گروه آبیاری(مجاور دانشکده کشاورزی جدید

 چراغهای خیابانی بـرای روشـنایی       کابل کشی و نصب    -10
 .ایستگاه هواشناسی

 و ها  خط تلفن داخلی در دانشکده60انتقال و جابجایی  -11
 .ها و سایر قسمتهای اداری خوابگاه

ــواقص -12 ــع ن ــره انجــام و رف ــی و مخــابراتی روزم  برق
ها وسایر قسمتهای اداری از ابتدای        و خوابگاه  ها  دردانشکده
 .سال تاکنون

ـ  20تعویض رلـه     -13 و ولـت در پـست بـرق ورودی          کیل
 . دستگاه3دانشگاه به تعداد 

  واحد تاسیسات )ب
پیگیری اتصال آب شهر به شـبکه داخلـی دانـشگاه  و             -1

  .کنترل فشار آب شبکه
 .کنترل خطوط آبرسانی شبکه آب دانشگاه -2

تعمیر اساسی قسمتی از تاسیسات و نصب یک دستگاه          -3
پمپهـای  دیگ فوالدی و تعمیر تعداد زیادی از اتصاالت و          

 .موتورخانه کوی اساتید

 3اتصال و راه اندازی آب شرب بـه خوابگـاه شـماره              -4
 .خواهران

 .تعمیر اساسی موتورخانه واحد گاوداری -5

نصب یک دستگاه دیگ فوالدی و تعمیر تعداد زیـادی           -6
 .از اتصاالت و پمپهای موتورخانه کوی اساتید

لوله کشی و تعمیر پمپ شـناور و راه انـدازی تـصفیه              -7
 . دانشگاهخانه

 . و تاسیسات دانشگاهها کلیه موتورخانه تعمیرونگهداری -8

  واحد ساختمان) پ
  . خواهران3  شمارهفنس کشی اطراف خوابگاه -1
 .اتصال دانشکده کشاورزی به دپارتمان آب -2

 . کوی اساتید16 و 10نقاشی کامل واحدهای  -3

 .اساتید کوی22و10و9 و7ایزوگام واحدهای کامل اجرای -4

ف سالن ورزشی خواهران و نصب      ساب زنی کامل  ک     -5
 .کف پوش

رنگ آمیـزی کامـل و نـصب درب سـکوریت واحـد              -6
 .بهداری

کنده کـاری کانـال آب و بـرق رسـانی بـه ایـستگاه                -7
 .هواشناسی
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 کوی اسـاتید و رنـگ       28 و 16تعمیرات اساسی واحد     -8
 .آمیزی آن

 .ی بازارچه دانشجوییها نرده کشی پنجره -9

 . علوم انسانیی کالسهای دانشکدهها کشی پنجره نرده -10

 .ی دانشکده علوم پایهها هپارتیشن بندی آزمایشگا -11

  دفتر فنی طرحهای عمرانی) ج
  پیگیری اجرای پروژه آب شرب دانشگاه .1
  پیگیری اجرای قسمتی از عملیات گازرسانی دانشگاه -2
حسابهای مـشاورین دانـشگاه از       رسیدگی به صورت   -3

  .ابتدای سال تاکنون
مـشاور جهـت    رسیدگی و تایید صورت وضعیتهای       -4

  .انجام مراحل پرداخت
تهیه و بایگانی نقشه کلیۀ امـاکن دانـشگاه در دفتـر             -5

  .طرحهای عمرانی جهت استفاده در مواقع لزوم
مانده ساختمان کتابخانه    تحویل موقت قسمتهای باقی    -6

  .برداری واحدهای بهره تحویل آن به مرکزی و
  

  دفتر طرح و برنامهدفتر طرح و برنامه

  فعالیتهای اداری
  زرسانی دانشگاهپیگیری پروژه گا •
  پیگیری برای شروع پروژه مجموعه ورزشی سرپوشیده •
ها و طرحهای دانـشگاه بـرای سـفر           تهیه و ارایه برنامه    •

  .مقام ریاست جمهوری و هیأت همراه
تهیه و تدوین آمار و اطالعات و ارائه جهت تحقیـق و             •

  تفحص مجلس شورای اسالمی
  تهیه و تنظیم آمار آموزش عالی •
  ار و اطالعات درخواستیتهیه و ارسال آم •
  های تحول ادرای  اجرای برنامه •
ارائه گزارش طرح تکریم اربـاب رجـوع بـه سـازمان             •

  ریزی مدیریت و برنامه
  های تشکیالت سازمانی و بهبود روشها بررسی برنامه •
سازی طرح نظام مهندسی      برگزاری و همکاری در پیاده     •

  مجدد فرآیندها و سمینارهای مربوط به آن

  ICDLهای آموزشی  ورهبرگزاری د •
  سوم دانشگاه در هزاره سازمانی سمینار ارتباطات برگزاری •
برگزاری آموزشهای بـدو اسـتخدام و ضـمن خـدمت            •

  کارکنان جدیداالستخدام
  های آشنایی با مباحث تحول اداری اجرای دوره •

  فعالیتهای بودجه
 دانشگاه و ارائه بـه      84تهیه و تنظیم بودجه جاری سال        •

  ریزی  و برنامهسازمان مدیریت
تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه عمرانی و پیگیری جهت          •

  :های زیر تصویب و تخصیص اعتبار برای پروژه
  پروژه ساختمان و تجهیز کتابخانه مرکزی •
  تئاتر پروژه ساختمان و تجهیز آمفی •
  پروژه سلف سرویس دانشگاه •
  انسانی پروژه ساختمان و تجهیز دانشکده علوم •
  زی و تأسیسات زیربناییسا پروژه محوطه •
پیگیری برای افزایش بودجه تعمیرات اساسی ساختمان        •

  .و تأسیسات و خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی
 و تعهدات دانـشگاه بـرای سـال         هاتهیه و تنظیم کسری    •

  .84 و 83مالی 
  .تنظیم موافقتنامه استانیو تهیهو گازرسانی پروژه پیگیری •
  .بودجه هاوردیفهای هتبصر تخصیصو جذب برای پیگیری •
پیگیری تهیه شاخصهای خـرد و کـالن بودجـه بـرای             •

ریزی در سطح دانشگاه و ارائه به سازمان مـدیریت و             برنامه
 .ریزی و وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری برنامه

  
  85های مورد نظر دفتر طرح و برنامه برای سال  برنامه

اه از   پیگیری مستمر برای تأمین طرح گازرسانی دانـشگ        -1
  استان و مرکز

   پیگیری برای شروع پروژه مجموعه ورزشی سرپوشیده-2
   پیگیری برای شروع پروژه سردرب ورودی دانشگاه-3
  های آموزشی ضمن خدمت  اجرای دوره-4
   تجهیز سایت آموزشی کارکنان-5
   تدوین چارت تفصیلی دانشگاه-6
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  معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
  

  گزارش عملکرد معاونت آموزشی
شورای آموزش، شورای تحصیالت تکمیلی، شورای جذب، شورای ترفیـع،          :  منظم معاونت آموزشی شامل    های  جلسهکیل  تش. 1

 کمیتـه اجرایـی همـایش یـادگیری         ، ساله دانـشگاه   10شورای یادگیری الکترونیکی، کارگروه آموزش تخصصی، بررسی برنامه         

  ...و شورای استعدادهای درخشان ، کمیسیون موارد خاص،الکترونیکی

 ساله دانشگاه با تأکید بر توسعه آموزش عالی در استان زنجان            10ی انجام گرفته در خصوص بررسی و اصالح برنامه          هافعالیت. 2
آوری اطالعـات و آمـار        جمع ،بندی و مطالعه منابع     جمع آوری و طبقه    ،ها  جلسهتشکیل  :  و نیاز استان، شامل      هابر اساس پتانسیل  

 تعیـین   ،ریزی استان و سازمان صـنایع و معـادن         کز اسناد سازمان مدیریت و برنامه      اینترنتی و مر   ،خانه ای مدون شده از منابع کتاب    
ی نسبی استان زنجان در مقایسه با سایر استانها و ارائه پیـشنهاد  بـرای   های اصلی توسعه آموزش عالی در استان و مزیت   هاشاخص

  ری فوق الذکهای جدید با توجه به شاخصها ایجاد رشته
  :راه اندازی  کارگروه آموزش تخصصی استان . 3

  روهگ    رئیس کار آقای دکتر عسکریان              
        قائم مقام رئیس آقای دکتر خادمی               

  آقای دکتر عابدینی                     دبیر کارگروه
 شـورای یـادگیری     هـای   جلسه شامل برگزاری    ،یری الکترونیکی ی یادگ ها  بررسی و ایجاد مقدمات الزم برای راه اندازی دوره        .  4

 تـدوین   ، فراغـت از تحـصیل و امتحانـات        ، حین تحصیل  ، ثبت نام  ،ی مربوط به پذیرش دانشجو    ها   تدوین آیین نامه   ،الکترونیکی
  ... وLMS تهیه نرم افزار ،دروس الکترونیکی

 ایجاد سایت اینترنتی و ایجاد و تجهیـز مرکـز یـادگیری             ، اجرایی  و تعیین اعضای کمیته    ها  جلسه تشکیل   ،ایجاد مقدمات الزم  . 5
   85 برگزاری همایش یادگیری الکترونیکی در تاریخ سوم و چهارم خردادماه جهتالکترونیکی 

   پیشنهاد برای تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع مختلفارایۀ. 6
ی ارتباطات موبایـل و الکتـرو اپتیـک در          ها  شجوی مشترک در رشته   امضاء قرارداد با دانشگاه ولز انگلستان جهت پذیرش دان        . 7

  مقطع کارشناسی ارشد و ژنتیک در مقطع دکتری و درخواست مجوز از دفتر گسترش
  ) استخدام ادواری، کاربردی– آزمون علمی،به کارشناسی  کاردانی،ارشد کارشناسی،کنکور سراسری(مختلف آزمونهای برگزاری. 8
ی مادی و تأمین فضای فیزیکـی  هامایتی آموزشی در قشم با ح   ها   عامل منطقه آزاد قشم جهت راه اندازی دوره        مذاکره با مدیر  . 9

  .الزم و تجهیزات اداری و آموزشی مورد لزوم از طرف منطقه آزاد
  

  ی آموزشی ها هبرگزاری کارگا. 10
 28 و 27  در تـاریخ  Autocad map آموزش نرم افـزار  -

   نژادآقای احد: آبان، مدرس

 آذر، 18 و 17  درتـاریخ  Arc viewر  ا آموزش نرم افـز -
  آقای احد نژاد: مدرس

 25 و   24 آشنایی با مجموعه بانکهای اطالعاتی در تاریخ         -
  خانم مهندس مرشدی: مدرس ،بهمن
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 تهیه و سـاخت آزمونهـای پیـشرفت تحـصیلی در             نحوۀ -
  آقای دکتر فومنی:  مدرس، آذر11 و 10تاریخ 

 سـازی    در مدلmini tab  و  spss افزارهای  کاربرد نرم-

ARIMA و  SARIMA مـدرس ، آبان20 و 19  در تاریخ  :
  آقای دکتر عساکره

 28 و   27 آشنایی با کاوش حرفه ای در اینترنت در تاریخ           -
  آقای مهندس یعقوبی:  مدرس ،بهمن

 5 و   4  آشنایی با کاوش حرفه ای در اینترنت در تـاریخ             -
  ای مهندس یعقوبیآق:  مدرس ،اسفند

 26 و   25در تاریخ    A.P.A  آیین نگارش انگلیسی مطابق       -
  آقای دکتر سلمانی ندوشن:  مدرس ،اسفند

  :تشکیل و راه اندازی رشته هنر جهت شده انجام فعالیتهای. 11
ی مرتبط با هنر    ها   رشته ، بر اساس مصوبه شورای دانشگاه     -

ـ  ،با اولویـت نقاشـی و گرافیـک تأسـیس خواهـد شـد              ا  ب
 4 تعـداد    ،پیگیریهای انجام شده در کمیته تخـصیص فـضا        

 آتلیه و  کارگاه به رشته هنر اختصاص یافت عنوان بهکالس 
 کالس تـا    2 و   84-85 کالس آن تا پایان نیمسال اول        2که  

   . تحویل داده خواهد شد84-85پایان نیمسال دوم 

 84 با تشکیل جلسه کمیته بودجه در نیمـه مهرمـاه سـال              -
 میلیون ریال جهت خرید تجهیزات اولیه رشته هنـر          50مبلغ  

ـ               تـدریجی   ۀاختصاص داده شـد کـه قـرار اسـت بـا ارای
ی خرید سایر وسایل و تجهیزات      ها   هزینه ،ی بعدی ها  بودجه

  . نیز تأمین گردد
 بـا   ،هـا   ه در راستای جذب همکاری اساتید سایر دانـشگا        -

آقای محمد کاظم حسنوند با مـدرک دکتـرای آفرینـشهای           
  . همکاری امضاء شده استنامه توافق ،نری در نقاشیه
 عالوه بر انتقال و جذب آقای مهندس مسعود ابوالفـضلی           -

  بـه عنـوان عـضو        ،با مدرک کارشناسی ارشد رشته نقاشی     
 مـسئول راه    عنـوان   بـه  ایـشان    ،1383هیأت علمی در سال     

 . منـصوب شـدند     نیـز  اندازی دانشکده هنر دانشگاه زنجان    
 84کیل جلسه شورای جذب در بهمـن مـاه          همچنین  با تش   

دوعضو هیأت علمی دیگر نیزجذب این رشته شدند که در          
 نفر  3حال حاضر مجموع اعضای هیأت علمی گروه هنر به          

افزایش یافته و شرایط اولیه الزم جهت تأسیس رشته نقاشی   
  .فراهم گردیده است

  اعضای هیأت علمی گروه هنر
  رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد  لی مقطع کارشناسیرشته تحصی  نام و نام خانوادگی
  نقاشی  نقاشی  مسعود ابوالفضلی
  نقاشی  گرافیک  ابراهیم یغمایی
  پژوهش هنر  نقاشی  مهدی ریاحی

  
  فعالیتهای اداره کل امور آموزشی

 منظم هـر    طور  به شورای آموزشی    های  جلسهبرگزاری   .1
اونـت  بار در روزهـای سـه شـنبه در دفتـر مع             روز یک  15

آموزشی و با حضور اعضای شورا شامل معاونت آموزشـی    
 ، مـدیر تحـصیالت تکمیلـی      ،دانشگاه، مدیر امور آموزشی   

 معاونـت آموزشـی     ،ی نیمه حـضوری و آزاد     ها  مدیر دوره 
 و تـصمیم گیـری      ، و نمایندگان شورای دانشگاه    ها  دانشکده

 دوره یـا مقطـع جدیـد، نحـوه          ،در خصوص ایجاد رشـته    

 نحوه اجـرای آیـین      ، ابتدای ترم تحصیلی   انتخاب واحد در  
 و سایر امـور  ،ی جدید ارسالی از سوی وزارت علوم     ها  نامه

 جاری دانشجویان

 84-85ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحـصیلی        . 2
 نفـر در    1071: در مقاطع کاردانی و کارشناسی به  تعـداد          

ه  نفـر در دور    172 نفر در دوره شبانه و       715, دوره روزانه   
نیمه حضوری و کارشناسی ناپیوسته در دو رشته به تعـداد           

   نفر82
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 نفــر از دانــشجویان بــه ســایر 102موافقــت بــا انتقــال . 3
  ی کشورها هدانشگا

 ها  ه  نفر از دانشجویان سایر دانشگا      107موافقت با انتقال    . 4
  به دانشگاه زنجان

تسویه حساب و انجام امور مربوط به فراغت از تحصیل          . 5
  نفردر مقاطع مختلف 451

بط بـا دانـشجویان و اسـاتید و       تهیه آمار و اطالعات مرت    . 6
 آمار مربوطه به واحدهای مختلف دانشگاه و نیز خارج          ارایۀ

 سـازمان  سـازمان سـنجش،   , ه نظیر وزارت علوم     از دانشگا 
  ...مدیریت و برنامه ریزی و

ان جهت ارایه دروب سایت     به روز نمودن آمار دانشجوی    . 7
  نجاناه زدانشگ

ی آموزشـی و همچنـین فرمهـای        ها  قرار دادن آیین نامه   . 8 
  مورد نیاز دانشجویان در وب سایت دانشگاه زنجان

  ها نظارت بر امور آموزشی دانشکده. 9
ــه تعــداد  . 10 ــشجویان خــارجی ب ــذیرش دان ــر در 5پ  نف

  برق و الهیات,  نقشه برداری –ی عمران ها رشته
ــدایت انجمن . 11 ــت و ه ــاحمای ــک  ی عه ــا کم ــی ب               لم

  معاونت دانشجویی
  انجام امور رایانه ای مرتبط با دانشجویان . 12
بهبود روش انتخاب واحـد و مکـانیزه نمـودن آن بـا             .  13

  استفاده از نرم افزار ثبت نام اینترنتی
ــی در   - ــد اینترنتـ ــاب واحـ ــشی انتخـ ــام آزمایـ                   انجـ

ــسال اول  ــشج84-85نیم ــد از دان ــته از 5ویان در ح  رش
  ورودیهای خاص 

  
  

  : به شرح ذیل ها  برای کلیه دانشکده،84-85 انجام انتخاب واحد اینترنتی در نیمسال دوم -
  توسط اینترنت توسط اپراتور  آمار انتخاب واحد  سال ورود  دوره  تاریخ

  1471   و ماقبل82  روزانه  08/11/84
  598   و ماقبل82  شبانه و نیمه حضوری  09/11/84

1243  826  

  625  83  شبانه و نیمه حضوری  10/11/84
  833  83  روزانه  11/11/84

659  799  

  349  84  شبانه و نیمه حضوری  12/11/84
  780  84  روزانه  23/11/84

388  741  

  انتخاب واحد جمعی  726  84بهمن   کل  -
  -  45  45  کل  میهمان+ کل    به بعد13/11/84

  2366  2335  5427  جمع کل
  

  %60/43  تحت وب
  %03/43  اپراتور

  %37/13  انتخاب واحد جمعی
  . در نیمسال آینده کلیه انتخاب واحدها از طریق اینترنت انجام خواهد شد،ذکر است هالزم ب

  

  ی نیمه حضوری و آزادها فعالیتهای دفتر دوره 
  ی نیمه حضوریها دوره) الف 

  حضوریی نیمهها برنامه ریزی جهت پذیرش دانشجو در رشته -

 : به شرح جدول زیر 84-85پذیرش دانشجو در نیمسال اول سال تحصیلی  -
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   روستایییجغرافیا   شهرییجغرافیا  زبان و ادبیات فارسی  مترجمی زبان انگلیسی  حسابداری  رشته
  38  30  25  36  42  تعداد پذیرفته شده

 
با نمایندگان دانشجویان نیمه حـضوری        جلسهبرگزاری   -

 و رسـیدگی   بررسی مشکلها ، تحصیلی ی مختلف ها  هدر گرو 
ی دانشجویان نیمـه حـضوری در چـارچوب       هابه درخواست 

ی یـاد   هـا   ی دوره هـا   مقررات آموزشی دانشگاه و آیین نامه     
شده و همچنین اصالح شرایط و رونـد اخـذ دروس خـود        

 خوان

  ی آزادها دوره) ب 
، برنامه ریزی، مذاکره و ایجاد هماهنگیهای       ها  جلسه تشکیل  

اداره صـنایع و معـادن،      ،ا سازمان آموزش و پـرورش     الزم ب 
 تـأمین  ادارۀ کـل  بنیاد مسکن انقالب اسـالمی و      ،اداره گاز 

اجتماعی استان زنجان جهت برگزاری کالسهایی در قالـب         
  : نیمه حضوری و فراگیر به شرح زیر ،ی آزادها دوره

ی نیمـه حـضوری     هـا   با برنامه ریزی و هماهنگی دوره      -
دوره آموزشـی کوتـاه مـدت مـورد          یـک دانشگاه زنجان،   

 در  »ها  جلسهفنون اداره   «درخواست سازمان تأمین اجتماعی     
  شد برگزار 84نیمه دوم اسفندماه 

ــورد   - ــزاری دوره و کالســهای آموزشــی م جهــت برگ
 ،درخواست بنیاد مـسکن انقـالب اسـالمی اسـتان زنجـان           

ی آموزشـی مربوطـه     هـا   هی الزم با اساتید و گرو     هاهماهنگی
 .فته استانجام گر

ی آزاد  در قالـب کالسـهای        هـا   جهت برگـزاری دوره    -
 بـرای دانـشجویان     ، ساخت تلسکوپ  ، آموزش رصد  ،نجوم

عــضو انجمــن علمــی فیزیــک دانــشگاه زنجــان و ســایر 
 برنامه ریزی و هماهنگی الزم صورت پذیرفتـه         ،مندان هعالق
 .است

 طراحی و تدوین دروس رشته هنـر بـرای          ،برنامه ریزی  -
 ،ی نقاشـی  هـا    در قالـب دوره    ،ش عالی آزاد  ی آموز ها  دوره

  گرافیک و هنرهای تجسمی 
  ملکرد دفتر جذب و امور هیأت علمیع 

  ترفیع) الف 

 متعـدد و هفتگـی شـورای ترفیـع          های  جلسهطی برگزاری   
 پرونده بـر اسـاس ضـوابط        146دانشگاه در مجموع تعداد     

به قـرار زیـر مـورد بررسـی و          مندرج در آیین نامه ترفیع،      
  :ب قرار گرفتتصوی
مورد موافقـت   که   پرونده ترفیع ساالنه     127 تعداد   -1-الف

  .قرار گرفت
ـ      12 تعداد   -2-الف دلیـل نداشـتن     ه پرونده ترفیع سـاالنه ب
  .وابط الزم مورد موافقت قرار نگرفتض

ه، سه ساله، و     پرونده پایه تشویقی دو سال     7داد   تع -3-الف
ذکر است  هم ب  الز .پژوهشگر نمونه مورد موافقت قرار گرفت     

 مربوط به زمان قبل از      ها  که تاریخ پایه تشویقی این پرونده     
ی در حـال   هـا   هخروج دانشگاه زنجان از فهرسـت دانـشگا       

  .توسعه می باشد
  جذب) ب 

 متقاضیان عضویت در هیأت علمی دانشگاه          درخصوص  
توسط  پس از تکمیل نمودن مدارک       اعم از استادیار و مربی    

ی هابررسـی به دفتـر جـذب، ایـن دفتـر          ایشان و ارسال آن     
 جهت اعـالم     انجام داده و   طبق روال اداری  را  مقدماتی آن   

 پـس از    .کرده است  ارسال   ها  نظر گروه مربوطه به دانشکده    
 متقاضـی در    42انجام سمینار و مصاحبه علمی از مجمـوع         

 10 تعـداد    این مورد، در شـورای جـذب دانـشگاه نهایتـاً          
  .شدندنشگاه  مربی جذب دا5استادیار و 

  بورسیه) ج 
اه از سوی اداره با توجه به ظرفیتهای اعالم شده برای دانشگ  

ی هـا    و از طـرف دیگـر نیـاز گـروه          بورس وزارت علـوم   
 96ی جدیدالتأسیس، در مجمـوع      ها  آموزشی و برخی رشته   

متقاضی بورسیه برای این مورد درخواست ارایه نمودند که         
ـ          الم نظـر گـروه و      پس از بررسی مدارک و تکمیل آن و اع

مینار و مـصاحبه علمـی در       دانشکده بـر اسـاس ارایـه سـ        
 بورسیه بـرای دانـشگاه زنجـان پذیرفتـه          20تعداد  مجموع  
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 ،شدند که جهت انجـام مراحـل بـورس بـه وزارت علـوم             
 نفـر   12 و در نهایت برای      شدندتحقیقات و فناوری معرفی     
  .گردیداز آنها ابالغ بورس صادر 

  ارتقاء) د 
نکه قبل از کـسب مجـوز تـشکیل هیـأت ممیـزه             نظر به ای  

نیمـه اول  در عهده دفتر جذب بود لذا   هدانشگاه این وظیفه ب   
 پرونـده متقاضـیان ارتقـاء مرتبـه از        5سال جـاری تعـداد      

استادیاری به دانشیاری و دانشیاری بـه اسـتادی بررسـی و            
 .غرب ارسال شـد    پس از رفع نواقص به هیأت ممیزه شمال       

 در حال حاضر کـه ایـن دانـشگاه دارای           ذکر است  هالزم ب 
باشـد، آمـاده نمـودن و بررسـی          هیأت ممیزه  مستقل مـی     

  .عهده این دفتر می باشد ه بها مقدماتی پرونده
  تبدیل وضعیت) ه 

این مورد نیز که در حال حاضـر از وظـایف دفتـر هیـأت               
ممیزه می باشد، تا قبل از کسب مجوز تأسیس هیأت ممیزه           

و امور هیأت علمـی بـود کـه پـس از            عهده دفتر جذب     هب
 در  ، متعـدد و بررسـیهای انجـام شـده         های  جلسهبرگزاری  

 پرونده از متقاضـیان تبـدیل وضـعیت از          10مجموع تعداد   
پیمانی به رسمی آزمایشی بررسی و جهت تصمیم گیری به          

ـ   .غرب ارسال گردید   هیأت ممیزه شمال   ذکـر اینکـه     ه الزم ب
 نیز هم اکنـون  ها ین پرونده آماده نمودن و بررسی مقدماتی ا     

عهده این دفتر بوده که در نهایت به کمیسیونهای مختلف           هب
  .تخصصی هیأت ممیزه ارسال می گردند

  ارزیابی درونی) و 

پیگیری این موضـوع کـه در حـال حاضـر از اولویتهـای              
وزارت علوم و سازمان سنجش و آموزش کشور می باشد،          

ی هـا   هرابـط بـا گـرو      عنـوان   بـه عهده این دفتر است که       هب
 هم اکنون با خریـد نـرم افزارهـای          .آموزشی عمل می کند   

ی آموزشی که تا پایان اسـفند       ها  همختلف و برگزاری کارگا   
 تعـدادی از    بـا همکـاری فعـال     ماه انجام شد ایـن مـورد        

                طـور جـدی از طـرف ایـن دفتـر           های آموزشـی بـه      گروه
پیگیـری  ر حـال    دوبا حمایت معاونت آموزشـی دانـشگاه        

  .باشد می
ضـر ایـن دفتـر      عالوه بر موارد ذکر شده، در حـال حا        ) ز  
تیازات اعضاء محترم هیأت علمی کـه       مندی از ام   هت بهره ج

ــدوی ــوده  در ت ــاری نم ــی همک ــتانداردهای مل ــد ن اس                ان
ــشگاه ا  ــا پژوه ــه   ب ــام داده ک ــاتی انج ــتاندارد مکاتب                  س
ــرم هیــأت علمــی نفــر در مجمــوع ســه                  از اعــضای محت

  .ین منظور معرفی شدندبه ا
  ت ممیزهأ فعالیتهای هی

ت ممیـزه، دانـشگاه     سیس بودن هیأ  با توجه به جدیدالتأ        
خوشـبختانه   زیـاد   زنجان علیـرغم کمبودهـا و مـشکالت         

قدمهای مثبتی بردارد که اهـم عملکـرد آنهـا          است  توانسته  
  :باشد ذیل می قرار هب

های مختلف با استعالم      نامه تدوین ضوابط و آیین     تهیه و   ـ  1
ی هـا   ه تحقیقات و فناوری و سایر دانـشگا       ،وزارت علوم  از

  ت ممیزهدارای هیأ

  

 :گردد های متقاضیان که در جدول زیر به تفکیک ذکر می  مختلف جهت بررسی پروندههای جلسهبرگزاری  ـ 2 

  ردیف  نام کمیسیون تخصصی  تعداد  تاریخ
  1 جلسه هیات ممیزه دانشگاه  2  12/11/84و 13/7/84
  2 کمیسیون تخصصی  گروه علوم  2  17/12/84 و 23/9/84
  3  کمیسیون تخصصی  گروه مهندسی  2  5/11/84 و 7/10/84

  4  کمیسیون تخصصی  گروه کشاورزی  1  14/10/84
  

 فایــل صــورت بــهـــ تهیــه و تــدوین فرمهــای خالصــه 3
هـای    ریع و تسهیل دربررسی پرونـده     الکترونیکی جهت تس  

  مربوطه

ــه متقاضــیان مختلــف 4 ــه و راهنمــایی ب ــ بررســی اولی                 ـ
ــا ــصیل   ،ارتقـ ــه تحـ ــعیت وادامـ ــدیل وضـ                  الزم( تبـ

                کـه ایـن مـورد در کمیتـه منتخـب ارتقـاء              اسـت  ذکـر  هب
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ــل ــشگاه قبـ ــه کم دانـ ــده بـ ــال پرونـ ــسیوناز ارسـ                     یـ
              ، مـورد ارتقـاء    3که تـا کنـون شـامل        ) باشد  تخصصی می 

ــعیت 5 ــدیل وض ــورد تب ــصیل  4 و، م ــه تح ــورد ادام                     م
  .بوده است

ی تصویب شده در هیات ممیـزه       ها  ـ صدور حکم پرونده   5
 مورد از دانشیاری بـه      1(  مورد  ارتقا ء      2: دانشگاه  شامل  

 مـورد  3 ،) مورد از اسـتادیاری بـه دانـشیاری    1ستادی و  ا

 مورد رسمی آزمایشی به رسمی قطعـی        1( تبدیل وضعیت   
پایه تشویقی     مورد   6 ،) مورد پیمانی به رسمی آزمایشی     2و  
پایه تشویقی مربوط بـه قبـل ازخـروج دانـشگاه زنجـان             (

هـای    پایـه    مورد   1 ،)ی در حال توسعه   ها  هازفهرست دانشگا 
   مورد سنوات دوران پیمانی 3 ،معوقه

دانشگاه  web Site ـ ایجاد لینک هیات ممیزه دانشگاه در 6
  )دردست اقدام(

  

  1384اره تحصیالت تکمیلی در سال ی ادهافعالیت 
 : نفربه شرح جدول زیر 139 به تعداد 84ثبت نام از دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 

  رشته
تعداد پذیرفته شده 

  روزانه
پذیرفته شده تعداد 

  شبانه
  رشته

تعداد پذیرفته شده 
  روزانه

تعداد پذیرفته شده 
  شبانه

  3  6   تغذیه دام–علوم دامی   3  4  شیمی آلی
  -  3  مدیریت دامپروری  -  5  شیمی معدنی
  1  6  زبان و ادبیات فارسی  2  8  شیمی تحزیه
  1  5  جغرافیا و برنامه ریزی شهری  -  3  شیمی فیزیک

  3  -  اقلیم شناسی  3  4  فیزیک حالت جامد
  4  6   قدرت-مهندسی برق   1  1  فیزیک هسته ای

  5  5   سازه-مهندسی عمران   2  2   ذرات بنیادی–فیزیک 
  1  -   پترولوژی-زمین شناسی   1  1  فیزیک اپتیک

  2  6  اصالح نباتات  -  2   نجوم-فیزیک 
  2  5  بیوتکنولوژی کشاورزی  3  6  ریاضی کاربردی
  5  -  ی و حاصلخیزی خاک شیم–خاکشناسی   1  6  ریاضی محض

 ژنتیک و –علوم دامی 
  اصالح دام

5  4  
  بیولوژی و تکنولوژی–خاکشناسی 

  خاک
-  1  

  جمع  90  روزانه
  48  شبانه

  
 
 ) حین تحصیل و فراغت از تحصیل ،ثبت نام( انجام امور جاری دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری  .1

دانـشکده علـوم     ,  مورد 34دانشکده کشاورزی   ,  مورد   52دانشکده علوم   ( د  تصویب طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارش       .2
 )  مورد 22 دانشکده مهندسی  مورد و10انسانی 

  نفر دانشجوی دکتری فیزیک2 و پذیرش 26/08/84 برگزاری آزمون دکترای فیزیک در تاریخ  .3
         

  ی درخشانها فعالیتهای دفتر استعداد
 تعدادهای درخشان تهیه آئین نامه داخلی اس .1

تنظیم آگهی جهت جذب دانشجویان حائز شـرایط در          .2
بررســی ، کارشناســی ارشــد و دکتری،مقــاطع کارشناســی

ــده ــا پرون ــد  ه ــهمیه ده درص ــتفاده از س ــیان اس ی متقاض
 دانشجویان ممتاز 

ثبت نام از پذیرفتـه شـدگان از طریـق اسـتعدادهای             .3
ی  نفـر در مقطـع کارشناسـ       13(  نفـر  20درخشان به تعداد    
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 مشغول به تحصیل شده انـد شـامل   84ارشد که از مهر ماه      
 نفر، علـوم دامـی      1ی علوم دامی گرایش تغذیه دام       ها  رشته

 خاکشناسی گرایش شیمی    ، نفر 1گرایش مدیریت دامپروری    
ــاک  ــلخیزی خ ــات  1و حاص ــالح نبات ــر، اص ــر، 1 نف  نف
 نفر، شیمی   1 سازه   – نفر، عمران    1بیوتکنولوژی کشاورزی   

 1 حالت جامد – نفر، فیزیک 1فر، جغرافیا شهری  ن2تجزیه 
 نفـر،   1 قـدرت    – نفـر، بـرق      1نفر، زبان و ادبیات فارسی      

 نفـر در    1 نیـز    84و از بهمن مـاه      )  نفر 1مهندسی مکانیک   
 نفــر در رشــته کــامپیوتر مقطــع 4،مقطــع دکتــری فیزیــک

 نفر از مقطع دیپلم به رشته مهندسی        2کارشناسی ناپیوسته و  
 .)کارشناسی معرفی گردیده اندبرق در مقطع 

بررسی میانگین معدل دو نیمسال آخـر دانـشجویان و           .4
  انتخاب دانشجویان برتر هر دوره و اهداء جوایز به آنها            

  ها گسترش رشته
د به شرح جدول زیـر تأسـیس        ی جدی ها   رشته ،84در سال   

 :اند یافته
  مقطع تحصیلی  نام رشته

  ناسیکارش   آب–مهندسی کشاورزی 
  کارشناسی   طراحی جامدات–مهندسی مکانیک 

  کارشناسی ارشد   پترولوژی–زمین شناسی 
  کارشناسی ارشد  باغبانی

  دکتری  ی نظری و نجومها گرایش–فیزیک 
  کارشناسی ارشد  جغرافیای روستایی
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  معاونت پژوهشیمعاونت پژوهشی
  

 )1/12/84 (84اهم فعالیتهای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در سال 

   بزرگداشت ششمین دوره بزرگداشت هفته پژوهش استان زنجان با مسئولیت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه زنجان-1
ی های کشور با همکاری مرکـز رشـد دانـشگاه و شـرکت            ها  هآوردهای پژوهشی دانشگا     شرکت در نمایشگاه کشوری دست     -2

  .مرتبط
  در سطح دانشگاه) پژوهشیاعتبار ویژه  (Grantنامه   تدوین و اجرای آیین-3
 سال گذشته با مسئولیت معاونت پژوهشی و فناوری         8آوردهای پژوهشی دانشگاه زنجان در طول          برگزاری نمایشگاه دست   -4

  .دانشگاه
 . روزه یادگیری الکترونیکیقدماتی در خصوص برگزاری همایش دو شروع فعالیتهای م-5

پژوهـشی     شبکه ملی پژوهش گیاهان دارویی کشور در مرکـز آموزشـی              اخذ مجوز احداث واحد پژوهش گیاهان دارویی       -6
  .شهرستان طارم

 
  عملکرد معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به تفکیک واحدهای ذیربط

  : واحد انتشارات-1 
  1384 در سال انتشارات دانشگاه زنجان

  هاءب  سال انتشار  قطع -  صفحه  مترجم/مؤلف  عنوان پشت جلد   جلد رویعنوان  ردیف
های  ارزش افزوده فرآورده   .1

  زنبور عسل
Value _  added   Products    

 from  Beekeeping  
  محمد عراقی

  یوسف حکیمی علی
   ریال39000  1384   وزیری-416

کارکرد فیزیولوژیک و    .2
 Physiolgical   Function  and  ها کاربرد علف کش

Application  of   Herbicides  

  سید کریم موسوی
  در زنداسکن

  حسین صارمی

   ریال26000  1384   وزیری-296

جریانهای اتصال کوتاه در    .3
  ی سه فازها شبکه

Short Circuit  Currents 
In  Three – Phase  Networks  

   ریال16000  1384   وزیری-160  ابرا هیم  رحیم پور

  Genetics  of  LiveStock  ژنتیک اصالح دام   .4
Improvement  ریال49000  ومسچاپ   وزیری  - 696  ادر مقدمن  - حمید امانلو   

   ریال19500  1384   وزیری-224  حسین عساکره  Principle  of  Biogeography  مبانی جغرافیای زیستی   .5
 ی رشد گیاهیها تنظیم کننده   .6

  در کشاورزی و باغبانی
Plant  Growth   Regulators  

in Agriculture  and  
Horticulture  

   فرید شکاری–فریبرز شکاری 
  اصغر ابراهیم زاده
  بهروز اسماعیل پور

   ریال28000  1384   وزیری- 264

   مصوب  در دست اقدام دانشگاه زنجانکتابهای
  مولف/ مترجم   عنوان  ردیف

  فرید شکاری و همکاران  هافیزیولوژی  سبزی  -1
   احمد آزاد-عباسعلی گایینی    فیزیولوژی  ورزش  ویژه  مراقبان  بهداشتی  -2
  ناصر داللی  )جلد دوم (  دستگاهی  اصول  تجزیۀ  -3
  محمود درگاهی و همکاران  فارسی  دانشگاهی  -4
  مصطفی  معماریان  طراحی  ساختمانها  و  تاسیسات  دامپروری  -5
    هوشنگ ثبوتی-ابوالفضل  مشکینی  جغرافیای  طبیعی زنجان  -6
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 1384شگاه در سال  چاپ شده اعضای هیات علمی در خارج از دانکتابهای

ف
ردی

  بهاء  سال انتشار  قطع- صفحه  مشارکت درنگارش/ نگارش   عنوان پشت جلد  عنوان روی جلد  

 General   Psycology  روانشناسی عمومی  1
   جواد   صالحی،غالمحسین   انتصار فومنی 

  علیرضا   کاکاوند
   ریال35000  1384   وزیری-358

2  
روش تحقیق در روانشناسی 

  بیتیو علوم تر
Education  and  

Psycological  Reaserch 

  علیرضا   کاکاوند
   صالحیجواد -انتصار فومنی  غالمحسین

   ریال30000  1384   وزیری-262

   ریال16000  1384   وزیری-208  مصطفی   معماریان _______  پرواربندی گاو و گاومیش  3
   ریال25000  1384  ری وزی-328  میرجمال   جاللی زنوز _______  دامپروری عمومی  4

5  Phonotics _______ 
پرویز   بیرجندی ـ  محمد علی   سلمانی 

  ندوشن
   ریال23000 1384   وزیری-194

6  Internet  Based  EFL 
Reading Comprehension  

خواندن و درک مطلب 
   EFLبوسیله اینترنت در 

   ریال25000 1384   وزیری-116  فاطمه علیپناهی

  

  و مقاالت واحد همایش -2
  . ی علمی داخلی و خارجی کشورها عنوان مقاله توسط اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان در همایش100 ارائه -
  .ISI نمایه شده های  عنوان مقاله در مجله33  ارائه -
  . ISIغیر  های مجلهو همچنین ها  مجله معتبر داخلی، سایر های مجله عنوان مقاله در 13 چاپ -
  . ی آموزشیها ه  از اعضای هیات علمی در کارگا نفر5 شرکت -
  .  نفر در مجامع علمی داخلی و خارجی کشور7 عضویت -
  . داخل کشور جهت سخنرانی علمی در دانشگاه زنجاناساتید نفر از محققان و 9 دعوت -
   واحد طرحهای پژوهشی-3
  : طرحهای داخل دانشگاه-1-3

   84طرحهای مصوب سال 
ف
ردی

رح  
د ط

ک
  

 اعتبار  گروه  دانشکده  همکاران  نام مجری  طرحعنوان 
  ریال

زمان 
  اجرا

  تاریخ
تصویب  

  شورا

1.  8441  
 های بررسی اکولوژی و بیولوژی گونه

Meriones, Iybicus, Meriones, Persicus, 
MerionesIIligera811(Mammalia:Rodentia) 
در استان زنجان و تاثیر آنها بر روی مزارع 

  کشاورزی

  دکتر محمد
زیست   کشاورزی  --   قرخلومرادی

-1/4/84  000/300/3/-  شناسی
1/4/85  8/3/84  

2.  8442  
تعیین ثابتهای اسیدی و پارامترهای 

ترمودینامیکی تعدادی لیگاند باز شیف جدید در 
  نسبتهای مولی مختلف متانل آب

  دکتر محمدعلی کامیابی
  دکتر رعیتی
  دکتر یافتیان

   000/300/3/-  شیمی  علوم
1/5/84-
1/5/85  

26/4/84  

3.  8453  
بررسی دامنه تغییرات درصد چربی  

  شیرگاوداریهای استان زنجان در فصول 
  مختلف سال

  دکتر حمید امانلو

  شاهمرادیمجید مهندس
  داود زحمتکش
  رسول بهمنی

   رستمخانی رحمان

پژوهشکده 
  کشاورزی

   000/800/3-/  علوم دامی
1/5/84-
1/5/85  

26/4/84  

4.  8444  
ای دو ظرفیتی برخی مطالعه ساختاری کمپلکسه
   کاربالدوکسیم-2 –عناصر واسطه به پیریدین 

  8200000  شیمی  علوم  علی سولدوزی  دکتر علی اصغر ترابی
1/10/84-

1/4/85  
4/10/84  

5.  8445  
بررسی ارتباط باز پیوند با تکنیگی و ناورداهای 

  ها در سیاالت حرکت در گردابه
   000/600/7/-  فیزیک  علوم  دکتر همایون اشراقی  دکتر یوسفعلی عابدینی

1/7/84 -
1/7/85  

5/4/84  

  27/6/84 -1/7/84   000/800/19/  مکانیک  مهندسی   نفر دانشجو2  هاشم غریبلو دکترسازی از نوعطراحی و ساخت دستگاه نمونه  8426  .6
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  1/5/85  ای اشیاء  تولیدکننده الیه

7.  8427  
مطالعات هیدرولیکی سرریزهای لبه با تاج 

  ...متغیرهای) 2فاز(ای در پالن  دایره
  3100000  عمران  مهندسی  --  دکتر جالل بازرگان

1/11/84-
1/3/86  

13/10/84  

8.  8448  
ایکنوفابریک تاالسینوئیدس در رسوبات 

  آباد قم پلیستوسن منطقه علی
  4440000  شناسی زمین  علوم  خانم صفورا شاکری  عباسی... دکتر نصرا

28/12/84-
28/12/85  

14/12/84  

9.  8439  
مانی و مکانی بارش ایران زمین در تغییرات ز

  های اخیر دهه
  5365000  جغرافیا  انسانی علوم  -  دکتر حسین عساکره

28/12/84-
28/12/85  

14/12/84  

 
    84 سال در حال اجرا طرحهای 

ف
ردی

کد   
  زمان اجرا  اعتبار  گروه  دانشکده  همکاران  نام مجری  عنوان طرح  طرح

تاریخ 
تصویب 

اولیه 
  شورا

1.   
8441  

 ,Meriones های گونهاکولوژی و بیولوژی بررسی 

Iybicus, Meriones, Persicus, 
MerionesIIligera811(Mammalia:Rodentia  

   در استان زنجان و تاثیر آنها بر وری مزارع کشاورزی(

دکتر محمد 
  مرادی قرخلو

  8/3/84  1/4/85-1/4/84  000/300/3/-  زیست شناسی  کشاورزی  --

2.   
8442  

دی و پارامترهای ترمودینامیکی تعدادی تعیین ثابتهای اسی
لیگاند باز شیف جدید در نسبتهای مولی مختلف متانل 

  آب

دکتر 
محمدعلی 
  کامیابی

  دکتر رعیتی
  دکتر یافتیان

  26/4/84  1/5/85-1/5/84  000/300/3/-  شیمی  علوم

3.   

8453  

بررسی دامنه تغییرات درصد چربی  شیرگاوداریهای استان 
  لزنجان در فصول مختلف سا

دکتر حمید 
  امانلو

مهندس مجید 
  شاهمرادی

  داود زحمتکش
  رسول بهمنی

   رستمخانی رحمان

پژوهشکده 
  کشاورزی

  26/4/84  1/5/85-1/5/84  000/800/3-/  علوم دامی

4.   
8444  

مطالعه ساختاری کمپلکسهای دو ظرفیتی برخی عناصر 
   کاربالدوکسیم-2 –واسطه به پیریدین 

دکتر علی 
  اصغر ترابی

-1/10/84  8200000  شیمی  علوم  زیعلی سولدو
1/4/85  

4/10/84  

5.   
8445  

بررسی ارتباط باز پیوند با تکنیگی و ناورداهای حرکت 
  ها در سیاالت در گردابه

دکتر یوسفعلی 
  عابدینی

دکتر همایون 
  اشراقی

  000/600/7/-  فیزیک  علوم
1/7/84 -

1/7/85  
5/4/84  

6.   
8426  

لیدکننده سازی از نوع تو طراحی و ساخت دستگاه نمونه
  ای اشیاء  الیه

هاشم  دکتر
  مکانیک  مهندسی   نفر دانشجو2  غریبلو

-
/000/800/19  

1/7/84- 
1/5/85  

27/6/84  

7.   
8427  

ای در  مطالعات هیدرولیکی سرریزهای لبه با تاج دایره
  ...متغیرهای) 2فاز(پالن 

دکتر جالل 
  3100000  عمران  مهندسی  --  بازرگان

1/11/84-
1/3/86  

13/10/84  

8.   
8341  

دکتر علی   بررسی واکنشهای فتو شیمیایی کومارین کم الکترون
  14972182  شیمی  علوم  --  رمضانی

1/3/83- 
1/12/83  

13/2/83  

9.   
8314  

مهندس عینی   ارزیابی مقاومت ارقام متدوال سیب زمینی
  گندمانی

دکتر حسین 
 -صارمی

  مصطفی کریمی
  کشاورزی

 گیاهپزشکی
  

1450000  
1/3/83-1/3/84  

تمدید تا (
1/3/84(  

27/2/83  

10.   
8335  

مقایسه دیدگاه ابن سینا و تئوریهای جدید نورو 
  فیزیولوژی

دکتر 
  سحرکاوندی

دکتر حسین 
  بابائی

  1/11/83-1/3/83  13958080  فلسفه  علوم انسانی
تمدید تا (

31/3/84(  

27/2/83  

11.   
8346  

دکتر محمد   های ترافیکی به روش پردازش تصویر ثبت داده
  ابراهیم فوالدوند

  فیزیک  علوم  
20000000  1/3/83-1/9/83  

11/3/83 
  متوقف

12.   
8317  

بررسی کنترل بیولوژیک گل جالیز به وسیله قارچهای 
  بیمارگر

دکتر حسین 
  صارمی

  1/3/83  1/9/84-1/3/83  12800000  گیاهپزشکی  کشاورزی  زهرا شعاعی

13.   
8309  

آسیب شناسی روش ارزشیابی فعالیتهای آموزشی اعضاء 
  جانهیات علمی دانشگاه  زن

دکتر سحر 
  کاوندی

 -دکتر فومنی
  دکتر صالحی

-1/4/83  20000000  فلسفه  حراست
1/12/84  

21/2/83 
هیات 
  رئیسه

14.   

8310  

پتروژنز وسن رادیومتری مجموعه دگرگونی دلبر با استفاده 
  از روشهای ایزوتوپی

دکتر  
  ابراهیمی

... ال دکتر حبیب
  قاسمی

دکتر جواد 
  ایزدیار

 زمین شناسی  علوم
  

20000000  1/6/83-
1/12/84  

27/2/83  

15.   
83411  

دکتر  شبیه سازی ویژوال جریان ترافیکی میدان
محمدابراهیم 

محمدجواد 
  نیا فتحی

  فیزیک  علوم
--  

7/29/83-
29/12/83  

21/4/83  
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  )انصراف(  زاده صادق بختیار  فوالدوند
16.   

83112  
مورفیسم ژن کدکننده هورمون رشد و اثر آن بر روی  پلی

  ن افشاریصفات رشد در گوسفندا
مرادپاشا   صابر قنبری

  نسب اسکندری
  21/4/83  1/9/84-1/9/83  24950000  علوم دامی  کشاورزی

17.   
83415  

از سنتز و مطالعات ساختاری کمپلکسهای جدیدی 
Hg(II), Cd(II), Zn(II)با لیگاندهای دهنده   

 S, N, O  

دکتر علی 
  اکبر سودی

  علی مرسلی
  علی رمضانی

دانشکده 
  علوم

  3200000  شیمی
1/11/83-
1/11/84  

27/10/83  

18.   

83416  

سنتز وشناسایی لیگاندهای باز شفت جدید و کمپلکس 
  برخی یونهای فلزات واسطه آنها

دکتر سعید 
  رعیتی

دکتر علی اکبر 
 دکتر -سودی

محمدرضا 
  یافتیان

  3300000  شیمی  علوم
1/12/83-
1/12/84  

25/11/83  

19.   
83317  

گیری واژگان زبان مطالعه اثرات استفاده از کامپیوتر در یاد
  دوم

دکترفاطمه 
  پناهی علی

  دکتر رویا بزازی
دکتر فهیمه 
  معرفت

  انسانی علوم
  7000000  زبان انگلیسی

1/12/83-
1/12/84  

25/11/83  

20.   
84418  

  به  Cd- feتعیین سطوح انرژی مراکز  و ترکیب در
  TSCروش 

دکتر محسن 
  5100000  فیزیک  علوم  --  صرافی

1/12/83-
1/12/84  

25/11/83  

21.   

--  

بررسی سازگاری اکولوژی برخی از ارقام چمن و تراکم 
  کشت در شرایط اقلیمی زنجان

مهندس نجم 
الدین  
  مرتضوی

دکتر جعفر 
 دکتر -محمدی
  ربیعی... ولی ا

مهندس رضا 
  عظیمی

  24030000  باغبانی  کشاورزی

16/7/80-
15/7/82  

تمدید تا (
31/6/83(  

15/7/80  

22.   
--  

 مواد آلی افزوده شده بر تاثیر میزان و نوع کانیها و
  خصوصیات فیزیکی چند خاک ورتی سول ایران

مهندس احمد 
  حیدری

دکتر احمد 
 علی -گلچین

  بیات
  6/8/80  6/3/82-7/8/80  27750000  خاکشناسی  علوم

23.   
--  

تحلیل فریزهای تداخلی با تعیین جهت انتشار در هر نقطه 
  از نقش تداخلی

دکتر احمد 
  درودی

دکتر محمد تقی 
  توسلی

-1/11/80  19600000  فیزیک  علوم
1/12/82  

9/10/80  

24.   
--  

مسکوت طبق  (AL – Siشبیه سازی روند انجماد آلیاژ 
  )شورا

 -1/12/80  350800000  فیزیک  علوم    جمال داودی
1/12/82  

11/80  

25.   
8133  

بررسی تطبیقی علل و عوامل کسر اعتبارات در 
  های در حال توسعه دولتی دانشگاه

  صلیکیومرث م  رضا پیرایش
ابوالفضل 
  عباسچیان

 -1/4/81  19120000  حسابداری  علوم انسانی
1/5/82  

  23/8/83تمدید 
25/1/81  

26.   

81113  

دکتر فرید   بررسی واکنش لوبیا به تنش خشکی
  شکاری

دکتر میرعماد 
  بزرگزاده

مهندس بابک 
  عندلیبی

-1/7/81  30375610  زراعت  کشاورزی
30/8/82  

تمدید شهریور 
83  

24/6/81  

27.   

81114  

زیه و تحلیل کمی رشد دو رقم لوبیا چیتی در سطوح تج
  اشتکمتفاوت تراکم و الگوی 

مهندس   بابک عندلیبی
  محمدی دوست

دکتر علی 
  نظری حق

  11318970  زراعت  کشاورزی
1/7/81-1/6/82  

  30/8/82تمدید 
24/6/81  

28.   
81416  

مطالعه ساختار دوم و سوم قطعات پلی پتیدی لیزوزیم که 
  .شود انوژن حاصل میاز شکست با برو موسی

دکتر عباس 
  31912360  شیمی  علوم  حسین نادرمنش  عزیزیان

1/10/81-
29/12/82  

  31/6/83تمدید 
--  

29.   

81118  
 15اثرات تنش شوری روی ارقام یونجه شمال غرب ایران

  ماه

دکتر 
میرعمادالدین 

  بزرگزاده

دکتر فرید 
  شکاری

دکتر احمد 
  گلچین

  46136880  زراعت  کشاورزی

1/11/81-
1/11/82  

تمدید شهریور 
83  

3/9/81  

30.   

81123  
و مولتی آنزیم بر ) کلزا(بررسی اثرات دو سطح کانوال

  های گوشتی روی توان تولیدی جوجه
غالمرضا غیور 

  صدیق

 دکتر حمید امانلو
 دکتر علی

دکتر  نظری حق 
مصطفی 
  معماریان

  --  3/10/83تمدید   50300000  علوم دامی  کشاورزی

31.   

81128  
ابی ژرم پالسمهای نخود و مطالعه جمع آوری و ارزی

  آنها روابط ژنتیکی بین

آقای 
محمدرضا 
  عظیمی

دکتر 
  نظری حق علی

  بابک عندلیبی

  --  1/12/82  18350000  زراعت  کشاورزی
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32.   

81329  
های سنجش از دور و سیستم اطالعات  تلفیق داده

جغرافیایی در برآورد اثرات انسانی بر تغییرات کاربری و 
  80-68زه استحفاضی شهر زنجان پوشش اراضی در حو

آقای محسن 
احد نژاد 
  روشتی

  22891400  حسابداری  علوم انسانی  --

1/12/81-
1/12/82  

تمدید 
30/10/83  

6/11/81  

33.   
مطالعه نیمه تجربی و از اساس چرخش گروه نیتروز در   81431

  BوA ترکیبات 

آقای حمید 
  29506628  شیمی  علوم  حسن سبزیان  ارجمندفر

6/12/81-
6/6/83  

  31/3/84تمدید 
24/1/81  

34.   
   تریدها3ـ ) 8-4(طبقه بندی   8241

دکتر مژگان 
  --  1/3/83-1/3/82  12172400  ریاضی  علوم  --  امامی

35.   
81332  

بررسی و تحلیل عوامل جغرافیایی مؤثر در مهاجرتهای 
   تاکنون1355روستایی شهرستان زنجان از سال 

دکتر حمید 
  جاللیان

دکتر بهروز 
  محمدی یگانه

  23821556  جغرافیا  م انسانیعلو
20/12/81- 

20/1/83  
--  

36.   
  طراحی و ساخت یک دستگاه مته تیزکنی رومیزی  8225

دکتر داور 
  21476988  مکانیک  فنی  --  درخشان

1/4/82-1/2/83  
تمدید شهریور 

84  
11/3/82  

37.   

  بررسی جغرافیایی کانونهای جرم خیز شهر زنجان  8236
دکتر محسن 
  کالنتری

دکتر شهریور 
  تاییروس

دکتر حمید 
  جاللیان

  295181860  جغرافیا  علوم انسانی
1/5/82-1/8/83  

تمدید شهریور 
84  

11/3/82  

38.   
  تابش ذرات باردار در میدان لیزر پیوسته  82412

دکتر امیر 
  حسین درونه

دکتر محمد 
  محمودی

  16/6/82  1/7/83-1/7/82  ــــ  فیزیک  علوم

39.   

82413  
س از طریق تکنیک بررسی امکان تولید نهالهای سالم گیال

  STGریز پیوند 

دکتر محمد 
اسماعیل 
  امیری

مهندس علی 
  عمارلو

  موسی سلگی
  علی اصغر معینی

  25000000  باغبانی  کشاورزی
1/7/82-
29/12/83  

30/6/82  

40.   
  واژگان فارسی دخیل در آثار مورخان مصری  82314

اسماعیل 
  18840680    کشاورزی  --  چنگیزی

1/11/82 
1/11/83  

  30/6/84تمدید 
9/9/82  

41.   
82415  

بررسی ذرات آالینده هوای صنعتی شهر زنجان و 
  گیری آنها اندازه

دکتر طیب 
  24933830  فیزیک  علوم  --  کاکاوند

1/11/82-
1/11/83  

  1/8/84تمدید 
9/9/82  

42.   

  بررسی و توسعه کشت اسفرزه در استان زنجان  8259
سید نجم 
الدین 
  مرتضوی

  محمود محبی
  لیال ندرخانلو
حسین ربی 

  ورانیانگ

  11900000  زراعت  کشاورزی
1/1/82-

30/7/82  
--  

43.   
ایکنوفابریک تاالسینوئیدس در رسوبات پلیستوسن منطقه   8448

  آباد قم علی

... دکتر نصرا
  عباسی

خانم صفورا 
  شاکری

  4440000  شناسی زمین  علوم
28/12/84-
28/12/85  

14/12/84  

44.   
ای ه تغییرات زمانی و مکانی بارش ایران زمین در دهه  8439

  اخیر 

دکتر حسین 
  5365000  جغرافیا  انسانی علوم  -  عساکره

28/12/84-
28/12/85  

14/12/84  

  
 )1/12/84تا تاریخ  (1384طرحهای پایان یافته دانشگاه زنجان در سال 

ف
ردی

کد   
  زمان اجرا   ریالاعتبار  هوگر  دانشکده  نام همکار  نام مجری  عنوان طرح  طرح

مصوب 
نهایی 
شورای 
  پژوهشی

1  81117  
بررسی شرایط جوانه زنی بذر و 

  رشد باریچه

مهندس 
محمدحسین 

  ودوندیودا
  11800000  زراعت  کشاورزی  مهندس علی عمارلو

1/11/81-
1/11/82  

28/1/84  
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2  82511  
تعین سرب موجود در شیر گاوهای 

  مناطق مختلف زنجان
آقای مجید 
  شاهمرادی

  سعید فلسفی
  جواد درگاهی
  رسول بهمنی

  15800000  علوم دامی  کشاورزی
31/2/82-
30/10/82  

11/2/84  

3  8218  
بررسی اثرات تشکیل صندوق 

اعتبارات خرد بر روی اشتغال زنان 
  روستایی در استان زنجان

آقای جعفر 
  یعقوبی

  زاده سلمان سیروس

  غالمرضا مجردی
  ابراهیم شمسائی

  پناه مسعود یزدان

  24576680  ترویج  کشاورزی
20/4/82-
20/9/83  

11/2/84  

4  8227  
شناسایی و مطالعات ورودی غربی 
بازار زنجان و بافت همجوار جهت 

  ساماندهی و طراحی

خانم مریم 
  11/2/84  1/4/83-1/4/82  27116208  معماری  فنی  شهرام جمشیدی  کالمی

5  8343  
 و گونه به ABSبررسی روشهای 

  2هنگام سازی رتبه 
  8102641  ریاضی  علوم  --  دکتر ادیب

1/3/83-
1/11/83  

24/7/84  

6  83314  
بررسی میزان مشارکت ادارات 

ی زنجان در ها هبدنی دانشگا تربیت
نحوه گذراندن اوقات فراغت 

  دانشجویان دختر

  جعفر یعقوبی  احمد رحمانی

  نیا طیبه بخشی
  12330000  تربیت بدنی  علوم انسانی

3/8/83-
30/5/84  

6/6/84 

7  82416  
تهیه ترکیبات منیزیم کلرید وپتاسیم 

  ومریتسولفات از پیکر
حمید 
  ارجمندفر

  حسین فرزانه
  علی رمضانی

  12508575  شیمی  علوم
1/12/82- 
1/12/83  

15/8/84  

8  8342  
 و هابررسی اجتماعی ماتریس
  عملکردهای یگانه

 ...ا  فرضدکتر
  میرزاپور

  8101550  ریاضی  علوم  --
1/3/83-
1/11/83  

26/4/84  

9  81122  
بررسی تأثیر سطح رطوبت خاک 

  نیدر عملکرد سیب زمی
دکتر جعفر 
  محمدی

  جواد ذبیحیان
  محمدرضا عظیمی

  جواد المعی
  نایب دانشی
  بهروز محمدی
  لیال ندرخانلو

  29592000  باغبانی  کشاورزی
1/12/81-
1/12/82  

15/8/84  

10  83413  

سنتز و شناسایی و مطالعات 
ساختاری برخی از کمپلکسهای 

با لیگاندهای دهنده ) I(جدید تالیم 
 اکسیژن

غر اص دکتر علی
  ترابی

  16158862  شیمی  علوم  علی مرسلی
1/10/83-

1/4/84  
15/8/84  

11  --  
بررسی صفات مرتبط با تحمل به 

  خشکی در لوبیا
دکتر فرید 
  1/8/81-1/8/80  10028000  زراعت  کشاورزی  دکتر بزرگزاده  شکاری

15/9/84  
  
  
  

 

  84استانی در سال  طرحهای پایان یافته ملی ـ
   بادام در ابهر و خرمدرههای مناسب  بررسی پایه-1
   بررسی چگونگی مدیریت چرا و تعادل دام-2
   تعیین ترکیبات تشکیل دهندۀ روغن تیزاب-3
  : طرحهای استانی-2-3

  : پروژه استانی با عناوین10 انعقاد قرارداد انجام -الف
  ی الکترولیزها بازیافت فلزات با ارزش از کیک-
   بررسی ساختار و تحول جمعیت در استان-
   بررسی میزان مقاومت شریانهای حیاتی -
  ی سرمایه گذاریهاها و فرصت  ارائه زمینه-

  .  مقاومت نسبی ارقام لوبیا به فوزاریوم-
  پذیری ساختمانهای فلزی  آسیب-
   بررسی توان پذیرش استان در بخشهای صنعت-
  یابی در بخش آب استان  پتانسیل-
   کشش توریستی استان-
   آبیاری ارزیابی سیستمهای-
 84 اولویت پژوهشی 133 هماهنگی فراخوان اجرای -ب
  )استانی% 2اعتبارات (
  : تحت عناوین102 پروژه 4تصویب : 102 طرحهای -3-3
   بررسی مقاومت لوبیا-
   تهیه کادمیوم سولفاته-
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  ی کششیها مقاومت با استفاده از کابل-
   بررسی قارچهای مهم مراتع حفاظت شده استان -
 فقره جهت اجرا در قالب 20نده به تعداد  تکمیل پرو-

  102اعتبارات 
   کتابخانه مرکزی-4

مهمترین فعالیتهایی که کتابخانه در طول این سال انجام 
  :است عبارتند ازدادن آن داده و یا در حال انجام 

  شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که در -1
 فارسی و کتابهای خرید ، برگزار شد84اردیبهشت سال 

آمار های دانشگاه که بر حسب  التین مورد نیاز کتابخانه
 کتابهایکتابخانه مرکزی : تعداد آنها عبارتند ازکتابخانه 
 جلد، کتابخانه 50 التین کتابهای جلد و 31882فارسی 

، کتابخانه  جلد800فارسی  کتابهایدانشکده علوم انسانی 
جلد و  575 فارسی کتابهایدانشکده فنی و مهندسی 

 کتابهای جلد، کتابخانه دانشکده علوم 74 التین کتابهای
 جلد، کتابخانه 92 التین کتابهای جلد و 432فارسی 

 کتابهای جلد و 196 فارسی کتابهایدانشکده کشاورزی 
  . جلد107التین 

نویسی کلیه کتابهای خریداری   آماده سازی و فهرست-2
 نمایشگاه شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و

 تخصصی دانشگاه زنجان که در حال حاضر قابل کتابهای
  .استفاده برای مراجعه کنندگان است

کند و از  دوز کار مین که تحت ویweb  نصب برنامه -3
ای راه اندازی  های دانشکده طریق اینترنت سرچ کتابخانه

  . شود می
انجام 84  از مهمترین فعالیتهایی که در تابستان سال -4

رفت قفسه خوانی کتابخانه دانشکده کشاورزی که پذی
این عمل سبب اصالح . بودتوسط کارشناس کتابداری 

 کتاب التین و 1334 کتابخانه که بالغ بر کتابهایاطالعات 
 کتاب فارسی است، گردید و مشکل تکراری بودن 9845

رکوردها در سیستم نرم افزار نوسا هم اصالح شد که آماده 
  .اشدب بارکدگذاری می

  . میلیون تومان5/5 به مبلغ web  خرید نرم افزار -5

  پیگیری ساختمان اصلی کتابخانه مرکزی که با قول -6
مساعدی که از مسئولین دانشگاه گرفته شده است در 

  .بودبرداری خواهد  ای نزدیک قابل بهره آینده
  اقدام به خرید ویرایش جدید نرم افزار امانت نوسا که -7
توانند از طریق اینترنت اطالعات  یق کاربران میین طر ا هب

  . را جستجو نمایندها  کتابخانه مرکزی و دانشکدهکتابهای
های دانشگاه که از   شورای کتابخانههای جلسهتشکیل   -8

 تقسیم بودجه ۀتصمیمات کلی این شورا بهبود نحو
 التین، چگونگی تجهیز های نشریهی اطالعاتی و ها هپایگا

ها و کتابخانه مرکزی و هزینه  های دانشکده خانهنمودن کتاب
  .بودنمودن بودجه 

ین صورت ه ا  حذف کارت عضویت کتابخانه مرکزی ب-9
که شماره دانشجویی به صورت بارکد روی کارت 

  .شود دانشجویی زده می
 الکترونیکی های نشریهی اطالعاتی و ها ه  خرید پایگا-10

ی سریع و آسان به با توجه به عصر الکترونیک و دستیاب
  Ebscoبانک اطالعاتی اتصال کتابخانه مرکزی به  .منابع

که از طریق شبکه دانشیار به آدرس اینترنتی 
org.daneshyar.wwwو برای یک سال دهد    سرویس می

خریداری و شامل مقاالت تمام متن در موضوعات مختلف 
 مجموعه باشد، داشتن ده اعضای دانشگاه میبرای استفا

های   برای رشتهASCE و ASMEژورنالهای الکترونیکی 
ق سایت  که از طریonlineمکانیک و عمران به صورت 
 ژورنالهای تمام متن باشد، دانشیار در دسترس می

 از طریق شرکت رزنت به آدرس Springerالکترونیکی 
و . است  قابل استفاده ir.co.net-rose.wwwاینترنتی 

از که های فیزیک   برای رشتهIOPمجموعه ژورنالهای 
  .باشد طریق رزنت قابل دسترسی می

  اقدامات اولیه الزم جهت سفارش و خرید بانکهای -11
اطالعاتی جدید با توجه به نیاز دانشگاه و همچنین میزان 

کهایی که خرید آنها قطعی خواهد شد بودجه که لیست بان
  .مندان خواهد رسید هدر اسرع وقت به اطالع عالق
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ی ها ه  با توجه به کمبود بودجه و عدم تامین همه پایگا-12
 که خارج از قدرت دانشگاه onlineاطالعاتی به صورت 

باشد لذا کتابخانه مرکزی اقدام به همکاری در قالب  می
ی اصفهان، امیر کبیر و کتابخانه ها هتفاهم نامه با دانشگا

ای علوم و تکنولوژی شیراز نموده است تا جایی که  منطقه
مندان را که اکثراً در زمینه ژورنالهای  هبتواند نیاز عالق

الکترونیکی، مقاالت علمی و بانکهای اطالعاتی است 
  .برآورده سازد

  :لیست بانکهای اطالعاتی به قرار زیر است
http://www.elsevier.com Elsevier – Academic press:        1.  
http://www.iop.org/ej/   Iop:                                                2.  
http://www.rose-net.co.ir/fullti/bell.htm           Proquest:                                      3.  
http://www.ams.org/matchscinet Match Scinet (Abstract):             4.  
http://www.springerlink.com       Springer:                                      5.  
http://www.kluweronline.com     Kluwer:                                        6.  
http:http://www.emeradinsight.com         Emerald:                                      7.  
http://www.epnet.com/academic/        Ebsco:                                           8.  

  
 کتابخانه 2006 التین های نشریه  تهیه پروفرمای  -13

  .مرکزی دانشگاه و پیگیری بودجه الزم
صویب های دانشگاه با ت  پیشنهاد شورای کتابخانه-14

 هیأتشورای پژوهشی دانشگاه عضویت اعضای محترم 
مجامع بین المللی به شرط دریافت نشریه به علمی در 

  کهگیرد صورت رایگان توسط کتابخانه مرکزی صورت می
  :آن به صورت زیر استآئین نامه 

 علمی و ارسال آن به واحد هیأتتهیه پروفورم توسط  .لفا
  .ها نشریه

  .ی در محل کتابخانه مرکزیپر کردن فیش بانک .ب
 تکمیل پرونده و ارسال آن به بانک ملی توسط بخش .ج

  . کتابخانه مرکزیسفارشهای
  .پس از ارسالها  مجلهاعالم وصول  .د

کـه در محـل     گیرد    الزم صورت می  پروفورماهائی اقدام   به  
) 45195  - 1517( صندوق پستی کتابخانه مرکزی      ،آدرس

از دانشگاه و یا کتابخانه مرکـزی       البته نامی   . باشد قید شده 
نوشتن نـام شـخص بالمـانع       . در محل آدرس آورده نشود    

  .است
 به مدت دو روز در Ebsco  برگزاری کارگاه آموزشی -15

  کـه  دانشگاه زنجان با همکاری معاونت آموزشی دانـشگاه       
ای از طرف شرکت نسیم ایمان بـرای ایـن کارگـاه             نماینده

  .معرفی شده بود

  .باشد در حال انجام میکه به شبکه دانشگاه  اتصال -16
 تخصصی التین با همکاری     کتابهای خرید از نمایشگاه     -17

آوری بـه تعـداد    صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فن      
  .ها و آماده سازی آنها  عنوان برای کلیه کتابخانه412

   واحد ماهواره-5
هـا ار      تحول در سیـستمهای دریافـت و پخـش داده          -1-5
تصاویر  MPG2نالوگ به دیجیتال که منجربه کسب کیفیت      آ

  .و صدای استریو گردیده است
 جستجو و انتخاب از محتوای منابع دریـافتی         ، تحقیق -2-5

ضبط، بازنگری مجدد، ادیت و مـیکس و مونتـاژ و ضـبط             
  . مجدد در آرشیو کامپیوتری سایت

،  و آنتنها و تعمیر و رفع خرابی       ها  ه نگهداری از دستگا   -3-5
  .بعضی موارد در CD صورت بهارائه خدمات درخواستی 

 انتقال تدریجی اطالعات ویدئویی کمک آموزشی به        -4-5
بندی اولیه که موجب     هشبکه داخلی اینترنت دانشگاه با طبق     

جـویی    دسترسی آسان و رایگان، حذف بورکراسی و صرفه       
  : به آدرساست ها گردیده  در وقت و هزینه

FTP:\\FTP.ZNU.AC.IR/SATSITE_MOVIES 

و  ،توسط یکی از پرسنل   م  و ساعت نفر کار مدا    2000 -5-5
 قابـل اسـتفاده و      صـورت   بـه تولید صدها فیلم دریافتی که      

  . از اشکال به انجام رسیده استادیع
  

  عملکرد مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت 
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 در طـی    نجانفناوری وارتباط با صنعت دانشگاه ز     مدیریت  
ف تعریـف شـده خـود       ی شـرح وظـای     در راسـتا   84سال  
  :ی زیر را انجام داده استهافعالیت

گـروه  حضور در کمیتـه کارشناسـی و همچنـین کـار             -1
کـار گـروه صـنعت و معـدن از          : صنعت و معـدن اسـتان     

ی مهم استان است که به مدیریت رئیس سازمان         ها  کارگروه
صنایع و معادن مسایل صنعتی و معدنی استان را پیگیری و           

نـد مـدیریت فنـاوری ارتبـاط بـا صـنعت بـا        ک هدایت می 
حـل و طرحهـای      ویت در این کـار گـروه و ارائـه راه          عض

دانشگاه برای حل مسائل صـنعتی اسـتان پیـشقدم بـوده و             
 .  ی دانشگاه را در این موارد ارائه کرده استهاتوانائی

 : ی پژوهـشی ملـی و اسـتانی       هـا ارائه مشاوره به طرح    -2
ن دانـشگاه و متولیـان      جهت ایجاد یک اعتمـاد متقابـل بـی        

ت  مدیریت با اتکا به همـه اعـضای هیـأ          این،صنعت استان 
در ی ملی واستانی هاعلمی دانشگاه در ارائه مشاوره به طرح 

کـه چنـد نمونـه از آن        محدوده استان اقدام نمـوده اسـت        
 وره به سـرمایه گـذاران مـاده معـدنی         ارائه مشا : عبارتند از 

جریـان طـرح    نیکی به م  پرلیت در استان ارائه مشاوره ژئوتک     
  .پرورش ماهی نوروز آباد

جواب دادن بـه فراخوانهـای پژوهـشی و مـشاوره ای             -3
 حضور بیشتر و شناساندن توانـایی       منظوربه  : صنعت استان 

 مدیریت ارتباط با صنعت سعی کرده است که بـه           ،دانشگاه
ــه فراخوان ــاهم ــال  ه ــا ارس ــاتی ب ــشاوره ای و مطالع ی م

 فراخوانهای  : که عبارتند از   دپروپوزالهای مناسب جواب ده   
 شـرکت حمـل و      ،صنایعی همچون شرکت ملی گاز استان     

ای اسـتان زنجـان بـه         شرکت برق منطقـه    ،نقل ریلی کشور  
علمی دانشگاه که برخی از آنها به        تهیأ واعضایاساتید یاری

  .با ارزشی تبدیل شده و یا خواهند شد قراردادهای پژوهشی
 ی دانشگاهها تهیه لیست تجهیزات آزمایشگاه -4

ی مختلـف  هـا  ی دانشگاه در شـاخه    هاجمع بندی توانایی   -5
 علوم وتکنولوژی

 با متولیان و صاحبان صنایع در استان        ها  جلسهاری  برگز -6
 و تجهیزات استان جهت آشنایی بیشتر آنـان         هاوارائه توانائی 

 با دانشگاه زنجان

عقد قرارداد پژوهشی از طریق معاونت محترم پژوهشی         -7
در پـی   : کت برق منطقـه ای اسـتان زنجـان        دانشگاه با شر  
ثر مــدیریت ارتبــاط بــا صــنعت در یکــی از شــرکت مــؤ

 یک قرارداد پژوهشی با ارزش بـا شـرکت بـرق      ،فراخوانها
این پژوهش . منطقه ای از کانال معاونت پژوهشی منعقد شد       

 و  اسـاتید  ویـاری  باصنعت دفترارتباط توسط84تابستان در طی 
  . ت باال انجام شده و به اتمام رسیدبا کیفی دانشگاه دانشجویان

 و ارائـه آن بـه       85آوری نیازهای کار آموزی سال       جمع -8
 دفتر مرکزی ارتباط با صنعت

ی کـار   هـا    نیـاز  هـا   با مکاتبات انجام گرفته با همه دانشکده      
آوری و   ی آموزشی جمع  ها   از همه گروه   85آموزی در سال    

رتباط بـا   جهت پیدا کردن مکان کارآموزی با دفتر مرکزی ا        
  .ه استصنعت  وزارت علوم مکاتبه شد

همکاری و تبادل نظر متقابل با دفتر مرکزی ارتبـاط بـا             -9
ـ    در جایـابی بـرای کـار آمـوزان در           .ومصنعت وزارت عل

بادل نظـر بـا دفتـر مرکـزی         ت نیز با هماهنگی و      84تابستان  
راهنمـایی  تـا حـد امکـان بـا         سعی شـد    ارتباط با صنعت    

با محیطهـای   را  کز صنعتی مهم آنان     مراسوی  دانشجویان به   
  .کاری آشنا کرد

ی معاونت پژوهشی در ارائه     ها  همکاری با دیگر واحد    -10
 ی پژوهشی استان ها پروپوزال جهت پروژه

ی مـورد   هـا    تصویب پایان نامه   های  جلسهحضور در    -11
 ی صنعتی هاحمایت شرکت شهرک

 طرف دانـشگاه درطرحهـای      حضور به عنوان ناظر از     -12
  زمان صنایع و معادنپژوهشی سا

  
  پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی عملکرد 

 سـاله و    4ای  پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی با سابقه     
وجود سه گروه پژوهـشی علـوم زراعـی، علـوم دامـی و              

وردهای قابل توجهی کسب نموده اسـت       بیوتکنولوژی دستا 
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ذیل می توان به موارد     ی پژوهشکده   ها از مهمترین فعالیت   که
  :اشاره نمود

 24 از میان     84ی کشوری در طی سال      Aکسب رتبه    -1
 پژوهشکده همگن در کل کشور 

 ایجاد ردیف مستقل برای پژوهشکده پیگیری و توجیه -2
 از طریق مراجع زیربط

 5/1پیگیری، خرید و نصب تجهیزات ارزی بـالغ بـر            -3
 میلیون دالر از محل اعتبارات ارزی وزارت علوم 

 هـزار   700هیزات ارزی بـالغ بـر       پیگیری و خرید تج    -4
ی هـا   دالر جهت تکمیـل و راه انـدازی برخـی از دسـتگاه            

 موجود

ی هـا   ی دوره هـا   همکاری در جهت اجرای پایان نامه      -5
 کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و علوم دامی

پیوستن بـه شـبکه موسـسه بـین المللـی تحقیقـات              -6
(IFPRT)    زیر نظر سازمان تحقیقات و آمـوزش کـشاورزی 

 به وزارت جهادکشاورزی به منظور بهره بـرداری از          وابسته
 بانک اطالعات تحقیقات انجام شده

 عضویت در کمیته تدوین سند زیست فنĤوری کشور -7

تدوین اساسـنامه و پیگیـری جهـت تـصویب آن در             -8
 ت مطبوعرشورای گسترش وزا

ثبت نام پژوهشکده به عنوان قطب تحقیقاتی زیتـون،          -9
ری در مرکز ملـی زیـست       یونجه، حبوبات و گوسفند افشا    

 فناوری و سندملی زیست فناوری کشور

ی هـا   هعضویت پژوهشکده در شبکه ملـی آزمایـشگا        -10
و ) شــامتک(کــشاورزی شــمال و شــمال غــرب کــشور  

 دالر از سـوی شـبکه       375000تخصیص اعتباری بـالغ بـر       
 مذکورجهت تامین برخی از تجهیزات الزم برای پژوهشکده

  اهم فعالیتهای علمی و پژوهشی
برگزاری کارگاه آموزشی نـشانگرهای مولکـولی در         -1

  طی هفته پژوهش
  پژوهشی شامتک-علمی اندازی مجله مشارکت در راه -2

مشارکت و پیگیری برگزاری دوره دکتری مشترک از         -3
 طریق شبکه ملی آزمایشگاهی شمال و شمال غرب کشور 

 مشارکت در تدوین سندملی زیست فناوری -4

وره کارگاه آموزشـی   د2برنامه ریزی جهت برگزاری   -5
 85در بهار سال 

پیگیری، تصویب و شروع طرح تحقیقاتی بـا عنـوان           -6
 بررسی تنوع ژنتیکی گوسفندان نژاد افشاری

ــا     -7 ــاتی ب ــرح تحقیق ــروع ط ــایی و ش ــصویب نه ت
 به گوسفند نژاد    FecBوارد نمودن ژن چندقلوزایی     "عنوان

 .میلیون ریال1500 با اعتباری بالغ بر"MAI افشاری به روش

بررسی میزان سـرب    "جرای طرح تحقیقاتی با عنوان    ا -8
 "موجود در شیرگاوهای شیری استان زنجان

 DGATIبررسی ژن   "اجرای طرح تحقیقاتی با عنوان       -9
 "و اثر آن بر روی صفات تولیدی گاوهای شیری

 در  GMFشناسـایی   "اجرای طرح تحقیقاتی با عنـوان       -10
  "سبد غذایی ایران

 مقاومـت بـه سـرما و        شروع قسمت مقدماتی طرحهای   -11
  شوری در کلزا

بررسـی تنـوع ژنتیـک      "اجرای طرح تحقیقاتی باعنوان   -12
  "انگورهای استان زنجان به کمک نشانگرهای ریزماهواره

 معتبـر   هـای    مقاله علمی پژوهـشی در مجلـه       15ار  انتش-13
  داخل و خارج کشور

 طرح پژوهـشی بـا سـازمانهای خـارج          7عقد قرارداد   -14
  رح داخلی دانشگاه  ط11ازدانشگاه و 

   آمده از پژوهشکدهبعملبازیدهای 
 بازدید پروفسور پیترالنگر استاد دانشگاه ادنیـه ایتالیـا و         -1

  .دوطرفههای یابراز تمایل ایشان جهت همکار
 بازدید معاون محترم وزیر نیرو و جلب حمایت ایـشان           -2

  ی رشد پژوهشکدههاجهت نصب و راه اندازی اتاقک
قای دکتر مکنون معاونت محترم سازمان       بازدید جناب آ   -3

  دانشگاه پیام نور محترم ریاست همراه به کشور کل زیست محیط
 بازدیــد وزیــر محتــرم علــوم، تحقیقــات و فنــĤوری و -4

  استاندار محترم از پژوهشکده و جلب مساعدت ایشان
ی موجـود در دانـشگاه و پژوهـشکده    هـا  با توجه به ظرفیت  

  :به شرح زیر خواهند بود پژوهشکده ی آتیها برنامه
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ی موجود در پژوهشکده و بهـره    ها  راه اندازی دستگاه   -1
  برداری از آنها در جهت درآمد زایی

ی پژوهشی علوم باغی، فیزیولوژی دام،      ها  هایجاد گرو  -2
محیط زیست، نانوبیوتکنولوژی و حفاظت گیاهی بـا بهـره          

ی آموزشــی موجــود در هــا هگیــری از تــوان علمــی گــرو
  علوم و فنی و مهندسی-شاورزیی کها دانشکده

 و شورای پژوهشکده گذاری سیاست شورای سازی فعال -3

تهیه آئین نامه داخلی پژوهشکده و پیگیری و تصویب  -4
 چارت سازمانی آن

 و مراکز تحقیقاتی داخل     ها  برقراری ارتباط با موسسه    -5
و خارج و استفاده از نیروهای داخل و خـارج از دانـشگاه             

 جهت ارتقاء سطح علمی

 ی آموزشی در سطح استان و کشورها هکارگا برگزاری -6

ــالی جهــت حمایــت از تحقیقــات   -7 ــابع م جــذب من
  تحقیقاتیسفارشهایپژوهشکده و پذیرش 

پیگیری ایجاد ردیف مستقل اعتباری برای پژوهشکده        -8
 و تکمیل ساختمان جدیداالحداث آن

اخذ قراردادهایی جهت ارائه خـدمات تحقیقـاتی در          -9
  ریال000/000/2300الغ بر مجموع با اعتباری ب

ی بـیش از پـیش مـسئولین محتـرم          هـا امید است بـا حمایت    
را شـاهد باشـیم و   دانشگاه شـکوفایی علمـی پژوهـشکده      

ی موجـود در دانـشگاه در جهـت         هااز تمامی ظرفیت  بتوانیم  
.اسـتفاده نمـاییم   تعالی تحقیقات در سطح استان و کـشور         

  

  معاونت دانشجویی فرهنگیمعاونت دانشجویی فرهنگی
  

   با حضور ریاست دانشگاه و هیأت همراهها گاهبازدید از خواب
های دانشجویی  بازدید ریاست محترم دانشگاه و معاونین ایشان باالخص معاونت دانشجویی فرهنگی از خوابگاه     سنت حسنه 

ه و  ریاست دانشگا84در طول سال .  نیز تداوم یافت84و حضور در جمع دانشجویان ساکن و گفت و شنود با آنان در سال 
 به  و در هر مورد ساعتها با دانشجویان در گفتگوی چهرهندها داشت بازدید بدون اطالع قبلی از خوابگاه مورد 15 ،مسئولین همراه

 الزم را در جهت حل آنها اتخاذ های  و آموزشی آنان پرداخته و تصمیم صنفی، رفاهیچهره به بررسی مسائل و مشکلهای
  دیگر مستقیم گفت و شنود بوده وهای جلسههنگی و مدیر امور دانشجویان اعضای ثابت این معاونت دانشجویی فر. اند نموده

 پس از فهرست نمودن های جلسهدر این . اند  رییس دانشگاه را همراهی کرده، مختلفهای جلسهمعاونین دانشگاه به تناسب در 
 و بعد از شد و همچنین مسئول هر امر مشخص میبندی مربوط   راهکارهای رفع مشکالت و زمان،مشکالت هر واحد خوابگاهی

حسن انجام مسئولیت هر بخش در رفع نواقص مورد بازبینی و پیگیری قرار ای  طی جلسهانقضاء زمان در نظر گرفته شده مجدداً 
 رفع ها در  سعی و تالش بیشتر مسئولین فنی و تأسیسات خوابگاه،ها نتیجه ملموس و واضح بازدید از خوابگاه. گرفت می

این دیدارها همچنین باعث ایجاد فضای همدلی و صمیمیت بین . استها  مشکالت و همچنین تسریع در انجام امور خوابگاه
ها  برنامه بازدید از خوابگاه. دادخاطر دانشجویان را ارتقاء  مندی و آرامش و حس رضایت ن و مسئولین دانشگاه گردیددانشجویا

 شیوه مناسب و کارآمدی درجهت آگاهی از مشکالت ،نشگاه زنجان اجرا شده استسال گذشته در داچند که در طول 
ای به   مسئولین جدید وزارت متبوع طی نامه84که در پایان سال  یطور به تسریع در روند حل و فصل آنها بوددانشجویان و 

 84هایی که در طول سال  خوابگاه. اند ههای کشور توصیه نمود و انجام آن را به تمام دانشگاههای سراسر کشور اجرا  دانشگاه
  : گفت و شنود در آنها اجرا شده است عبارتند ازهای جلسهبرنامه بازدید و 

مجتمع خوابگاهی -9ضرابی، -8گلچین، -7اوصالی، -6دلشاد، -5 زینالی، -4 فاطمیه سه، -3 فاطمیه دو، -2 فاطمیه یک، -1
  . صدرجهان-13 قنبری و مقیمی، -12، )بار2( اسکندری محمدی و علی-11 فاطمیه شش، -10 ،)بار2(پسران 

و تـا   شـد      شب شروع می   10     غالب بازدیدها از ساعت     
پاسی از شب و گـاهی اوقـات تـا نیمـه بامـداد بـه درازا                 

 با حوصله در    کهدر این گزارش از همه عزیزانی       . کشید  می
 حاضر بوده و در جهـت تـأمین اهـداف ایـن             ها  جلسهاین  
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بـویژه  . شـود   اند سپاسگزاری می    انه تالش نموده  برنامه مجد 
واسطه استمرار حضورشان    هالزم است از همکاران گرامی ب     

  : آید که عبارتند ازبعمل تقدیر مضاعف ها جلسهدر این 
ریاست محترم دانـشگاه جنـاب آقـای دکتـر حـسین             -1

 عسکریان ابیانه

  معاونت دانشجویی و فرهنگی جناب آقای دکتر نجفیان -2
 معاونت دانشجویی و فرهنگی جنـاب آقـای         قائم مقام  -3

 دکتر پیرایش

 معاونت اداری و مالی جناب آقای دکتر کالنتری -4

 معاونت آموزشی جناب آقای دکتر خادمی -5

  معاونت پژوهشی جناب آقای دکتر صارمی -6
 مدیر امور دانشجویی جناب آقای قوامی -7

 مدیر امور فرهنگی جناب آقای مهندس یاوری -8

بـط عمـومی جنـاب آقـای      مدیر دفتـر ریاسـت و روا       -9
 مهندس عبدالحسینی

 رییس اداره رفاه دانشجویی جناب آقای دائم -10

های برادران و خواهران جناب آقـای         مسئولین خوابگاه  -11
 شامی و سرکار خانم غفاری

 جناب آقای مهندس فلسفی مدیرامور اداری و پشتیبانی -12

 مدیر عمرانی و تأسیسات جناب آقای مهندس عباسی -13
  

ـ     مـدیریت امـور    ر حـج گردشـگری      آمار عملکـرد دفت
  :فرهنگی

  :84 تا پایان اسفند 84از ابتداء سال  
   نفر 160اردوی مشهد خواهران دو مورد برای 

   نفر 80 مورد 1اردوی مشهد برادران 
ی هاکاری در برگزاری اردوهای فرهنگی تشکلها و انجمن      هم

  . مورد10علمی به تعداد 
 و  اسـاتید ،  دان کارمن 85ثبت نام حج عمره دانشجویی سال       

  .دانشجویان
  84عملکرد کانونهای فرهنگی و هنری در سال 

  برنامه استقبال از دانشجویان جدید 
ی فرهنگی و هنری    ها     در این برنامه کانونها با ایجاد غرفه      

ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان جدید و تبریک آغـاز          

سال تحصیلی بـه معرفـی فعالیتهـای خـود پرداختـه و از              
 هـا    در ایـن غرفـه     مودند همچنین ندان عضو گیری ن   م هعالق

 و هــا نــشریه موســیقی و ارائــه –اقــدام بــه پخــش فــیلم 
بروشورهای تبلیغـاتی در حیطـه فرهنگـی و هنـری خـود             

  .کردند
  :ین این کانونها می توان به موارد زیر اشاره نمودتر از فعال

 کانون هـالل احمـر   -2کانون ادبی دکترعلی شریعتی     -1
 کـانون   -5 آریوبرزن   -4هنگی اجتماعی وژین     کانون فر  -3

 موسیقی

 واحـد   -8 هـا   نـشریه  -7هنرهای تجسمی تبسم بـاران      -6 
  .آموزش کانونهای فرهنگی و دیگر کانونها

  کانون هنرهای تجسمی تبسم باران 
برگزاری نمایـشگاه خوشنویـسی زمـستان بـا هـدف            -

  .حمایت از کودکان سرطانی
 در  3/8/84لغایت   23/7/84نمایشگاه مذکور از مورخ      -
در این  . مفی تئاتر سهروردی دانشگاه زنجان برگزار گردید      آ

 تابلو از آثار خوشنویـسی  نـستعلیق شکـسته           23نمایشگاه  
این آثـار   % 60آقای میثم رضاوند به نمایش گذاشته شد که         

به فروش رسیدو در آمد حاصله بـرای کودکـان سـرطانی            
 .اختصاص یافت

 . آموزش خوشنوسیثبت نام و برگزاری کالسهای -

ا زدیگر فعالیتهای کانون هنرهای تجسمی تبسم بـاران          -
منـدان   هبرگزاری کالسهای  آموزشی خوشنویسی برای عالق      

 .به این هنر می باشد

واحد آموزش کانونهای فرهنگی و هنری مدیریت امور         
  فرهنگی 

مندان برای شرکت در کالسهای آمـوزش        هثبت نام از عالق   
هر ماه   آلمانی در طول م    – فرانسه   –ی  زبان خارجی  انگلیس   

 آبان  16 و   15و آزمون سطح بندی ثبت نام شدگان         بود   84
  .شروع شدو تشکیل کالسها از اواخر آبان 

ی اسالمی کـانون قـرآن و هیـأت         هاعملکرد تشکل 
  :مدیریت امور فرهنگی) ع(محبان 

  انجمن اسالمی  
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در نجام شده توسط تشکل انجمن اسالمی فعالیتهای ا
  84مهرماه 

  انتشار نشریه تخته سیاه  -1
 هرهفته  پژوهشی ودین سیاسی گفتگوی های جلسه برگزاری -2

 ی سابق انجمن اسالمی ها پخش فیلم برنامه -3

  در موضوعات مختلفها هبرگزاری کالسها و کارگا -4

  بسیج دانشجویی 
قرا در روزهای ماه مبارک رمضان طرح اطعام ف -1
 )رای افراد نیازمندآوری غذا از بین دانشجویان ب جمع(

جویان ی نمایشگاه کتاب تخصصی برای دانشبرگزار -2
 در دانشگاه با تخفبف ویژه

برنامه افطاری برای دانشجویان جدید الورود در ماه  -3
 مبارک رمضان

 و ها هبازدید از دانشجویان جدیدالورود در خوابگا -4
 . به آنان به رسم یادبود اهداء جایزه

علمی، فرهنگی ، ی مذهبیها CD در اختیار قرار دادن  -5
 .دراختیار دانشجویان

  جمعیت اسالمی  
جهت استقبال از دانشجویان ورودی  ای تشکیل غرفه -1

  .جدید
( برگزاری برنامه معارفه جمعیت اسالمی دانشجویان -2

 ).ورودیهای جدید

 
گذارم کتاب  همانا در میان شما دو چیز گرانبها به امانت می

  شوند  رگز از هم جدا نمی این دو ه،قرآن و اهل بیتم را
  .تا در حوض کوثر بر من وارد شوند

  

 فعالیتهای هیات محبان  اهل بیت علیهم السالم و  
  :در ماه گذشته به شرح ذیل می باشدکانون قرآن 

  برگزاری جشن شعبانیه در مسجد دانشگاه  -1
برگزاری دعای افتتاح و استقبال از ماه مبارک رمضان  -2
  قرآن  مشترک با کانونطور به
 برگزاری جشن میالد  امام حسن مجتبی علیه السالم -3

 مسجد باقر العلومدر 
 دانشحویان سراسر کشور با هیأتشرکت در همایش  -4

 .اعزام دو تن از اعضای کانون به شهر مقدس قم
 و 23-21-19ی قدر هابرگزاری مراسم احیاء شب -5

عزاداری شهادت امیر المومنین علی علیه السالم درمسجد 
 .اهدانشگ

برگزاری طرح ختم کل قرآن در یک روز، هر روز بعد  -6
 .از نماز ظهر و عصر در مسجد باقرالعلوم

مجتمع خوابگاهی  در  قرآنی هر شبهای جلسهبرگزاری  -7
 برادران

 30 جزء در 30(برگزاری طرح جزء خوانی با عنوان  -8
 .2درالقرآن فاطمیه )) شب

  نفر120 حزب بین 120برگزاری طرح حزب خوانی  -9
گزاری محفل شبی با قرآن با حضور قاری برجسته بر -10
لی جناب آقای پورزرگری و گروه تواشیح قدر و لالم بین

 قاریان برجسته استان زنجان در مسجد دانشگاه 
 ...)و نوار امانت کتاب(ت در دفتر دارالقرآن ارائه خدما -11
 مجتمع  درنادرا برها برگزاری دعای توسل سه شنبه -12

 .2نمازخانه فاطمیه در اهران خوابگاهی برادران و خو
                 در برادران ،ها برگزاری دعای ندبه جمعه -13

              نمازخانهدر مجتمع خوابگاهی برادران و خواهران 
 .2فاطمیه 

 در برادران ها برگزاری زیارت آل یاسین عصر جمعه -14
 نمازخانه در مجتمع خوابگاهی برادران و خواهران 

 .2فاطمیه
  

  :احد سایت خوابگاه دانشجویی مدیریت فرهنگیو

  هاشرح فعالیتها و اقدام   ردیف
   و لوازم جانبی معاونت دانشجوییها وتریرفع عیب و پشتیبانی کلیه کامپ  1
 printer, cd writer, scanerتجهیز کلیه سایتهای خوابگاهی موجود در دانشگاه به   2

   اینترنت از طریق بی سیم تجهیز کلیه سایتهای خوابگاهی به شبکه  3
   در حوزه معاونت دانشجوییLanاجرای شبکه داخلی   4
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  ها ه در کلیه خوابگاLANبکه داخلی شاجرای   5
   دستگاه20 به تعداد 3تجهیز و راه اندازی سایت کامپیوتری خوابگاه فاطمیه   6

  :اداره تغذیه

  هاشرح فعالیتها و اقدام  ردیف
   پرس280333شام  و   پرس476874 ناهار : پخت و پز غذا به تعداد  1
 برگزاری مناقصه طبخ و توزیع غذا و عقد قرارداد با برنده مناقصه سلف سرویس   2

  تجهیز سلف سرویس به دستگاه کباب زن اتوماتیک و سایر لوازم جانبی   3
  نظارت مستمر و روزانه بر عملکرد پیمانکاران تغذیه و پاسخگویی به دانشجویان  4
  دانشجویان ای تغذیههای  مستمر با اعضای شورای صنفی و پیگیری مشکلهای جلسهرگزاری ب  5
   دانشجویان جدید الورود ثبت اطالعات دانشجویان در سیستم اتوماسیون و صدور کارت تغذیه به  6

  :واحد سمعی و بصری

  هاشرح فعالیتها و اقدام  ردیف
  .رد مو110بیش از دانشگاه  هایمراسمکلیه پوشش   1
  ثبت نام– جشن فرهنگ و هنر – کنفرانس برق –سمینار زن   2

   ورزشی های  مسابقه- شبهای قدر–هفته پژوهش   3
   ساعت600تبدیل فیلم به سی دی حدود   4
   مورد47بیش از .  و سایر قسمتهای دانشگاهها ه لوازم برقی و صوتی و تصویری در طول سال اعم از خوابگاتعمیر  5

  :)اهل بیت علیهم السالم( و هیات محبان کانون قرآن
   مذهبی و قرآنی و مداحی یها CDو ) نمایشگاه قرآنی ( برپایی نمایشگاه کتاب -1
 جمکران از طرف کانون ، برگزاری اردوی قم -2

 . و درالقرآن الکریماعضای هیأت محبانوی مشهد مقدس در تیر ماه مشترک با اری اردزگبر -3

 .مختلف کانون قرآن و هیأت محبانمراسم عید و عزاداری برگزاری  -4

  :بسیج دانشجویی

  سخنران  موضوع  برگزاری
  دکتر الیاس نادران و دکتر سعید سینالر  ینده لت آدر خصوص  ویژگیهای دو  برگزاری سخنرانی 

  آقای فضائلی  .اردوی بازدید از مناطق جنگی که در ترم گذشته اجرا گردید  برگزاری اردو
    ران در بین اعضای فعال بسیج جمک–قم    برگزاری اردو

  :)مافاد(مجمع اسالمی فرهنگ و اندیشه 

  سخنران  موضوع  سخنرانی
  آقای دکتر دانشجو  پرسش و پاسخ  سخنرانی
  آقای دکتر محمود احمدی نژاد  انتخابات سخنرانی
  امجد... حضرت آیت ا  )ص(والدت حضرت رسول اکرم  سخنرانی
  )نماینده مجلس(آقای دکتر توکلی   انتخابات سخنرانی
  دکتر احمد حکیمی پور  انتخابات سخنرانی

  
  

  جمعیت اسالمی
  برگزاری کنسرت موسیقی آذربایجان -1

ها، سخنرانی انتخابات ریاست جمهوری و حقوق قومیت -2
 سخنران آقای محتشمی پور

 سخنران سعید خانلی ، سخنرانی تاریخ دیرین ترکان -3
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 اسالمی اردوی اصفهان در بین اعضاء جمعیت  برگزاری -4

  تشکل انتخاب
در موضوعات مختلف انتخابات و ( برگزاری سخنرانی  -1

  ).ی دولت آینده و پرسش و پاسخهاویژگی
  انجمن اسالمی

  برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن اسالمی  -1
 برگزاری سخنرانی در موضوعات مختلف  -2

  :هدف از تشکیل
تشکیالت اسالمی دانشجویان دانشگاه درخصوص ) 1 ماده 

اسالمی، علنی ، نجان می باشد که تشکلی است دانشجوییز
و غیر انتفاعی که در چارچوب اصل بیست و ششم قانون 

  .اساسی جمهوری اسالمی به فعالیت می پردازد
 و تداوم این انجمن تالش برای تأسیسهدف از ) 2ماده 

  :دستیابی به نتایج زیر است
از حقوق احترام به شرافت و کرامت انسانی و دفاع ) الف

  شروع افرادمبشر و آزادیهای 
 فضای معنوی و اسالمی در سالم سازی و تأمین) ب

  دانشگاه و جامعه 
صیانت از اجرای صحیح و کامل قانون اساسی ) ج 

ی ها میثاق ملی و بسط آزادیعنوان بهجمهوری اسالمی ایران 
  . آنآشکار درمشروح و 

تاوردهای  ایرانی و تعمیق دس–اشاعه فرهنگ اسالمی ) د 
ی اصلی انقالب اسالمی هاانقالب در عین وفاداری به آرمان

عدالت اجتماعی ، استقالل، جمهوری اسالمی، آزادی(
  )معنویت و اخالق

، ی فرهنگیهای مشارکت و ارتقای آگاهیها ایجاد زمینه) ه 
  سیاسی اجتماعی و علمی دانشجویان و دانشگاهیان

ای مینه سازی بردفاع از حقوق صنفی دانشجویان و ز) و 
 مدیریتی و تصمیم مشارکت قانونی آنها در مناسبتهای

 دانشجویان و انشگاهی در راستای احقاق حقوقی دهاگیری
  دانشگاهیان

  :هدف از تشکیل این تشکل

 تشکیالت اسالمی دانشجویان دانشگاه درخصوص)  1ماده 
اسالمی، علنی ، زنجان می باشد که تشکلی است دانشجویی

اعی که در چارچوب اصل بیست و ششم قانون و غیر انتف
  .اساسی جمهوری اسالمی به فعالیت می پردازد

هدف از تاسیس  ادامه فعالیت این تشکل عبارت ) 2ماده 
  :است از

احترام به شرافت و کرامت انسانی و دفاع از حقوق ) الف
  شروع افرادمبشر و آزادیهای 

  تالش در جهت نهادینه کردن تکثر فرهنگی ) ب
صیانت از اجرای صحیح و کامل قانون اساسی ) ج 

ی ها میثاق ملی و بسط آزادیعنوان بهجمهوری اسالمی ایران 
  . آنآشکار درمشروح و 

 ایرانی و تعمیق دستاوردهای –اشاعه فرهنگ اسالمی ) د 
ی اصلی انقالب اسالمی هاانقالب در عین وفاداری به آرمان

 الت اجتماعی،، عداستقالل، جمهوری اسالمی، آزادی(
  )معنویت و اخالق 

، ی فرهنگیهای مشارکت و ارتقای آگاهیها ایجاد زمینه) ه 
  سیاسی اجتماعی و علمی دانشجویان و دانشگاهیان

دفاع از حقوق فرهنگی و اجتماعی اقوام ایرانی در چار ) و 
 قانون اساسی و گسترش عدالت 15و 19چوب اصول 

  .ها اجتماعی در همه زمینه
جهت همگرایی ملی و نهادینه کردن تعریف ملت تالش ) ز

 ، زبان،بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسالمی فارغ از نژاد
  ... .مذهب و

  
ندیشه دانشجویان دانشگاه مجمع اسالمی فرهنگ و ا 

  »افادم«زنجان 
  :اهداف این تشکل

گسترش و تعمیق اعتقاد در عمل به اسالم و تداوم و  -1
  ویت نظام جمهوری اسالمی صدور انقالب اسالمی و تق

معتدل و ،  ایجاد جریان اسالمی و انقالبی،  منطقی -2
 فراگیر در جهت تحقق آرمانهای انقالب اسالمی 
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استکبار ستیزی و تحقق حرکتی گسترده جهت نفی  -3
 نظام سلطه به رهبری آمریکا

ی فعالیت  مذهبی و فرهنگی ها ایجاد و گسترش زمینه -4
قاء معنوی و تهذیب و سیاسی و کوشش در حفظ و ارت
 .نفس در آحاد جامعه به ویژه جوانان

ی هاها و تشکل هارتباط موثر در راستای وحدت گرو -5
ی بهره مندی از ها معتقد انقالب اسالمی و ایجاد زمینه

 وامندیهای متقابل آنانت

 کارآمد سازی نظام جمهوری اسالمی  -6

پاسخ گویی به نیازهای علمی کشور در زمینه سازی  -7
اده از پتانسیلهای علمی موجود و بهره مندی از جهت استف
صین و دانشجویان نخبه و ، اساتید، متخصاندیشمندان

 .توانمند

پرورش و تربیت عناصر انسانی متعهد و متخصص در  -8
 راستای نیازهای نظام جمهوری اسالمی ایران

زمینه سازی جهت خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مردم  -9
ن، در راستای تحقق عدالت به ویژه  محرومین، مستضعفی

ظاهر فقر و فساد و اجتماعی و تالش در جهت رفع م
 .گری صاحب منصبانیه با اشرافتبعیض و مبارز

 متعهد و انقالبی ایجاد تشکلی از دانشجویان مسلمان،  -10
 در جهت نیل به مدینه فاضله ها هو اصولگرایی دانشگا

  ) عج(مهدوی 
  ) انتخاب(ه زنجان مجمع اسالمی دانشجویان آگاه دانشگا 

  :اهداف انتخاب
 تشکیالت اسالمی دانشجویان دانشگاه درخصوص)  1ماده 

اسالمی، علنی ، زنجان می باشد که تشکلی است دانشجویی
و غیر انتفاعی که در چارچوب اصل بیست و ششم قانون 

  .اساسی جمهوری اسالمی به فعالیت می پردازد
خاب تالش برای تنااین هدف از تشکیل و تداوم ) 2ماده 

  :دستیابی به نتایج زیر است
احترام به شرافت و کرامت انسانی و دفاع از حقوق )الف

  ی مشروع افرادهابشر و آزادی

 دانشجویان در جهت جانبۀی همه هاارتقاء سطح آگاهی) ب
  انتخاب بهتر

فضای معنوی و اسالمی دردانشگاه و سالم سازی ) ج
  جامعه

امل قانون اساسی صیانت از اجرای صحیح و ک) د
جمهوری  اسالمی ایران به عنوان میثاق ملی و بسط 

   در آن آشکاری مشروع  و هاآزادی
اوردهای ت ایرانی و تعمیق دس-اشاعه فرهنگ اسالمی) ه

ه آرمانهای اصلی انقالب انقالب اسالمی در حین وفاداری ب
 عدالت ،جمهوری اسالمی، آزادی، استقالل(اسالمی 
  ).و اخالقمعنویت ، اجتماعی

ی مشارکت در بین دانشجویان و ها ایجاد زمینه) و
اجتماعی و ، ی فرهنگی، سیاسیها دانشگاهیان در زمینه

  علمی 
ای دفاع از حقوق صنفی دانشجویان و زمینه سازی بر) ز

 مدیریتی و تصمیم مشارکت قانونی آنها در مناسبتهای
 دانشجویان و های دانشگاهی در راستای احقاق حقگیری
  انشگاهیان د

   جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه زنجان
برنامه ریزی و سازماندهی فعالیت جمعی از : هدف

دانشجویان و دانش آموختگان مراکز آموزش عالی و 
 رشد ، در جهت تعمیق فرهنگ و معارف اسالمییدانشگاه

تقویت روحیه مسئولیت پذیری و گسترش ، بینش سیاسی
ای پرورش نیروهای توانمند در نها در راستآمشارکت مدنی 

بر اساس ) ص(جهت تحقق آرمانهای اسالم  ناب محمدی 
  .ی حضرت امام خمینی و ولی فقیه زمانها هدیدگا

  :عملکرد اداره تربیت بدنی
ی مختلف در مسابقات ها اعزام نیروهای ورزشی در رشته

ی ورزشی هاقهرمانی سراسری دانشجویان کشور که تیم
، دو و میدانی، شنا، ی شطرنجها  رشتهاعزامی برادران در

بدمینتون والیبال، کشتی آزاد و فرنگی و فوتسال خواهران 
شنا و شطرنج ، والیبال، بسکتبال، دو و میدانیهای  در رشته

  .به رقابت پرداختند
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  مالحظات  شرح فعالیتها و اقدامها   ردیف
  انجام شد  2و 1برنامه ریزی سالنهای ورزشی شماره   1
  انجام شد  دانشجویان به ورزش های عالقه لورود طبق فرماسایی دانشجویان ورزشکار جدیدشنا  2
  در حال پیگیری  ی ورزشی و بدنسازی هاتجهیز و رفع نواقص سالن  3
  در حال پیگیری  درخواست خرید وسائل بدنسازی برای مجتمع خوابگاهی   4
  پیگیریدر حال   2پیگیری در خصوص کف پوش  سالن ورزشی شماره   5
  انجام شد  نصب دستگاه هوایی بسکتبال توسط پیمانکار  6
  انجام شد  ی فوتسال، والیبال، پینگ پنگ پسرانها نصب اطالعیه برگزاری مسابقات در رشته  7
  در حال پیگیری  ی مختلف ورزشی ها برنامه ریزی برای تشکیل کالسهای فوق برنامه در رشته  8
  .استبرخی از مسابقات به اتمام رسیده    مختلف دختران و پسران عنوان جام رمضانیها برگزاری مسابقات در رشته  9

  در حال پیگیری  هماهنگی سالن کشتی و راه اندازی آن  10

  فعالیتهای انجام شده در خوابگاه خواهران
  هاشرح فعالیتها و اقدام  ردیف

   عدد1200 و ارائه فرم معرفی به تعداد ها هاسکان دانشجویان در خوابگا  1
  ارائه فرم هم اتاقی و فرم تقاضا و تعهد و اسکان طبق فرمهای مربوطه  2
  ی  داخل بر اساس امتیاز بندی و ظرفیت پذیرش فارغ التحصیالنها هاسکان دانشجویان در خوابگا  3
  .تشکیل پرونده برای دانشجویانی که در خوابگاه داخل اسکان می یابند  4
  روع ترم به دانشجویان و تحویل گرفتن در پایان ترم تحویل اموال اتاقها در ش  5
  ی داخل و نظارت بر عملکرد متصدیان خوابگاه و متصدیان نظافتها هسرکشی به خوابگا  6
  سرکشی به خوابگاهای تحت پوشش شرکت آزفنداک و ارائه گزارش به مدیریت محترم امور دانشجویی  7
  2 و1اه فاطمیه ی خوابگها تعمیر و رفع نواقص موتورخانه  8
  2و 1ی فاطمیه ها هتعویض کلیه رادیاتورهای خراب و فرسوده خوابگا  9

   نفر دانشجو292 و اسکان تعداد 3تجهیز و راه اندازی خوابگاه فاطمیه   10
دستگاه  یک دستگاه کامپیوتر، ا 20 دستگاه اجاق گاز، 25 دستگاه یخچال فریزر صندوقی، 3 دستگاه یخچال ایستاده، 3 و ارسال 3تجهیز خوابگاه فاطمیه   11

کن، جاکتابی، فرش برای نمازخانه، نصب پرده به کلیه اتاقها و سرد تلویزیون، پایه اجاق گاز، میز کامپیوتر،یخچال، تلویزیون، گوشی تلفن، کابین تلفن، آب
   مورد نیاز خوابگاهوسایلمکانهای عمومی و سایر 

  ی داخل و رعایت تخفیف بر اساس دستور العمل صندوق رفاه دانشجویانها  کنسرت در خوابگاهجمع آوری فیشهای واریزی بابت هزینه  12
  دریافت ودیعه خوابگاه  13
   داخل وابگاهی داخل در بدو ورود دانشجو در خها ه ریال ازبابت پیش پرداخت  خوابگا000/150دریافت   14
  ه صندوق رفاه دانشجویانمحاسبه مدت اقامت دانشجویان فارغ التحصیل و ارسال ب  15
  ی دیگرها هی اسکان مهمانان از دانشگاها بررسی و پاسخ به نامه  16
   به سایت صندوق رفاه84-85ی داخل دانشگاه در نیمسال اول ها هوارد کردن لیست دانشجویان ساکن در خوابگا  17

  فعالیتهای انجام شده در خوابگاه برادران
  هاشرح فعالیتها و اقدام  ردیف

 تحت پوشش بهزیستی، ایتارگران و تشکیل پرونده و – دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی – کارشناسی ارشد 84اسکان دانشجویان روزانه مهرماه   1
   اموال اتاقصورت مجلس معرفی به اتاق با تنظیم 

  84-85مسال تحصیلی اول و دوم ی فرم جهت ن1500ع فرمهای تقاضا و تعهد خوابگاه جهت سکونت در خوابگاه به تعداد توزی  2
   و ماقبل83 سال نفر از ورودیهای250 شهر به تعدادهای هدانشگاه از خوابگا خوابگاه داخل شرایط جهت انتقال به امتیاز بندی دانشجویان واجد  3
   نفر250تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل و تحویل اموال تحویلی حدوداً   4
   نفر90 حدوداً صورت مجلس به خوابگاه عسگری نژاد و تحویل اموال و وسایل اتاق طبق معرفی   5
   نفر90 حدوداً صورت مجلس معرفی به خوابگاه بابازاده  و تحویل اموال و وسایل اتاق طبق   6
   نفر80 حدوداً صورت مجلس معرفی به خوابگاه فرجامی و تحویل اموال و وسایل اتاق طبق   7
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   نفر90 حدوداً صورت مجلس به خوابگاه ناصر بخت و تحویل اموال و وسایل اتاق طبق معرفی   8
  نفر185 حدوداً صورت مجلس معرفی به خوابگاه علیخانی و تحویل اموال و وسایل اتاق طبق   9

   نفر195 حدوداٌ صورت مجلس معرفی به خوابگاه نوری و تحویل اموال و وسایل اتاق طبق   10
   فیش 250 به صندوق رفاه حدوداًتحصیلی سالی ملکی در اوایل ها ه فیشهای واریزی از بابت پیش پرداخت خوابگا جمع آوری  11
   نفر250دریافت ودیعه خوابگاه از بابت نگهداری اموال اتاق در اوایل ثبت نام تحصیلی مهر و بهمن حدوداً   12
  ها هو تحویل آن توسط مسئولین خوابگا.. . تهویه و،سردکن و یخچال و آبهای اعم از میز و صندلی  هنگهداری کلیه اموال خوابگا  13
  مورد50 جهت گردش علمی دانشجویان حدوداً ها ههماهنگی الزم با سایر دانشگا  14
   برقکاری به اداره رفاه و خدمات– لوله کشی – نقاشی – اعم از نجاری ها ه خوابگاگزارش مشکلها و نواقص  15
  ن به حراست جهت کنترل ورود و خروج و ارائه آ84-85نیمسال اول و دوم گاه بنشجویان ساکن خواتهیه لیست دا  16
   شهر و ارائه گزارش هفتگی به معاونت دانشجویی و تکمیل فرمهای مربوطهیها ه ملکی داخل دانشگاه و خوابگاها هبازدید از خوابگا  17
  بکه ارتباطی اینترنت صندوق رفاه دانشجویان از طریق شی ملکی بهها هاز خوابگا جویان ساکن استفادهارسال لیست دانش  18
   نوبت و ارائه گزارش روزانه به تفکیک4 در ها هگرم خوابگا عیت آببازدید منظم از وض  19

  :فعالیتهای دفتر مشاوره 
  اقدامهاشرح فعالیتها و   ردیف

   نفر135 مشاوره فردی مجموعاً  1
   نفر36 نفره مجموعاً 12 گروه 3مشاوره گروهی در   2
 خوابگاه دانشجویان، دانشجویان مواد مخدر، مشکل تحصیلی، اضطراب، مشکلپخش بروشور آموزشی در موضوعات مختلف نظیر ازدواج، تحصیل، افسردگی،   3

  . پسر و دختر توزیع گردیده استجویان نسخه در بین دانش500 تعداد هر ماه بهو  که از طریق وزارت علوم و خود دفتر تهیه می گردد ...جدیدالورود و
  کمک مددکاری به دانشجویان بی بضاعت  4
  اجرای تستهای شخصیتی و هوش  5
   ساعت 48 نفر مجموعاً 85 به تعداد 84برگزاری کارگاه آموزشی  مهارتهای زندگی در ترک اعتیاد در اردیبهشت   6
   روان درمانی های جلسه  7
  ون موارد خاصفعالیتهای مربوط به کمیسی  8
  ی دانشجویانها هفعالیتهای خوابگاهی نظیر مشاوره در خوابگا  9

  ی اداری دفتر مشاوره ها تایپ و تکثیر بروشور و نامه  10
   کتابخانه دفتر و امانت دهی آن جهت شناخت دانشجویان از بخش مشاوره زبهره برداری ا  11
  نی و ارجاع به روانپزشک در صورت لزوماقدامات درمانی نظیر روان درمانی، رفتار درما  12
  مشاوره قبل از ازدواج و تشکیل گروه  13
  ...در صورت بروز مشکل نظیر خودکشی وای  اقدامات مداخله  14
   خانوادگی ۀ دانشجو و مصاحبۀاقدامات مددکاری نظیر ارتباط با خانواد  15
   دانشگاهی آموزشی دفتر مرکزی مشاوره و انتقال آن به دفتر مشاوره زنجان و سپس به دانشجویانها هگاازجدید ترین متدهای روانشناختی با شرکت در کار استفاده  16

  : مدیریت امور فرهنگیهای کانون نشریه
  84در سال ) پرینت، صفحه آرایی، تایپ( ارائه خدمات  -
  دانشگاهی های نشریهول برای کمیته ناظر بر ئبرگزاری انتخابات نمایندگان مدیر مس -

  دانشگاه زنجان برای شرکت در انتخابات شورای کمیته ناظر مرکزی های نشریهمعرفی نمایندگان مدیر مسئول  -

  منتشره در دانشگاه زنجانهای نشریهنظارت و پیگیری مشکالت  -

 کانون فرهنگی اجتماعی آریو برزن -

 84پخش موسیقی  اوایل مهر  –گیری  عضو- معرفی کانون–مراسم استقبال از دانشجویان جدید برپایی غرفه در  -

 برگزاری نمایشگاه عکس -

 برگزاری جشن با اجرای موسیقی محلی  -
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 انتشار نشریه کانون تحت عنوان شیرین زبون -

  84 منتشره در سال های نشریهآمار 

  صاحب امتیاز  مدیر مسئدول   نام نشریه   ردیف 
  فاطمه مستقیمی  فاطمه مستقیمی   ریحانه    .1
  زینب محمدی   زینب محمدی  بی عنایت    .2
    علی اصغر کاوتی   زیگورات    .3
    مظفر خیزآبادی  رویال   .4
    مند علی توسلی  شیرین زبون   .5
    حسن رضایی  نیشتر    .6
    علیرضا باقری  چهار سوق   .7
    ساالر بهروزی   وژین    .8
    حسین نظری ناسی  ندای دانشجو   .9

10.   No Ceremony  حمیدرضا حسنلو    
    حسین خیری فام  اوج    .11
    حیم زاده معصومه ر  آنیما   .12
    محمدرضا کشاورز  تربچه   .13
    فریبا خدایی  2× 2   .14
    احترام یوسف وند  راه صبح     .15
    نوشاد محمدی  سیرمرغ   .16
    حامد مسعودی  قیزیل اوزن   .17
    حسن عبدی  تخته سیاه    .18
    سمیه متقی نیا  پارتا نیسا   .19
    داود زحمتکش  دام و دانش    .20

  

  :اداره رفاه و واحدهای تابعه
رهای انجام شده توسط این اداره شامل  خالصه کاطور به

اره بهداری، انبار امور اد، واحد تاسیسات، واحد وام
ای مختلف در دانشگاه ه واحدی و کار دانشجویدانشجویی
  :که عبارتند ازبوده است 

  : اداره بهداری -1
تزریقات، ، واگذاری بخشی از کارهای پزشکی)  الف

  اورژانس به بخش خصوصی
بیمه حوادث، بیمه ،  داد کاری اورژانسیانعقاد قرار) ب

  درمانی
  ی  درمانی به دانشجویانها صدور دفترچه) ج

  : واحد وام-2
ثبت کلیه ، ثبت نام از دانشجویان جدیدالوود) الف

   Oralاطالعات و مشخصات دانشجویی در سیستم 

اطالع رسانی جهت دریافت وام، توزیع وام، پرداخت ) ب
  شبانه وام دانشجویی روزانه و 

، ودیعه مسکن، اختصاص و پرداخت وامهای ضروری) ج
  ازدواج، ضروری به دانشجویان 

 با صندوق  پیگیری وامهای دانشجویی و مکاتبهارتباط و) د
  رفاه دانشجویان

   تاسیسات خوابگاه -3
 و 1تغییرات ارسالی در موتورخانه  خوابگاه فاطمیه ) الف

   و خوابگاه بابازاده2
هدای موتورخانه به بخش خصوصی و واگذاری نگ) ب

  نظارت بر کار آنها و راه اندازی سخت گیری موتورخانه 
نجاری، نقاشی، ( ی داخل دانشگاه ها ه خوابگانقصرفع ) ج

  )کاری، لوله کشی، آب سرد  و گرم جوشکاری، بنائی، برق
  : انبار امور دانشجویان -4
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  دوهاارائه وسایل مواد غذایی به سلف سرویس و ار) الف
  ارائه وسایل مورد نیاز گردشهای علمی و اردوها) ب
  ها هتحویل و تحول وسایل و تجهیزات خوابگا) ج

  : کار دانشجویی-5
   واحدهای مختلف دانشگاهمربوط بینتوزیع اعتبار ) الف

و ساعات کار توزیع تعداد  نیروهای مورد نیاز ) ب
  دانشجویی بین واحدهای مختلف دانشگاه 

یزی و برآورد اعتبار مورد نیاز کار دانشجویی ر برنامه )ج
  مختلف دانشگاهبرای واحدهای 

  
   خدمات و تاسیسات  دانشجویی84جدول عملکرد سال  : -2الف 

  شرح کار  ردیف
   پرسش و پاسخ های جلسهشرکت در    .1
  ها ه مربوط به برق خوابگانقصپیگیری نظارت و رفع    .2
  ها هنجاری خوابگا مربوط به نقصپیگیری و نظارت و رفع    .3
  ها ه مربوط به یخچالسازی خوابگانقصپیگیری و نظارت و رفع    .4
  ها همتفرقه خوابگانقایص  مربوط به مشکالتپیگیری و نظارت و رفع    .5
   و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دانشجویان مربوط به بهدارینقصپیگیری و نظارت و رفع    .6
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  دانشکده علومدانشکده علوم
  

 ه در دانشکده علومکارهای صورت گرفت
فارغ التحصیلی اولین دانشجوی دکتری شـیمی معـدنی          .1

 1384در دی ماه سال 

 ، فیزیکشیمی، زیست شناسی در رشته علمی هیات جذب .2

ایجاد فضا برای فعالیتهای مختلف برای دانشکده علـوم          .3
 به علت کمبود جا) چهار مورد ( در قسمت گرانیت 

ه مدیریت گـروه    انتخاب آقای دکتر یوسفعلی عابدینی ب      .4
 فیزیک و خانم اسکندری به سرپرستی گروه زیست شناسی 

 .خرید یک دستگاه کپی برای انتشارات دانشکده .5

 های داخلی و خارجی  مقاله در مجله مورد47چاپ  .6

  مورد طرح پژوهشی27 .7

  مورد سمینار و همایش28 .8

اسامی هیأت علمی اعزام شده به خارج از کشور جهـت           
  ...ارائه سمینار یا 

-ICO کشور چین کنفـرانس      –دکتر احمد درودی    آقای  

  شهر شانگهای 20
 کنفـرانس   –دکتر سعداله نـصیری کـشور اکـراین         آقای  

 شهر کیف انـستیو     –تقارنها در ریاضی و فیزیک غیر خطی        
  ریاضی آکادمی ملی علوم اکراین 

دکتر علی رمضانی کشور اردن کنفرانس بین المللی        آقای  
   شهر اربد اردن دانشگاه یرموک

 کنفـرانس   – دکتر سیامک خـادمی کـشور اکـراین          آقای
 شهر کیف انـستیو     –تقارنها در ریاضی و فیزیک غیر خطی        

  ریاضی آکادمی ملی علوم اکراین
 کـشور آلمـان کنفـرانس    – دکتر ابراهیم فوالدونـد      آقای

GFO-5 دانشگاه هموبلت شهر برلین   
لـی شـیمی     دکتر ناصر داللی کشور هند کنفرانس م       آقای

  Grantدانشگاه میرما شهر احمد آباد کجرات با استفاده از 

آقای دکتر حسینی منفرد جهـت فرصـت مطالعـاتی بـه            
  .کشور آلمان

 آقای دکتر محمد محمودی جهت انجام پـروژه مـشترک     
  .انبا انستیتو ماکی پالنک آلم

آقای دکتر یافتیان جهت فرصـت مطالعـاتی بـه کـشور            
  .ایتالیا

   کتابخانه دانشکده علوم فعالیتهای
 453 ،   84حجم افزایش یافته تعداد کتب فارسـی در سـال           

 جلـد از    100زدیـک بـه     نآنهـا   باشد و از مجموع      جلد می 
 جلد کتـاب التـین      169 از مجموع    .باشد  کتابها اهدایی می  

 جلد مربوط به خریداری رفاه دانشجویی       85 تعداد   84سال  
د نـشریات   و تعـدا  .باشـد    از نمایشگاه داخل دانـشگاه مـی      

  .  عنوان می باشد24فارسی 
  

  :دعوت از اساتید جهت سخنرانی
ه صـنعتی شـریف جهـت       اآقای دکترپارسـافراز دانـشگ    . 1

شـیوه هـای مختلـف بـرای بررسـی          : سخنرانی با عنـوان     
  سیالهای چگال

: آقای دکتر فرهاد جعفر پور از دانشگاه همدان با عنوان           . 2
  بر هم کنشهای ناکشسان نمودار فاز گازی از ذرات با 

  

  :عملکرد تاسیسات حرارتی دانشکده علوم
 با شـروع فـصل سـرما        1384 قابل ذکر است در سال           

یشی مواجه بـود    دانشکده به طور کل با خرابی سیستم گرما       
 قطعـه رادیـاتور     15تدریج نسبت به تعمیر یا تعـویض        که ب 

 کـه کماکـان نارسـائیهایی از نظـر خریـد نـوع              اقدام شد 
 که مـسوولین محتـرم      یم امیدوار .استشده  ادیاتور فراهم   ر

مشکل دانشکده   به آماده سازی و رفع       اًدر اسرع وقت رسم   
  .نمایند اقدام

  

   تبدیل وضعیت
.رمضانی از دانـشیاری بـه اسـتادی   ارتقای آقای دکتر   -
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  :کتابهای چاپ شده
  مترجم    نویسنده   عنوان کتاب

  دکتر حسن حسینی منفرد  ل کارترا.آل   تقارن مولکولی و نظریه گروه
  علی اصغر ترابی.د.ناصر داللی .د D.A.Shoog,F.J.Holler,T.A.Nieman  اصول تجزیه دستگاهی

   سید جواد مقدسی.محمد ابراهیمی د.د  ای سرگذشت زمین ساخت صفحه، این زمین پویا
    نصیری. د  های اپتیکی ورادیویی  طراحی و ساخت تلسکوپ

    محمد مرادی . د  ریح و مرفولوژی گیاهیمباحث عملی در تش
  

  1384وضعیت سایت کامپیوتر دانشکده علوم در سال 
 4 مترمربع و دارای 965/103 حدوددرفضایی داشتن  -1

  .1اتاق در طبقه همکف ساختمان شماره 
 16 سایت رایانه دانشجویان کاردانی و کارشناسی با -2

   خط اینترنت 11کامپیوتر و 
 6نه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با  اتاق رایا-3

  کامپیوتر متصل به اینترنت 
   کامپیوتر متصل به اینترنت 3با   دانشکدهاساتید رایانه  اتاق-4
  افزارهای کاربردی   کامپیوتر دارای نرم25 تعداد -5
 on-line امکان استفاده از پایگاههای اطالع رسانی -6

  off-lineاطالع رسانی  امکان استفاده از پایگاههای -7
 امکان برگزاری کالسهای درسی و آموزشی در سایت با -8

  کلیه امکانات 
 امکان برقراری ارتباط کامپیوترهای داخل سایت و -9

  دانشکده با یکدیگر 
 محترم  از اساتید امکان استفاده دانشجویان و -10

Account  شخصی خود برای استفاده از کامپیوتر و 
  اینترنت 

 امکان پرینت از تمامی کامپیوترهای دانشکده توسط -11
  )در شرف راه اندازی(پرینتر سایت 

   دو دستگاه پرینتر لیزری -12
  Scanner یک دستگاه -13

   CD-Writer دو دستگاه -14

  : چگونگی استفاده از امکانات
حضوری و اعضای  نیمه, شبانه, کلیه دانشجویان روزانه

صورت   بهانند از این امکاناتتو هیأت علمی دانشکده می
  :استفاده نمایندزیر

 صبح 8 روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت -1
  . محترماساتید عصر برای تمامی دانشجویان و 6الی 

 عصر 5/6 روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت -2
 شب برای دانشجویان 12 شب و در شرایطی تا 10الی 

  دکتری کارشناسی ارشد و 
 و از ساعت 12 صبح الی 9 روزهای پنجشنبه از ساعت -3

 بعدازظهر برای دانشجویان کارشناسی ارشد و 5 الی 1

  دکتری و نیمه حضوری 

 بعدازظهر 2 صبح الی 9 روزهای جمعه از ساعت -4

  مخصوص دانشجویان نیمه حضوری وشبانه

  :شناسی گروه زمین
اخذ مجوز از  موفق به 84ماه  این گروه در بهمن     

وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری جهت پذیرش دانشجوی 

صورت روزانه شد  کارشناسی ارشد در گرایش پترولوژی به

 صورت خواهد گرفت که 85که اولین پذیرش در مهر

  .امیدواریم این مجوز برای سالهای آینده نیز تمدید شود
  

  لمی دانشکده علوم زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه اعضای هیأت ع-1جدول 
آخرین مدرک   گروه  نام و نام خانوادگی  ردیف

  تحصیلی
  زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه  گرایش
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 اپتیک، الکترودینامیک کوانتومی اپتیک اتمی مولکولی دکتری فیزیک  سیامک خادمی   .1

 شبیه سازی با روش دینامیک مولکولی حالت جامد کارشناسی ارشد فیزیک دیوجمال داو   .2

  تداخل سنجی نوری، پراش، اپتیک تطبیقی  اپتیک  دکتری  فیزیک مد درودیاح   .3
 مکانیک آماری و شبیه سازی فیزیک محاسباتی دکتری فیزیک امیرحسین درونه   .4

 مکانیک آماری با تأکید بر مدلهای اقتصادی جامدات دکتری فیزیک سید امیرحسین سعید   .5

 لکترونیک، الکترومغناطیسنیمه هادیها، ا انرژی دکتری فیزیک محسن صرافی   .6

 فیزیک جو و هواشناسی، اخترفیزیک و ژئوفیزیک، محیط زیست اختر فیزیک و هواشناسی دکتری فیزیک یوسفعلی عابدینی   .7

 فیزیک ترافیک، فیزیک اقتصاد، بیوفیزیک مکانیک آماری دکتری فیزیک محمد ابراهیم فوالدوند   .8

 گزارش پنج بعدی، نظریه برنز، دیکی، اپتیک کوانتومی اسیکیهان شن کارشناسی ارشد فیزیک سعید قنبری   .9

 آنالیز مواد به روشهای اتمی و هسته ای، مطالعه ساختار هسته فیزیک هسته ای دکتری فیزیک طیب کاکاوند   .10

 لیزر، اپتیک کوانتومی  کوانتوم اپتیک دکتری فیزیک محمد محمودی   .11

   شبیه سازی، اپتیک- NMR  حالت جامد  کارشناسی ارشد  فیزیک حمید نجاری   .12
 خورشید، نوسانات ستارگان، مکانیک آماری نجوم و اخترفیزیک دکتری فیزیک سعداله نصیری قیداری   .13

جداسازی و تهیه (های صنعتی  ، برخی زمینهscfمعادالت حالت، اثر ژول تامسون، بررسی   شیمی فیزیک  فوق لیسانس  شیمی  حمید ارجمندفر   .14
  )شیمی محاسباتی(جربی و از اساس ت ، برخی محاسبات نیمه)مواد

مکانیک ( مهمان، شیمی ماکروسیکل، شیمی محاسباتی -شیمی میزبان  آلی  دکتری  شیمی  اله ارشدی نعمت   .15
  های آن، الکترو سنتز مواد معدنی و آلی مواد منفجره ، سلولز و مشتق)مولکولی

   سنتز مواد آلی-ارگانومتالیک  آلی  دکتری  شیمی  فریده پیری   .16
، پیوندهای Ruدار با کاتیون  ها، ارگانومتالیک ترکیبات فسفین کلیکس آرن  شیمی فیزیک  دکتری  شیمی  صغر ترابیعلی ا   .17

  ها هیدروژنی، توابع ترمودینامیکی و چگالی اسپین کریستال
انین،  فتالوسی ها، سنتز و مطالعه کاتالیزگرهای کاتالیزوری هیدروکربن اکسایش  معدنی  دکتری  شیمی  منفرد حسن حسینی   .18

  پورفرین، شیف باز و زئولیت
های الکترون، سنتز و بررسی  ها و پذیرنده مطالعه برهمکنش مولکولی پورفرین  معدنی  دکتری  شیمی  سعید رعیتی   .19

  های فلزی شیف بازها خواص کمپلکس
سنتز ترکیبات ارگانوفسفر و کاربرد آنها در سنتر مواد آلی، شیمی کاربردی،   آلی  دکتری  شیمی  علی رمضانی   .20

  مواد آلی
استخراج و انتقال یونهای فلزی جهت جداسازی، تعیین ثابتهای پایداری   تجزیه  دکتری  شیمی  ناصر داللی   .21

  کمپلکسها
سنتز و تعیین ساختار کمپلکسهای فلزات واسطه و سرب، سنتیک و مکانیسم   معدنی  دکتری  شیمی  علی اکبر سودی   .22

  )واسطهفلزات (استخالف لیگاند در کمپلکسهای معدنی 
های و مطالعه مشتقات  گرایش تعیین توالی و سرشتکی و واسرشکی پروتئین  آلی  دکتری  شیمی  عباس عزیزیان   .23

  دکسترین 
  جداسازی و شناسایی فالونوئیدها از گیاهان خانواده لیگومینسه  آلی  دکتری  شیمی  نیا مختار علی   .24
  لکس شدن یونهای فلزی، شیمی ماکروسیکلاستخراج، انتقال و کمپ  تجزیه  دکتری  شیمی  محمدرضا یافتیان   .25
 بررسی زمان آسایش -مطالعه نظری پارامترهای سینتیکی واکنشهای شیمیایی  شیمی فیزیک  دکتری  شیمی  مرتضی واحدپور   .26

  های ترمودینامیک آماری ساختاری سیاالت مدل با استفاده از نظریه
 مطالعات زیست محیطی – (FIA)یق در جریان روشهای تجزیه خودکار تزر  تجزیه  دکتری  شیمی  سیاوش نوروزی   .27

  اسپکتروالکتروشیمی
و بررسی سیستمهای کمپلکسومتری از روش ) الکتروکاتالیز(الکتروشیمی   تجزیه  دکتری  شیمی  محمدعلی کامیابی   .28

  کمومتری
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 استنباط آماری، آنتروپی  آمار ریاضی  کارشناسی ارشد ریاضی علی آقا محمدی 

 آنالیز عددی، بهینه سازی ریاضی کاربردی  دکتری ریاضی مجید ادیب   .30

 کدگذاری، گراف، آنالیز عددی ترکیبیات  دکتری ریاضی مژگان امامی   .31
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 معادالت دیفرانسیل، آنالیز عددی، دینامیک سیاالت  آنالیز عددی  کارشناسی ارشد ریاضی رشید صبوری شجاعی   .35

 نظریۀ گراف، کامپیوتر  ریاضیات گسسته  کارشناسی ارشد ریاضی محمدرضا قائمی   .36
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  1384دانشکده علوم در سال  ت علمیای چاپ شده توسط اعضای هیأمقاله ه-2جدول
  تاریخ چاپ  نام مجله  عنوان مقاله  گروه  همکار  نام و نام خانوادگی  ردیف

 دکتر محمد ابراهیم فوالدوند   .1

  دکتر امیرحسین درونه
 Premium forecasting of an insurance فیزیک 

company : automobile insurance 
International Journal of 
modern physics C,  

Val 16, p 377,  
2005 

  دکتر محمد ابراهیم فوالدوند   .2
  دکتر امیرحسین درونه

 Statistical properties of floating car data  فیزیک 
:an empirical study 

European physical 
journal B. 

Val 47, p 319, 
2005 

 Free electron quantum signatures in  فیزیک   دکتر محمد محمودی   .3
intense Laser field 

, Phys. Rev .A , Val 72, 033402, 
2005 

-حسین صفری  دکتر سعداله نصیری قیداری   .4
-کیومرث کرمی
 یوسف ثبوتی

 Resonant absorption in dissipative flux فیزیک
tube                                                             
 

Astronomy and 
Astrophys (in press) ,         

2005 

 Distribution functions in the light or فیزیک   دکتر سعداله نصیری قیداری   .5
uncortaints principle                                    

Iranian journal of 
SciTech 

. 29 , A2 , 2005 

جذب تشدیدی و اتالف امواج هیدرومغناطیسی در  فیزیک لیال یوسفی   دکتر سعداله نصیری قیداری   .6
 تاج خورشید

1384 ، 3، 5،   پژوهش فیزیک   

1384 ، 3، 5                       پژوهش فیزیک ،  طراحی و ساخت دیدسنج نجومی فیزیک  دکتر سعداله نصیری قیداری   .7  

 -محمدتقی فالحی دکتر سعداله نصیری قیداری   .8
 حسین پهلوانی

1384 ، 1 ، 21 پژوهشی علوم پایه اصفهان ،  کوانتش سیستمهای پیوسته در فضای گسترش یافته فیزیک  

کپژوهش فیزی طراحی و ساخت دیدسنج نجومی فیزیک  دکتر احمد درودی   .9  5 ،3 ، 1384  

  دکتر یوسفعلی عابدینی   .10
 دکتر سعداله نصیری قیداری

 Free Oscillations of the Earth-like فیزیک 
Planets in the Presence of Magnetic 
field  

Iranian journal of 
physics   

vol. 5, No.4, 
2006 

  دکتر یوسفعلی عابدینی   .11
 همایون اشراقی

 A special class in vanishing helicity  in فیزیک 
ideal  flows 

journal of Mathematical 
physics,  

46, 043102 (2005) 

-Synthesis of N-(4-Methyl-1-1,2,3,4  شیمی   دکتر فریده پیری   .12
Tetrahydro-2 Quinolinyl) N-Aryl 
Amines 

Synthetic 
Communications 

2004 

 One- Dimensional Holodirected Lead(II)  شیمی   دکتر علی رمضانی   .13

Coordination Polymer, [Pb2( 2µ -
TPPZ)(NO3)(ClO4)]n (TPPZ=2,3,5,6-
tetra (2-pyridyl)pyrazine) 

Journal of Inorganic and 
General Chemistry 

2004 

 Microwave Induced Stereoselective  شیمی   دکتر علی رمضانی   .14
Conversion of Dialkyl2-( imido-N - yl )-
3-(t riplu'll y 1st i h~H1)'lidl'IU' ) 
sul'dnnCcs Co 
Eln'tron-poOl: (Z)-N-vinylimides 

 2004 

 Kaolinite Powder as an Efficient  شیمی   دکتر علی رمضانی   .15
Catalyst for the Preparation of 
Coumarins from in Situ Generated 
Stabilized Phosphorus Ylides in Solvent-
free Conditions 

Asian Jurnal of 
Chemistry 

2004 

 Zinc(II) and Cadmium(II) Complexes of  شیمی   دکتر علی اکبر سودی   .16
the 3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-l,2,4 
triazine (PDPT) Ligand, Structural 
Studies of [Zn(PDPThCI(CI04)] and 
[Cd(PDPTh(N03)(CI04)] 

Anorg. Allg. Chem. 2004 

 Electrochemical formation of Prussian  شیمی   دکتر محمدعلی کامیابی   .17
blue films with a single ferricyanide 
solution on gold electrode 

Jurnal of 
Electronalytical 
Chemistry 

2004 

 Bentonite Powder Catalyzed SYnthesis  شیمی   دکتر علی رمضانی   .18
of Coumarins from in situ Generated 
Stabilized Phosphorus YIides in 
Solvent-free Conditions 

Asian jurnal of 
chemistry 

2004 

 Electrochemical formation of Prussian  شیمی   دکتر محمدعلی کامیابی   .19
blue films with a single ferricyanide 
solution on gold electrode 

Jurnal of 
Electronalytical 
Chemistry 

2004 

 Microwave Induced Srereoselective  شیمی   دکتر علی رمضانی   .20
Conversion of Dialkyl 2-(lmido-N -yl)-
3-(Triphenylphosphoranylidene 
)butanedioates to Electron-poor (Z)-N-
Vinylimides in the Presence of Silica 
Gel Powder in Solvent-free Conditions 

Asian Jurnal of 
Chemistry 

2004 

 Microwave-Induced Stereoselective  شیمی   دکتر علی رمضانی   .21
Conversion of Dialkyl 2-( 1,1,3- Trioxo-
1 ,3-dihydro-2H-1 ,2-Benzisothiazol2-
yl)-3-
(triphenylphosphoranylidene)succinates 

Asian Journal of 
Chemistry 

2004 
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to Dialkyl 2-( 1,1,3- Trioxo-1 ,3-
dihydro-2H-1 ,2-benzisothiazol-2-yl)-2-
butendioates in the Presence of Silica-
Gel Powder in Solvent-Free Conditions 

-Stereoselective Synthesis of Dialkyl 1,1  شیمی   دکتر علی رمضانی   .22
diacetyl-8a-hydroxy-8oxo-l,2,8,8a-
tetrahydrocyclopenta[a]indene-2,3-
dicarboxylates from the Reaction of 
Dialkyl 2-(1-acetyl-2-oxopropyl)-3- 
(tributylphosphoranylidene) Succinates 
with Indene-1,2,3-trione 

Asian Journal of 
Chemistry 

2004 

 Silica Gel Powder Catalyzed  شیمی   دکتر علی رمضانی   .23
Stereoselective Conversion of 2-(2- . 
acetylphenoxy )-3-( 
triphenylphosphoranylidene) -
butanedioates to Dialkyl (Z)-2-(2-
Acetylphenoxy)2-butenedioates in 
Solvent-free Conditions 

 2004 

-Crystal structure of dichloro(pyridine-2  شیمی   دکتر علی اصغر ترابی   .24
aldoxime-N,N')mercury(II), 
HgCl2(NC5H4CHNOH) 

Z. Kristallogr 2005 

  شیمی   دکتر علی رمضانی   .25
MICROWAVE INDUCED STEREOS 
ELECTIVE CONVERSION OF 
SOLVENT-FREE CONDITIONS 

 2004 

 Synthesis and structural charaterization  شیمی   دکتر علی اکبر سودی   .26
of a Cu(II) complex with 3-(2-pyridyl)-
5,6-diphenyl-l,2,4-triazine (PDPT) 

Journal of Coordination 
Chemistry 

2005 

-New mixed-anion 2  شیمی   دکتر علی اکبر سودی   .27
aminomethylpyridine (AMP) lead(II) 
complexes, Pb(AMP)n(CI04)X, (X = 
CH3COO- and n = 1 or X = NO; and n = 
2); crystal and molecular structure of 
(Pb(AMPh](CI04)(N0) 

Journal of Coordination 
Chemistry 

2005 

 Fluorous interactions in complexes of  شیمی   دکتر علی اکبر سودی   .28
lead(II) 
hexafluoroacetylacetoate 

norganica Chemica Acta 2005 

ππ  شیمی   دکتر علی اکبر سودی   .29 −  Stacking-Interlinked 
Molecular Squares with Hepta-
Coordinated Cadmium(ll) Corners, 
[Cd(DMAP)3(NOzh].0.5HzO 

Z. Anorg Allg. Chem. 2005 

 Microwave Induced Stereoselective  شیمی   دکتر علی رمضانی   .30
Synthesis of Alkyl Z -2-(2-amino-4-oxo-
l,3-tbiazoJ-5( 41l)..yliden)acetates 
from Thiourea and Dialkyl 
Acetylenedicarboxylats 
in Solvent-less Conditions 

Asian Journal of 
Chemistry 

2005 

 One-Pot, Three-Component Synthesis of  شیمی   دکتر علی رمضانی   .31
Dialkyl 1,2-Dihydroquinoline-2,3-
Dicarboxylates from 
Triphenylphosphine, Acetylenic Esters, 
and Amide Derivatives of 2-
Aminobenzaldehyde in Aqueous 
Acetone 

Tatlor & Francis 2005 

-Dipotassium-Hydrogen-Phosphate    شیمی   دکتر علی رمضانی   .32
Powder-Catalyzed  
Stereoselective C-Vinylation of 
Diphenylacetonitril 

Tatlor & Francis 2005 

 Microwave Induced One-pot  شیمی   دکتر علی رمضانی   .33
Stereoselective Synthesis of Alkyl Z-2-
[2-amino-4-oxo-1,3-selenazol-5(4H)-
yliden]acetates in Solvent-less 
Conditions 

Asian Jurnal of 
Chemistry 

2004 

 One-STEP STEREOSELECTIVE    شیمی   دکتر علی رمضانی   .34
SYNTHESIS OF ALKYL Z-2-[2-
AMINO-4-OXO-1,3-THIAZOL-5-(4H)-
YLIDEN]ACETATES 

 2004 

 One-Step Stereoselective Synthesis of    شیمی   دکتر علی رمضانی   .35
Dialkyl 1,1-Diacetyl-8a-hydroxy-8-oxo-
1,2,8,8a-tetrahydrocyclopenta[a]indene-
s,3-dicarboxylates from the Reaction of 
Dialkyl 2-(1-Acetyl-2-oxopropyl)-3-
(tributylphos 

Tatlor & Francis 2004 

 Lead(II): misleading or merely  شیمی   دکتر علی اکبر سودی   .36
hermaphroditic? 

CHIMIE 2004 

 ,Syntheses and characterization of Zn(II)  شیمی   دکتر علی رمضانی   .37
Cd(II) and Hg(lI) complexes with 5-
methyl-l-(2'-pyridyl)pyrazole3-
carboxamide (MP yP zCA) ligand 

Journal ot' Coordintl/iun 
Chemistry ISSN 0095-
8972 

2004 

 On the ABS-type Algorithms and ریاضی - مجید ادیب   .38
standard ABS method. 

International JournaL of 
Applied Mathematics. 

2004 
 

 Notes on the structure of support In BIB ریاضی مژگان امامی مسعود آرین نژاد   .39
designs 

Australasian Journal of 
combinatorics 

2004 
 

 Quasi-Convex funcfions in topological ریاضی - میرزاپور... فرض ا   .40
groups IGAM 2004 
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41.   
  دکترمحمد مرادی 

Irfan  
KANDEMIR; 
Ayca OZKAN 

  زیست شناسی
Ascientific note on allozyme 
variability in persian honey bees (A 
pis mellifera meda) from the Elburz 
mountains in Iran                              

  A pidologic 35(2004) 
521- 

2004  oct 24 

42.   
  زیست شناسی sakir ozkurt -  دکترمحمد مرادی

bservations on the Ecology ; 
Reproduction and Behavior of 
spermophilus Bennett; 1835 
(Mammalia:Rodentia)in turkey             

Turk J zool 2005 jun 12 

43.   
 IRFAN  دکترمحمد مرادی

KANDEMIR 
  زیست شناسی

morphometric and allozyme 
variability in Persian Bee Bee   
Population from the alburz 
Mountains; Iran                                    

Iranian .int.j.sci. 2004  p9.8 

44.   
  زیست شناسی Vahdati  A     دکترمحمد مرادی

Karyological analysis of the species 
of genus 
Spermophilus(mammalian:Rodentia)i
n Iran                                              

 Iranian journal of 
Biology  2005 agu 15 

45.   
  زیست شناسی Reyhan Colak  دکترمحمد مرادی

Disribution and Electrophoretic 
Aspects of Blood-serum Proteins of 
the Genus Spermophilus 
(Mammalia:Rodentia)in Eastern 
Turkeyand Iran  

pakistanian journal of 
Biological scinces 2006 NOV 18 

46.   
  دکترمحمد مرادی

IRFAN 
KANDEMIR 
 

  زیست شناسی
Iran bal arisi Apis mellifera meda 
dunya uzerinde(Asys Avrupa ve 
Afrika) yayilis gosteren 26 bal arisi 
alt turunden birisidir (Ruttner 1992) 

Bal ariciligi: gozlemler 
ve aricilik istatistigi 2005 Apr 28 

خصوصیات نوری، ترکیب شیمیایی و نحوه تشکیل  شناسی زمین                 جواد ایزدیاردکتر    .47
.....رنگ و   کلسیک بی-های سدیک آمفیبول  

 کانی یشناس بلورشناسی و کانی
  نشناسی ایران

84تابستان   

48.   Uchmaِِِ A. 

  N.Abbassi 
     M.Naeeji   

 Persichnusigen.Nov. andassociatedIchnofossils شناسی زمین  
fro the Upper Cretaceous toEocenedeep-
seeDeposits of the Sanandaj Area

/
 West Iran Ichnos 

2005 

خ آثار ردپای مهره داران میوسن در سازند سر  شناسی زمین صفورا شاکری نصراله عباسی           .49
 کانی ، استان زنجانباالیی، برش چینه شناسی مشمپا

 شناسی ایران

 علوم زمین
84بهار   

یل حرکت و برخاستن اثرفس  شناسی زمین   نصراله عباسی           .50 (take off) پرندگان 
زمان میوسن در رسوبات سازند سرخ باالیی، برش 
 غرب روستای مشمپا، شمال باختری زنجان

 علوم
84بهار   

  1384ت علمی دانشکده علوم در سال طرحهای پژوهشی اعضای هیأ -4جدول
  وضعیت  عنوان طرح  گروه  همکاران  نام و نام خانوادگی  ردیف

    بررسی ذرات آالینده هوای مراکز صنعتی زنجان و حومهن فیزیک   دکتر یوسفعلی عابدینی   .1
  ر و انتخاب مدل بهینه برای زنجان    بررسی ذرات مدلهای پخش آلودگی هوای شه فیزیک  دکتر یوسفعلی عابدینی   .2
          PIXEبررسی کمی و کیفی ذرات آالینده هوای مراکز صنعتی زنجان به روش  فیزیک دکتر یوسفعلی عابدینی دکتر طیب کاکاوند   .3
               بررسی شریانهای حیاتی زنجان از نظر زلزله فیزیک دکتر یوسفعلی عابدینی  دکتر ایزدیار   .4
   شبیه سازی مقیاس بزرگ بیمه شخص ثالث فیزیک  ابراهیم فوالدوند دکتر محمد   .5
   بررسی منحنی جذب و پاشندگی در سیستمهای کوانتومی: فیزیک دکتر محمد محمودی دکترمصطفی صحرایی    .6
 دکتر - دکتر سعید رعیتی  دکتر محمدعلی کامیابی   .7

  محمدرضا یافتیان
شیف جدید -مترهای ترمودینامیکی تعدادی لیگاند بازهای اسیدی و پارا تعیین ثابت  شیمی

  های مولی مختلف در نسبت
  پایان یافته

 -دکتر محمدرضا یافتیان  دکتر سعید رعیتی   .8
  دکتر علی اکبر سودی

سنتز و شناسایی لیگاندهای بازشیف جدید و کمپلکس برخی یونهای فلزات واسطه   شیمی
  آنها

  پایان یافته

 با (I)سنتز و شناسایی و مطالعات ساختاری برخی از کمپلکس های جدید تالیم   شیمی  کتر مرسلید  دکتر علی اصغر ترابی   .9
  لیگاندهای دهنده اکسیژن

  پایان یافته

 کار - 2مطالعه ساختار کمپلکس های دو طرفین برخی عناصر واسط هبا پریدین   شیمی  آقای علی سولدوزی  دکتر علی اصغر ترابی   .10
  بالدوکسیم

  در حال اجرا

اندازه گیری آمینواسیدهای سولفوردار به روش تجزیه تزریق در جریان و   شیمی    دکتر سیاوش نوروزی   .11
  آشکارسازی اسپکتروفلوئوریمتری

  در حال اجرا

 دکتر -مهندس فرزانه  حمید ارجمندفردکتر    .12
  علی رمضانی

  پایان یافته  تهیه ترکیبات منیزیم کلرید و پتاسیم سولفات از پیکرومریت  شیمی

 موجود در ضایعات روی حاصل از کارخانجات Cd, Ni, Coاستحصال فلزات   شیمی  دکتر ناصر داللی  دکتر یداله یمینی   .13
  تولید روی

  پایان یافته

  خاتمه یافته spermophilus,Bennetمطالۀ اکولوژی و بیولوژی گونه های    شناسی زیست    دکتر محمد مرادی   .14
  خاتمه یافته  الکترو فورزی سنجابهای زمینی شرق ترکیه و غرب ایران مقایسه   شناسی زیست    دکتر محمد مرادی   .15
  خاتمه یافتهبررسی بیوسیستماتیک فون جوندگان استان زنجان و تاثیر آنهابر روی کیاهان بومی   شناسی زیست    دکتر محمد مرادی   .16
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  استان زنجان
  خاتمه یافته    در ایرانEllobiusمطاله اکولوژی و بیولوژی گونه های   شناسی زیست    دکتر محمد مرادی   .17
  خاتمه یافته  حذف پالزمید های بیماریزا در عفونتهای ادراری در انسان  شناسی زیست    دکتر محمد مرادی   .18
  اتمام نیافته Allacfaga Cuvier-1836مطاله بیواوژی و اکولوژی   شناسی زیست    دکتر محمد مرادی   .19
  اتمام نیافته   در زنبورهای عسل ایران  mtDNAبررسی   شناسی زیست    دکتر محمد مرادی   .20
در استان زنجان و تاثیر این  Merinnesبررسی اکولوژی و بیولوژی گونه های   شناسی زیست    دکتر محمد مرادی   .21

  جونده بر روی مزارع کشاورزی
  اتمام نیافته

  اتمام نیافته  ان در استان زنجمطالعه اکولوژی و بیولوژی گوسفندان وحشی   شناسی زیست    دکتر محمد مرادی   .22
23.   

 ریاضی - مجید ادیب
 گونه توسط بهنگام سازی رتبه دو و تعمیم بلوک بندی - ABSهای بررسـی روش

 شدۀ آنها جهت حل دستگاه های خطی
  اتمام یافته

  اتمام یافته بررسـی اجمالی ماتریسها و عملگرهای یکانی ریاضی - میرزاپور... فرض ا   .24
های حیاتی و مکانهای حساس شهر زنجان در هنگام  بررسی میزان مقاومت شریان شناسی زمین لفتحابوا دکتر حاج دکتر ایزدیار   .25

  وقوع زلزله
 در حال اجرا

 در حال اجرا تهیه پودرهای سرامیکی مورد نیاز در صنایع دندانپزشکی  شناسی زمین ابوالفتح دکتر حاج دکتر ایزدیار   .26

 در حال اجرا   شاهرود-ررسی ژئوشیمیایی و ایزوتوپی سنگهای دگرگونی مجموعه دلبرب  شناسی زمین دکتر ایزدیار  دکتر ابراهیمی   .27

 
   اعضای هیأت علمی گروه فیزیک و تألیف یافتهرجمه ت کتابهای-5جدول

  وضعیت  ترجمه یا تألیف  عنوان کتاب  نام و نام خانوادگی  ردیف

  ایان یافتهپ  ترجمه  مباحث علمی در تشریح و مرفولوژی گیاهی  دکتر محمد مرادی   .1
  پایان یافته  ترجمه  پویا این زمین  دکتر محمد ابراهیمی   .2
  پایان یافته  ترجمه  تقارن مولکولی و نظریه ی گروه  دکتر حسن حسینی منفرد   .3
      اصول تجزیه دستگاهی   دکتر علی اصغر ترابی-دکتر ناصر داللی   .4
  پایان یافته  تألیف  یوئیهای اپتیکی و رادطراحی و ساخت تلسکوپ  دکتر سعداله نصیری قیداری   .5

  1384سمینارهای ارائه شده توسط اعضای هیأت علمی دانشکده علوم در سال 
تاریخ برگزاری  عنوان سمینار و محل برگزاری عنوان مقاله گروه همکار نام و نام خانوادگی  ردیف

 سمینار

 Statistical properties of floating car فیزیک  دکتر محمد ابراهیم فوالدوند   .1
Data :an empirical study 

 84مهر   برلین ای  دانه ترافیک و مواد

 - حبیب تجلی محمد محمودی   .2
 مصطفی صحرائی

اثر همدوس ناشی از گسیل خودبخود در  فیزیک
  طیف جذبی و پاشندگی

دوازدهمین کنفرانس انجمن اپتیک 
 شیراز -و فوتونیک ایران

 1384بهمن 

 دکتر یوسفعلی عابدینی   .3

  د ابراهیم فوالدونددکتر محم
های جوی  های بلندبرد در داده همبستگی فیزیک محمد جابری

    DFAاستان زنجان بروش 

 84شهریور  خرم آباد-کنفرانس فیزیک ایران

 - حبیب تجلی  محمد محمودی   .4
 -مصطفی صحرائی

 رضا همتی

کنترل خودبخود از طریق تداخل کوانتومی  فیزیک
 دمش غیر همدوس

نس انجمن اپتیک دوازدهمین کنفرا
  شیراز -و فوتونیک ایران

 1384بهمن 

  دکتر سعداله نصیری قیداری   .5
 دکتر سیامک خادمی

  سپیده فتحی
 فاطمه طاعتی

محاسبه ضریب هدایت الکتریکی برای یک  فیزیک
 سیستم باردار کوانتومی میرا

 84شهریور  خرم آباد  -کنفرانس فیزیک ایران

  دکتر سعداله نصیری قیداری   .6
 

 Quantum Potential and symmetries in یکفیز 
extended phase space 

کنفرانس تقارنها و ریاضی فیزیک 
  اوکراین-کیو -غیر خطی

2005 

  دکتر سعداله نصیری قیداری   .7
 دکتر سیامک خادمی

 کنفرانس تقارنها و ریاضی فیزیک   operator gauge symmetries in QED فیزیک 
  اوکراین  -کیو- غیر خطی

2005 

  دکتر سعداله نصیری قیداری   .8
 دکتر سیامک خادمی

  سمیرا بهرامی
 فاطمه طاعتی

 Generalized distribution functions  and فیزیک
ordering rules 

چهارمین کنفرانس تئوری کوانتومی 
 وارنا ، بلغارستان -و تقارنها

2005 

  دکتر سعداله نصیری قیداری   .9
 دکتر سیامک خادمی

  فاطمه طاعتی
 سپیده فتحی

 calculation of conductivity of a charged فیزیک
particle system by wignors function            

چهارمین کنفرانس تئوری کوانتومی 
 وارنا ، بلغارستان -و تقارنها

2005 

از های هوای ناشـی       بررسی ذرات  آالینده   -1 فیزیک   دکتر یوسفعلی عابدینی   .10
  صنایع بزرگ 

بررســی مــدلهای پخــش آلــودگی هــوا و -2
 انتخاب مدل بهینه

کارگاه منطقه ای محیط زیست 
 تبریز   

 84مرداد ماه 
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  دکتر یوسفعلی عابدینی   .11
  دکتر قدیمی
 دکتر زنگنه

  مهـم   رودخانـه هـای    کیفی آب بررسی  ) الف فیزیک 
 توسعه کـشاورزی و     اثراتتعیین  زنجانرود و   

 صنعتی

ــابع آال) ب ــاهش  من ــای ک ــده و راهکاره ین
  آب رودخانه ابهر رودآلودگی 

 توسعه بر محیط زیـست، مطالعـه        اثرات)  ج 
  موردی رودخانه انگوران چای

 

همایش بین المللی مخاطرات 
دانشگاه تبریز ،   تبریز - طبیعی

 84آبانماه 

 

 ای انس فیزیک هستهکنفر            Mn 5مطالعه حالتهای تحریکی هسته  فیزیک  دکتر طیب کاکاوند   .12

 دانشگاه فردوسی مشهد

 84اسفند 

  دکتر طیب کاکاوند   .13
 دکتر یوسفعلی عابدینی

  جعفرعلی اصغری
 حمید پیروان

کمی و کیفی آالینده های مراکز صنعتی استان  فیزیک
 PIXEزنجان بروش 

  ای هسته کنفرانس فیزیک
 دانشگاه فردوسی مشهد

 84اسفند 

رصدخانه  یابی  گزارش پیشرفت کار مکان یزیکف  دکتر سعداله نصیری قیداری   .14
 ملی ایران

 _نهمین همایش پژوهشی نجوم 
  انجمن نجوم ایران

مرکز تحصیالت تکمیلی در علوم 
 پایه زنجان

 84بهمن ماه 

جذب تشدیدی امواج آلفن و گرمایشی تاج  فیزیک  لیال یوسفی  دکتر سعداله نصیری قیداری   .15
  خورشید

 _م نهمین همایش پژوهشی نجو
  انجمن نجوم ایران

مرکز تحصیالت تکمیلی در علوم 
 پایه زنجان

 84بهمن ماه 

 -حسین صفری دکتر سعداله نصیری قیداری   .16
  -کیومرث کرمی
 یوسف ثبوتی

 Resonance absorption in a dissipative فیزیک
flux tube                                                       

 _ نهمین همایش پژوهشی نجوم  
  انجمن نجوم ایران

مرکز تحصیالت تکمیلی در علوم 
 پایه زنجان

 84بهمن ماه 

 -جواد زنجانی جم دکتر سعداله نصیری قیداری   .17
 بهمن کریمی

تهیه و تحلیل نقشه رادیوئی آسمان نیمکره  فیزیک
 شمالی با تلسکوپ رادیوئی دانشگاه زنجان

 _م نهمین همایش پژوهشی نجو
  انجمن نجوم ایران

مرکز تحصیالت تکمیلی در علوم 
 پایه زنجان

 84بهمن ماه 

یابی رصدخانه  گزارش پیشرفت کار مکان فیزیک   احمد درودی    .18
 ملی ایران

 _نهمین همایش پژوهشی نجوم 
 انجمن نجوم ایران

 84بهمن ماه 

اندازه گیری نمایه ضریب شکست پیش سازه  فیزیک   احمد درودی    .19
ر نوری با استفاده از معادله انتقال فاز و فیب

 شدت

  کنفرانس فیزیک ایران
 خرم آباد

 84شهریور 

 Phase shifting lateral shearing فیزیک   احمد درودی    .20
interferometry for determining index 
prohile of of optical fiber performs             

china ICO20, Aug, 
2005 

 Determination of refractive index فیزیک   احمد درودی    .21
prohile of the planar wave guide by 
wedge technique and chemical sample 
prepration                                                     

CAOL IEEE, Ukraine , sep.  2005 

   دکترمحمد مرادی   .22
 First international Iranian Congress on B  زیست شناسی

iological science  
Ecological and Biologizal 
Study of Ellobius lutescens 
Thomas,1897 

1897 

23.   
  دکترمحمد مرادی

 

  زیست شناسی
Xvh.U lusal Blyoloji Kongresi 4 

Sckalyon Sozlu .Poster ve serbest Blldiri 
Ozetleri 21-24 Haziran 2004 Cukurova 

Unlver sltesi ADNA 

IRANDA YAYIL IS Gosteren 
cricetulus migrturius palass 
1773 (mammalian: 
rodentia)nin karyol ogisi ve 
yayll lsl uzerine bir calisma.         

2004 Jun 21 

24.   

  دکترمحمد مرادی

 

  شناسی زیست
Xvh.U lusal Blyoloji Kongresi 2.5 

Sckalyon Sozlu .Poster ve serbest Blldiri 
Ozetleri 21-24 llaziran 2004 Cukurova 

Unlver sltesi ADNA 

UCBALARARISI ALTTURU 
(Apis mellifera anatoliaca Apis 
mellifera cypria ve Apis 
mellifera meda ) 
NUN MORFOMETRIK VE 
ELEEKTROFORETIK 
KARSILASTIRILMASI 

2004 Gun21 

25.   
  دکترمحمد مرادی

 
  دوازدهمین کنفرانس زیست شناسی    زیست شناسی

بررسی مرفولوژی و بیولوژی 
(sperntophilus fulvus 
(Mammalia Rodentia)  

2004 Srp 12 

26.   
  دکترمحمد مرادی

 
  سیزدهمین سمینار بیولوژی ایران  زیست شناسی

analysis of the species  
Cricetulls migratorius 
(Mammalia: Rodeeenntia) in 
zanjan 

2005Oct 14 
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27.   

  المللی علوم زیستی ایران  اولین همایش بین  شناسی زیست  دکتر مرادی  خانم وجیهه اسکندری 

ــدها ــذف پالزمی ــاریزا در ح ی بیم
ــاکتری  ــت هــای ادراری از ب عفون

E.COLI  ها  به کمک آنتی بیوتیک
  در دانشگاه آزاد واحد کرج

2005Oct 14  

جبـری بـا    -حل عددی معـادالت دیفرانـسیل       ریاضی حسین اروجی  جعفر ملکی زنجانی   .28
استفاده از سری پاده و کاربرد آن در شیمی و          

 تحلیل شبکه ها

   دانشگاه یزد-ایران  یسی و ششمین کنفرانس ریاض
22-19/6/84 

  شیمی   دکتر علی اکبر سودی   .29
- متقابل موجود در کمپلکس  اثراتبررسی 

sussinate)(NO3)2 µ Pb2(phen)4( 

دوازدهمین کنفرانس بلورشناسی و 
  کانی شناسی ایران

 83 بهمن 15 و 14
 دانشگاه شهید –

 چمران اهواز

سنتز  و تعیین ساختار   شیمی   دیدکتر علی اکبر سو   .30

nhfacacbipyPb ]))(([ 2
 به عنوان یک 

 شبکه پلیمری جدید

دوازدهمین کنفرانس بلورشناسی و 
  کانی شناسی ایران

 83 بهمن 15 و 14
 دانشگاه شهید –

 چمران اهواز

 Electrocatalytic Oxidation of Hydrazine  شیمی   دکتر محمدعلی کامیابی   .31
on Carbon Paste Electrode Modified by 
Hybrid Hexacyanoferrates of Copper 

and Cobalt films 

چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه 
  ایران

 
 -84 شهریور 9- 7

 دانشگاه بیرجند

 Study of Stability Constants of Xylenol  شیمی   دکتر محمدعلی کامیابی   .32
Orange with Ferric Ion system by Using 

MCR-ALS and Spectrophotometry 
Method 

چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه 
  ایران

 
 -84 شهریور 9- 7

 دانشگاه بیرجند

 Electrochemical Formation of Prussian  شیمی   دکتر محمدعلی کامیابی   .33
Blue Films with a Single Ferricyanide 

Solution on Gold Electrode Abdolkarim 
Abbaspoura, Mohammad Ali 

Kamyabi*b 

ششمین سمینار دوساالنه 
  الکتروشیمی  ایران

 
 -84 شهریور 6-8

دانشگاه بوعلی سینا 
 همدان

 Synthesis and ionophoric properties of a  شیمی   دکتر سعید رعیتی   .34
schiff base towards transition metal ions 

 

چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه 
  ایران

 -84 شهریور 9- 7
 انشگاه بیرجندد

  شیمی   دکتر محمدرضا یافتیان   .35
 

Application of a phosphorylated 
hexahomotrioxacalix[3]arene 

as ionophore in a lead-selective 
membrane electrode 

 

چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه 
  ایران

 -84 شهریور 9- 7
 دانشگاه بیرجند

 SILICA GEL POWDER CATALYZED  شیمی   دکتر علی رمضانی   .36
STEREOSELECTIVE SYNTHESIS OF 

DIALKYLl, 1-DIACETYL-8a-
HYDROXY -8-OXO.l,2,8,8a 

TETRAHYDROCYCLOPENTA 
[a]INDENE-2,3-DICARBOXYLATES 

FROM THE REACTION OF 
DIALKYL 2-(1- 

ACETYL-2-OXOPROPYL)-3 
(TRIBUTYLPHOSPHORAN 
YLIDENE) SUCCINATES 

WITH NINHYDRIN IN SOLVENT -
FREE CONDITIONS 

 

سومین سمینار شیمی و محیط 
  زیست ایران

 -84 مهر 7- 5
 دانشگاه کردستان

  شیمی   دکتر علی رمضانی   .37
MICROWAVE INDUCED ONE-STEP 
SYNTHESIS OF 2H-CHROMEN

DERIVATIVES FROM IN SITU 
GENERATE'U SABILIZED 

PHOPHORUS YLIDES 
VIA INTRAMOLECULAR WITTIG 
REACTION IN THE PRESENCE OF 

SILICA 
GEL POWDER IN SOLVENT-FREE 

CONDITIONS 
 

سومین سمینار شیمی و محیط 
  زیست ایران

 -84 مهر 7- 5
 دانشگاه کردستان

   شیمی   دکتر محمدرضا یافتیان   .38
 

A Ca2+ -selective potentiometric sensor 
based upon 

a p-tert-butyl-calix[4]arene bearing 
pendant amide/phosphoryl groups 

 
 

چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه 
  ایران

 -84 شهریور 9- 7
 دانشگاه بیرجند
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  شیمی   دکتر محمدرضا یافتیان   .39

Liquid-liquid extraction of thorium (IV) 
and europium (III) ions 

by a lower rim phosphorylated 
calix[4]arene 

 

ار شیمی تجزیه چهاردهمین سمین
  ایران

 -84 شهریور 9- 7
 دانشگاه بیرجند

   شیمی   دکتر ناصر داللی   .40
 

Simultaneous cloud point extraction of 
Zn, Co, Ni, and Pb for their 

determination by flame atomic 
absorption spectrometry 

 

چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه 
  ایران

 -84 شهریور 9- 7
 بیرجنددانشگاه 

   شیمی   دکتر ناصر داللی   .41
Simultaneous cloud point extraction of 

Zn, Co, Ni, and Pb for their 
determination by flame atomic 

absorption spectrometry 

چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه 
  ایران

 -84 شهریور 9- 7
 دانشگاه بیرجند

 Selective and Efficient Trasport of  شیمی   دکتر ناصر داللی   .42
cobalt ions by Dodecyltrimenthyl 

ammonium 
bromide through the Bulk Liquid-

Membrane 

چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه 
  ایران

 -84 شهریور 9- 7
 دانشگاه بیرجند

   شیمی   دکتر ناصر داللی   .43
Separation and purification of cadmium 
produced during nickel-cadmium cake 

leach process by preeipitation 
 

چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه 
  ایران

 -84 شهریور 9- 7
 دانشگاه بیرجند

   شیمی   دکتر علی رمضانی   .44
X-RAY SINGLE CRYSTAL 

STRUCTURE OF ETHYL Z-2-(2-
AMINO-4-OXO1,3-SELENAZOL-

5(4H)- YLIDEN)ACET ATE 
 

 نوامبر 21-24  ایرانهشتمین سمینار شیمی فیزیک 
 دانشگاه - 2005

 مشهد

  شیمی   دکتر علی اصغر ترابی   .45
 یک کمپلکس غیرمتعارف

سیزدهمین همایش انجمن 
  بلورشناسی و کانی شناسی ایران

 دانشگاه -1384بهمن 
 شهید باهنر کرمان

  شیمی   دکتر علی رمضانی   .46
X- RAY CRYSTAL STRUCTURE OF 

DIMETHYL 1-BENZOYL-1,2-
DIHYDRO-2,3-

QUINOLINEDICARBOXYLATE 

سیزدهمین همایش انجمن 
  بلورشناسی و کانی شناسی ایران

 -1384بهمن 
دانشگاه شهید باهنر 

 کرمان
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  دانشکده کشاورزیدانشکده کشاورزی
  تعداد اعضاء هیات علمی دانشکده کشاورزی

  تعداد  مرتبه علمی  ردیف
  26  استادیار و دانشیار  1
  14  مربی  2
  10  تریمامور به تحصیل در مقطع دک  3
  22  دانشجوی دکترای بورسیه  4

  72  جمع
  ی موجود به همراه آمار دانشجوییها رشته

  جمع  تعداد  مقطع  رشته تحصیلی  ردیف
  122  کارشناسی  زراعت  1
  135  کارشناسی  اصالح نباتات  2
  245  کارشناسی  علوم دامی  3
  223  کارشناسی  باغبانی  4
  247  کارشناسی  خاکشناسی  5
  131  کارشناسی  ج و آموزش کشاورزیتروی  6

  154  کارشناسی  گیاهپزشکی  7

  25  کارشناسی  آب  8

1286  

  87  87  کاردانی  پرورش زنبور عسل  9
  13  کارشناسی ارشد  تغذیه دام  10

  26  کارشناسی ارشد  اصالح نژاد دام  11

  8  کارشناسی ارشد  مدیریت دامپروری  12

  16  کارشناسی ارشد  اصالح نباتات  13

  18  کارشناسی ارشد  بیوتکنولوژی کشاورزی  14

  16  کارشناسی ارشد  خاکشناسی  15

97  

  1470  جمع
   و مقاطع در حال پیگیریها رشته

  مقطع  عنوان رشته  ردیف
  )مشترک با دانشگاه ولز انگلستان(دکترا   ژنتیک و بیوتکنولوژی کشاورزی  1
  دکترا  )تغذیه دام(علوم دامی   2
  کارشناسی ارشد  زراعت  3
  کارشناسی ارشد  بیماریهای گیاهی  4
  کارشناسی ارشد  حشره شناسی کشاورزی  5
  کارشناسی  پرورش زنبور عسل  6
  کارشناسی  آبخیزداری  7

  

  وضعیت بخش اطالع رسانی کتابخانه دانشکده کشاورزی
  تعداد کامپیوتر  سال  رشته  بانکهای اطالعاتی  ردیف

1  Agricola تگاه دس3  2005 – 1970  کشاورزی عمومی  
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2  Agris  2005 – 1975  کشاورزی عمومی    
3  CAB  2005 – 1972  کشاورزی عمومی    
4  FSTA  1996  صنایع غذایی    
5  GWS  1997 – 1976  آب و خاک    
6  Beast CD  1992 – 1973  علوم دامی    
7  BSAS  2003 – 1999  مجله علوم دامی    
8  Journal of dairy science        
9  Agronomy Journal  Voo.91 1999    
10  Britancia  2002  دایره المعارف عمومی    
11  Childrens  2002  دایره المعارف عمومی    
    گنجینه   علمیهای ه و مقالها فهرست پایان نامه  2002  12
13  Ercarta  2000  دایره المعارف عمومی    

  

 وضعیت کتابخانه دانشکده کشاورزی
  روش طبقه بندی  مپیوترتعداد کا  تعداد پرسنل  تعداد مجله  تعداد کتاب

   عنوان25= فارسی    جلد9762= فارسی 
   عنوان3= التین    جلد1283= التین 

 LC  یک دستگاه   نفر2 –کارشناس کتابداری 

  

 1383 دانشکده کشاورزی که در سـال        جنبیساختمان   •
نسبت به تعمیر و بازسازی آن اقدام گردیـده بـود در بـال              

 700 آن هزینه ای بالغ بر       عمیرربی دانشکده قرار گرفته و ت     غ
این ساختمان در اوایل سال     . میلیون ریال در بر داشته است     

ــشکده  1384 ــه ســاختمان جدیــد دان  توســط راهرویــی ب
  .کشاورزی متصل مورد بهره برداری قرار گرفت

گروه تازه تأسیس مهندسی آب شـامل دو آزمایـشگاه           •
تید اتـاق اسـا   همچنـین    آبیاری و     و مساحی و نقشه برداری   

  .اند شده در این ساختمان مستقر است که
 نفر  84 کالس مجموعاً با ظرفیت      3در ساختمان جنبی     •

 .باشد میبرای دروس مقاطع کارشناسی ارشد ارائه سرویس 

 جنبـی  آموزشی دانشکده در سـاختمان       حوزه معاونت  •
شامل دفتر معاون محترم آموزشی، دفتر مـسئول آمـوزش و          

می باشـد کـه     )  متر مربع  50(اداره آموزش با وسعت کافی      
 دسـتگاه   4جهت پاسخگویی مسائل آموزشی دانشجویان به       

  . برنامه آموزشی مجهز گردیده است با نصب کامپیوتر
انتقال امور مـالی دانـشکده کـشاورزی بـه سـاختمان        •

 . جنبی

ــشکده   • ــارپردازی از دان ــدمات و ک ــد خ ــال واح انتق
 .نبیکشاورزی به ساختمان ج

 .به ساختمان جدید قبلی از ساختمان بخش زیراکس انتقال •

انتقال شورای صنفی دانشجویان دانشکده کشاورزی از        •
 .جنبیساختمان قبلی به ساختمان 

هـای آموزشـی     ایجاد فضایی مناسب برای منشی گروه      •
 .دانشکده کشاورزی

اصـلی  ایجاد حوزه معاونـت پژوهـشی در سـاختمان           •
 . مستقلطور بهدانشکده کشاورزی 

 در سـاختمان     شـده  تخلیه اتاق   8 دادن   در اختیار قرار   •
 برای اساتید دانشکده کشاورزی که با مـشکل فـضا           اصلی

 .روبرو بودند

سایت کامپیوتر دانـشجویان کارشناسـی کـه قـبالً در            •
 قـرار   اصـلی  متر مربع در سـاختمان       30فضایی به وسعت    

 در فـضایی بـه      پس از انتقال به ساختمان جدیـد      و   داشت  
 دستگاه کـامپیوتر قابلیـت      20داشتن   متر مربع با     80وسعت  
کالس درس عملی کامپیوتر و استفاده آزاد       همزمان  تشکیل  
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این مرکز تمام سعی و تـالش خـود را          . دانشجویان را دارد  
ی علمـی دانـشجویان     هـا جهت اطالع رسانی و انجام فعالیت     

کارشناسی و کاردانی با وصل کردن کامپیوترها به اینترنـت          
ایـن مرکـز   . کار می گیرد ه باشند ب میon lineشه ـکه همی

مجهز به یک پرینتر رنگی، یک پرینتر لیزری، یـک دسـتگاه            
اسکنر برای اسکن تصاویر و رایتـر بـرای رایـت سـی دی              
است که همگی در اختیار دانشجویان محترم کارشناسی می         

ــد ــه آدرس  . باشـ ــشکده بـ ــایت دانـ ــین وب سـ همچنـ
com.znu.ac.www        ی هـا    جهت اطـالع رسـانی در زمینـه

ی هـا   هآموزشی و پژوهشی و سایر موارد مربـوط بـه گـرو           
برای جمع آوری و ارائـه نـرم           FTP آموزشی و نیز سرور   

ی آموزشـی راه    هـا   هافزارهای مورد نیاز دانشجویان و گـرو      
 . قرار گرفته استاندازی و مورد بهره برداری

  سایت کامپیوتر دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده       •
 متر مربع   28کشاورزی زنجان که قبالً در فضایی به وسعت         

 متر مربع بـا     56قرار داشت هم اکنون در فضایی به وسعت         
 دستگاه کامپیوتر برای اسـتفاده کـاربران و یـک           15داشتن  
شـبکه ای    و خـدمات     Domain برای ایجـاد      2003سرور  

برای کاربران از قبیل پرینـت سـرور، فایـل سـرور و وب              
 ساعته حداکثر تالش خود را برای تحقیـق         18 طور  بهسرور  

و اطالع رسانی دانشجویان کارشناسی ارشـد کـشاورزی و          
اعضای محترم هیأت علمی در محیطی آرام و کامالً علمـی           

ـ    . همجوار با سالن مطالعه ارائه می دهد       ت اتصال بـه اینترن
ی اطالعـاتی  ها بوده و امکان اتصال به بانک on lineهمیشه 

on line ،از قبیل دانشیار springerقابل دسترسی می .. . و
  internal دارا بودن یک سی دی رایتـر          این مرکز با  . باشد

، یک سی دی رایتـر      )ثابت و متصل به یکی از کامپیوترها      (
external)   رینتر لیـزری   ، یک دستگاه پ   )با قابلیت جابجایی

سیاه و سفید و یک اسکنر خدمات رایگان رایت سی دی و            
پشتیبان گیری از اطالعات، پرینت و اسـکن تـصاویر را در            

قابـل ذکـر    . اختیار دانشجویان کارشناسی ارشد می گذارد     
ی آموزش زبان برای آمـوزش زبـان از         ها  است که سی دی   

ی بانـک اطالعـاتی     هـا   طریق هدست و همچنـین سـی دی       
 در searchبـرای     Best  ،Agricola  ،Agris  ،CABف  معرو
ی معتبر جهـانی کـشاورزی در حافظـه تعـدادی از            ها  مقاله

 .کامپیوترها ذخیره شده است

برنامه ریـزی بـرای بازسـازی آمفـی تئـاتر دانـشکده              •
ی علمـی و دفاعیـه      هاکشاورزی جهت برگـزاری سـخنرانی     

 . دانشجویان کارشناسی ارشد

 .اتید به کامپیوترتجهیز کلیه اتاقهای اس •

ی هـا   هخرید یک دستگاه پرینتر برای هر یـک از گـرو           •
 .آموزشی دانشکده کشاورزی

اقدام به کانال گذاری و کابل کشی شبکه اینترنتی کلیه           •
. و کالسهای موجود دانشکده کشاورزی ها  هاتاقها، آزمایشگا 

 

  های تحقیقاتی مورد عالقه اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی زمینه
 های تحقیقاتی موردعالقه زمینه )گرایش(رشته تحصیلی  گروه نام و نام خانوادگی  دیفر

 مطالعه در مورد گیاهان صنعتی زراعت زراعت و اصالح نباتات دکتر میرعمادالدین بزرگزاده 1

  محیطیهایومت به تنشاصالح گیاهان زراعی برای مقا )ژنتیک بیومتری(اصالح نباتات  زراعت و اصالح نباتات دکتر جالل صبا 2

 موتاسیون   - ژنتیکی،  مارکرهای مولکولیهای تهیه نقشه )ژنتیک و بیوتکنولوژی(اصالح نباتات  زراعت و اصالح نباتات دکتر علی حق نظری 3

 نهای کمّی و تجزیه ژنتیکی ژQTL )ژنتیک و بیوتکنولوژی(اصالح نباتات  زراعت و اصالح نباتات دکتر امیرحسین بیگی بندرآبادی 4

  ایجاد مقاومت به زنگ–هرمی کردن ژنها  )ژنتیک و بیوتکنولوژی(اصالح نباتات  زراعت و اصالح نباتات دکتر بهرام ملکی 5

  محیطیهایتنش   -فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی عملکرد )فیزیولوژی(زراعت  زراعت و اصالح نباتات دکتر فرید شکاری 6

 آلودگی آبها   -محیط زیست آبیاری و اصالح نباتاتزراعت  دکتر مهدی پناهی 7

  مهندسی رودخانه–حساسیت محصول به آب  آبیاری زراعت و اصالح نباتات دکتر عظیم شیردلی 8

 آبیاری و آبادانی زراعت و اصالح نباتات مهندس جواد ذبیحیان 9
ــشار   ــت ف ــاری تح ــره(آبی ــارانیای  قط ــاپمپ   -)و ب   -ه

 راندمانهای آبیاری
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 اصالح نباتات زراعت و اصالح نباتات دوندیومهندس محمدحسین داو 10
 پلوئیـدها و تتراپلوئیـدها در       هـای تهیه دبل    -کشت سلولی 
 گیاهان زراعی

 گیاهان دارویی   - فیزیولوژی–اکولوژی  )اکولوژی(زراعت  زراعت و اصالح نباتات مهندس خلیل جمشیدی 11

 آنالیز مولکولی گیاهان تراریخته   -مارکرهای مولکولی اصالح نباتات اصالح نباتاتزراعت و  مهندس محمدرضا عظیمی 12

  زراعیهایزهکشی زمین آبیاری و زهکشی زراعت و اصالح نباتات ها مهندس حسینعلی حسنی 13

 ن زراعیفیزیولوژی تنش در گیاها )فیزیولوژی گیاهان زراعی(زراعت  زراعت و اصالح نباتات مهندس بابک عندلیبی 14

 پروتئومیکس اصالح نباتات زراعت و اصالح نباتات مهندس رضا فتوت 15

 فیزیولوژی تنش به خشکی )فیزیولوژی گیاهان زراعی(زراعت  زراعت و اصالح نباتات مهندس فرهاد جباری 16

 ادوات کشاورزیطراحی وساخت  مهندسی ومکانیک ماشینهای کشاورزی زراعت و اصالح نباتات مهندس کامران افصحی 17

 مهندسی ژنتیک   -مارکرهای مولکولی )بیوتکنولوژی کشاورزی(اصالح نباتات  زراعت و اصالح نباتات مهندس جواد نجفی 18

 اصالح نژاد دام ژنتیک و اصالح دام علوم دامی دکتر مرادپاشا اسکندری نسب 19

 تأسیسات   -م و پرورش گاوهای شیریاصالح دا پرورش و اصالح دام علوم دامی دکتر مصطفی معماریان 20

 تغذیه دام تغذیه دام علوم دامی دکتر حمید امانلو 21

 گوسفند   -اصالح دام پرورش و اصالح دام علوم دامی دکتر میرجمال جاللی زنوز 22

 تغذیه طیور علوم دامی دکتر احمد حسن آبادی 23
استفاده از روش اکسیداسیون اسـیدهای آمینـه شـاخص در           

 ین احتیاج اسیدهای آمینه در طیورتعی

 صنایع تخمیری   -صنایع غذایی صنایع غذایی علوم دامی مهندس اسکندر عسگری 24

 تغذیه طیور پرورش طیور علوم دامی مهندس غالمرضا غیورصدیق 25

 تغذیه گاوهای شیری تغذیه دام علوم دامی مهندس مجید شاهمرادی 26

 بیوتکنولوژی   -اصالح دام ژنتیک و اصالح دام علوم دامی مهندس صابر قنبری 27

 حسابداری واحدهای تولیدی   -مدیریت مزرعه مدیریت بازرگانی علوم دامی آقای رضا اصفهانی 28

 تغذیه طیور تعذیه طیور علوم دامی دکتر محمدحسین شهیر 29

 صنایع غذایی علوم دامی خانم دکتر سیمین حق نظری 30
کنترل کیفیـت   ،  های تولید مواد غذایی   تکنولوژی،  علوم تغذیه 
 تهیه طرحهای صنایع غذایی، مواد غذایی

 ها فیزیولوژی میوه )میوه کاری و فیزیولوژی(باغبانی  باغبانی دکتر ولی ربیعی 31

  مختلف سبزیهاهای زمینه   -بیوتکنولوژی ازدیاد نباتات )کشت بافت(باغبانی  باغبانی دکتر جعفر محمدی 32

 بیوتکنولوژی   -میوه کاری   -ها فیزیولوژی میوه )کشت بافت(باغبانی  باغبانی حمداسماعیل امیریدکتر م 33

 گیاهان زینتی   -فضای سبز )گلکاری(باغبانی  باغبانی مهندس سیدنجم الدین مرتضوی 34

 فیزیولوژی گیاهی   -ازدیاد نباتات )میوه کاری(باغبانی  باغبانی مهندس موسی سلگی 35

    آلودگی زیست محیطی-   مواد آلی خاک-ساختمان خاکها بیوشیمی و حاصلخیزی خاک خاکشناسی کتر احمد گلچیند 36

 هدایت هیدرولیکی خاک فیزیک خاک خاکشناسی دکتر محمدحسین محمدی 37

 ورنی سلولها پیدایش و رده بندی خاک خاکشناسی دکتر احمد حیدری 38

 ها ریزوبیوم ولوژی خاکبی خاکشناسی دکتر حسین بشارتی 39

  آبخیزداری–مطالعات سیالبی، فرسایشی  آبخیزداری خاکشناسی مهندس مهرداد سبحانی 40

 ترویج کشاورزی   -جامعه شناسی روستا جامعه شناسی روستایی کشاورزی وآموزش ترویج دکتر سیروس سلمانزاده 41

 مهندس ابراهیم شمسایی 42
ترویج و آموزش 

 کشاورزی
  آموزش کشاورزیترویج و

نیازســنجی    -توســعه پایــدار   -برنامــه ریــزی روســتایی
 آموزشی

 مهندس غالمرضا مجردی 43
ترویج و آموزش 

 کشاورزی
 آموزش بزرگساالن ترویج و آموزش کشاورزی

 مهندس جعفر یعقوبی 44
ترویج و آموزش 

 کشاورزی
  ترویجخصوصی سازی   -اطالع رسانی در کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی

 بیماریهای قارچی گیاهان بیماری شناسی گیاهی گیاهپزشکی دکتر حسین صارمی 45

 حشره شناسی کشاورزی گیاهپزشکی دکتر مرتضی موحدی فاضل 46
اکولـوژی     -فرمونهـای حـشرات      -فیزیولوژی حـشرات  

 حشرات

 وی حشراتمطالعات مولکولی بر ر حشره شناسی کشاورزی گیاهپزشکی دکتر لطفعلی دولتی 47

 بیولوژی حشرات   -مورفولوژی حشرات حشره شناسی کشاورزی گیاهپزشکی مهندس بهرام فریدی 48

 بیماریهای باکتریایی گیاهان بیماری شناسی گیاهی گیاهپزشکی مهندس علیرضا معرفت 49

 بیماریهای ویروسی گیاهان بیماری شناسی گیاهی گیاهپزشکی مهندس امید عینی گندمانی  50
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 زنبورعسل پرورش زنبورعسل دکتر محمدباقر فرشینه  51

 –اهمیت تلقیح مصنوعی در اصالح نژاد زنبـورداران عـسل           
 .Aمقایسه، تفکیک و شناسایی خصوصیات ظاهری زنبوران 

Mellifera Meda و گونه دوم Apis floreaدر ایران  

  ها هو دانشگاهای منعقد شده مابین دانشکده کشاورزی و دیگر سازمانها  نامه تفاهم
 زمینه همکاری نامه طرف تفاهم ردیف

 سازمان تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی  1

 : تعهدات سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی - 1

 102همکاری در اجرا و استفاده از طرحهای ماده )     الف

 تحصیالت تکمیلیهای  حمایت و کمک مالی برای اجرای پایان نامه)     ب

 : دانشگاه زنجان  تعهدات- 2

  آموزشی برای کارشناسان سازمانهای اجرای دوره)     الف

     تحقیقات و آموزش کشاورزی

 بیوتکنولوژی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران 2

 علوم کشاورزی و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کاربردی کشاورزی بوکو وین اتریش 3

 زیعلوم کشاور دانشگاه صنعتی اصفهان 4

 علوم کشاورزی دانشگاه تبریز 5

  1384ی پژوهشی داخلی انجام شده یا در دست اجرای اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی در سال طرحها

ف
ردی

 

 وضعیت اجرا عنوان طرح گروه مشخصات مجری

 زراعت و اصالح نباتات مهندس نجم الدین  مرتضوی 1
 تراکم کشت در شرایط اقلیمی بررسی سازگاری اکولوژی برخی از ارقام چمن و

 زنجان
 در دست  اجرا

 در دست  اجرا بررسی واکنش لوبیا به تنش خشکی زراعت و اصالح نباتات دکتر فرید شکاری 2

 زراعت و اصالح نباتات بابک عندلیبی 3
تجزیه و تحلیل کمی رشد دو رقم لوبیا چیتی در سطوح متفاوت تراکم و الگوی 

 کاشت
 در دست  اجرا

 در دست  اجرا بررسی شرایط جوانه زنی بذر و رشد باریچه زراعت و اصالح نباتات داوودوندیمهندس محمدحسین  4

 در دست  اجرا  ماه15اثرات تنش شوری روی ارقام یونجه شمال غرب ایران زراعت و اصالح نباتات دکتر میرعمادالدین بزرگزاده 5

 در دست  اجرا  رطوبت خاک در عملکرد سیب زمینیبررسی تأثیر سطح باغبانی دکتر جعفر محمدی 6

 علوم دامی غالمرضا غیور صدیق 7
و مولتی آنزیم بر روی توان تولیدی ) کلزا(بررسی اثرات دو سطح کانوال

  گوشتیهای جوجه
 در دست  اجرا

 در دست  اجرا آنها  روابط ژنتیکی بین نخود و مطالعههایجمع آوری و ارزیابی ژرم پالسم زراعت و اصالح نباتات آقای محمدرضا عظیمی 8

 ترویج آقای جعفر یعقوبی 9
بررسی اثرات تشکیل صندوق اعتبارات خرد بر روی اشتغال زنان روستایی در 

 استان زنجان
 در دست  اجرا

 در دست  اجرا  در استان زنجاناسفرزهبررسی و توسعه کشت  زراعت و اصالح نباتات سید نجم الدین مرتضوی 10

 در دست  اجرا تعیین سرب موجود در شیر گاوهای مناطق مختلف زنجان علوم دامی آقای مجید شاهمرادی 11

 در دست  اجرا STGبررسی امکان تولید نهالهای سالم گیالس از طریق تکنیک ریز پیوند  باغبانی دکتر محمد اسماعیل امیری 12

 در دست  اجرا ام متدوال سیب زمینیارزیابی مقاومت ارق گیاهپزشکی مهندس عینی گندمانی 13

 در دست  اجرا بررسی کنترل بیولوژیک گل جالیز به وسیله قارچهای بیمارگر گیاهپزشکی دکتر حسین صارمی 14

 در دست  اجرا پلی مورفیسم ریز ماهواره در نخود فرنگی زراعت و اصالح نباتات دکتر علی حق نظری 15

 در دست  اجرا بررسی تاثیر تنش شوری بر روی برخی صفات رویشی ارقام یونجه راعت و اصالح نباتاتز دکتر میرعمادالدین بزرگزاده 16

 در دست  اجرا مطالعه تنوع ژنتیکی ریز ماهواره در نخود  زراعت و اصالح نباتات دکتر علی حق نظری 17

 در دست  اجرا بررسی مقاومت به شوری دو رقم جو آب مهندس جواد ذبیحیان 18

 در دست  اجرا ی خطی کاری و ردیف کاری مکانیزه بر سبز شدن و عملکرد کلزاها تاثیر شیوه زراعت و اصالح نباتات مهندس کامران افصحی 19

 علوم دامی مهندس صابر قنبری 20
پلی مورفیسم ژن کد کننده هورمون رشد و اثر آن بر روی صفات رشد در 

 گوسفند ان افشاری
 در دست  اجرا

 در دست  اجرا STGی سالم گیالس از طریق تکنیک ریزپیوند هابررسی امکان تولید نهال باغبانی  اسماعیل امیریدکتر 21

 پایان یافته بررسی شرایط جوانه زنی بذر و رشد باریچه زراعت و اصالح نباتات داوودوندیمهندس محمدحسین  22

 پایان یافته ر شیر گاوهای مناطق مختلف زنجانتعین سرب موجود د پرورش زنبور عسل آقای مجید شاهمرادی 23

 پایان یافتهبررسی اثرات تشکیل صندوق اعتبارات خرد بر روی اشتغال زنان روستایی در  ترویج آقای جعفر یعقوبی 24
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 استان زنجان

 پایان یافته بررسی تأثیر سطح رطوبت خاک در عملکرد سیب زمینی باغبانی دکتر جعفر محمدی 25

 پایان یافته بررسی صفات مرتبط با تحمل به خشکی در لوبیا زراعت و اصالح نباتات فرید شکاریدکتر  26

 علوم دامی دکتر حمید امانلو 27
بررسی دامنه تغییرات درصد چربی  شیرگاوداریهای استان زنجان در فصول 

 مختلف سال
 مصوب

  ورزیطرحها ی پژوهشی خارج از دانشگاه اعضای هیات علمی دانشکده کشا

ف
ردی

 

مشخصات 
 مجری

 وضعیت طرح سازمان کارفرما عنوان طرح همکاران گروه

 دکتر جالل صبا 1
زراعت و اصالح 

 نباتات
  

ارزیابی ارقام کلزا از لحاظ مقاومت به خشکی 
 )تونک   -ملی(

سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزی

 در دست اجرا

 دکتر جالل صبا 2
زراعت و اصالح 

 نباتات
  

مگرا برای تشکیل جمعیت منبع جهت ی ههاتالقی
   - ملی(اصالح گندم برای مقاومت به خشکی 

 )استانی

سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزی

 در دست اجرا

 دکتر جالل صبا 3
زراعت و اصالح 

 نباتات
  

گیاهان (بررسی مسائل و مشکالت بخش کشاورزی 
 دار استان زنجان در راستای هدف) زراعی و باغی

 )استانی   -ملی( کاربردی نمودن تحقیقات

سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزی

 در دست اجرا

   مهندسی آب دکتر عظیم شیردلی 4
ی ها مطالعه تثبیت بیولوژیکی سواحل رودخانه

 سیستان و بلوچستان

سازمان آب سیستان 
 و بلوچستان

 در دست اجرا

   مهندسی آب دکتر عظیم شیردلی 5
 و افت در آزمایشگاهی ضریب جریانمطالعه 

 بگیرهای چند روزانه متوالیآ
   دانشگاه زابل

   مهندسی آب دکتر عظیم شیردلی 6
بررسی راهکارهای مبارزه با سیل منطقه نصرت آباد 

 زابل

شهرداری نصرت 
 آباد

  

 دکتر فرید شکاری 7
زراعت و اصالح 

 نباتات
 مهندس زنگانی

در پائیز ) نیتروزن(بررسی اثرات مصرف کود سرک 
اریخ کاشت ثابت بر عملکرد و اجزای عملکرد در ت

 دانه کلزا در شرایط محیطی استان زنجان

اداره کل پنبه و 
ی روغنی ها دانه

 کشور
  

 دکتر فرید شکاری 8
زراعت و اصالح 

 نباتات
 مهندس زنگانی

بررسی تاثیرات مصرف کو سرک در پائیز به عنوان 
جبران تاخیر کشت  بر عملکرد و اجزای عملکرد 

 نه کلزا در شرایط محیطی استان زنجاندا

اداره کل پنبه و 
ی روغنی ها دانه

 کشور
  

 دکتر فرید شکاری 9
زراعت و اصالح 

 نباتات
 مهندس زنگانی

بر ) نیتروژن( زمانهای مصرف کود سرک بررسی اثر
عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا در شرایط 

 محیطی استان زنجان

اداره کل پنبه و 
غنی ی روها دانه

 کشور
  

 دکتر فرید شکاری 10
زراعت و اصالح 

 نباتات
 مهندس زنگانی

بررسی تاثیر آبیاری پائیزه بر عملکرد و اجزای 
 عملکرد دانه کلزا در شرایط محیطی استان زنجان

اداره کل پنبه و 
ی روغنی ها دانه

 کشور
  

11 
مهندس جواد 

 ذبیحیان

زراعت و اصالح 
 نباتات

 ی آب در زنجانهاارزیابی راندمان پمپ  
سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی
  

12 
مهندس کامران 

 افصحی

زراعت و اصالح 
 نباتات

  
مقایسه ردیف کار کودکار ذرت با ردیفکار نئوماتیک 

 بر روی عملکرد و کاهش مصرف کود فسفر

موسسه تحقیقات 
 فنی و مهندسی

  

13 
دکتر مراد پاشا 
 اسکندری نسب

  گوسفند افشاریاصالح نژاد   علوم دامی
سازمان جهاد 
 کشاورزی 

  

 علوم دامی مهندس صابر قنبری 14
  دکتر عصفوری

 دکتر اسکندری نسب

 و رابطه آن با صفات DGATIبررسی مولکولی ژن 
 شیر گاو

سازمان جهاد 
 کشاورزی 

  

   باغبانی دکتر جعفر محمدی 15
استفاده از روش درون شیشه ای برای حفظ ژرم 

 )استانی(ی پالسم سیب درخت

سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزی

  

16 
مهندس سید نجم 
 الدین مرتضوی

 باغبانی

  مهندس محبی
  مهندس انگورانی
 مهندس ندرلو

   دانشگاه زنجان بررسی کشت اسفرزه در استان زنجان

  سازمان مدیریت و  ی دامیها تاثیر آلودگی بر مراتع و فراورده   خاکشناسی دکتر احمد گلچین 17
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 نامه ریزیبر

 تهیه نقشه حاصلخیزی خاک استان زنجان   خاکشناسی دکتر احمد گلچین 18
سازمان جهاد 
 کشاورزی 

  

   خاکشناسی دکتر احمد گلچین 19
بررسی تاثیر محلول پاشی عناصر غذایی بر کیفیت 

 سیب

سازمان جهاد 
 کشاورزی 

  

20 
مهندس جعفر 

 یعقوبی
 دکتر  پناهی ترویج

ای جلب مشارکت مردمی بر حفاظت بررسی راهکاره
 منابع آب

سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزی

  

21 
مهندس جعفر 

 یعقوبی
   ترویج

شناسایی کارآفرینان بخش کشاورزی استان و بررسی 
 عوامل موثر بر آن

سازمان جهاد 
 کشاورزی 

  

   گیاهپزشکی دکتر حسین صارمی 22

بررسی ارقام سیب زمینی مورد کشت و میزان 
 بیماری عمده قارچی 3اومت و حساسیت آن به مق

 در استان زنجان

سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزی

  

23 
دکتر محمد باقر 

 فرشینه

پرورش زنبور 
 عسل

  

نقش روابط خویشاوندی بر روی برخی خصوصیات 
بیولوژیکی و نوزائی زنبوران عسل    -مرفولوژیک

 کشور

، سازمان تحقیقات
آموزش و ترویج 

 کشاورزی
  

  1384داخل کشور در سال علمی ی هاارائه شده در سمینارها و کنفرانس های مقاله

ف
ردی

 

 گروه عنوان همایش عنوان مقاله نویسنده
محل  -سال -ماه

 برگزاری

1 

 سجاد صاری خان خلجان 

 علی حق نظری 

 جواد نجفی 

 بر محصوالت تراریخته و نحوۀ    ای    مقدمه
 شناسایی آن در غذا

 زراعت   ایمنی زیستیاولین همایش ملی
  بهمن ماه29و28

1384 

 جعفر یعقوبی  2
 در حمایت از کارآفرینان و      هانقش تعاونی 

 تقویت روحیه کارآفرینی 

ــین کنفــرانس ملــی تعــاون  اول
 اشتغال و توسعه 

 ترویج 
 84اردیبهشت 

 دانشگاه یزد

 جعفر یعقوبی  3

ــندوقهای    ــای ص ــرات وامه ــی اث بررس
شتغال زنـان   الحسنه در حمایت از ا     قرض

 روستایی

ــسنه    ــرض الح ــندوقهای ق ص
 چالشها و فرصتها

 ترویج 
 1384 مهر 6

 دانشگاه مازندران   -بابلسر

 جعفر یعقوبی  4
بررسی علل بیکـاری فـارغ التحـصیالن        

 ی کشاورزیها رشته

چهــارمین کنفــرانس علمــی   
ــر   ــشاورزی سراس ــشی ک پژوه

 کشور

 ترویج 
 1384 آذر ماه 4 تا 2

 هددانشگاه فردوسی مش

 جعفر یعقوبی  5

بررسی وضعیت آموزش عالی کشاورزی     
در ایران از دیدگاه دانشجویان سال آخـر     

 کشاورزی

چهــارمین کنفــرانس علمــی   
ــر   ــشاورزی سراس ــشی ک پژوه

 کشور

 ترویج 
 1384 آذر ماه 4 تا 2

 دانشگاه فردوسی مشهد

 بهرام ملکی 6

 زنگ  APRشناسایی و مکان یابی ژنهای      
استفاده از مارکرهای   قهوه ای در گندم با      

 مولکولی

ــی    ــایش ملـ ــارمین همـ چهـ
 بیوتکنولوژی

 زراعت
 1384 مرداد 19

 کرمان

7 

 رضا صمیمی فرد

 جواد نجفی ، علی حق نظری

محسن مردی،علی اکبر شاه نجات 
 بوشهری

ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پالسـم نخـود        
بـه کمـک    Pisum Sativum Lفرنگی 

 SSRنشانگرهای 

ــی    ــایش ملـ ــارمین همـ چهـ
 بیوتکنولوژی

 زراعت

  
 1384 مرداد 19

 کرمان
  

 جعفر محمدی 8

لــزوم رعایــت اســتانداردهای کیفــی در 
تجارت بین المللـی محـصوالت گـل و         

 گیاهان زینتی

دورنمای توسعه صنعت گـل و      
 گیاهان زینتی ایران

 باغبانی
 1384شهریور ماه 

 محالت

 سید نجم الدین مرتضوی 9
ر منطقـه   ی مناسب بـادام د    ها  بررسی پایه 

 ابهر و خرمدره

چهارمین سمپوزیم بین المللـی     
 پسته و بادام

 باغبانی
 1384 خرداد 4 تا 1

 تهران

 ولی ربیعی 10
یر تنش خشکی بر فتوسـنتز و       بررسی تاث 

  گازی در انگورهای تبادل

چهارمین کنگره علـوم باغبـانی      
 ایران

 باغبانی
 1384 آبان 19   -17

 دانشگاه فردوسی مشهد

11 
 بی انگورانیحسین ر

 سید نجم الدین مرتضوی

ــدیریتی باغهــای مناســب ــرین روش م  ت
 زیتون جهت کنترل آفت مگس زیتون

 باغبانی همایش ملی زیتون
 آذر ماه 9 و 8

 کرمانشاه - 1384
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 سیامک جاوید

12 

 سید نجم الدین مرتضوی

 حسین ربی انگورانی

فتح اله ، اکبر کرامتی، داود حبیبی
 وقفچی

ــ ــان بررســی علــل زوال ت دریجی درخت
 زیتون در شهرستان طارم

 باغبانی همایش ملی زیتون

  
 آذر ماه 9 و 8

 کرمانشاه - 1384
  

13 

 طرف ثانی مرتضی بی

 مراد پاشا اسکندری نسب

 حمید امانلو

ــاز    ــای ب ــله روزه ــرین فاص ــین بهت تعی
اقتصادی برای گاوهای شـیری هلـشتاین       

 در یک گله بزرگ

همایش ملـی دانـشجویی دام و       
 طیور

 علوم دامی
  شهریور 23 و 22

 کرمانشاه - 1384

14 
 حمید امانلو

 ود زحمتکشودا

جایی شیردان بـه چـپ در گاوهـای         جاب
 شیری

همایش ملـی دانـشجویی دام و       
 طیور

 علوم دامی
 1384 شهریور 23 و 22

 کرمانشاه

15 
 احسان شهرامی

 حمید امانلو

اثر مدت فراینـد حرارتـی خـشک دانـه          
ف مصرف بـر    کامل سویا و سطوح مختل    

 ی گوشتی نرها عملکرد جوجه

همایش ملـی دانـشجویی دام و       
 طیور

 علوم دامی
 1384 شهریور 23 و 22

 کرمانشاه

16 
 حمید امانلو

 مهران ابوذر 

 سطوح مختلف مخلـوط آرد گنـدم و     اثر
کنجاله سویای اکـسترود شـده بـر روی         
توان تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین در      

 اوایل شیردهی

دانـشجویی دام و    همایش ملـی    
 طیور

 علوم دامی
 1384 شهریور 23 و 22

 کرمانشاه

17 
 حمید امانلو

 مهران ابوذر 

ی پر نشاسته ای در مقابـل       ها  اثر کنسانتره 
ی پر الیافی در پیش از زایـش      ها  کنسانتره

بــر روی تــوان تولیــدی پــس از زایــش 
 گاوهای هلشتاین

همایش ملـی دانـشجویی دام و       
 طیور

 علوم دامی
 1384 شهریور 23 و 22

 کرمانشاه

18 

 اکبر نیکخواه، سید سعید موسوی

 حمید امانلو

 دیها سید احمد میر، مجتبی زاهدی فر

اثر سطوح مختلف سبوس گندم بر نمـره        
 وضعیت بدنی و عملکرد گاوهای شیرده

اولین جشنواره شیر منطقه شمال     
 کشور

 علوم دامی
 1384آذر ماه 

 ساری
  

19 
 حمید امانلو

 مهران ابوذر، باپیام شکی

اهمیت تغذیه ای و فیزیولوژیکی چربـی       
 شیر در تغذیه انسان

اولین جشنواره شیر منطقه شمال     
 کشور

 علوم دامی
 1384آذر ماه 

 ساری

20 

 مجید شاهمرادی 

 علی حق نظری

 حمید امانلو

تعیــین ســرب و روی موجــود در شــیر 
 گاوهای مناطق مختلف زنجان

 اولین جشنواره شیر منطقه شمال    
 کشور

 علوم دامی
 1384آذر ماه 

 ساری
  

21 

 مهدی رضوی نیا

 مراد پاشا اسکندری نسب

 صابر قنبری، علی حق نظری

پلی مورفیسم نشانگرهای میکروساتالیت    
 در گله اصالحی گوسفند افشاری

ــی    ــایش ملـ ــارمین همـ چهـ
 بیوتکنولوژی

 علوم دامی

  
 1384مرداد 

 کرمان
  

22 
 احمد گلچین

 امید افالکی

 شــوری و نــسبت جــذب ســدیم تــاثیر
محلــول غــذایی بــر عملکــرد و برخــی 

 پارامترهای کیفی گوجه فرنگی

 خاکشناسی نهمین کنگره علوم خاک ایران

 1384 شهریور 9   - 6

مرکز تحقیقات حفاظت خاک و 
 آبخیزداری

23 
 احمد گلچین

 اسماعیلی و تکاسی

تاثیر منابع کود آلی بر کارایی آب معرفی 
  رقم شهریارو عملکرد گندم آبی

 خاکشناسی نهمین کنگره علوم خاک ایران

 1384 شهریور 9   - 6

مرکز تحقیقات حفاظت خاک و 
 آبخیزداری

24 

 اسماعیلی

 احمد گلچین

 دماوندی

بر و مس بر عملکرد ترکیب      ،  تاثیر پتاسیم 
 شیمیایی یونجه رقم همدانی

 خاکشناسی نهمین کنگره علوم خاک ایران

 1384 شهریور 9   - 6

 تحقیقات حفاظت خاک و مرکز
 آبخیزداری

  

25 

 سعید شفیعی

 احمد گلچین

 المعی،اسماعیلی،تکاسی

بررسی تاثیر سـطوح مختلـف کودهـای        
نیتروژن دار اسیدی بر میـزان عملکـرد و         

 کیفیت سیب زمینی بذری

 خاکشناسی نهمین کنگره علوم خاک ایران

 1384 شهریور 9   - 6

مرکز تحقیقات حفاظت خاک و 
 آبخیزداری

  

26 

 بیتا بند پی

 احمد گلچین

 عموزاده

غیر متحرک کردن فلزات سنگین در یک       
 خاک آلوده

 خاکشناسی نهمین کنگره علوم خاک ایران

 1384 شهریور 9   - 6

مرکز تحقیقات حفاظت خاک و 
 آبخیزداری
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27 

 ماریه نادی

 احمد گلچین

 مظفری

تاثیر چند نوع ورمی کمپوست بر برخـی        
  نهال پستهاز پارامترهای رشد

 خاکشناسی نهمین کنگره علوم خاک ایران

 1384 شهریور 9   - 6

مرکز تحقیقات حفاظت خاک و 
 آبخیزداری

  

28 

 مریم آجودان زاده

 احمد گلچین

 المعی

بررسی تاثیر متقابل کیفیت و مقدار مـاده        
آلی و سطوح نیتروژن معرفی بر عملکرد       

 سیب زمینی

 اسیخاکشن نهمین کنگره علوم خاک ایران

 1384 شهریور 9   - 6

مرکز تحقیقات حفاظت خاک و 
 آبخیزداری

  

29 
 عباسپور،کلباسی،حاج رسولیها

 احمد گلچین

بررســی آلــودگی برخــی خاکهــای    
 کشاورزی ایران به کادمیوم و سرب

 خاکشناسی نهمین کنگره علوم خاک ایران

 1384 شهریور 9   - 6

مرکز تحقیقات حفاظت خاک و 
 آبخیزداری

30 

  افالکیامید

 احمد گلچین

 محمد اسماعیل امیری

 محلول غـذایی بـر      SARتاثیر شوری و    
روی جذب عناصر و ترکیـب شـیمیایی        

 گوجه فرنگی در محیط کشت پرلیت

 خاکشناسی نهمین کنگره علوم خاک ایران

 1384 شهریور 9   - 6

مرکز تحقیقات حفاظت خاک و 
 آبخیزداری

  

31 
 هانیه عسگری

 احمد گلچین

اد آلی بر میـزان ظرفیـت تبـادل         تاثیر مو 
ظرفیت نگهداری آب و میـزان      ،  کاتیونی

آب قابل استفاده گیاه در چند خاک بکـر     
 و کشت شده

 خاکشناسی نهمین کنگره علوم خاک ایران

 1384 شهریور 9   - 6

مرکز تحقیقات حفاظت خاک و 
 آبخیزداری

32 
 ماریه نادی

 احمد گلچین

یک استفاده از ورمی کمپوست به عنوان       
 محیط کشت گلدانی و گلخانه ای

اولین همایش ملـی تکنولـوژی      
 ای  گلخانهتولید

 خاکشناسی
 1384 شهریور 10 و 9

 رشت

33 A.Golchin  
H.Asgari and M.Y.Naseri 

The effects of conventional tillage 
on physical indicators of soil quality 

International conference on 
human impacts on soil 

qouality attributes 
-Sep.12 خاکشناسی

16,2005,Isfahan,I.R.Iran 

34 H.Asgari  
A.Golchin 

Changes in chemical indicators of 
soil quality following conversion of 

forest and pasture to arable land in 
gorgan , Iran  

International conference on 
human impacts on soil 

qouality attributes 
-Sep.12 خاکشناسی

16,2005,Isfahan,I.R.Iran 

35 B.  Bandpey    
A.Golchin 

Immobilization of heavy metals in a 
smelter-   contaminated soil by the 
use of organic and inorganic 

amendments 

International conference on 
human impacts on soil 

qouality attributes 
-Sep.12 خاکشناسی

16,2005,Isfahan,I.R.Iran 

36 
A.Abbaspour , M.kalbasi , 
Sh.Hajrasuliha   
A.Golchin 

Effect of organic matter and salinity 
on fractions of cadmium and lead in 

in three soils 

International conference on 
human impacts on soil 

qouality attributes 
-Sep.12 خاکشناسی

16,2005,Isfahan,I.R.Iran 

37 
K.Hashemimajd ,M.Kalbasi , 
H.Shariatmadari and Y.Rezaee-Najad 
 A.Golchin  

Effect of vermicompost on som soil 
properties 

International conference on 
human impacts on soil 

qouality attributes 
-Sep.12 خاکشناسی

16,2005,Isfahan,I.R.Iran 

 کاربرد اولتراسوند در انجماد مواد غذایی سیمین حق نظری 38
 و همــایش آشــنایی بــا تحــول

 تکنولوژی غذاهای آماده منجمد
 مشهد -1384آذر ماه  علوم دامی

39 

 حمید امانلو

 د زحمتکشوداو

 محمدرضا بهشتی

یت بـافری   تعیین ترکیب شیمیایی و ظرف    
یونجه خشک و یونجـه     ،  ذرت سیلو شده  

 نیمه خشک سیلو شده

اولین جشنواره و همایش ملـی      
 ذرت

 علوم دامی
  دی ماه27 و 26

 اهواز - 1384

40 

 کامل مسعود

 پرویز مرادی

 علی حق نظری

 36بررسی سازگاری و مقایسه عملکـرد       
 رقم نخود در استانهای شمال غرب ایران

 علوم دامی اولین همایش ملی حبوبات

  آبان 30 و 29

1384 

 دانشگاه فردوسی مشهد

41 

 کامران افصحی

 حسین غفاری

 محمدرضا مستوفی

مناسب برای   ایستاده واریته وانتخاب بررسی
برداشت مکانیزه لوبیا چیتـی بـا کمبـاین     

 آزمایشی وینتر اشتایگر در منطقه کرج

 زراعت اولین همایش ملی ذرت

  آبان ماه30 و 29

1384 

 گاه فردوسی مشهد دانش

 سیمین حق نظری 42
The effect of Power Direct 

Ultrasound On Microbial count 
of Date syrup 

 علوم دامی همایش بین المللی خرما
  1384 آذر ماه 

 ایران -بندر عباس

  1384ر در سال ی خارج از کشوهاسمینارها و کنفرانس های همقال علمی چاپ شده در مجموعه یا خالصه های همقال

ف
ردی

 

 زمان و مکان برگزاری گروه عنوان همایش عنوان مقاله نویسنده ـ نویسندگان

1 A. Haghnazari 
Assessing Genetic Diversity of Pea Germplasm 

Using SSR Markers Authors (s :( 

INTERNATIONAL 
FOOD LEGUMES 

RESEARCH 
CONFERENCE-IV 

 زراعت
OCTOBER 18-22, 2005 

 هند
26-30/7/84 
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2 A. Hassanabadi, 
Effect of microbial phytase on apparent 

digestibility of amino acids and minerals in 
diet Of female broiler chickens. 

British society of animal 
science BSAS 

 18/1/84-16 علوم دامی
 انگلستان

3 Jafar Yaghoubi 
Assessing Perception of Agricultural Extension 

personnel of Zanj an Province Regarding 
Privatization 

AJAEE 2005 Proceedings 
of the 2lstAimual 

Conference San Antonio, 
TX 

 ترویج
25-31 May 2005 

 امریکا

4 
 M.H. Shahir 
M.mirgozar 

GH. Ghayor Sedigh 

Effect of different levels of full fat canola seed 
on performance and selected physiological 

parameters of broilers 

دومین سمینار فیزیولوژی پایه 
 طیور

 Sep 23-25  2005   علوم دامی
  برلین -آلمان

5 A.chwalibong 
 M.H. Shahir 

Influence of genotype and yolk size on gas 
exchange and energy expenditure of chicken 

embryo 

دومین سمینار فیزیولوژی پایه 
 طیور

 Sep 23-25  2005   علوم دامی
 برلین   -آلمان

6 A.  Hassanabadi 
H.  Kermanshahi 

Comparison of two force molting methods on 
performance of laying hens in second phase of 

egg production 
 2005 علوم دامی دام اروپااتحادیه پرورش 

 سوئد

  1384 علمی داخلی در سال های ه چاپ شده در مجلهای همقال

ف
ردی

 

نویسنده ـ 
 نویسندگان

  سال –شماره  نام گروه نام مجله عنوان مقاله

 84 سال 1شماره  گیاهپزشکی مجله بیماریهای گیاهی  فصلی بررسی روند تغییرهای موحدی فاضل 1

 جعفر یعقوبی 2
سی عوامل اجتماعی موثر بر پذیرش مبارزه تلفیقی علیه کرم برر

 ساقه خوار برنج توسط کشاورزان
 1384سال  4شماره  ترویج مجله علوم کشاورزی ایران

3 

 حمید رضا میرزایی

 حمید امانلو

 علی نیکخواه

بخشهای پروتئین و کربوهیدرات مواد خوراکی متداول در سیستم 
 کرنلکربوهیدرات و پروتئین خالص 

 علوم دامی مجله علوم کشاورزی ایران

 36جلد 

 2شماره 

 1384سال 

4 

 بابک عندلیبی

 اسماعیل زنگانی

 علی حق نظری

 زراعت مجله علوم کشاورزی ایران  رقم کلزا6ی جوانه زنی ها تنش خشکی بر شاخصاثراتبررسی 

 36جلد 

 2شماره 

 1384سال 

 
 1384در سال  علمی خارجی های ه چاپ شده در مجلهای همقال

    سال-شماره نام گروه نام مجله عنوان مقاله نویسندگان ردیف

 لطفعلی دولتی 1
Evidence for regional diversity 
and host adaptation in Iranian 

populations of the Russian 
wheat aphid 

The Netherlands Entomological 
Society Entomologia 

Experimentalis etApplicata 
 180-171 :114 گیاهپزشکی

 (2005) 

Vol.10 (1)  
2005 
69-67 2 

 صابر قنبری مهندس

 سعید اسماعیل خانی مهندس

 مراد پاشا اسکندری نسب دکتر

 رحیم عصفوری دکتر

Preliminary study on 
microsatellite variation of 

baluchi sheep breeding flock 
Jornal of animal science علوم دامی 

Malsysian 

Vol.4) 1:(151 -154 3 محمد اسماعیل امیری  In vitro techniques to study the 
shoot-tip grafting of prunus L. 
(cherry) var. seeyahe mashad 

jornal OF food , Agriculture  & 
Environment 

 باغبانی
2006 

  
  1384شده در دانشکده کشاورزی در سال ی علمی برگزار هاسخنرانی

ف
ردی

 

 تاریخ برگزاری محل برگزاری گروه برگزار کننده عنوان سخنرانی سخنران

 انریکو پیتر لونگر 1
شناسایی ارقام انگور بوسیله مارکرهای 

 مولکولی
 22/03/1384 سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی باغبانی

 حسین میرزایی 2

هموزیگوتی آللهای تعیین میانگین درصد 
جنسی و بررسی روابط آن با تعداد 

ی زنبور هامهاجرت و تولید عسل کلنی
 در استان Apismellifera Lعسل 

 آذربایجان شرقی

 15/09/1384 سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی زنبور عسل

 عباس میراب زاده 3
بررسی نقش و اهمیت زنبور عسل در 

 کشاورزی و پزشکی 
 15/09/1384 الن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزیس زنبور عسل

 15/09/1384 سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی زنبور عسلمقایسه روشهای مختلف تولید بره موم در  هوشنگ افروزان 4
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 ی زنبور عسلهاکلنی

 مجتبی زاغری 5

قابلیت هضم ایلئومی آمینو اسیدهای 
محتوی گندم و ضایعات ماکارونی در 

 گوشتیی ها جوجه

 27/09/1384 سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی علوم دامی 

  1384 تألیف و ترجمه شده اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی در سال ابهایکت

ف
ردی

 

 انتشارات وضعیت تألیف/ترجمه عنوان کتاب نام و نام خانوادگی

 چاپ شده تألیف پرواربندی گاو و گاومیش دکتر مصطفی معماریان 1
کاربردی    -سه آموزش عالی علمیموس

 جهاد کشاورزی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر چاپ شده تألیف تکنولوژی پشم و پوست دکتر میر جمال جاللی زنوز 2

 نیکان کتاب چاپ شده تألیف دامپروری عمومی دکتر میر جمال جاللی زنوز 3

 دکتر فرید شکاری 4
زی ی رشد گیاهی در کشاورها تنظیم کننده

 و باغبانی
 دانشگاه زنجان چاپ شده ترجمه

 انتشارات آییژ چاپ شده ترجمه میکروبیولوژی خاک دکتر حسین بشارتی 5

 )چاپ سوم(دانشگاه زنجان   تجدید چاپ ترجمه ژنتیک اصالح دام دکتر حمید امانلو 6

   دهچاپ نش تألیف کاربرد امواج اولتراسوند در صنایع غذایی دکتر سیمین حق نظری 7

 های آموزشی داخل کشور کارگاه

ف
ردی

 

 سال-ماه گروه محل کارگاه عنوان کارگاه آموزشی خانوادگی نام و نام

 PNAiخاموشی ژن از طریق  دکتر علی حق نظری  1
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی سازمان 

 تحقیقات و آموزش کشاورزی 
 زراعت

 اردیبهشت 14 الی 10
1384 

 جعفر یعقوبی  2
گاه آموزشی الکترونیکی و کار

 مدیریت دانش
 1384شهریور  ترویج  دانشگاه تهران

 1384های خاتمه یافته دانشکده کشاورزی در سال  تعداد پایان نامه
 تعداد )گرایش(رشته  گروه آموزشی ردیف

 2 تغذیه دام علوم دامی 1

 11 اصالح دام علوم دامی 2

 4 بیوتکنولوژی زراعت و اصالح نباتات 3

 4 اصالح نباتات زراعت و اصالح نباتات 4

 6 شیمی و حاصلخیزی خاک خاکشناسی 5

 1384های در دست اجرای دانشکده کشاورزی در سال  تعداد پایان نامه
 تعداد )گرایش(رشته  گروه آموزشی ردیف

 4 تغذیه دام علوم دامی 1

 12 اصالح دام علوم دامی 2

 3 مدیریت دامپروری علوم دامی 3

 8 بیوتکنولوژی زراعت و اصالح نباتات 4

 4 اصالح نباتات  زراعت و اصالح نباتات 5

 7 شیمی و حاصلخیزی خاک خاکشناسی 6

 2 پیدایش و رده بندی حاک خاکشناسی 7

  :بخش آبیاری تحت فشار
 افزایش سطح بهـره بـرداری از    انجام شده و نیز ناهموار بودن زمینهای دانشگاه و از طرفی       های  ه براساس مطالع  1382از سال       
های کارگری و غیره ضمن امضای یک تفاهم نامه            با امکانات آب وتاسیسات موجود، صرف جوئی در مصرف آب، هزینه           هازمین
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 که جا دارد از ریزی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار شروع گردید بین دانشگاه و سازمان جهاد کشاورزی استان که برنامه     
  :ذیل ارائه می گرددهای انجام شده در این زمینه به شرح جدول   در مدت دو سال اهم پروژه. سازمان قدردانی نمودمسئولین آن

ف
ردی

  

  نام سیستم
مساحت 
  هکتار

  مشخصات فنی
سرمایه 

  گذاری جهاد
سرمایه گذاری 

  دانشگاه
  جمع هزینه

  50  25  25  اژدارای استخر ذخیره آب و ایستگاه پمپ  23  سیستم بارانی کالسیک ثابت  1
  15  3  12  دارای سیستم  5/11  طرح سیستم قطره ای  2
  20  20  -  تغذیه از ایستگاه پمپاژ ذخیره آب  5/9  سیستم بارانی کالسیک ثابت  3
  24  4  20  -  11  سیستم بارانی سنتر پیوت  4
  11  2  9  تغذیه مستقیم از چاه  4  سیستم ویل مو  5

  15  15  -  اندازه گیری حجم آب مصرفیبا امکان   5  سیستم آبیاری مزرعه تحقیقاتی  6

  18  18  -  -  9  فنس کشی زمین تحقیقات  7
  153  87  66  -  9/63  جمع

 میلیـون   5/7  هکتار با هزینـه       250ضمناً طراحی کل دانشگاه برای اجرای سیستمهای مختلف آبیاری تحت فشار به مساحت                   
دیریت محترم دانشگاه این امکان فراهم گردد که دانـشگاه کـویر    امید است با همکاری مکه طرح انجام شده 25تومان در غالب  

  .زدائی شده و به یک جنگل فضای سبز مناسب محیط علمی تبدیل گردد
   )84( فعالیت واحد گاوداری در یک سال 

  تولید شیر و گوشت: 1
  ارزش ریال  مقدار  تولید  ردیف

   ریال698/760/863   کیلوگرم352225  شیر  1
   ریال750/212/463  -  فروش دام  2

  آموزش عملیات درسی دانشجویان در هر ترم تحصیلی :2
  مقدار گروه  تعداد دانشجو  مدرس عملیات  نوع درس عملی  ردیف

  2    دکتر حسن آبادی  تشریح وفیزیولوژی دام  1
  2    مهندس جعفری  اصول بهداشت دام  2
  2    دکتر معماریان  2اصول تغذیه   3
  2    اندکتر معماری  پرورش گاو شیری  4
  2    مهندس جعفری  فیزیولوژی تولید مثل  5
  2    دکتر معماریان  عملیات کارورزی  6
  4    دکتر معماریان  دامپروری عمومی  7

ارائه آموزش و فعالیت مستمر خارج از برنامه درسی بـه          : 3
مند رشته علوم دامـی در جهـت افـزایش           هدانشجویان عالق 

بـول مـسئولیت    اعتماد به نفس و ایجاد آمـادگی الزم در ق         
  .شغلی برای آنها

  . کارشناسی ارشدهای همکاری در اجرای پایان نامه: 4
 هـای   هر بازدیدهای علمی کارآموزان مؤسـس     همکاری د : 5

  .آموزشی خارج از دانشگاه و مدارس استان
 .   رأس198تعداد دام موجود : 6

  84گزارش فعالیت ماشین آالت در سال 
ـ      -1 شاورزی در هفـت    ارائه خدمات آموزشی ماشینهای ک

  .رشته و دو مقطع تحصیلی به طور سالیانه
ـ           -2 ه  همکاری کامل با طرحهای تحقیقاتی در تنظـیم و ب

  .کاشت و برداشت–سازی کارگیری ماشین آالت برای آماده
 گـاوداری و    – ارائه سرویس به بخشهای گوسفنداری       -3

  .زراعت در طول سال
ر  دیـسک و چهـا     – بیلر   – تعمیر وراه اندازی کمباین      -4

  .دستگاه تراکتور
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 آموزش کارکنان سازمان جهـاد کـشاورزی در یـک           -5
  آموزشی عملی

 . ماشین آالت به خارج از دانشگاهاره اج -6

  84گزارش فعالیت واحد زراعت در سال 
کشاورزی به مـدت    همکاری در اجرای درس عملیات       -1
  : ماه به شرح ذیل7
  زراعت دو گروه رشتۀ •
   رشتۀ خاکشناسی دوگروه •
  شکی دوگروه رشتۀ گیاهپز •
   رشتۀ باغبانی دوگروه •
   رشتۀ ترویج دوگروه •
انجام عملیات کاشت، داشت، برداشت گیاهان یونجه،        -2

  .ذرت، گندم دیم، گندم آبی و جو آبی
 انجام عملیات زراعی شامل کاشت،داشت و برداشت        -3

و غالت با هماهنگی گروه جهـت اجـرای         ای    گیاهان علوفه 
  .ختلفای مه آموزش عمومی دانشجویان رشته

 هیأت همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی اعضای        -4
  :علمی دانشکده کشاورزی به شرح ذیل

  .بررسی بهترین سطح کود ازته در ارقام کلزا: الف
  .قارچی مهم منطقه بیماری سه لوبیابه رقم ده متمقاو بررسی: ب
  .بررسی فاصله کاشت در کلزا: ج
 ارشـد در     پایان نامـه کارشناسـی     5همکاری در اجرای    : د

  زمین تحقیقات
  . دانشگاههاینگهداری کلیه باغ -5
  : تولید محصوالت زراعی به شرح زیر -6
   تن80جو به میزان  •
   تن22 گندم به میزان  •
   تن 600به میزان ای   ذرت علوفه •
   تن60 یونجه به میزان  •
 ارائه آموزش تکمیلی عملیات زراعـی بـه دانـشجویان           -7

ت زراعـی  منـد و متقاضـی جهـت کـشت محـصوال         هعالق
  .مختلف به تعداد شش گروه دانشجوئی

  84گزارش فعالیت واحد مرغداری 
 سـالن   4دریافت پروانه پرورش از امور دام جهاد برای        -1

   قطعه جوجه 9000ش به ظرفیت رپرو
 3 دریافت پروانه بهداشتی از دامپزشـکی کـل بـرای            -2

  .سالن پرورش جوجه گوشتی و یک سالن تخمگذار
قل کردن انبـار دان مرغـداری        ساخت انباردان و مست    -3

  .جنب نانوائی
 خرید وسـایل مرغـداری جهـت تکمیـل تجهیـزات            -4

  .مرغداریها
   تکمیل و اصالح برق سالنهای مرغداری -5
  . اجرای سیستم جدید لوله کشی آب در سالنها -6
  . تکمیل و اصالح سیستم تهویه سالنها -7
  . انجام تعمیرات موتورخانه، تعویض منبع هوا و غیره -8
سـال بـه     مـدت یـک    هرغداری جنب نانوائی ب    م ۀ اجار -9

  .جهت آموزشهای تکمیلی دامپروری التحصیل فارغ دانشجویان
دانــشجویان بــه  ارائــه عملیاتهــای دروس مرغــداری  -10

ورزی دامپـروری و نیـز کـار       مختلف کـشاورزی     های  رشته
  .دانشجویان

ــشجویان    -11 ــط دان ــه توس ــان نام ــرای دو دوره پای  اج
اتیک و تامین کلیه امکانـات      کارشناسی ارشد در سالن اتوم    

  .الزم برای آنها
ـ      هب -12 ده نمـودن دانـشجویان     امنظور تکمیل آموزش و آم

جهت ورود به بازار تولید سالن مرغداری اتوماتیـک یـک           
دوره در اختیاردانشجویان کارشناسی ارشد قرار داده شد تا         

شخصاً و به صورت خصوصی بـا اسـتفاده از راهنمایهـای             
 مزرعه کلیه مراحل یک دوره پـرورش         و کارشناسان  اساتید

 . و تولید را تجربه کنند

  84گزارش واحد گوسفنداری در سال 
  .اریدبخش مدیریتی واجرائی واحد گوسفند: الف
  .بخش آموزشی: ب
  .بخش پژوهشی: ج
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  :بخش مدیریتی و اجرائی) الف
احداث اطاق دامپزشـکی در مجـاورت واحـد جهـت        -1

  .شتیاجرای بهینه امور پژوهشی و بهدا
 پیگیری خرید دستگاه یونجه خردکن با تناژ باال جهت          -2

  .کاهش پرت علوفه
 30/11/84 رأس گوسفند تا مـورخ       356 فروش تعداد    -3

  . ریال213104715به ارزش  
 پیش بینی دارو وتجهیـزات دامپزشـکی، خوراکهـای          -4

های مورد نیـاز واحـد و پیگیـری مراحـل             و دانه ای    علوفه
  ....خرید

 اجـرای عملیـات بهداشـتی و تزریـق           ارائه برنامـه و    -5
 بـا   ...آبلـه و    –  سیاه زخم   -واکسنهای مختلف تب برفکی   

  .زای آنها توجه به سیکل بیماری
 ثبت اطالعات مربوط به گلـه در مـوارد نیـاز جهـت              -6

  .ها استفاده علمی و اصالحی از داده
 نظارت به کارگران واحد گوسفنداری، ابالغ وظـایف         -7

  .ی مشکالت آنانو کنترل کارکرد و پیگیر
  .بخش آموزش) ب 

های    اجرای عملیات درس دامپروری عمومی برای رشته       -1
  .مختلف کشاورزی

ورزی گروه  کار(همکاری و اجرای عملیات کشاورزی       -2 
  )علوم دامی

 همکاری واجرای درس پرورش گوسفند و بزدر رشـته          -3
  .علوم دامی

کننده از  های بازدید   رائه توضیح برای گروه   ا راهنمایی و    -4
هـای ترویجـی، سـازمان     مـدارس، دوره :  جملـه    ازمزرعه  

  ... .وزان وجهاد، کارآم
  

  :بخش پژوهشی) ج 
ارائه مـشاوره بـه دانـشجویان کارشناسـی ارشـد در             -1

  .خصوص شیوه عملی اجرای پایان نامه
 همکاری در اجرای پایان نامه دوره کارشناسی ارشـد          -2

ع ژنتیکـی   با آقای مهدی رضوی تحت عنوان بررسـی تنـو         
  ... .درون جمعیتی در یک گله اصالحی گوسفند افشاری 

 همکاری در اجرای پایان نامه دوره کارشناسی ارشـد          -3
بـا آقـای مهـدی نیـک مــرد عنـوان بلـی مـور فیــسم ژن        

  .کالباستاتین در گوسفند افشاری ورابطه
 ارشـد   یسدر اجرای پایان نامه دوره کارشنا      همکاری   -4

وان بررسی ساختار ژنتیکی و     با آقای حسین مهری تحت عن     
  ... .روابط تکاملی شش نژاد گوسفند ایرانی با

 همکاری در اجرای پایان نامه دوره کارشناسی ارشـد          -5
ورد پارامترهای  آبا آقای محمد رضا حیدری تحت عنوان بر       

  ... .ژنتیکی صفات رشد در گوسفند افشاری از طریق
 همکاری در اجرای طرح ملی اصالح نـژاد گوسـفند           -6

  .و به منظور تولید گوشت خالص جمعی دسته ازطریق افشاری
 آماده سازی امکانات برای شروع اجرای طـرح ملـی           -7

تحــت عنــوان اســتفاده از ژن چنــد قلــوزایی در گوســفند 
 .  افشاری

 

  دانشکده مهندسی دانشکده مهندسی 
 

  :اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی
  تعداد  مرتبه علمی 

   نفر1  استاد
  -  دانشیار 
   نفر21   استادیار
   نفر20  مربی 

   نفر29  بورسیه 
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   نفر10  مأمور به تحصیل 
   نفر81  جمع کل 

  
  

  های موجود به همراه آمار دانشجویان مربوطهوضعیت رشته
  جمع کل  تعداد  مقطع  رشته تحصیلی و گرایش  ردیف

   نفر 205  کارشناسی   عمران-مهندسی عمران  1
   نفر22  ارشدیکارشناس   سازه-مهندسی عمران  2
   نفر424  کارشناسی  ) مخابرات- قدرت-الکترونیک(مهندسی برق   3
   نفر23  ارشدکارشناسی   قدرت-مهندسی برق  4
   نفر177  کارشناسی   سیاالت-مهندسی مکانیک  5
   نفر35  کارشناسی   جامدات-مهندسی مکانیک  6
   نفر27  کاردانی  ابزار ماشین-مکانیک  7
   نفر109  کارشناسی  نقشه برداری-مهندسی عمران  8
   نفر65  کاردانی   نقشه برداری-عمران  9
   نفر147  ناپیوستهکارشناسی  معماری  10
   نفر81  کاردانی  معماری  11
   نفر69  ناپیوستهکارشناسی  افزار نرم-کامپیوتر  12
   نفر109  کاردانی  افزار نرم-کامپیوتر  13

   نفر1493

   کارکنان دانشکده مهندسی 
  خدماتی  شرکتی    پیمانی رسمی و
   نفر 7   نفر 13   نفر11

 
  فضاهای آموزشی دانشکده 

  کتابخانه   سایت رایانه   کالس  کارگاه  آزمایشگاه 
  کنترل خطی-آز

   ماشین -آز
  خانه  سال قرائت2  1سایت عمومی شماره   افزار کالس نرم  عمومی جوشکاری و فلزکاری

   دیجیتال-آز
   فشارقوی -آز

   جلد کتاب فارسی 7331  2سایت عمومی شماره    عدد3اتاق سمینار  عمومی برق 

   جلد کتاب التین 2903 سایت تخصصی گروه کامپیوتر    کالس درس 18  نجاری    آنالوگ -آز
   اشتراک نشریه 561  سایت اینترنت کارشناسی   کالس درس ارشد 2  سازی ماکت  گیریآز مدار و اندازه

   فرکانس باال -آز
  مخابراتی مدار -آز

    سایت ارشد برق    میکروژئودزی

    سایت اینترنت ارشد برق    نقشه برداری   اتاق پروژه گروه برق
    سایت ارشد عمران     تعمیر و نگهداری   اتاق پروژه گروه کامپیوتر 

       GPS  آتلیه پروژه معماری
        ابزار ماشین   عدد3کشی آتلیه نقشه

        تراشکاری   آتلیه کارتوگرافی 
        اتومکانیک   آتلیه فتوگرامتری 

        گری ریخته   مقاومت مصالح -آز
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 دینامیک ماشین و -آز
  ارتعاشات 

        گیری های اندازهسیستم

           معماری کامپیوتر -آز
           سیستم عامل شبکه -آز

          ها  پایگاه داده-آز
           مکانیک خاک -آز
           تکنولوژی بتن -آز
          تمانی  مصالح ساخ-آز

           هیدرولیک -آز
  

  84طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده در سال 

  ردیف
گروه 
  آموزشی

  کارفرما  عنوان طرح  همکاران  نام مجری
وضعیت 
  طرح

  -  دکتر غریبلو  مکانیک   -1
سازی از طراحی و ساخت دستگاه نمونه

  ای اشیاءنوع تولید الیه
  در دست اجرا  دانشگاه زنجان

  -  دکتر بازرگان  عمران   -2
مطالعات هیدرولیکی سرریزهای لبه با تاج 

  2ای در پالن فاز دایره
  در دست اجرا  دانشگاه زنجان

  در دست اجرا  دانشگاه زنجان  طرح جامع آب استان زنجان  دکتر فرهنگ فرخی  مهندس سعید عباسی  عمران   -3

  جمشیدیمهندس  مهندس کالمی   معماری   -4
ی بازار شناسایی و مطالعات ورودی غرب

زنجان و بافت همجوار جهت ساماندهی و 
  طراحی

  پایان یافته  دانشگاه زنجان

  
   84 علمی داخلی یا خارجی در سال های های چاپ شده در مجله مقاله

ف
ردی

  
  شماره مجله  نام مجله  عنوان مقاله  نویسندگان/نویسنده   گروه آموزشی

هنرهای زیبای   جدنقش طرح کالبدی در مکان مس  محمدصادق فالحت  معماری  1
  -دانشگاه تهران

  22شماره 

 Kazemi karegar  برق  2
AskarianAbyaneh 

Vivaianohis 
matin meshkin 

Pre processing of the optimal coordination of over 
current Relays 

ELECTRIC POWER 
SYSTEMS Research 

Mothluy 
  75شماره 

 M.H.korayem  برق  3
H.Ghariblu 

Analysis of wheeled mobile Flexible manipulator 
dynamic motions with maximum load carrying 

capacities 

Robotic and 
AUTONOMOUS 

Systems 
  48شماره 
 

 
 84 تألیف و ترجمه شده اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی در سال کتابهای

  انتشارات  عیتوض  ترجمه/ تألیف  عنوان کتاب  خانوادگینام و نام  ردیف

  دانشگاه زنجان  چاپ شده  ترجمه  های سه فازجریانهای اتصال کوتاه در شبکه  ابراهیم رحیم پور  1

  
  کشور  ارائه شده در سمینارها و کنفرانسهای علمی داخلهای مقاله
  عنوان همایش  عنوان مقاله  نویسنده   گروه آموزشی  ردیف
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  کاربرد فناوری اطالعات   در روستاITی، اجتماعی و اقتصادی تأثیر فرهنگ   زهرا شعاعی-فرهنگ فرخی  عمران  1
  زلزله کرمان   پذیری ساختمانهای فوالدیارزیابی آسیب  سیدهاشم موسوی  عمران   2
  کنفرانس مخاطرات زمین   تعیین تغییر شکل پوسته زمین با استفاده از مدوالسیون فازی   صادق جمالی  نقشه برداری   3
  همایش ژئودتیک  های ژئودتیک به روش فازی  در شبکهoutlierکشف   جمالیصادق   نقشه برداری   4

 GLONASS و GPSای تلفیق سیستمهای تعیین موقعیت ماهواره  غالمرضا جودکی  نقشه برداری   5
اولین کنفرانس مهندسی 

  معدن ایران

  پورابراهیم رحیم  برق   6
زیع ولتاژ پیچهای ترانسفورماتور روی تو جابجایی محوری سیماثرات

  ضربه و انتقالی 
سیزدهمین کنفرانس 

  مهندسی برق

  پورابراهیم رحیم  برق   7
یک روش جدید برای مقایسه توابع تبدیل ترانسفور به منظور 

  پیچها تشخیص محل و میزان عیب سیم
سیزدهمین کنفرانس 

  مهندسی برق

  پورابراهیم رحیم  برق   8
یا کاهش جریان سازی راهکارهای علمی حذف بررسی و شبیه

  هجومی
سیزدهمین کنفرانس 

  مهندسی برق

  
  کشور  ارائه شده در سمینارها و کنفرانسهای علمی خارجهای مقاله
  عنوان همایش  عنوان مقاله  نویسنده   گروه آموزشی  ردیف

  عبداله حسینی   عمران   1
Assessmant of Represenitive  

Parametersin Electrochemical chloride 
Extraction (ECE) 

المللی سواحل بنادر همایش بین
  lcopmasهای دریایی و سازه

 Use of Biometric Identification methods  مجید مقدادی  کامپیوتر   2
in Fingerprint Recognition  

   دانشگاه غاضی آنکارا

  
  ارشد دانشکده مهندسیهای تحصیلی دانشجویان کارشناسینامهپایان

  ردیف
گروه 

  موزشیآ
  استاد راهنما  نامهعنوان پایان  نام دانشجو

  نعمت حمیدی  برق  1
های ترانسفورماتور روی توزیع ولتاژ  جابجایی محوری سیم پیچاثراتبررسی 

  ضربه و انتقالی
  پوردکتر رحیم

 برق  2
  اسماعیل

  رضاپورمشهدی
  دکتر رشتچی  تیکتخمین پارامترهای مدل مشروح ترانسفورماتور با استفاده از الگوریتم ژن

  برق  3
مهدی فتحی 

  رضائی
  ابیانهریاندکتر عسک  های کیفیت قدرت با استفاده از تکنیکشناسایی دقیق مولفه

  پوردکتر رحیم  پیچهای ترانسفورماتورهای خشکمحاسبه توزیع ولتاژ ضربه در سیم  پورحسین کاظم  برق  4

  محسن فریدی  برق  5
های جزئی در یابی تخلیهمکانبررسی انواع روشهای آشکارسازی و 

  ترانسفورماتورهای خشک
  پوردکتر رحیم

  پوردکتر رحیم  تعیین ضرایب انتقال و انعکاس ترانسفورماتورهای قدرت  عمیدالدین موسوی  برق  6
  پوردکتر رحیم  گذاری ترانسفورماتورهای توزیعمدل سازی حاالت  مهدی بیگدلی  برق  7

  مهدی کیارستمی عمران  8
های بتنی حجم با شرایط مرزی متغیر و ای سازهحرارتی و سازهتحلیل 

  درصدهای مختلف جایگزین پوالزوالن
  دکتر عبداهللا حسینی

  دکتر علی جعفروند  تحلیل غیرخطی دیوار برشی فوالدی و کاربرد آن در ساختمانهای فوالدی  مهدی باقری    9
  دکتر عبداهللا حسینی  ای قابهای فوالدیسازی لرزهمقاومکاربرد میراگرهای اصطحکاکی در   مهدی پروانیا  عمران  10
  دکتر عبداهللا حسینی  هاای سازهمنظورکنترل و کاهش پاسخ لرزه  بهTADASانرژی کننده مستهلککاربرد  مسعود مهررئوفی  عمران  11

  پورتوحید آقائی  عمران  12
طرح پذیری یک ساختمان فلزی در مقابل زلزله و تهیه مطالعه موردی آسیب

  سازی با توجه به سطح عملکرد مورد نظر و ارزیابی اقتصادی آنمقاوم
  شم موسویها دکتر
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  84اعضای هیأت علمی جذب شده در سال 
  مدرک  گرایش-رشته تحصیلی   نام و نام خانوادگی  گروه آموزشی  ردیف

  دکترا  معماری   محمدصادق فالحت   معماری   1
  دکترا   مخابرات-برق  شاهپور علیرضایی  برق  2
  دکترا   کنترل-برق  ابوالفضل جلیلوند  برق  3
  دکترا   قدرت-برق  سیدهادی حسینی   برق  4
  دکترا   طراحی جامدات-مکانیک  فعالرضا تیموری  مکانیک   5
  دکترا  طراحی جامدات-مکانیک  اسماعیل پورسعیدی  مکانیک  6
  دکترا   ژئوتکنیک-عمران  روستا رضا مهین  عمران  7

  

  ل پیگیری تأسیس شده و در حاها و مقاطعرشته
  وضعیت   مقطع   عنوان رشته   ردیف

  در حال اخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری  ارشدکارشناسی   خاک و پی-عمران  1
  در حال اخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری  کارشناسی  ITمهندسی   2
  مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوریدر حال اخذ   ارشدکارشناسی   طراحی جامدات-مکانیک  3
  در حال اخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری  ارشد کارشناسی   الکترونیک -مهندسی برق  4
  در حال اخذ مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری  کارشناسی   کنترل -مهندسی برق  5
  وزارت علوم تحقیقات و فناوریدر حال اخذ مجوز از   کارشناسی   استخراج –مهندسی معدن   6
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  دانشکده علوم انسانی
  :در حال حاضر امورآموزشی و پژوهشی  دانشکده در سه قسمت انجام می شود

   دانشکده علوم انسانی ساختمان قدیم -1
  معاونت پژوهشی- معاونت آموزشی                    ج- حوزه ریاست    ب-الف:  حوزه اداری •

  -ر  سایت رایانه -د شناسی   آزمایشگاه روان  -         ج            کارگاه تاریخ و تمدن          - زبان  ب   البراتور –الف: حوزه آموزشی  •
  کالسهای آموزشی

   کتابخانه -الف :   حوزه پژوهشی  •
   کالس آموزشی 10 - الف:انشکده علوم انسانی ساختمان جدید د-2
  :  ساختمان عمران گروه جغرافیا -3

  روستایی  ریزی  کارگاه برنامه-ارگاه برنامه ریزی شهری                ج ک- ب کالس آموزشی4 -الف
  )فتوگرامتری(تفسیر عکسهای هوایی  آزمایشگاه -   ژ             GIS آزمایشگاه - زرافیایی طبیعی  آزمایشگاه جغ-ر
  سایت رایانه گروه جغرافیا -د

 .باشد  دانشگاه مستقر می1 ورزش شماره قابل ذکر است آزمایشگاه گروه تربیت بدنی در جنب سالن  •
  

  :ی آموزشی موجود در دانشکده علوم انسانیها وضعیت گروه
    گروه آموزشی  تعداد دانشجو  مقطع

  شبانه  یا  روزانه  کارشناسی ارشد  کارشناسی  کاردانی  گرایش
  نیمه حضوری

  فرهنگیان

  -  51  155  -  *  -  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات فارسی
  -  2  11  *  -  -  زبان و ادبیات فارسی  ارسیادبیات ف

  -  92  138  -  *  -  جغرافیای شهری
  37  84  149  -  *  -  جغرافیای روستایی

  -  -  128  -  *  -  جغرافیای اقلیم شناسی
  -  -  20  *  -  -  برنامه ریزی شهری

 
 
  

  جغرافیا

  -  5  -  *  -  -  ریزی محیطی برنامه  در شناسی اقلیم
    20  30  77  -  *  -  میفلسفه و حکمت اسال

  -  -  30  -  *  -  تاریخ تمدن و ملل اسالمی  فلسفه
  -  -  - -  - -  معارف اسالمی  معارف اسالمی

    -  -  120  -  *  -  روانشناسی عمومی
  -  -  62  -  *  -  راهنمایی و مشاوره  روانشناسی

  22  95  64  -  *  -  مترجمی زبان انگلیسی  زبان انگلیسی
  -  -  50  -  -  *  تربیت بدنی و علوم ورزشی  تربیت بدنی
  -  117  99  -  -  *  حسابداری  حسابداری

  
  :1384گیری دانشکده علوم انسانی  در سال ی در حال تأسیس و یادر حال پیها رشته

    مقطع
  کارشناسی  کارشناسی ارشد  نام رشته

  
  وضعیت

  اخذ مجوز - *  کارگاه برنامه ریزی روستایی

  مرحله پیگیریدر  - *  جغرافیا و برنامه ریزی بالیای طبیعی 

  درمرحله پیگیری - *  فلسفۀ دین 
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  :1384 علمی دانشکده علوم انسانی تا پایان  أتهیآمار اعضاء 
  تعداد  مرتبه علمی
  26  یاردانشیار و استاد

  17  مربی
  10  مربی ماموربه تحصیل دکتری

 4  مامور به سازمان

 
 
 

  ت علمیهیأ      

  14  بورسیه دکتری

  71  جمع
  1384 علمی جذب شده دانشکده علوم انسانی در سال هیأتاعضاء 
  گروه   مدرک  رشته تحصیلی  و نام خانوادگینام   ردیف

  جغرافیا  دکتری  ژئومورفولوژی  رفتار رضا خوش  1

  فلسفه و حکمت   دکتری  فلسفه  محسن جاهد  2
  فلسفه و حکمت  دکتری  تاریخ وتمدن  محسن معصومی  3

  1384ی  دانشجوی دکتری دانشکده علوم انسانی در سال ها بورسیه
  گروه  نام ونام خانوادگی  ردیف

  فلسفه وحکمت  حسن فتح زاده  1

  فلسفه وحکمت  طاهره کمالی زاده  2
  فلسفه وحکمت  مریم خوشدل روحانی  3
   فارسی ادبیات وزبان  بهرام امانی چالکی   4
  حسابداری  فاطمه محمدی  5
  علوم تربیتی  حسن اسدزاده   6
  زبان و ادبیات فارسی  امیر مومنی هزاوه   7

  زبان انگلیسی   رباب خسروی   8
  تاریخ و تمدن   عباس احمدوند   9

  تاریخ و تمدن  خسرو کمالی   10

  جغرافیا  اکبر اصغری زمانی   11

  :فعالیت پژوهشی 
  1384 علمی دانشکده علوم انسانی هیأت توسط اعضاء ها هشرکت در سمینارها و کارگا

  محل ارائه  نام همایش  عنوان سمینار  گروه  نام هیات علمی  ردیف
  دانشگاه ارومیه  خاقانی  ی موسیقی و انعکاس آنها در دیوان خاقانیها ومقامهاها و لحن پرده   فارسیبان وادبیاتز  دکتر حسن مددی  1
سیمای زاهدان و تعابیر و توصیفات مربوط به آن در دیوان    فارسیزبان وادبیات  دکتر حسن مددی  2

  عمادالدین نسیمی
سمپوزیم بین المللی سیدعماد 

  الدین نسیمی در ترکیه
    ترکیه-آنکارا  

  
3  

  دانشگاه ارومیه  خاقانی  تصویری از اوضاع اجتماعی دوره ششم در شعر خاقانی   فارسیزبان وادبیات  دکترحسین بوذری

    ناصروخسرو  »موسیقی شناس موسیقی ستیز« ناصر خسرو    فارسیزبان وادبیات  دکتر عبدالحسین سرامی  4
  لندن–انگلستان   ناصروخسرو  ر وخسروناص   فارسیزبان وادبیات  دکتر مهدی محبتی  5
  -  -  قدامه بن جعفر و تاثیر او بر نقد و ادب اسالمی ایران   فارسیزبان وادبیات  دکتر مهدی محبتی  6

  درمرحله پیگیری - *  فلسفه اسالمی
  درمرحله پیگیری  -  *  روانشناسی 

  درمرحله پیگیری  -  *  آموزش زبان انگلیسی 
  درمرحله پیگیری  *  -  حقوق 

  درمرحله پیگیری * -  مدیریت بازرگانی 
  درشرف اخذ مجوز * -  تربیت بدنی
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  دانشگاه زنجان  -  انسان در عرفان اسالمی   فارسیزبان وادبیات  دکتر مهدی محبتی  7
  ایران  فارسی شناسی کنگره بزرگ  ان نویسی فارس و بوشهرجریان شناسی داست   فارسیزبان وادبیات  دکتر میرعابدینی  8
  
9  

سیری در آراء وعقایدحروضه و بررسی مبانی آن در    فارسیزبان وادبیات  دکترحسین بوذری
  شعرعماالدین نسیمی

سمپوزیم بین المللی سیدعماد 
  الدین نسیمی در ترکیه

    ترکیه-آنکارا  

  
10  
  

  پری زنگنه عبدالحسیندکتر
  لی عابدینییوسفعدکتر

  
  جغرافیا

منابع آالینده و راهکارهای کاهش آلودگی آب رودخانه ابهررود 
  در استان زنجان

سمپوزیم بین المللی سیدعماد 
  الدین نسیمی در ترکیه

    ترکیه-آنکارا  

  
  

11  
  

  عبدالحسین پری زنگنهدکتر
  یوسفعلی عابدینیدکتر
 یوسف قدیمیدکتر

   احدنژادمحسن

  
  جغرافیا

 اثراتای مهم استان زنجان و تعیین ه آب رودخانهبررسی کیفی 
  صنعتی،کشاورزی و شهری بر آنان توسعه

  
سمپوزیم بین المللی سیدعماد 

  الدین نسیمی در ترکیه

  
    ترکیه-آنکارا  

  تهران  مدیریت روستایی GISجغرافیاو  اطالعات روستاها با استفاده از سیستم بهینه مدیریت  جغرافیا  محسن احدنژاد  12
تحلیلی بر نارسائی مدیریت روستائی در ایران پس از   جغرافیا  دکتر بهروز محمدی یگانه  13

  اصالحات ارضی
  تهران  مدیریت روستایی

  
تکامل ژئومورفولوژی تاالب کیاشهر با استفاده از تصاویر   جغرافیا  دکتر رضا خوشرفتار  14

  ای ماهواره
المللی کشور  سمینار بین

  یونان
  کشور یونان

  رشت  سمینار بین المللی رشت  تکامل ژئومورفولوژی دلتای سفیدرود  جغرافیا  کتر رضا خوشرفتارد  15
16  
  

آشکارسازی توزیع فضایی کشت زیتون در استان زنجان با   جغرافیا  محسن احدنژاد
 ETMTای  استفاده از تصاویرماهواره

  
  Mapasia2005سمینار 

  
  کشور اندونزی

یابی پارکها وفضای سبز شهری با استفاده از سیستم  مکان  جغرافیا  محسن احدنژاد  17
  اطالعات جغرافیایی شهر زاهدان

 Map middle East کنفراس

2006  
  

  کشورامارت
دکترمحمود یزدانی امیری   18

  دکتر حمید جاللیان
کنفراس مخاطرات زمین و   رو شهری های سیالب شبکه  جغرافیا

ی ها بالیای طبیعی و راهکار
  مقابله با آن

  
  نشگاه تبریزدا

  زنجان  همایش علمی سهروردی  سهروردی ومکتب اشراق  فلسفه  دکتر سحر کاوندی  19
 Relationship between Bni and blood Pressure in school  فلسفه  دکتر سحر کاوندی  20

aged of Zannjanian children 
  کشور ایتالیا  همایش علمی

  کشور چین Synchronons commnnication and / EFL ESL Iearning Pac CALL  سییزبان انگل  علیپناهیدکتر فاطمه   21
  مالزی EFL/ESL Teaching Leavning and Translation Translaivom  زبان انگلیسی  علیپناهیدکتر فاطمه   22
  تهران Can it be a power ful means in espleavning ESP  زبان انگلیسی  علیپناهیدکتر فاطمه   23
 Peer review for increasing Learner autonomy Language  Literal  زبان انگلیسی  علیپناهیتر فاطمه دک  24

And HasLafive 
  کشور اردن

 EFL/ESL students and EFL/ESLwebsites ASiaiex  زبان انگلیسی  علیپناهیدکتر فاطمه   25
 

  کشور سنگاپور
کنگره بین اللملی  روان و    بحرانمداخله در  روانشناسی  دکتر علیرضا کاکاوند  26

  درمان
دانشگاه علوم 
  بهزیستی تهران

  دانشگاه زنجان  سخنرانی  ایده آلیسم در علم و فلسفه معاصر  فلسفه  حسن فتح زاده  27
  دانشگاه زنجان  سخنرانی  پارالوکس ریاضیاتی و منطقی  فلسفه  حسین بیات  28
  ایران  شرکت در کارگاه  ور و فلسفه  با ارائه پوسترکارگاه علوم شناختی ن  فلسفه  دکتر سحر کاوندی  29
مرکز سنجش از   دوره آموزشی  استفاده از علوم ژئوماتیک در توسعه پایدار کشاورزی  جغرافیا  محسن احدنژاد  30

  دورکشور هند
  ندانشگاه زنجا  کارگاه   علمیهیأت ی برای اعضاWritingکارگاه آموزشی مکالمه   زبان انگلیسی  احمد جمالی  31
  بم  همایش توسعه پایدار  سکونت و توسعه پایدار  جغرافیا  دکتر ابوالفضل مشگینی  32
  سمت تهران سازمان ESPکنفرانس   -  زبان انگلیسی  ندوشن سلمانی دکترمحمدعلی  33

  دانشگاه زنجان  ه آموزشیکارگا   خارجی های نشریه علمی برای های اله  فرم استاندارد تدوین مق APA  زبان انگلیسی  ندوشن سلمانی دکترمحمدعلی 34

  1384 علمی دانشکده علوم انسانی هیأت علمی توسط اعضاء های های چاپ شده در مجله مقاله
 ردیف  نام هیات علمی گروه عنوان مقاله نام نشریه

  1  دکتر محمود درگاهی   فارسیوادبیات زبان  جایگاه معنی در شعر  مجله دانشگاه تبریز

  2  دکتر محمود درگاهی   فارسیوادبیات زبان  یصویر از اخی فرج زنجاندو ت  مجله دانشگاه یزد
  3  دکتر محمود درگاهی   فارسیوادبیات زبان  آل احمد و شریعتی  نشریه نامه
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  4  دکتر محمود درگاهی   فارسیوادبیات زبان  حافظ در نگاه شریعتی  نشریه چشم انداز ایران
  5  دکتر محمود درگاهی  سی فاروادبیات زبان  هرمنوتیک و حافظ  نشریه حافظ

فصلنامه تخصـصی عرفـان دانـشگاه آزاد         
  زنجان

  6  دکتر حسین بوذری   فارسیوادبیات زبان  های عرفان در دیوان صائب جلوه

  7  دکتر مجتبی بشردوست    فارسیوادبیات زبان  غذا و زن  مجله شهزاد تهران

  8  بی بشردوستدکتر مجت   فارسیوادبیات زبان  خانلری و نقد ادبی  فصلنامه هنر
  9  دکتر عبدالحسین سرامی   فارسیوادبیات زبان  مبانی و مفاهیم کفر در دیوان حافظ  مجله عرفان

 دکتر  ودکتر عبدالحسین سرامی   فارسیوادبیات زبان  قلم توتم من است  نافه
  مجتبی بشر دوست

10  

  11  دکتر مهدی محبتی   فارسییاتوادب زبان  ابن قطیبه و تاثیر در نقد و ادب اسالمی و ایران  مجله پیک نور
  12  دکتر مهدی محبتی   فارسیوادبیات زبان  ترجمان البالغه و تحلیل و بررسی آن  وهش زبان و ادبیات فارسیژپ

  13  دکتر مهدی محبتی   فارسیوادبیات زبان  بررسی کتاب الموشح مرزبانی  کتاب ماه الهیات و فلسفه
  14  دکتر مهدی محبتی   فارسیوادبیات زبان  وسیطیررسی کتاب روضه التسلیم خواجه نصیرالدین (یق سفر به شهر حقا  کتاب ماه الهیات و فلسفه

  15  دکتر مهدی محبتی   فارسیوادبیات زبان  حافظ و بررسی آراء ادبی او  پژوهش زبان و ادبیات فارسی

  16   مهدی محبتیدکتر   فارسیوادبیات زبان  »احوال و افکار« شرح زندگی « جامی   دانشنامه جهان اسالم
  17  دکتر مهدی محبتی   فارسیوادبیات زبان  تاویل فلسفی کلمه از دیدگاه ناصر و خسرو  نامه فرهنگستان

  18  حسن میرعابدینی   فارسیوادبیات زبان  ساالر زندگی و آثار علوی  یادنامه بزرگ علوی
  19  ابدینیحسن میرع   فارسیوادبیات زبان  تاریخ نویس دل آدمی  یادنامه سیمین دانشور

  20  حسن میرعابدینی   فارسیوادبیات زبان  داستان و داستان نویسی مجله بخارا
 فرهنگستان زبان و    –دانشنامه ادب فارسی    

  ادب فارسی
  21  حسن میرعابدینی   فارسیوادبیات زبان   آزاد همدانی- جالل آل احمد–مدخلهای ادبیات معاصر 

  22  حسن میرعابدینی   فارسیوادبیات زبان   در عصر قاجار و بهلولیادبیات معاصر  فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  23  دکتر محمود درگاهی   فارسیوادبیات زبان  سکوالریسم در شعر حافظ  نشر حافظ

  24  دکتر محمود درگاهی   فارسیوادبیات زبان  نقد رمان چشمهایش  یادنامه بزرگ علوی
  25  دکتر محسن معصومی   تاریخ و تمدن  یر جاسوس جاگ– جارچی –جا   مجله دانشنامه جهان اسالم
  26  دکتر محسن معصومی   تاریخ و تمدن  میان در جنوب هندیتاثیر معماری ایرانی در بناهای دوره به  مجله دانشنامه جهان اسالم

  27  دکتر سحر کاوندی  فلسفه  نور در فلسفه سهروردی  مجله تخصصی عرفان
 بـارش   –ات مکانی عناصر اقلیمـی مطالعـه مـوردی          سازی تغییر مدل  فصلنامه تحقیقات جغرافیائی

  ساالنه استان اصفهان
  28  دکتر حسین عساکره  جغرافیا

  29  دکتر حسین عساکره  جغرافیا  های اخیر  زمانی و مکانی بارش استان اصفهان طی دههتغییر  مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان 
  30  دکتر حسین عساکره  جغرافیا  ارش ساالنۀ اصفهان بررسی آماری روند بلند مدت ب  مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان

  31  دکتر ابوالفضل مشگینی   جغرافیا  مدیریت پایدار بخش مسکن از طریق تشکلهای صنفی  دانش انبوه سازی
مجله دانش وپژوهش دانـشگاه خراسـگان       

  اصفهان
بررسی حافظه آشـکارا و نهـان بـه کمـک آزمونهـای تـصویری در                

  اختاللهای یادگیریکودکان عادی ومبتال به 
  32  دکتر علیرضا کاکاوند   روانشناسی 

  33  دکتر علیرضا کاکاوند   روانشناسی   نوجوانان با نیازهای خاص  فصلنامه  پژوهشی سازمان ملی جوانان

  34  دکتر علیرضا کاکاوند   روانشناسی   نوجوانان و خانواده  فصلنامه  پژوهشی سازمان ملی جوانان
  35  دکتر جواد صالحی  روانشناسی  یر سئواالت هدایت کننده برخودپنداری ورزشی دانشجویانتاث  مجله تربیت مدرس

  36  علیپناهیدکتر فاطمه   زبان انگلیسی Internet and EFLRooding classes  مجله خارجی 

  37 علیپناهیدکتر فاطمه   زبان انگلیسی EFL/ESL students and EFL/ESLwebsites  مجله واژه نگاری سنگاپور
  38 علیپناهیدکتر فاطمه   زبان انگلیسی EFL/ESL Teaching Leavning and Translation  مجله ترجمه مالزی

 Can it be a power ful means for communication and  انتشارات سمت
Education in Esp  leavning 

  39 علیپناهیدکتر فاطمه   زبان انگلیسی
Asian EFL Journal Language Teaching : State of the Art 40  سلمانی ندوشن دکترمحمدعلی  زبان انگلیسی  
Speech communication A comparative Sociopragmatic Study of ostensible invitations 

in English and Farsi 
  41  سلمانی ندوشن دکترمحمدعلی  زبان انگلیسی

Language in India Research in the language classroom 42  سلمانی ندوشن دکترمحمدعلی  زبان انگلیسی  
Karen s Linguistics Issues The Effect of Text Cohesion on Reading Comprehension 43  سلمانی ندوشن دکترمحمدعلی  زبان انگلیسی  
Karen s Linguistics Issues Cognitive Orientation in Teaching Writing 44  سلمانی ندوشن دکترمحمدعلی  زبان انگلیسی  
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Translation Directory Cognitive style as a Source of Variance in Iranian EFL 
Students permance  communicative Tests 

  45  سلمانی ندوشن دکترمحمدعلی  زبان انگلیسی

  1384کتابهای منتشر شده اعضاء هیات علمی دانشکده علوم انسانی
  ناشر  مولف  اب نام کت  ردیف

  ورجاوند  دکتر مجتبی بشردوست  افسون هدایت  1

  خورشید  استاد حسن میرعابدینی  هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی  2
  نشر چشمه  استاد حسن میرعابدینی  جلد چهارم صد سال داستان نویسی  3
4  Dnternet Based Reading comp  نیکان کتاب  علیپناهیدکتر فاطمه  
  دانشگاه آزاد  دکتر رضا خوشرفتار  اصول هیدرولوژی جغرافیاییترجمه کتاب   5
  دانشگاه زنجان  دکتر حسین عساکره  جغرافیای زیستی  6
  نیکان کتاب  احمد جمالی  تجدید چاپ کتاب آموزش  مکالمه انگلیسی  7
  سرافراز   دکترکاکاوند– دکترصالحی –دکتر فومنی   روش تحقیق درروانشناسی عمومی  8
  سرافراز   دکترکاکاوند– دکترصالحی –دکتر فومنی   در روانشناسی و علوم تربیتیروش تحقیق   9

  سازمان ملی زمین و مسکن  دکتر محمود یزدانی امیری   بیرجند و اصفهان-  مشهد- اردبیل–مدیریت کتاب هویت شهری سنندج   10
11  Inianet Based  EFL Reading comprehemsion  علیپناهیدکتر فاطمه  CELEA Journal 

12  An introdu ction to phonetics  نشر زبانکده   دکتر محمدعلی سلمانی ندوشن 

 ارسباران تهران  دکتر علیرضا کاکاوند روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی  13

  طرحهای پژوهشی پایان یافته و یا در دست اجراء
  محل اجراء  نام طرح  همکاران  نام مجری  ردیف

  زنجان  ی ساماندهی در بافت قدیم زنجانها شیوه  -  شگینیدکتر ابوالفضل م  1
فرجی  - یگانه-احدنژاد  دکتر ابوالفضل مشگینی  2

    عساکره-روستایی
  زنجان  ی بخش مرکزی خدابندههاطرح ساماندهی روستا

  زنجان  میزان آگاهی اساتید از سنجش و اندازه گیری  دکتر صالحی  فومنیانتصار دکترغالمحسین  3
  -  واژگان فارسی دخیل در آثار مورخان مصری  -  اعیل چنگیزیدکتر اسم  4
  زنجان   علمیهیأتآسیب شناسی روش ارزشیابی آموزشی اعضاء   صالحی–دکتر فومنی   دکتر سحر کاوندی  5

  زنجان  ی جدید در زمینه اداراک حسیهامقایسه نظر ابن سینا و نورفیزیولوژیست  دکتر حسین بابایی  دکتر سحر کاوندی  6
  کشور آلمان  طرح رایانه ای تبدیل نوشتار فارسی به گفتار  لمنها پروفسور  تر محرم اسالمیدک  7
  کشور ترکیه  گسترش زبان فارسی  -  دکتر مهدی محبتی  8
  زنجان  طرح مهندسی مجدد فرایند در واحدهای ستادی دانشگاه    -  دکتر علی منصوری   9

  1384ی کارشناسی ارشد تصویب شده در سال ها پایان نامه
  وضعیت  عنوان پایان نامه  استاد راهنما  گروه  نام دانشجو  ردیف

  دفاع   کارکردی اسکان غیر رسمی در شهر مهاباد–تبیین ساختاری   دکتر روستایی  جغرافیا  منوچهر ایران پناه  1
2    

  حسن جمشیدی
  

  جغرافیا
  

  دکتر مشگینی
 کارکردی افزایش تراکم ساختمانی  بر –بررسی تاثیرات ساختی 

  ی حمل ونقل اصلی بافت قدیم شهر زنجانها بکهش
  دفاع

  دفاع   کالبدی شهر ابهر–نقش صنعت در تحوالت فضایی   دکتر کالنتری  جغرافیا  اکبر معصومی  3
سازمان فضائی و سامان دهی استقرار مراکز آموزشی با استفاده از سیستم   دکتر روستایی  جغرافیا  علیرضا بنگر  4

  ه موردی ومدارس ابتدائی و راهنمائی نوشهراطالعات جغرافیایی مطالع
  دفاع

بررسی عواملی موثر در رشد فیزیکی شهر رشت و نقش آن در تغییر   دکتر کالنتری  جغرافیا  شهروز وثوقی  5
   )1345-80(کاربردی اراضی 

  دفاع

باد بهسازی و توانمندسازی اسکان غیررسمی مطالعه موردی نجف آ  دکتر مشگینی  جغرافیا  فرزین صبا   6
  شهر زنجان

  دفاع

  در حال اجراء  1375تا 1315ی و روایت در رمان فارسی از سیر تحول راو  دکتر بشردوست  زبان و دبیات فارسی  صغری اصغری  7
  در حال اجراء  بررسی تشبیه در شاهنامه فردوسی  دکتر محمود درگاهی  زبان و ادبیات فارسی  توکل محمودی  8
  در حال اجراء  ی دینی و ملی در رمان امروز ایران ها اسطوره  دکتر محمود درگاهی  یزبان و ادبیات فارس  علی قاسمی  9
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 مرتبط با عطار نیشابوری از مشروطه تا های ه و مقالنقد وتحلیل کتابها  دکتر مهدی محبتی   زبان و ادبیات فارسی  مریم نوربخش   10
  امروز

  در حال اجراء

ی ها مقایسه دو کتاب سعادت نامه و بوستان سعدی از نظر آموزه  کتر محمود درگاهید  زبان و ادبیات فارسی  معصومه دستواره   11
  اخالقی 

  در حال اجراء

  دفاع  ر در ادبیات فارسی ضتصویر خ  دکتر محمود درگاهی  زبان و ادبیات فارسی  طاهره قهرمانی فرد   12
  دفاع  ی و صادق چوبک زن در آثار بزرگ علو  دکتر بشردوست  زبان و دبیات فارسی  مسعود قنبری   13
  دفاع  تحول تشبیه در سبک خراسانی   دکتر محمود درگاهی  زبان و ادبیات فارسی  فهیمه فاضلی   14
  دفاع  ادبیات اقلیمی و تجلی آن در آثار محمود دولت آبادی   دکتر مجتبی بشردوست  زبان و ادبیات فارسی   ربابه حبیبی   15
اخالق و تربیت در قرن هفتم هجری با تکیه بر آثار خواجه نصیر   دکتر سرامی   زبان و ادبیات فارسی   شادی صندوقی   16

   سعدی و مولوی–طوسی 
  دفاع

  دفاع  1320داستان کوتاه از آغاز تا   دکتر درگاهی   زبان و ادبیات فارسی   حسین موسی نیا   17
  دفاع  حماسه در شعر شاملو   دکتر درگاهی  ادبیات   علی شهبازی   18
ارائه الگوی مکان یابی بهینه فضای سبز شهری با استفاده از سیستم   دکتر مشگینی   جغرافیا   ل شیری ابوالفض   19

 GISاطالعات جغرافیایی 

  در حال اجرا

  در حال اجرا  بررسی راهکارهای توانمندسازی بافت قدیم شهرهای ایران   دکتر کالنتری  جغرافیا   حسینی  محدثه السادات  20
  در حال اجرا  ی غیررسمی با تأکید بر توانمندسازیها هساماندهی سکونتگا  دکتر روستایی  غرافیا ج  مسعود اعالیی   21
تبیین گستردگی شهری و تأثیر آن بر توسعه پایدار شهری با تأکید بر   دکتر روستایی   جغرافیا   جبرائیل باقری توبنقی    22

  دگرگونی فضای سبز 
  در حال اجرا

  تحلیل محتوای کتاب گلشن راز   تر مددی دک  ادبیات  شهرام فوالدی  23
  
  

  در حال اجرا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  1384دیگر فعالیتهای پژوهشی دانشکده در سال
 پیگیری تاسیس پژوهشکده علوم انسانی  •

 ی دانشکده به شبکه اینترنت هااتصال اغلب بخش •

 تخصـصی اندیـشه     هـای   نـشریه پیگیری اخـذ مجـوز       •
  فلسفه زبان انگلیسی و روانشناسی و،جغرافیا

حضور فعال دانشکده در نمایـشگاه هفتـه پـژوهش و            •
  پژوهشگر نمونه عنوان بهانتخاب آقای دکتر حسین عساکره 

 هیـأت عضویت دکتر محمدعلی سـلمانی ندوشـن در          •
 : ی علمی ها خارجی و انجمنهای تحریریه مجله

 پوسان کره جنوبی دانشگاه Asisn EFL Journal -الف

 جنوبی کره پوسان دانشگاه The Linguistics Journa -ب

دانشگاه ناتینگهـام   Journa of Politeness Research -ج
 انگلستان 

  انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی -د

  انجمن آموزش زبان ایران-ر

  بنیاد ایرانشناسی-ز

ــضویت در -ژ ــأت عـــ ــن هیـــ ــی انجمـــ                   علمـــ
English Languahe Teaching Association  

 Iranian Journalراه اندازی مجله تخصصی با عنوان  •

of language studies    در دانشگاه زنجـان و راه انـدازی 
دکتـر   یسایت اینترنتی این مجله به سردبیری و مدیر مسئول        

 محمدعلی سلمانی ندوشن

 عنـوان   70 جلد کتاب و تمدید اشـتراک        1500خرید   •
 انی مجله تخصصی برای کتابخانه دانشکده علوم انس

 تهیه بروشور راهنمای دانشکده به زبان فارسی و التین  •

  توسـط اسـاتید دانـشکده        Grantتکمیل آئـین نامـه       •
 

  :1384اهم فعالیت آموزشی انجام شده در سال 
  تعداد فارغ التحصیل دانشکده علوم انسانی

    مقطع
  ردیف

  
  کاردانی  کارشناسی  کارشناسی ارشد  رشته تحصیلی

  
  جمع

  33  -  23  10  ارسیادبیات ف  1
  52  -  44  8  جغرافیا  2
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  25  -  25  -  فلسفه  3
  -  -  -  -  روانشناسی  4
  -  -  -  -  زبان انگلیسی  5
  30  30  -  -  تربیت بدنی  6
  35  35  -  -  حسابداری  7

  175   کلجمع
  

 گیری تجهیز آزمایشگاه روانشناسیپی •

 گیری تجهیز آزمایشگاه جغرافیای طبیعیپی •

 امه ریزی شهری و روستاییگیری تجهیز کارگاه برنپی •

 انجام مسافرتهای علمی درخواست شده در دانشکده •

ی هـا   هپی گیری جذب کارشناس آموزشی جهت گـرو        •
 جغرافیایی طبیعی–روانشناسی 

  جذب کارشناس آموزشی جهت گروه زبان انگلیسی •
ی هابازدید دانش آموزان مدارس استان زنجان از بخش         •

و آشنایی آنان بـا     ) ا  بویژه گروه جغرافی  ( مختلف دانشکده   
 . مورد20ی علوم انسانی به تعداد ها رشته

  1384انسانی در سال  علوم دانشکده ومالی اداری اهم فعالیتهای
ی ترفیع، ارتقـاء و تبـدیل وضـعیت         ها  گیری پرونده پی -

  اساتید محترم دانشکده 
 پیگیری مسائل اداری و مالی کارکنان محترم دانشکده  -

 مـورد،   50 و صـندلی بـیش از        خرید اقالمی مانند میز    -
 30حــدود ...) اســکنر، پرینتــر(کــامپیوتر و لــوازم جــانبی 

 ... .دستگاه

گیری پرونده کارکنـان     ارتقاء شغلی و پی    تشکیل کمیته  -
 محترم دانشکده 

 ستاد جشنواره شـهید رجـایی و        های  جلسهشرکت در    -
انتخاب آقای سید مجید صدیقیان به عنوان کارمنـد نمونـه           

 استانی 

  : اباتانتص

انتصاب آقای دکتر عبداله فرجـی بـه عنـوان ریاسـت       -
  دانشکده علوم انسانی 

 مدیرگروه جغرافیا  عنوانب عساکره دکترحسین آقای انتصاب -

انتصاب دکتر حسین بوذری به عنوان مدیر گروه زبـان           -
 و ادبیات فارسی 

 مدیرگروه زبان انگلیسی  عنوانب احمدجمالی آقای انتصاب -

فتحـی بـه    م والمسلمین یوسـف     االسال  حجتانتصاب   -
 عنوان مدیر گروه معارف اسالمی 

انتصاب مجدد آقای دکتر احمد آزاد بـه عنـوان مـدیر           -
 گروه  تربیت بدنی

انتصاب مجدد آقای دکتر منـصوری بـه عنـوان مـدیر             -
 گروه حسابداری 

تعیین خانم نجار تبریزی بـه عنـوان مـسئول آمـوزش             -
 دانشکده 

 دانشکده   عمومیامور مسئولتعیین آقای نجاری به عنوان  -

 آقایان دکتر جاللیـان،  دکتـر        ،جا دارد از مدیران قبلی         
 دکتر درگـاهی، دکتـر آل یاسـین، دکتـر چنگیـزی             ،یگانه

 -در پیشبرد اهداف آموزشی   دریغی که   بیخاطر زحمتهای    هب
  .صمیمانه سپاسگزاری نمائیماند  کشیدهانشکده پژوهشی د

حمات تمامی اعـضای محتـرم      ی فوق حاصل ز   هافعالیت     
 مدیران محتـرم دانـشکده      هیأت علمی و کارکنان گرامی  و      

  .کلیه آنان تقدیر و تشکر می شودوسیله از بوده که به این 
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  دفتر حقوقی
 اداره کـل اموراقتـصادی و       2 شرکت در کمیسیون ماده      -1

  . مورد8دارایی، 
اه  اخذ مجوز خرید دو دستگاه نیسان وانت و دو دسـتگ           -2

  . که خودروها خریداری شده است2ماده  پراید از کمیسیون
 دستگاه از خودروهـای اسـقاطی       11 اخذ مجوز فروش     -3

بوس، سواری و نیسان وانـت        دانشگاه اعم از اتوبوس، مینی    
  . دستگاه از آنها9 و فروش 2از کمیسیون ماده 

 برگزاری جلسه مشترک بررسی مشکل و ارائـه راهکـار           -4
  مورد3استان تعاون ادارهو دانشگاه کارکنان مسکن تعاونی شرکت

 برگزاری جلسه مشترک هیأت مـدیره شـرکت تعـاونی           -5
مسکن کارکنان با ریاست محترم دانشگاه و معاونت محترم         

 مورد جهت بررسی مـشکالت آن       3اداری و مالی دانشگاه     
  .تعاونی و ارائه راهکارهای الزم

ی سمند، صـبا،    ها   برگزاری جلسه مشترک اعضای پروژه     -6
ارغوان، سروستان، ثمین با اعضای شرکت تعاونی مـسکن         

  . مورد14کارکنان دانشگاه جمعاً 
 تنظیم قراردادها اعم از مشاوره، خـدماتی، سـاختمانی،          -7

  . مورد23ای جمعاً  رایانه
  . مورد7نامه جمعاً به تعداد   تنظیم تفاهم-8
 و پیگیـری     تنظیم شکواییه و الیحه و ارائه به دادگستری        -9

  . مورد4موارد مربوطه جمعاً 
 حضور در دادگستری و معاونت آگاهی نیروی انتظامی         -10

  . مورد5جهت دفاع از حقوق دانشگاه 
های اسناد رسمی به عنوان نماینده         حضور در دفترخانه   -11

  . مورد9دانشگاه جمعاً 
 مکاتبه و پیگیری دریافت قیمتهای کارشناسی اعـم از          -12

هـای سـازمانی در داخـل و           یا اجاره خانـه    فروش ملک و  
  . مورد5خارج از دانشگاه جمعاً 

 برگزاری جلسه مشترک مسئولین دانشگاه با مدیر کـل          -13
محترم منـابع طبیعـی در خـصوص اخـذ سـندهای زمـین              

  .بر طارم یک مورد دانشگاه و زمین ده هکتاری آب

سـاله زمـین پژوهـشی و         پیگیری و تمدید قرارداد یک     -14
  .بر طارم یقاتی آبتحق
 واحد از واحدهای مجتمع مسکونی      2 پیگیری دریافت    -15

  .گلستان
 پیگیری و واریزی مقداری از وجه بابت دریافت سـند           -16

زمین دانشگاه به حساب اعالم شده از طرف منـابع طبیعـی            
  .استان

 برگزاری مزایـده و مناقـصه جهـت کارهـای اداری،            -17
  . مورد15خدماتی، جمعاً 

 13 مناقصه و مزایده جمعاً   ) کمیسیون (رگزاری هیأت  ب -18
  .مورد

 پیگیری موارد مربوط به دانشجویان بورسیه خـارج از          -19
  . مورد5های رسمی،  کشور از وزارتخانه متبوع و دفتر خانه

 پیگیــری و انعقــاد قــرارداد ایــستگاه تقلیــل فــشار و -20
  .گازرسانی تا درب دانشگاه

نمایـد تـا      تر پیگیری جدی مـی    الزم به توضیح است این دف     
 هکتـار و زمـین      400ی دانشگاه به مقدار حدود      هاسند زمین 

بر طارم را از منابع طبیعـی اسـتان           تحقیقاتی و پژوهشی آب   
اخذ نماید، امید است با مساعدت مسئولین ارشد دانـشگاه          
سال آینده درچنین گزارشی اخـذ سـندهای مـذکور را بـه             

  .اطالع همکاران محترم برسانیم
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  الملل دفتر روابط بین
  

 کار 1384الملل دانشگاه زنجان در سال    دفتر روابط بین
این دفتر در جهت . خود را در دانشگاه زنجان آغاز کرد

الملل دانشگاه با مراکز علمی و معتبر  گسترش روابط بین
جهان در دو طرح جداگانه اقدام به ارائه دو طرح جداگانه 

 با دریافت مجوز و پذیرش طرح اول در رابطه. نمود
ی انگلستان و ولز ها هدانشجوی کارشناسی ارشد با  دانشگا

 مشترک و طرح دوم در رابطه با گسترش روابط صورت به
  .ی شبه قاره هند بوده استها هبا دانشگا

 دانـشگاه    در جهت برقراری و گسترش روابط علمـی بـین         
ه زنجان و دانشگاه ولز سه نفر عـضوهیأت علمـی دانـشگا           

رئیس (زنجان متشکل از آقایان دکتر حسین عسکریان ابیانه         
معـاون آموزشـی    (، دکتر حـسین خـادمی       )دانشگاه زنجان 
 مدیر روابط (و دکتر حسین کاظمی کارگر      ) دانشگاه زنجان 

ولـز     ودانـشگاه    انگلـستان   عـازم  )زنجان   دانشگاه  الملل  بین
  .گردیدند

المللـی    ی بـین       الزم به ذکر است که مقدمات همکاریها      
دانشگاه زنجان از حدود یک سال ونیم پـیش شـروع و بـا              
مطالعات انجام شده و مشورت با کاردار فرهنگی ایـران در     

 دانــشگاه مــوردنظر انتخــاب و ســپس بــا اخــذ ،انگلــیس
 تحقیقــات و فنــاوری و ،مجوزهــای الزم از وزارت علــوم

وزارت امور خارجه و باتایید مجـدد جنـاب آقـای دکتـر             
 وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری سـفر هیـات           زاهدی

 انجـام  84 شـهریور  28اعزامی از دانشگاه زنجان در تاریخ    
  .گردید

   براساس مکاتبات و هماهنگیهای صورت گرفته اهداف   
گروه در نظر گرفته شده بود که در ادامه به  زیر برای سفر

  :شود دستاوردهای حاصله پرداخته میشرح 
  Walesکره با مسئولین دانشگاه بازدید و مذا .1

 دانشگاه دو  بین  همکاری  نامه تفاهم وامضاء  مذاکره .2
 Wales و  زنجان 

  Bathبازدید و مذاکره با مسئولین دانشگاه  .3

  Kingstonبازدید و مذاکره با مسئولین دانشگاه  .4

  Surreyبازدید از دانشگاه  .5

   Wales بازدید و مذاکره با مسئولین دانشگاه -1
های معتبر در زمینه   از جمله دانشگاهWalesانشگاه د

. باشد تحقیقات کشاورزی، علوم ژنتیکی و بیوتکنولوژی می
 صورت گرفته با مسئولین دانشگاه ها اکرهبراساس مذ

Walesدانشگاه زنجان با دانشگاه ولز، زمینه های و مکاتبه 
های  امضاء تفاهم نامه  آماده گردید و در همین جهت نمونه

های همکاری بین دو دانشگاه رد و بدل گردید  فاهم نامهت
که جهت امضاء و رسیدن به یک تفاهم نامه مشترک مقرر 

ای نقطه نظرات دو دانشگاه مورد بحث  گردید که در جلسه
  .و بررسی قرار گیرد

       طی بازدید صورت گرفته از دانشگاه ولز، امکانات، 
اری بین دو دانشگاه ی همکها ی تحقیقاتی، زمینهها پروژه

شرایط اعزام دانشجو در مقاطع مختلف مورد ارزیابی و 
ابتدا گزارشی از امکانات دانشگاه . مذاکره قرار گرفت

زنجان و توانائیهای علمی و پژوهشی این دانشگاه 
 در دانشگاه ولز جهت اطالع بیشتر Powerpointصورت  به

زدید از مسئولین دانشگاه مربوطه ارائه گردید و سپس با
  . آمدبعملمراکز مختلف این دانشگاه 
ارزیابیهای صورت گرفته  وها         بر اساس مشاهده

یل های ذ امکان برقراری ارتباط با دانشگاه ولز در زمینه
  :باشد امکان پذیر می
  کیژنت . یها نهیی دکتری مشترک در زمها انجام پروژه

و اعضای ان دکتری  یتبادل دانشجو . وتکنولوژییب 
سانس در رابطه یجاد دوره مشترک فوق لیا .  علمیهیأت

 امضاء تفاهم. 2+2صورت  وتر بهیار و کامپیبا مخابرات س

 نامه در رابطه با گسترش علمی روابط دو دانشگاه 
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مذاکره و امضاء تفاهم نامه مشترک بین دانشگاه ولز و -2
  دانشگاه زنجان

 مسئولین دانشگاه ولز   صورت گرفته باهای بر اساس مذاکره
 آمد که نتیجه بعملدر رابطه با تفاهم نامه بحث و مذاکره 

  .صورت تفاهم نامه امضاء شده است آن به
بر اساس تفاهم نامه امضاء شده دو دانشگاه موافقت کردند 

  .که در موارد ذیل همکاری نمایند
ی ها ایجاد دوره)2.  علمی و دانشجوهیأتتبادل اعضاء ) 1

همکاری در )3. سره ر مقاطع فوق لیسانس یکمشترک د
 های مشترک های پروژه زمینه

   Bathبازدید و مذاکره با مسئولین دانشگاه -3
ای در زمینه   دارای توانائیهای برجستهBath    دانشگاه 

هدف از . باشد مهندسی برق و آموزش از راه دور می
و  آشنایی بیشتر با این دانشگاه Bathبازدید دانشگاه 

ارزیابی آن جهت برقراری ارتباط علمی و معرفی 
توانائیهای علمی و تحقیقاتی دانشگاه زنجان و سپس ایجاد 
زمینه مناسب برای امضاء تفاهم نامه و گسترش روابط 

 هایدر این راستا، اقدام. علمی بین دو دانشگاه بوده است
  :انجام شده عبارت بودند از

 کیدانشکده برق و الکترونبازدید  •

 و  بـرق  دانـشکده     قـاتی یتحق  های شگاهیما آز زا بازدید •
  ک یالکترون

  ن المللیمذاکره با مسئول روابط ب •
  ن آموزش از راه دور یمذاکره با مسئول •
 کیمذاکره با مسئول دانشکده برق و الکترون •

نامه مشترک بین دو دانشگاه برای برقراری  انعقاد تفاهم •
  ارتباط علمی 

  : موارد زیر مقرر گردیدبراساس این تفاهم نامه •
 –ش دکتری برقیدر گرا دکتری مشترک دوره جادیا •

 قدرت

ن دو دانشگاه در رابطه با یجاد مقدمات همکاری بیا •
 آموزش از  راه دور

فنی و  یها نهیی دکتری مشترک در زمها انجام پروژه •
  ک و مخابراتی برق و الکترون-مهندسی

  ی ت علمیأان دکتری  و اعضای هیتبادل دانشجو •
دو   روابط  علمی  باگسترش  در رابطه  نامه ارسال تفاهم •

 دانشگاه

   Kingstonبازدید و مذاکره با مسئولین دانشگاه -4
های معتبر   از جمله دانشگاهKingston    دانشگاه 

انگلستان در زمینه مکانیک بوده و دارای توانائیهای علمی، 
ازدید طی ب. باشد آزمایشگاهی و کارگاهی ارزشمند می

صورت گرفته و مذاکره انجام شده با مسئولین مرتبط، 
مراکز متعددی از این دانشگاه مورد بازدید قرار گرفت که 

  :توان به موارد ذیل اشاره نمود می
 کیدانشکده مکان •

  ما یستمهای هواپیه سازی سیهای شب شگاهیآزما •
  زات تست موادیشگاه تجهیآزما •
  االتیقاتی سیشگاه تحقیآزما •
  الملل نی با مسئول روابط بمذاکره •
  ک ین دانشکده مکانیمذاکره با مسئول •
 کیمذاکره با مسئول دانشکده برق و الکترون •

طی این بازدیدها و پس از معرفی دانشگاه زنجان در رابطه 
 در قالب 2+2صورت مشترک و برنامه  با اعزام دانشجو به

رشته مکاترونیک در .  آمدبعملرشته مکاترونیک مذاکره 
باشد که دارندگان مدرک  طع فوق لیسانس پیوسته میمق

توانند در این رشته  کارشناسی الکترونیک و یا مکانیک می
هدف از رشته مکاترونیک . به ادامه تحصیل مشغول شوند

ی الکترونیک و مکانیک در زمینه رباتیک و ها کاربرد رشته
همچنین مذاکراتی در جهت ایجاد . باشد کاربرد آنها می

مشترک فوق لیسانس مکاترونیک با دانشگاه دوره 
Kingston توانند صرفاً   آمد که دانشجویان ایرانی میبعمل

جهت دریافت فوق لیسانس در این رشته به دانشگاه 
  .مذکور اعزام گردند

 

  :Surreyبازدید از دانشگاه -5
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  این بازدید در راستای بررسی و ایجاد یک پژوهشکده 
نین آشنایی بیشتر با دانشگاه های فضاکار و همچ سازه

Surrey  گرفت صورت   از نزدیک.  
  

های فضا کار امروز گسترش زیادی در صنعت      سازه
اند که در ایران  ساختمان و ایجاد فضاهای بزرگ پیدا کرده

توان در حرم امام راحل مشاهده  نیز نمونه بارز آن را می
ئت گسترش کاربرد روز افزون این تکنولوژی هی. کرد

اعزامی دانشگاه زنجان را بر آن داشت که از نزدیک در 
 آمده در این زمینه در دانشگاه بعملجریان تحقیقات 

Surrey قرار گرفته و امکانات الزم برای ایجاد یک 
های فضاکار در دانشگاه زنجان   سازه پژوهشکده در زمینه

  .را ارزیابی نماید
  :ارت بودند از عبSurrey از جمله موارد بازدید دانشگاه

 دانشکده عمران و معماری  •

  ه فضا ساز یشگاه ابنیآزما •
  فضاساز های هیقات پژوهشکده ابنیمذاکره با مسئول تحق •
  فضا ساز های هیی در دست انجام ابنها د از پروژهیبازد •
های فضا ساز در  هیوهشکده ابنژجاد پینه ایبررسی در زم •

 دانشگاه زنجان

ره هند نیز کلیات این طرح          در جهت انجام طرح شبه قا     
 آماده گردید و پس از مذاکرات مختلـف بـا     84در تابستان   

مسئولین دانشگاه، این طرح در شورای دانشگاه به تصویب         
هدف از انجام این طرح جذب دانشجویانی است که         . رسید

هنـد اقـدام بـه تحـصیل        با صرف هزینه در دانـشگاههای       
ه بر جلوگیری از خروج     ین وسیله بتوان عالو   کنند تا به ا     می

ســرمایه از کــشور گــامی نیــز در جهــت شــکوفائی ایــن 
  .استعدادها در داخل انجام داد

  مرکز رشدمرکز رشد
که مستحضر هستید مرکز رشد دانشگاه  یطور همان

 بزرگ دانشگاه در جهت قسمتهایزنجان به عنوان یکی از 
اشتغالزایی و رفع بیکاری برای فارغ التحصیالن و صاحبان 

عملکرد این قسمت از دانشگاه . باشد طرح میمایده 
تواند نمودی از تالشهای مسئوالن دانشگاه در این  می

در این متن سعی شده گزارش مختصری از . عرصه باشد
  .فعالیتهای امسال ارائه گردد

در مرحله مهمی از  مرکز رشد گام 84با آغاز سال 
ساختمان جدید مرکز در این سال . اهداف خود گذاشت

با توجه به تبلیغات انجام شده در سال ریباً تکمیل شده و تق
 طرحهای قابل قبول و بعضاً خیلی عالی برای استقرار و 83

که تمام مراحل بررسی و ( در مرکز ارائه شد پذیرش
 به پایان 84در اردیبهشت )  طرح9شامل (داوری طرحها 

با تحویل ساختمان جدید مرکز در تاریخ اول مرداد  .)رسید
احبان طرحهای پذیرفته شده با انعقاد قرارداد در محل ص

به عبارتی دیگر کار اصلی مرکز رشد . مرکز مستقر گردیدند
اینکه ساختمان کامالً تکمیل نشده آغاز شد ولی باتوجه به 

واحد آن هم به صورت 10و مرکز تنها قادر به اسکان 
لذا جهت افزایش بود ) چند واحد در یک اتاق(فشرده 
 سالن طبقه دوم مرکز آماده پارتیشن بندی ، پذیرشظرفیت
ر که فعالً در حال آماده سازی که با انجام این ام. گردید

  . واحد خواهد رسید30باشد ظرفیت پذیرش مرکز به  می
کشی،  همچون برق 84در سال کارهای صورت گرفته 

مخابرات، اینترنت، پارتیشن بندی طبقه اول و سوم، تدارک 
 امید است با همکاری ریاست، معاونتهای ،نهسالنهای رایا

 همراه پژوهشی و اداری مالی دانشگاه که به حق تاکنون
 جهشی در این قسمت از مرکز بوده اند، شاهد تحول

های   و با توجه به گفتهاز دیدگاه مرکز رشد. دانشگاه باشیم
مختص فقط این مرکز های استانی  دیگران در جلسه

ی است برای اتصال دانشگاه به دانشگاه نیست بلکه محل
یا امثال آن، و بدنه بیرون از دانشگاه همچون صنعت و 

ها، توانند جهت حل بسیاری از مشکل مسئولین استان می
اگر دولت . از این مکان استفاده نمایندبخصوص بیکاری 

 بیکاری است بایستی مراکز رشد فعلی خواهان حل مشکل
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ی همچون برگزیدن مدیران را متحول کرده و با اتخاذ تدابیر
مند، کاردان و دلسوز که تعامل خوبی با مدیران دیگر  هعالق

و مردم داشته باشند و تامین بودجه کافی دست بیکاران 
 را های بیکار و باهدف کشور، خصوصاً تحصیل کرده

البته جای بسی . گرفته و آنان را صاحب شغل بکند
اری و دیگر قدردانی است که مسئولین دانشگاه، استاند

مدیران استان به این امر کامالً واقف بوده و خود نیز 
گامهای خوبی در این راستا برداشته اند که امید است با 
این همفکری کنونی بتوان بستر را برای جذب بیکاران 

کارها را کرده آماده و بدون هدر دادن بودجه ملی  تحصیل
، تا این دبکننصاحب کار را افراد این و کارشناسی کرده 

مراکز رشد با . ی ملی بیش از این هدر نروندها سرمایه
سابقه خوبی که در سطح دنیا به نام انکوباتورها دارند 

 فارغ اًکه همانا اکثر(توانسته اند با هدایت خوب نخبگان 
و سرمایه، کشورهای پیشرفته کنونی ) التحصیالن ما هستند

زند و در این همچون چین، کره، اندونزی، و مالزی را بسا
راستا ایران به عنوان یکی از قطبهای علمی و پژوهشی 

در خاتمه . رهای مذکور نیستجهان کمتر از کشو
ای از کارهای صورت گرفته در مرکز را به  چکیده

  :استحضار عزیزان می رساند
مورد 2(واحدهای جذب شده و اسکان یافته در مرکز ) 1

   ).R&Dمورد 1 مورد هسته، 11شرکت، 
 واحدهای جذب شده و منتظر اسکان که پس از )2

  )مورد8(پارتیشن بندی اسکان داده خواهند شد 
متقاضیانی که به جهت عدم وجود محلی برای اسکان و ) 3

که از اعالم لیست آنها . (کمبود بودجه فعالً جذب نشده اند
  ).صرف نظر می شود

  اتمام پارتیشن بندی یک طبقه از سه طبقه مرکز رشد) 4
   کسب عنوان غرفه برتر در نمایشگاه هفته پژوهش کشور)5

یکی از دیگر اقدامات انجام شده توسط مرکز رشد شرکت 
های هفته پژوهش در دانشگاه و کشور می  در نمایشگاه

در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی کشور که در . باشد
های بین المللی  آذرماه در شهر تهران محل دائمی نمایشگاه

 ،دید مرکز رشد به همراه یکی از واحدهای خودبرگزار گر
هسته تجهیزگاما شرکت نموده بود که با توجه به ارزیابی 
بازدیدکنندگان نمایشگاه غرفه مرکز رشد به عنوان غرفه 

دریافت لوح و تندیس برتر انتخاب گردید و موفق به 
  .یادبود شد
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  هسته گزینشهسته گزینش
  

 گزینش که مستحضر هستید مدیریت یطور همان     
أت گزینش استاد  زنجان از دو بخش دبیرخانه هیدانشگاه

  .وهستۀ گزینش کارکنان تشکیل شده است
أت گزینش استاد از مصوبات قوانین ومقررات هی     

شأت می گیرد واین هیأت شورای عالی انقالب فرهنگی ن
أت مرکزی گزینش استاد وزارت تحت نظر هی

رسی اولیه صالحیت تحقیقات وفناوری، مسئولیت بر،علوم
عمومی داوطلبان عضویت در هیأت علمی وهمچنین تبدبل 

عهده  هوضعیت استخدامی آنان را تا مرحله رسمی قطعی ب
  .دارد

اما در بخش کارکنان، هسنۀ گزینش دانشگاه با تابعیت از 
قانون گزینش کشور مصوب مجلس شورای اسالمی 

 ی هیأت عالی وهیأت مرکزیهاومقررات ودستوالعمل
گزینش کارکنان بررسی صالحیت عمومی داوطلبان ورود 

  .به خدمت را تا مرحله رسمی قطعی  به انجام می رساند
أت کر است تشکیالت اداری وسازمانی هیشایان ذ     

گزینش استاد وهستۀ گزینش کارکنان در اکثر دانشگاههای 
کشور جدا از هم می باشند ولی در دانشگاه زنجان 

گاههای تهران وبرخی از دانشگاههای وتعدادی از دانش
دیگر، این دو تشکیالت تحت مدیریت واحد اداره می 

گونه که ذکر شد از لحاظ قوانین ومقررات  شوند ولی همان
أت گزینش استاد و هستۀ گزینش یه ونیز ترکیب اعضاء،

  .کارکنان با همدیگر کامالً متفاوت می باشد
فناوری  حقیقات وت توضیح دیگر آنکه دروزارت علوم،     
از  ت مرکزی گزینش با تشکیالت سازمانهای جداأهی دو

هم به نامهای هیأت مرکزی گزینش استادودانشجو وهیات 
گونه که از  مرکزی گزینش کارکنان وجود دارد و همان

نامشان پیدا است هر یک مأموریت جدا از دیگری با منشأ 

 به عهده قوانین ومقررات متفاوت که در باال ذکر گردیدرا
   .دارند

 طور بهحال با آشنایی اجمالی با مدیریت گزینش،  •
 در بخش گزینش 1384اختصار اعالم می دارد درسال 

 فقره پرونده که قبالً تمامی مراحل آنها به 36استاد تعداد 
مورد بررسی قرار  ،اتمام رسیده، پس از طرح در هیأت

 آنها،  با وصول نتایجشدهگرفته و به هیأت مرکزی ارسال 
 .جهت صدور حکم دائمی به امور اداری ابالغ گردید

 – مورد پرونده نیز اعم از پیمانی 26در همین سال تعداد 
رسمی آزمایشی و رسمی قطعی پس از طی مراحل خود، 

جهت اقدام بعدی ،در هیأت مطرح وپس از بررسیهای الزم
رسمی ( فقره 6به هیأت مرکزی ارسال گردید که نتیجه 

خر سال تا آ به دانشگاه واصل شده وامید است )آزمایشی
  .ما برسد دستِ هجاری نتایج بقیه نیز ب

 خالصه در یک سـال      طور  بهدر بخش گزینش کارکنان هم      
 ، فقره پروندۀ استخدامی کارکنـان پیمـانی       39گذشته تعداد   

شرکتی که کارها ی گزینشی آنهـا       کارکنان  تبدیل وضعیت   
  داری اعالم نتیجه شده استبه انجام  رسیده بود به امور ا
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  موزه تاریخ طبیعیموزه تاریخ طبیعی
  :باشد می به شرح زیر 84 در سال فعالیتهای انجام گرفته این واحد

   ریال از طریق مجلس شورای اسالمی جهت احداث ساختمان ویژه موزه000/000/1200جذب  -1
خرید دو دستگاه   (وزشی و پژوهشی  های آم   ریال از سازمان برنامه و بودجه استان جهت تجهیز کارگاه          000/000/50جذب   -2

 )رایانه جهت انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

 ی مورد نیاز مربوط به بخش زمین شناسی و مردم شناسیها جمع آوری و خریداری نمونه -3

 تجهیز و آماده سازی بخش مردم شناسی -4

 انجام اقدامات اولیه و ایجاد کالس برای واحد سمعی و بصری -5

 ی و تربیتی استان از موزه و ارائه توضیحات توسط کارشناسان موزهبازدید مراکز آموزش -6

  : از موزه بازدید کرده اند به شرح ذیل می باشد84هایی که در طی سال  فهرست برخی از مدارس و آموزشگاه
       دبیرستان پسرانه دانشمند -1

     دبیرستان پسرانه میثاق -2

         دبیرستان والیت -3

       پیش دانشگاهی رضوان -4

         ن ولی عصردبیرستا -5

  اطمیه و سمیه شهرستان ایجروددبیرستان ف -6

       بستان غیرانتفاعی شایستگاند -7

         دبستان شایستگان -8

          مهدکودک لبخند -9
 )هیدج(پیش دانشگاهی شمس -10

 )ابهر(2-1 پیش دانشگاهی معراج -11

 پیش دانشگاهی عرفان ابهر -12

 پیش دانشگاهی عفاف -13

 دبستان گنج دانش -14

 مدرسه راهنمایی حضرت زهرا -15

 پیش دانشگاهی فرزانه -16

 مجتمع آموزشی غیرانتفاعی عارف -17

 پیش دانشگاهی شهرستان ماهنشان -18
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  دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
  

  واحد فرهنگی نهاد
  معلّم  درهفته علمی تهیأ اعضای به)سمانپر(دی سیاهداء -1
شـانزدهمین سـالگرد رحلـت امـام        همکاری با ستاد     -2

  نی  دکتر فراتی                          با سخنرا) ره(خمینی
، سـیاحتی، فرهنگـی و       اردوی زیـارتی    پنج برگزاری -3

  تفریحی به مشهد، قم، همدان و اردبیل
ــه اردوی اعــزام تعــدادی از دا -4 ــشجویان ب  روزه 20ن

  در مشهد مقدّس ) طرح کوثر( فرهنگی آموزشی
ــه اردوی سیاســی   -5 ــشجویان ب اعــزام تعــدادی از دان

   ردبیلاآموزشی 
  3برگزاری نمایشگاه آثارهنری دانشجویان بـه مـدّت          -6

  آمفی تئاتر مرکزی  در روز
  برگزاری اردوی فرهنگی به همدان  -7
ی نهـاد   هـا  آموزشی تشکیالتی کانون   برگزاری اردوی  -8

  رهبری به قم
اعزام تعدادی از دانشجویان به سفر زیارتی سوریه با          -9

  هماهنگی نهاد مرکز  
بـه همـایش فرهنگـی و        اعزام تعدادی ازدانشجویان       -10

  زیارتی قم ویژه برادران
و برنامه ریزی برای اجـرای      دعوت از مبلّغین محترم      -11

  های  مؤثر دینی در سطح دانشگاه در ایّام مناسب برنامه
ــت در خوا  -12 ــای جماع ــزاری نمازه ــاهببرگ ــا گ ی ه

  دانشجویی 
  در گیالن   آموزشی کارگاه بهها خوابگاه جماعت ائمه اعزام -13
ی دانشجویی و دانشجویان و نیاز      ها  بگاهارتباط با خوا   -14

شناسی فکری و دینی و خرید محصوالت فرهنگی و دینـی           
در راستای پاسـخگویی بـه نیـاز دانـشجویان و اهـدا بـه               

  ی دانشجوییها خوابگاه
خرید و اهداء قرآن و صحیفه سجّادیه به دانـشجویان           -15

  84-85ممتاز هر رشته در ترم اول سال 
   دانشجوییسیس صندوق قرض الحسنهأت -16

ی تبلیغاتی در راستای    ها بروشور و تراکت   ،انتشار جزوه  -17
  ترویج دین و معنویّت در دانشگاه

حکـام  ابا موضوع   ) وارثان فردوس (برگزاری مسابقه    -18
 نفـر از    600دوازده هفتـه ی مـداوم کـه حـدود           به مـدّت    

.                                 دانشجویان و کارمندان در آن شرکت  نمودند
 بـرای ) تفسیر سـوره لقمـان    (قرآنی  برگزاری مسابقه    -19

   .ی محترم کارکنان و اساتیدها کارکنان و خانواده
هـای   به نمایندگی از دانـشگاه  انتشار بیانیه دانشجویی     -20

  زنجان به مناسبت سیزده آبان و روز ملّی مبارزه با استکبار 
االسالم   با حضورحجت  برگزاری برنامه پرسش وپاسخ    -21

 آذر ماه بـا     25و  24در مجتمع خوابگاهی برادران در      بابایی  
و نیمه اول اسفند با حضور      ) دین و روابط اجتماعی   (عنوان  
شناسی    با عنوان جستاری در آسیب     اسدی  االسالم بنی   حجت
  .ازدواج

ــه و ارســال طومــاری در حمایــت از تحقیقــات  -22 تهیّ
ـ        هسته  نفـر از    200ا امـضای    ای به مراکز مختلف خبـری ب

 .دانشجویان

برگزاری اردوی زیارتی مشهد مقـدس ویـژه هیـأت           -23
  .84 اسفند 28-25. اندیشی نهاد علمی توسط دفتر هم

  :دردانشگاه رهبری معظم مقام ندگینهادنمای ستادی بخشهای
ه ن به صورت ساالنه و یا دوسـاال       ها  در این بخش برنامه        

  . می شودتحت عنوان جشنواره ابالغ و اجرا
ــشن ازدواج    ) 1 ــین ج ــشگاهی نهم ــتانی و  دان ــتاد اس س

فعالیت خـود را    25/7/84 از تاریخ    1384دانشجویی سـال    
 نفر  497 از   1/10/84 لغایت   15/8/84آغاز نمود و از مورخ      

 آمد  بعملاز دانشجویان مزدوج دانشگاههای استان ثبت نام        
 می   زوج از دانشجویان دانشگاه زنجان     66که از این تعداد     

 در جـشنی کـه بـه همـین مناسـبت در نیمـه دوم                 و باشد
   .برگزار خواهد شد شرکت خواهند نمود1385ماه اردیبهشت

ســتاد اســتانی ودانــشگاهی دومــین جــشنواره صــحیفه ) 2
ویژه دانشگاهیان سراسر کشور در دو بخش اساتید        سجادیه  

مفـاهیم،   و دانشجویان در محورهای کتـابخوانی، حفـظ و        
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 313 شـروع و از      20/7/84 هنری از تـاریخ    -پژوهش، ادبی 
 آمده است، کـه از      بعملنفر در دانشگاههای استان ثبت نام       

 . نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان مـی باشـد         25این تعداد   
مرحله مقدماتی آزمـون کتـابخوانی و حفـظ و مفـاهیم در             

 نفر جهـت شـرکت در       49 برگزار و تعداد     29/9/84تاریخ  
 برگزار خواهد   14/12/84که در تاریخ    آزمون مرحله نهایی    

 نفـر از دانـشگاه   9شد برگزیده شده اند که از ایـن تعـداد     
  . زنجان می باشد

ویـژه   ،ستاد دانشگاهی جشنواره دوساالنه حکمت مطهر     ) 3
دانشگاهیان سراسر کشور در دو بخش اساتید و دانشجویان         

 هنـری از مـورخ      -ادبـی  در محورهای کتابخوانی، پژوهش   
  آمـد  بعمل  نفر ثبت نام      75 در دانشگاه شروع و از       1/7/84
  .های بخش کتابخوانی برگزار گردیده مرحله از آزمونسه و

  شورای هماهنگی عمره دانشجویی استان 
این شورا وظیفه دارد کلیه هماهنگیهای الزم جهت ثبت      

ــشجویی در   ــره دان ــشی از متقاضــیان عم ــه ک ــام و قرع ن
 آورد و تــدوین و تــصویب بعمــلدانــشگاههای اســتان را 

ی فرهنگــی بــرای ارتقــاء بهــره وری از عمــره هــا برنامــه
 با اعـالم میـزان      .دانشجویی نیز به عهده این شورا می باشد       
 نفر از تاریخ    100سهمیه استان از طرف ستاد عمره به تعداد       

ــت  15 ــاه لغای ــن م ــه  11/84 30 بهم ــام در کلی ــت ن  ثب
 بـه گـزارش     و بـا عنایـت    . دانشگاههای استان شروع شـد    

 نفر متقاضـی ثبـت      197مدیریت فرهنگی دانشگاه از تعداد      
 آمده که طی مراسم قرعه کشی کـه روز دوشـنبه            بعملنام  

 15 نفر از برادران و      15 تعداد   انجام گرفت  1/12/84مورخ  
 بـه عمـره مـشرف       1385نفر از خوهران انتخاب و در سال        

  . خواهند شد
  

  فعالیت کانونهای دانشجویی نهاد
  )ثقلین(کانون قرآن و عترت  ) الف

 بـا   مسابقه چهـل حـدیث نویـسی موضـوعی          برگزاری -1
   نفر150شرکت 

 برگزاری اردوی فرهنگی بازدید از نمایشگاه بین المللی         -2
   مسئول محترم نهاد، با حضور نفر30قرآن تهران با حضور 

 برگزاری اردوی فرهنگی و تفریحی زیـارت مزارشـهدا          -3
  حضور معاون محترم نهاددر کوه گاوزنگ با 

شناسی فرهنـگ عـزاداری همـراه بـا          سیب پخش فیلم آ   -4
توضیحات و پاسخ بـه سـوال دانـشجویان توسـط معـاون             

  22/8/84محترم نهاد در تاریخ 
ی کـانون در    هـا    برگزاری جلسه معرفی و اعالم برنامـه       -5

22/8/84  
 برگزاری جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ مـذهبی بـا            -6

االسالم واعـظ    تازدواج با حضور حج   –وان  ج-عنوان دین 
  22/9/84موسوی از مشهد در تاریخ 

 برگزاری مسابقه حفـظ سـوره لقمـان  دانـشجویان در             -7
  26/9/84تاریخ 

) ع( نگارش و توزیع صلوات خاصه حضرت امام رضا          -8
  در ایام والدت با خط خوش ثلث

 برگزاری مسابقه چهل آیه نویسی موضوعی بـا حـضور           -9
  84ماه  از دانشجویان در دی نفر80
  .14/12/84در تاریخ قرآن   برگزاری محفل انس با-10
  )ع(کانون نماز و مناسبتهای امام علی ) ب
 نفر از دانشجویان در     180برگزاری مسابقه با حضور      -1

  .1384اردیبهشت ماه 
تهیه و توزیع ویژه نامـه مـاه مبـارک رمـضان بـا دو              -2

 نازو نیاز وشراب شب بـا       لیالی قدر و انتظار با نام     : موضوع
  .کمک و راهنمایی مبلغ محترم حاج آقا بابایی

و  خـواهران  متعددویژه ودینی فرهنگی های جلسه برگزاری -3
 االسالم حجتحضورسکوالربا عشقو  قدسی عشق  باعنوان برادران

  . زنجان)ع (بابایی در خوابگاه امامزاده سید ابراهیم
 از قبیل   برگزاری مراسمات مختلف ماه مبارک رمضان      -4

  .استقبال، وداع و نماز عید سعید فطر در مسجد دانشگاه
برگزاری مسابقه بزرگ نماز از کتـاب آداب الـصاله           -5

  .20/9/84 )ره(امام خمینی 
به صورت هفتگـی و دو هفتـه        برگزاری دعای کمیل     -6

با مشارکت هیأت رزمندگان اسالم و هیأت داعیـان کمیـل           
  .نجانز) ع(زنجان در امامزاده سید ابراهیم 
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  .مبارک رمضان ماهدر حسن میالدامام انتشار بروشورویژه -7
ــضور     -8 ــا ح ــایش ب ــوان و نی ــم ج ــزاری مراس برگ

 .االسالم بنی اسدی تحج

 .ی صحیفه سجادیهها برگزاری مراسم شرح دعا -9

 .انتشار نشریه سالم خدا -10

 .شهادت امام صادق عاشورا شب زیارت مراسم برگزاری -11

 .عهد دعای شرح براساس تااعتقاد آموزشی کالسهای برگزاری -12

 .درقم البالغه نهج کاربردی مفاهیم باموضوع سخنرانی برگزاری -13

نوری همـدانی در قـم بـه        ... ا  با حضرت آیت  دیدار    -14
  .مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه

  کانون انتظار) ج
  .  برگزاری مسابقه کتاب خوانی تو می آیی-1
در اعضا با صـرف افطـاری         برگزاری جلسه گردهمایی   -2

  .ماه مبارک رمضان
  . تشکیل کمیته استقبال از دانشجویان جدید الورود-3
  .)الشریف تعالی فرجه... ا عج(  تهیه و توزیع بروشور در مورد امام زمان-4

  .ی کانون انتظارها تهیه و توزیع بروشور و معرفی برنامه
  . برگزاری دو جلسه معرفی کانون در مسجد دانشگاه-5
ون نماز در برگزاری دعای کمیل هر هفته    همگامی با کان   -7

  .در مسجد دانشگاه
خش فـیلم همـراه بـا اهـدای جـوایز            برگزاری برنامه پ   -8

  . با مشارکت کانون نمازمسابقه تو می آیی
  .)مهدویت یهاکتاب مطالعاتیسیر(انتظار اندیشه مسابقه  برگزاری-9

  . برگزاری مسابقه خالصه نویسی نینوا وانتظار-10
  .اری سخنرانی مهدویت در اردوی فرهنگی قم برگز-11
  .ی نهادها نهاد دراجرای برنامه یهابا سایر کانون همکاری-12
  کانون عالمه اقبال الهوری)د

   برگزاری مسابقه کتاب خوانی عرفان و جوان-1
  سخنرانی با موضوع کفر در مبانی عرفانی جلسه  برگزاری-2
   برگزاری شب شعر  همراه با نی نوازی-3
   انتشارنشریه اقبال-4
ون موالنا و غزالی توسط دکتـر        برگزاری سخنرانی پیرام   -5

  دوستبشر
پیرامـون شخـصیت فکـری عالمـه         برگزاری سخنرانی    -6

  پور  توسط دکتر افراسیابییطباطبا
  کانون فرهنگی و اجتماعی با هنر) ه
  انتشار نشریه راه صبح -1
  انتشار نشریه هوروت -2
  هدابرگزاری مراسم  زیارت مزار ش -3
  )شهدا وخانوادۀ ایثارگران(معنوی یها دیداربااسوه برنامه -4
ی تبلیغی و ارشادی با استفاده از بـرد         ها  اجرای برنامه  -5

  بزرگ دانشکده کشاورزی
 ی دانشگاهها تربیتی و نصب در برد احادیثوتکثیر تهیه -6

  نامه افالکیان خاکی انتشار ویژه -7
  فعالیتهای واحد خواهران  نهاد

رفه کانونهـا بـرای دانـشجویان       ا مع های  جلسهبرگزاری   -1
جدید الورود به صورت هفتگی و تهیـه بروشـور عملکـرد            

  کانونها و واحد خواهران
) جمکران-قم(دوروزه فرهنگی–زیارتی یهااردو برگزاری -2
  .نهاد فرهنگی یها برنامه معرفی برایدختر دانشجویان ویژه قزوینو
برگزاری جلسه مشاوره جوان، ازدواج، انتخاب صـحیح        -3

با حضور جناب آقای دکتر کـردی رئـیس مرکـز مـشاوره             
 13/9/84خانواده متعادل  در تاریخ 
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  انفورماتیکانفورماتیک
  انفرماتیــکصــورت گرفتــه در بخــش کارهــای مهمتــرین 
  :عبارتند از

 :افزار شبکه سخت )1

a. شبکه کامپیوتری برای واحدهای زیر کشیده شده است : 

وتر بـه    کامپی 920با قابلیت اتصال    : دانشکده کشاورزی  )1
 .شبکه

 200با قابلیـت اتـصال      : برداری  ساختمان عمران و نقشه    )2
 .کامپیوتر به شبکه

 120بـا قابلیـت اتــصال   : سـاختمان امـور دانــشجویان   )3
 .کامپیوتر به شبکه

 . کامپیوتر به شبکه50با قابلیت اتصال : مرکز رشد )4

 . کامپیوتر به شبکه50با قابلیت اتصال : پژوهشکده  )5

 . کامپیوتر به شبکه30یت اتصال با قابل: کوی اساتید )6

 . کامپیوتر به شبکه25با قابلیت اتصال : کتابخانه مرکزی )7

 . کامپیوتر به شبکه20با قابلیت اتصال : خوابگاه برادران )8

 کـامپیوتر بـه     20با قابلیت اتصال    : 1خوابگاه خواهران    )9
 .شبکه

 کامپیوتر به   20با قابلیت اتصال    : 3خوابگاه خواهران    )10
 .شبکه

 20بــا قابلیــت اتــصال : 2 تربیــت بــدنی ســاختمان )11
 .کامپیوتر به شبکه

 . کامپیوتر به شبکه16با قابلیت اتصال : مهمانسرا )12

 کـامپیوتر بـه   5با قابلیت اتصال   : 6خوابگاه خواهران    )13
 .شبکه

 . کامپیوتر به شبکه1با قابلیت اتصال : استاد سرا )14

 . کامپیوتر به شبکه1با قابلیت اتصال : نگهبانی )15

b. ســرویس انــدازی راه Wireless) در ) ســیم شــبکه بــی
 :دهد دانشگاه که به بخشهای زیر سرویس می

 .کوی اساتید )1

 . برادران خوابگاه )2

 .1خوابگاه خواهران  )3

 .3خوابگاه خواهران  )4

 .6خوابگاه خواهران  )5

 .2ساختمان تربیت بدنی  )6

 .مهمانسرا )7

 .ساختمان عمران )8

 .مرکز رشد و کتابخانه مرکزی )9

c. اندازی سیستم     راهLRE) یـستمی کـه بـا اسـتفاده از         س
در ) سـازد   خطوط تلفن بال استفاده، شبکه کـامپیوتری مـی        

 :دهد دانشگاه که به بخشهای زیر سرویس می

 .استادسرا )1

 .نگهبانی )2

 .انبار مرکزی )3

d.    ی شـبکه بـرای اتـصال کلیـه         هاافزایش تعداد سـوئیچ
 .کامپیوترهای دانشگاه به شبکه اینترنت

e.    عدد   2اضافه کردن Server   به Server   های شبکه برای
Cache Server و Firewall. 

 :افزار شبکه نرم )2

a.    نصب یکFirewall افزاری بر روی سرور مربوطـه         نرم
ه وظایف زیـر را بـرای هـر         که عالوه بر تأمین امنیت شبک     

 :داردکاربر برعهده 

 .کنترل ورود و خروج )1

 .کنترل مدت و زمان مورد استفاده )2

 .کنترل سرعت و پهنای باند )3

b.  سایت   اضافه کردن ir.ac.znu.ftp    برای استفاده کاربران 
 .افزاری دانشگاه از بانک نرم

c.     اضافه کردن سایتir.ac.znu.info     بـرای ارائـه اخبـار 
 .رسانی بخش اطالع

d.  حذفIP ی هاvalid و تبدیل به IP ی هاinvalid. 

 
ی تلفـن دانـشگاه     هـا  از آنجا که خط    :Dialupیس  سرو )3

 را  Dialupدارای نویز بسیاری بود، بر آن شدیم کل سیستم          
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  بـه  ISPز اینرو با یـک    ا . به خارج از دانشگاه انتقال دهیم     
  نت قـرارداد بـسته شـد و امکانـات زیـر در حـال                نام آبی 

 :استفاده است

a.   سـاعت  30 علمی بـه صـورت رایگـان         هیأتاعضای               
 .در ماه

b.  تومان150کارمندان به مدت دلخواه با هزینه ساعتی . 

 
4( Email: ــه ــا ک ــار Email از آنج ــشگاه دارای اعتب  دان

 yahooئی ماننـد    ها Emailباشد و از نظر جهانی        خاصی می 
های علمی مناسب نیست، شورای انفورماتیـک         برای استفاده 

 Email تواننـد از    مصوب کرد که کلیه افراد دانـشگاه مـی        
 .دانشگاه استفاده کنند

5( Website:  

ــاد و راه  ــدازی وبایج ــادگیری  ان ــایش ی ــایت هم س
 الکترونیکی

ــادگیری    ــز ی ــایت مرک ــدازی وب س طراحــی و راه ان
 الکترونیکی دانشگاه

های دانشجویی ارشد نامهآوری و ارائه چکیده پایانجمع 
 سایتو دکترا بر روی وب

ــین  ــهدرج آئ ــشنام ــوانین پژوه ــا و ق ی، آموزشــی و ه
 سایتتحصیالت تکمیلی بر روی وب

 به بعد بـه     1380ارائه کارنامه پژوهشی دانشگاه از سال        
 های آموزشی تفکیک گروه

 المللسایت روابط بینایجاد وب 

سایتهای انجمنهـای علمـی دانـشجویی،       اندازی وب راه 
 جویان و بسیج دانشجوییشانجمن اسالمی دان

 ) گروه جغرافیا(فیر یت نشریه سساوبراه اندازی  

سایت جدید دانشگاه به روش مدیریت      پیاده سازی وب   
روزرســانی  همحتــوا جهــت ســهولت و ســرعت درج و بــ

اطالعات و اخبار مربوط به واحدها و فراهم نمودن امکـان           
ــشجویان جهــت ایجــاد   ــستقیم اســاتید و دان دسترســی م

  اختصاصیهای هصفح

ــشتیبانی وب  ــین پ ــرانس ب ــایت کنف ــی بــ س رق الملل
)ICEE2005  (رسانی روند امور کنفرانسو اطالع 

رسـانی در زمینـه برگـزاری       سایت و اطالع  طراحی وب  
 خارجی وزارت علـوم،     هایباسومین نمایشگاه تخصصی کت   

 تحقیقات و فناوری در دانشگاه زنجان

 
 شورای انفورماتیک بر ایـن شـد کـه          ، کارکنان و دانشجویان از شبکه اینترنت، تصمیم       اساتید به منظور استفاده کلیه      :اینترنت )6

شد مگر با محدود کردن کاربران از نظر سرعت و مـدت            کلیه افراد  در دانشگاه دارای اکانت اینترنت باشند و این کار میسر نمی             
 :دهد نشان می)  کاربر7748( را برای کاربران مختلف هاجدول زیر این محدودیت. و زمان

 
 ربرتعداد کا زمان b/sسرعت  مدت  گروه

 965 نامحدود 24,000  ساعت در روز1 دانشجویان کاردانی

 328 نامحدود 24,000  ساعت در روز1 دانشجویان کارشناسی ناپیوسته

 5699 نامحدود 24,000  ساعت در روز1 دانشجویان کارشناسی

 385 نامحدود 48,000  ساعت در روز4 دانشجویان ارشد

 8 حدودنام 48,000 نامحدود دانشجویان دکتری

 162 نامحدود 72,000 نامحدود  علمیهیأت

 25 نامحدود 24,000  ساعت در ماه60 کارشناسان آموزشی

 14 نامحدود 72,000 نامحدود مسئولین سایت

 148 در ساعات اداری 24,000  ساعت در روز1,5 کارمندان
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 7 نامحدود 24,000  ساعت45ماهی  انجمن

 5 نامحدود 36,000 نامحدود حراست

 2 نامحدود 256,000 نامحدود صندوق رفاهی

 
 
 :کارهای واحدهای دیگر )7

a. از آنجا که سیـستم انتخـاب واحـد آمـوزش           : آموزش

افزار شبکه برای هر چه       افزار و نرم    اینترنتی شد، کلیه سخت   

 . بهتر برگزار شدن این امر مهیا شد

b. مـالی،  -سازی اتوماسیون اداری    در راستای پیاده  : اداری

 با بخش اداری و مالی برای نیل به این هدف       هااریکلیه همک 

 . انجام گرفت

 :رسانی اطالع )8

a.       هر شخصی کـه دارایLaptop      بـوده و روی Laptop 

ــارت  ــد از خــدمات  Wirelessدارای ک ــی توان ــد، م  باش

Wireless   در مناطقی که دید مستقیم آنتن Wireless نصب 

 .شده در نزدیک آنتن موبایل استفاده کند

b.   توانند از طریق اداره رفاهی کارکنان، برای         میکارمندان

 . تومان اقدام کنند150دریافت اینترنت با هزینه ساعتی 

c.        باشـند،    کلیه افراد دانشگاه که دارای اکانت اینترنت می

 Emailرسانی از خدمات     توانند با مراجعه به مرکز اطالع       می

 .دانشگاه هم استفاده کنند

d.     زودی در دانـشگاه  داری باز آنجا که سیستم اتوماسیون ا

شود، در هـر نقطـه از دانـشگاه کـه کـامپیوتری               برقرار می 

موجود باشد که به شبکه اینترنت وصل نباشـد، بـا اطـالع             

دادن به بخش انفورماتیک، در اسرع وقت به شبکه اینترنـت   

 .گردد متصل می

 :نمائیم     در اینجا از کلیه افراد ذیل صمیمانه قدردانی می

ــ - ــای مهن ــیآق ــدیر قبلــی واحــد : دس داریــوش نجف م

 ایشان پشتوانه بسیار قوی برای شبکه       تالشانفورماتیک که   

      داخلی و اینترنت دانـشگاه، بـرای سـالیان متمـادی بـاقی             

 .خواهد ماند

ریاست محترم دانشگاه   : آقای دکتر حسین عسکریان ابیانه     -

در که با پشتیبانی همیشگی از دانشجویان و کارمندان ما را           

 .این امر یاری کردند

ی مـدیریتی   هـا کـه بـا حمایت    : آقای دکتر حسین صارمی    -

 .ایشان راه برای تحقق اهداف بخش انفورماتیک باز شد

معاونت محترم مالی و اداری     : آقای دکتر محسن کالنتری    -

که با پشتیبانی فکری و مالی در بهتر شدن شـبکه دانـشگاه             

 .کمک فراوان نمودند

گشائی از مشکالت مالی      که با گره  : مصلیآقای کیومرث    -

 .شگاه قدم بزرگی برداشتندناین واحد، در راستای اهداف دا

آقـا    آقای دکتر خادمی، دکتر نجفیان، دکتر فرخی، حـاج         -

فتحی، آقای خسرونیا و سایر دوستانی که در این راستا مـا            

  .را یاری کردند
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  اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگراداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
        این اداره کل تحـت نظـر مـستقیم ریاسـت محتـرم             
دانشگاه بـه لحـاظ ضـرورت ارائـه خـدمات شایـسته در              

 مشاوره فرهنگی و فوق برنامه درجهت       ،ی آموزشی ها  زمینه
ارتقای سطح علمی دانشجویان شاهدوایثارگر با بهره مندی        
از امکانات واعتبارات منظور شـده و همکـاری مـدیران و            

بـا اتکـال بـه نیـروی الیـزال الهـی، افتخـار          معظم   اساتید
ی گرانقـدر و صـاحبان اصـلی        هـا   خدمتگزاری به سـرمایه   

  .انقالب را پیدا نموده است
 مـستمر و    هـای ت آنچه در پیش روی دارید حاصل زحم          

ــشکل  ــنل و ت ــدیریت، پرس ــائبه م ــی ش ــشجویی هاب ی دان
آنچه هست در نظرآید،    : به امید آن که     . شاهدوایثارگر است 

  .  شاید مقبول افتدتا
  : فعالیتهای آموزشی 

ــشاور     )1 ــاتید مـ ــورای اسـ ــسه شـ ــشکیل جلـ              تـ
ــشکده ــسانی،  فنــی ومهندســی  هــا دان ــوم ان ــوم، عل ی عل

  مورد   15وکشاورزی 

تشکیل کالسهای آموزشی دروس کامپیوتر در دروس   )2
photoshop-Excel-Word-Internet-Windows  در هرترم

 .نفر100با متوسط 

های درسی بـرای دانـشجویان       یل کالسهای گروه  تشک )3
 . مورد50متقاضی شاهدوایثارگر

پیگیری تقاضـاهای انتقـالی و میهمـانی دانـشجویان           )4
هـای کـشور و      شاهدوایثارگر از دانشگاه زنجان به دانشگاه     

 .مورد10بالعکس 

 ستاد رسیدگی به امور دانـشجویان       های  جلسهتشکیل   )5
 .ورد م8شاهدوایثارگر وکمیته آموزش آن 

 نفـر از اسـاتید      54تنظیم قـرارداد و صـدور احکـام          )6
 .به دانشجویان شاهدای  مشاور جهت ارائه خدمات مشاوره

 2انتخاب و معرفی دانشجویان ممتـاز شـاهدوایثارگر        )7
 .مورد

ــه  )8 ــاب رتب ــا انتخ ــشجویان   ه ــوم دان ــا س ی اول ت
 . مورد12 ها شاهدوایثارگر در سطح دانشکده

 . مورد50ن پیگیری مشکل آموزشی دانشجویا )9

برگزاری کالسهای آمادگی ارشـد بـرای تعـدادی از           )10
 .دانشجویان 

  :اسامی دانشجویان پذیرفته شده در آزمون مقطع کارشناسی ارشد
  رشته ارشد  نام ونام خانوادگی ردیف

   گرایش زلزله–فیزیک   مجید باقری حاجی آبادی  1
  معماری  محمد مغانلو  2
  شهرسازی  علیرضا احمدی  3
  کامپیوتر  سین  شکوهیامیرح  4

  :اسامی دانشجویان ممتاز با سهمیه شاهد به تفکیک دانشکده 
  رشته  دانشکده  نام ونام خانوادگی  ردیف

  ادبیات فارسی  علوم انسانی  حلیمه اهللا ویردی  1
  برق  مهندسی  سید حمیدرضا موسوی  2
  گیاهپزشکی  کشاورزی  معصومه کرمی   3
  اسیزمین شن  علوم  صابر مهرابی مزیدی  4
  



  8585 بهار  بهار --همهمسيزدسيزد شماره  شماره --گي دانشگاه زنجانگي دانشگاه زنجاننشريه خبري فرهننشريه خبري فرهن                                                                                                                    خبریخبری  رویدادرویداد                    
  

 

 

  : به تفکیک دانشکده83-84لیست اسامی دانشجویان  برتر شاهدوایثارگر نیمسال اول  و دوم 
ف
ردی

  

  دانشکده  رتبه  رشته  نام ونام خانوادگی

ف
  دانشکده  رتبه  رشته  نام نام خانوادگیردی

  فاطمه عباسی پور  1
زبان و ادبیات 

  فارسی
  رزیکشاو  اول  باغبانی  افسر میرسراجی  7  علوم انسانی  اول

  "  دوم  زراعت  زینب بیات  8  "  دوم  روانشناسی  نیمتاج مسلمی  2
  "  سوم  ترویج  سمیه رحیمی  9  "  سوم  الهیات  علی سواری  3
  مهندسی  اول  کامپیوتر  شاهرخ فالح تربه بر  10  علوم  اول  ارشد فیزیک  جعفر علی اصغری  4
  "  دوم  مکانیک  علی اسماعیل نژاد  11  "  دوم  فیزیک  سیده معصومه موسوی  5
  "  سوم  مکانیک  محمدی سجادعلی  12  "  سوم  زیست شناسی  اکرم جعفری  6

  
  :فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه 

 .  با حضور خواهران و برادران شاهدوایثارگر84 بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در اردیبهشت  .1

 . خرید و توزیع بن کتاب  در بین دانشجویان  .2

 ). شماره2(رآنی ایثار انتشار ویژه نامه ق .3

 . بار2 بار و منطقه تهم 4 برگزاری اردوهای کوهنوردی، توسط تیم کوهنوردی خواهران و برادران در منطقه طارم  .4

 .از طارم تا ماسوله) ره( راهنوردی تیم کوهنوردی دانشجویان شاهدوایثارگر به مناسبت رحلت امام خمینی  .5

 . اساتید مشاور و دانشجویان شاهدوایثارگر،گاه و بنیاد شهید برگزاری چهارمین گردهمایی مدیران دانش .6

 . نفر 15 اهداء جوایز به نفرات برتر علمی به تعداد  .7

 . نفر 10 اعطاء هدایای جشن ازدواج دانشجویی به تعداد  .8

 . برگزاری یک دوره کالس شنا در استخر کارگران .9

 . تیم فوتسال   آغاز تمرینهای .10

 . نفر 21ه دانشجویان به تعداد  پرداخت وام قرض الحسنه ب .11

 . تأمین نیازمندیهای دفتر انجمن علمی دانشجویان شاهدوایثارگر  .12

 .ی دانشجویی فوتسال وکوهنوردی ها خرید وسایل و امکانات ورزشی تیم .13

 . همکاری با بسیج دانشجویی در اعزام کاروان راهیان نور .14

 . نفر 30 روز به استعداد7 برگزاری اردوی زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس  به مدت  .15

 .استاد مطهری » انسان و سرنوشت «  برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب  .16

 . نفر 150 تهیه و توزیع نوشت افزار به تعداد  .17

 . نفر150 ارائه سهمیه کپی رایگان به تعداد  .18

   نفر3معرفی دانشجویان برای دریافت وام از بانک تجارت شعبه دانشگاه به تعداد   ..1919
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  ستستحراحرا
 نظام در محیطهـای     چشمهای عنوان  بهها   حراست دانشگاه      

 ایجاد امنیت و آرامـش       نقش و وظیفه خطیر    ،علمی و فرهنگی  
در جهت گسترش بستری آرام و مطمئن برای رشد فعالیّتهـای           

 اساتید و دانـشجویان ایـن نخبگـان ملّـت           ،علمی و فرهنگی  
ای دستیابی بـه    وظیفه ای که بر   . سربلند ایران اسالمی را دارند    

آن راهی نیست مگر طی طریق بـا اصـل قـرار دادن تفکـر و                
ی هـا   بدیهی اسـت بـرای دسـتیابی بـه مجموعـه          . قانونگرایی

قانونمند وفعّال و مؤثر در محیطهای دانشگاهی که نقش حفظ          
 تنهـا راه    ،امنیّت و حراست از ارزشها را به عهده دارند قطعـاً          

ی عمـل و    هـا    و شـیوه   پیمودن مسیر آشنائی دقیق به وظـایف      
استفاده درسـت و هماهنـگ از تمـامی امکانـات مطـابق بـا               
طراحیهای کالن است و جز با این مهم نخواهیم توانـست بـه             

در همین راستا این مجموعه نیـز        .مقصود خویش نائل گردیم   
مان رشد  سعی نموده با نگرش پیشبرد اهداف عالیه نظام که ه         

 و بالنـدگی  یینی و پویـای  علمی و د   و تعالی عالمانه و توسعه    
مجموعه می باشد به وظیفه خطیـر و حـساس خـود بـا دور               

  ه و سـلیق   ع نگری و بدون دخالت دادن احساس      اندیشی و واق  
دور از هرگونه تعصب و گرایش عمل نماید و خط سـیر             هو ب 

خود را در دانشگاه معنا ببخشد مجموعه حاضر شامل عملکرد     
  . مفید واقع گرددواحدهای حراست می باشد امید است

ی خود را بر پایه حفاظت از حریم    هااین واحد فعالیّت   :پرسنلی  
و کیان نظام مقدّس جمهوری اسـالمی و حفاظـت از پرسـنل         
دانشگاهی و محیط تحت پوشش بنیان گذاشته و برای رسیدن          
به این هدف همواره سعی نموده با کسب اخبار و اطالعات و            

 راهنمـای   ،مجموعه مدیریتی پرورش آنها مشاوری امین برای      
کلیه دانـشگاهیان باشـد در همـین       و  مشفقی برای دانشجویان    

  :راستا از طرق زیر عمل نموده است
  . اطالع رسانی-
  .ی آموزشیها  برنامه-
  . ارائه مشاوره پیرامون انتصابات افراد به پستهای مختلف-
  . بهره گیری از ارتباطات در جهت ایجاد تفاهم عمومی-
  . قضائی از دانشجویان و پرسنل و ارائه مشاوره حمایت-
  . پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیّتی و بحرانها-

 ارجاع تخلفات عمده و شکایات پرسنل و دانـشجویان بـه            -
  مبادی ذیربط

  . پاسخگویی به استعالمات-
 جذب و تهیّه امکانات و لوازم مورد نیـاز کـاری و تجهیـز               -

  .سمعی و بصری
  . برگزار شده در دانشگاهمراسمهایت بر  نظار-
  . نظارت برتشکّلهای دانشجویی-
  . نظارت بر نشریات دانشجویی-

 مـستقل  صورت به زیر نظر مدیریت حراست  ،این واحد  :اسناد
در کنار سایر واحدهای حراست با  حفظ و حراست از اسناد            

  . طبقه بندی شده در سطح دانشگاه مشغول فعالیت می باشند
 فعالیت می نماید که در مورد       احد با دو عنوان کلی ذیل     ن و ای

  :گردد  هر یک توضیح مفید ومختصر ارائه می
هـا و      تایپ و ارسال کلیه مکاتبه     ، پیگیری ،ثبت:  دبیرخانه   -1

  . محرمانه حراست و ریاست دانشگاهگزارشهای
پـشتیبانی دیگـر واحـدهای حراسـت        :  اطالعات و آمـار      -2

  .ت دانشگاهیاندرخصوص آمار و اطالعا
  :  دبیرخانه-1

درحـال  : امور محرمانه حراسـت و ریاسـت دانـشگاه          ) الف
.. . و هـا    و اطالعیـه   هـا    تایپ و ارسال کلیه مکاتبه     ،حاضر ثبت 

 کـامپیوتری و    صورت  به انتظامات و ریاست دانشگاه      ،حراست
  ی دارای طبقه بنـدی بـا رعایـت مـوارد امنیتـی      ها ارسال نامه 

ذکر اسـت    هالزم ب . صورت می گیرد  ) ر الک و مه   صورت  به( 
محرمانه ریاست دانشگاه  دبیرخانه مستقلی       که امور  یآنجایاز  

نداشته، لذا فعالً کلیه امورمحرمانه ایشان از طریـق دبیرخانـه           
  .حراست انجام می شود

  بایگانی) ب 
عمده ترین فعالیت دبیرخانه این بخش می باشد        : استعالم) پ  

  .و اطالعاتی می گرددکه شامل موارد انسانی 
  :  اطالعات و آمار -2

  :تشکیل پرونده ) الف 
در این بخش پـس از      : تشکیل پرونده پرسنلی دستی      ) 1الف  

 از   افـراد  )اعضای هیات علمـی و کارکنـان        ( جذب پرسنل   
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طریق دعوت نامه رسمی به حراست دعوت شده و بـا ارائـه             
ناسنامه   کپی ش  ، فتوکپی شناسنامه  ،عکس( مدارک درخواستی   

 مـنظم  صورت بهشده و مدارک تشکیل پرونده  ) و تکمیل فرم    
  . گردد یی درج و بایگانی میها و متمرکز در پوشه

در این قسمت بعد : تشکیل پرونده پرسنلی رایانه ای     ) 2الف  
از طی شدن مرحله تشکیل پرونده دستی با ورود به نرم افزار            

شده در فرم درایـن     پرسنلی در کامپیوتر کلیه اطالعات نوشته       
کار باال بردن کیفیت     گردد که هدف از این     نرم افزار تغذیه می   

و کنترل بهتر گـردش کـار و سـهولت دسترسـی سـریع بـه                
اطالعات تکمیلی پرسنل دانشگاه  و همچنین گرفتن آمارهـای        
مختلف پرسنلی مورد نیـاز در پـشتیبانی از سـایر واحـدهای             

  .حراست می باشد
  ه دانشجوییتشکیل پروند) 3الف
در این قسمت با ارسال نامه ای بـه         : تهیه آلبوم مدیران    ) ب    

ــشگاه و اخــذ یــک قطعــه عکــس و اطالعــات   مــدیران دان
 به هر یک از مدیران با       ،درخواستی اولیه که در نامه ذکر شده      

درآوردن کارت کامپیوتری که از قبـل طراحـی شـده اقـدام             
 بهتـر مـدیران      هدف از این عمل شناسایی هر چه       کهگردد   می

  .باشد هنگام ضرورت می هایشان ب دسترسی به دانشگاه وسهولت
این بند نیـز سـومین      : آمار و اطالعات مختلف دانشگاه      ) پ    

بخش اطالعات و آمار می باشد که درصورت نیاز واحـدهای           
.. . کارکنـان و   ،حراست به آمار پرسنل دانشگاه اعم از اسـاتید        

  .گردد دام میجهت رفع نیاز از نظر آماری اق
  حفاظت فیزیکی

انتظامات دانشگاه  زیر نظر اداره حراست دانشگاه زنجـان بـا            
  .توجه به شرح وظایف مشغول فعالیّت می باشند

مرکز علم و دانش    با عنایت به اینکه شرایط دانشگاه به عنوان         
 شرح وظـایف    ،ی دیگر می باشد   ها و سازمان  ها  متمایز از اداره  

 به همین ،به طور ویژه تعریف شده است  انتظامات دانشگاه نیز    
دلیل به عمده ترین وظایف و نحوه عملکرد انتظامـات اشـاره             

  :می شود
  . حفاظت از اماکن، تأسیسات و اموال دانشگاه-1
  . کنترل نظم در محیط دانشگاه-2
 هـا،    کنترل ورود و خروج افـراد بـه دانـشگاه، دانـشکده            -3

  ....ی برادران وها خوابگاه

حفاظتی محیط و ایجاد     ضریب  باالبردن جهت ساعته24 گشت -4
  .گیرد توسط سرنگهبانان انتظامات انجام می که الزم یهاهماهنگی

 عمـومی موجـود در سیـستم         گزارش مسائل و مشکلهای    -5
  .مسئولین مافوق به دانشگاه محیط طورکلی دانشجویی و به-اداری

 آتـش سـوزی و ارائـه        ، پیگیری حوادثی از قبیل سـرقت      -6
  .ی ویژه جهت پیشگیری موارد فوق الذکرهارحط
العاده   حفاظت و ایجاد نظم در اجرای برنامه رسمی و فوق          -7

 پرسـش و    یهـا   جلـسه ،  ها سخنرانی ،ها، همایش هامانند کنفرانس 
  .ی ورزشی و غیرهها  برنامه،ای ومنطقه سراسری یهاآزمون،پاسخ

  . راهنمایی میهمانان وارباب رجوع و هماهنگی الزم-8
ی ویـژه جهـت   هـا  و کارتها  پیگیری صدور وطراحی برگه    -9

وسائط نقلیـه ویـژه دانـشجویان، تـردد بـه           : ایجاد نظم مانند    
 بـرگ مالقـات میهمـان، ورود        ،هادانشکده بعد از پایان کالس    
  ..... اموال شخصی به دانشگاه و

 و به طور کلی نظارت بر اجـرای وظـایف بـه عملکـرد               -10
ی هـا ی الزم و ارائـه طرح     هاموزشـ پرسنل انتظامات و ارائـه آ     

  .حفاظتی مورد نیاز
  

  صدور کارت
  :ی واحد صدور کارت دانشگاه ها فعالیّت

 تهیّه عکس و صدور کارت شناسایی برای اعـضاء هیـأت            -1
  .علمی و کارکنان

  حضوری  نیمه و شبانه، روزانه صدور کارت دانشجویان-2
   صدور کارت تردد خودرو برای دانشجویان-3
ویــژه  ( هــا کــارت تــردد دانــشجو در دانــشکده صــدور -4

  )دانشجویان ارشد و دکتری 
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  دفتر نظارت و ارزیابیدفتر نظارت و ارزیابی
  

   84خالصه عملکرد دفتر نظارت و ارزیابی در سال 
  )در دو ترم تحصیلی (

در ) به شـرح جـدول      (  درس 834 برگ از    20135 دانشگاه از طریق دانشجویان به تعداد        اساتیدنظر خواهی از نحوه تدریس      -1
 پس از آنالیز و استخراج نتایج طی گزارشی به ریاست محتـرم دانـشگاه و معاونـت محتـرم                    ها   انجام گرفته و داده    84طول سال   

 اسـاتید  کارنامه ترمی ارزشیابی برای تک تـک         عنوان  به تفکیک شده و همچنین        صورت  به ها  آموزشی و روسای محترم دانشکده    
  . ال گردیدجهت اطالع و بهره برداری الزم ارس

  
  تعداد گروه با ارشد  اساتیدتعداد   تعداد دروس  تعداد دانشجویان  نیمسال تحصیلی

  36  247  331  10959  83نیمسال دوم 
  37  280  454  9176  84نیمسال اول 
  73  527  834  20135  جمع

  
 از طریـق دانـش      اسـاتید  نظر خواهی از نحوه تـدریس        -2

 هر گروه انجـام     داساتیآموختگان با فرمت جدید به تفکیک       
 ،  نتایج آن به ریاست محترم دانشگاه       ها،  و پس از آنالیز داده    

   .ارسال گردیدها معاونت محترم آموزشی و روسای دانشکده
 هـا   نظر خواهی از نحوه عملکرد روسای محترم دانشکده       -3

از طریق مدیران گروههای آموزشی و معاونین هر دانشکده         
 انجـام   هایه از دیگر اقدام    به ریاست دانشگا   و ارسال نتایج  

  .شده است
 بـه کمیتـه     اساتید تدریس   هایهمکاری در ارسال امتیاز   -4

  ... ترفیع و، جهت ارتقاءها جذب دانشکده
 بررسی نحوه برگزاری کالسهای دانشگاه در شروع تـرم      -5

و ارائه گزارشهای آن به ریاست محترم دانشگاه و معاونـت           
  .محترم آموزشی

ــر نحــوه ب-6 ــرم   نظــارت ب ــان ت ــات پای ــزاری امتحان رگ
  .دانشجویان

 شورای نظـارت و ارزیـابی و اتخـاذ    های جلسه تشکیل   -7
  تصمیم در خصوص موارد جاری 

 دانشگاه به درخواست    1383 و   1382 تهیه عملکرد سال     -8
هیات نظارت و ارزیابی شورای عالی انقـالب فرهنگـی  و            

  .ارسال آن از طریق شبکه اینترنت
 فوق العاده نظارت و ارزیابی جهـت        ایه  جلسه تشکیل   -9

   .بهبود انجام امور جاری و آموزشی دانشگاه
    . و دبیرخانه دفتر نظارت و ارزیابیها ساماندهی پرونده-10
                نظـــر خـــواهی از دانـــشجویان در مـــورد انجـــام-11

                 واحــد اینترنتــی بــه درخواســت معاونــت     انتخــاب
 آموزشی دانشگاه
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  دفتر خیریه موعوددفتر خیریه موعود
با نام و یاد خداوند قادر و توانا و حکـیم و دانـا بـه                       

دنبال تماسهایی که با تعدادی از دانشجویان ادوار گذشته و          
م متوجه شدیم که لزوم ایجاد دفتـری بـرای امـر      یخیر داشت 

 به دنبـال    ،شود  مساعدت به دانشجویان نیازمند احساس می     
ای از همکـاران و ریاسـت         عـده این احساس و تماس بـا       

 آقای دکتر عسکریان مذاکراتی انجام گرفت        محترم دانشگاه 
که خوشبختانه مشارالیه نیز مشوق این برنامه شده و با قرار           

ا در ایجاد دفتر معمـول       مساعدتهای ممکن ر   ،دادن امکانات 
 از آنجایی کـه قـصد و نیـت صـرفاً کمـک و               فرمودند که 

ـ       د شـرایط کـار روزبـه روز      مساعدت بود به لطـف خداون
گردیـد از جملـه اینکـه         پیشرفت نموده و مایه دلگرمی می     

تمامی همکاران دانشگاهی درهر منصب به درخواست ما و         
نیز آشنایی با خیرین و بزرگان سطح شهر و نیـز خـارج از              
محیط شهر باعث آن گردید که منابع مالی مناسبی برای این           

ه بنـده صـرفاً بـا توکـل بـه        واقعاً از آنجا ک   . امر مهیا گردد  
نیز مهیا شـد ایـن      خداوند این کار را شروع کردم امکانات        

از آن جملـه    . باشـد   لطف خداوند چیزی دیگر نمی    امر جز   
نـژاد و      آقای دکتر مصلی    تماس و مساعدت با بنیاد فرهنگی     

تماس مستقیم با شخصیت برجسته و تحصیل کرده و یکـی           
ـ زنجان  های افتخار شهر      از مایه  اب آقـای حـاج حـسن       جن

نجفی که پس از آشنایی با ایشان و تشریح اهـداف خیریـه             
تقبل ساخت و پرداخـت تقریبـاً نیمـی از هزینـه احـداث              

 جا دارد از     که  نفره برای دختران را نمودند     300خوابگاهی  
 ایشان استدعای ایایشان سپاسگزاری نموده و از خداوند بر     

نـژاد     دکتر مـصلی    بنیاد فرهنگی  83در سال   . یمئسالمت نما 
مبلغ دو میلیون تومان به حساب خیریه واریـز نمودنـد کـه             

زاده،    دفتر آقای رفیع   انهمکارو  این مبلغ توسط دانشجویان     
ند لکی و خانم باقرپور بین دانشجویان نیازم      اجلیلی، خانم م  

 عالوه بر این دفتر بـا شناسـایی دانـشجویان           .تقسیم گردید 

مدت  ه هزارتومان ب  30 تا   10بین  نیازمند ماهیانه پرداختهایی    
ماه پرداخت نمود و از محل کمـک و مـساعدتی کـه               شش

التحصیل و به صورت ناشناس مبلغ        یکی از دانشجویان فارغ   
 میلیون ریال به حساب شخصی اینجانـب ارسـال نمـود            6

موفق به ادامه کمکها شده و حتی در مـواردی تعـدادی از             
ل دانشجویان در اختیار     مورد نیاز برای ادامه تحصی     کتابهای

مبلغـی  آقای دکتر شـکاری     در این میان    . آنان قرارداده شد  
برابر با چهارمیلیون ریال بـه حـساب جـاری دفتـر واریـز              
فرمودند که جا دارد از ایشان سپاسگزار بوده و از خداونـد            

کـه بـه قـول       هنگامیه   ب .شان کسب رحمت نماییم    ای ایبر
انـی  دامـان عزیز  معروف حساب خالی شده است دست به        

اند که از جمله عبارتنـد        نداختهایم که روی مارا زمین نی       زده
 مهندس -آقا رجب مقدم  آقایان حاج -خانم دکتر حاتمی   :از

ــساری ــورایران  -کوه ــرکت خ ــدایتی از ش ــدس ه   مهن
 -علی کالنتری    حاج - مهندس علیرضا مقدم   -) درهشتگرد(

 -جفـی آقا ن    حاج -آقای تقی مقدم شرکت ایران اگزوز       حاج
  باید نام    ...آقای یداله جعفری و حاج تقی منصوری و         حاج
ای از عزیزان با وجود       نکته قابل ذکر این است که عده       .برد

داشتن حساب جاری خیریه، مبالغ اهـدایی را بـه حـساب            
باشند کـه     شخصی اینجانب واریز و بر این امر نیز مصرّ می         

لطف این  نظر  . ی نمایم جا دارد از حسن نظرشان سپاسگزار     
عزیزان چونان درّ شاهواری است برای حقیر کـه امیـدوارم           

جـا دارد کـه از      در خاتمـه    . الیق این همـه اعتمـاد باشـم       
زنجـان بـویژه    ) ع(مسئولین محترم خیریه مهـدی موعـود        

آقـای مقیمـی و دیگـر         آقا نایبی، حاج    آقا افضلی، حاج    حاج
و عزیزانی که در بدو شروع کار از حمایت مالی و معنـوی             

 یفرمودنـد سپاسـگزار   منـد     بهـره نیز نظرات ارشادی ما را      
نماییم و امیدوار به استمرار هدایتهای معنوی و مـادی ایـن              

  باشیم  و دیگر عزیزان امور خیر نخیری
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  انجمن ورزش کارکنان دانشگاه انجمن ورزش کارکنان دانشگاه 
  

گزارش مختصری از فعالیتهای انجام شده توسـط شـورای          
  :زنجانمرکزی انجمن ورزش کارکنان دانشگاه 

 با برگزاری مجمـع عمـومی توسـط         8/4/84در تاریخ    -
امور اداری و شورای مرکزی انجمن ورزش کارکنان قبلـی          

اعضای شورای مرکزی انجمن ورزشـی کارکنـان        به عنوان   
  :انتخاب شدند که عبارتند از

 ، علـی سـالمی    جمال خـسرونیا،   ،آقایان فرهاد مکملی   -
 محمود دائم  و لو رمضان آدینه

ای مرکزی انجمن ورزش کارکنان در اعضاء شور -
 آقایان محمود دائم را 21/4/84اولین جلسه خود در مورخ 

 ، رئیس شورای مرکزی انجمن ورزش کارکنانعنوان به
 دبیر شورای مرکزی انجمن عنوان بهجمال خسرونیا را 

 مسئول روابط عنوان به فرهاد مکملی را ،ورزش کارکنان
 رمضان ،کارکنانعمومی شورای مرکزی انجمن ورزش 

 شورای مرکزی انجمن  مسئول تدارکاتعنوان بهلو را  آدینه
 مسئولی فنی عنوان بهلی سالمی را ع. ورزش کارکنان

شورای مرکزی انجمن ورزش تعیین و کار خود را شروع 
 شورای مرکزی انجمن  و گزارشهایهااهم فعالیت. کردند

 تا مورخ 21/4/83ورزش کارکنان دانشگاه از مورخ 
 ذیل جهت شرح به ماه 5سال و  مدت یک ه ب23/11/84

استحضار ورزش دوستان و ورزشکاران و تشویق کنندگان 
 .رساند و همکاران عزیز می

 تمرینات شورای مرکزی ،به دنبال برنامه تعیین شده -1
 روز در هفته در سالن شماره 2مدت  ،انجمن ورزش قبلی

 نفر در 10اد  نفر در رشته فوتسال و با تعد25 با تعداد 1
 که با تشویق و حمایت  وکردند رشته بدمینتون تمرین می

 الی 30شورای مرکزی این تعداد در رشته فوتسال به 
                 نفر، بدمینتون به همان تعداد و رشته والیبال که40

 نفر با توجه به محدودیت 12قبالٌ تمرین نداشت با تعداد 

در هفته شروع و افزایش  روز 2برنامه سالن ورزش یعنی 
 .یافت

با تماس و پیگیری شورا از ریاست محترم دانشگاه  -2
 ورزشکاران جهت حضور در سالن ورزش ایشان در جمع

 و کمبودهای آنها گوش فرا دادند حاضر شدند و به مشکلها
های  و حمایت و موافقت خود را درخصوص اجرای برنامه

 ریال 000/000/5   در این رابطه مبلغ.نمودندورزشی اعالم 
 ریافت که دبرای خرید وسایل ورزشی و لباس اختصاص 

 شروع شد و این امر موجب گردید هاواقع استارت حمایت
کارکنان دلگرم و هر روز به تعداد ورزشکاران افزوده که 
 بعد از آن با پیگیری و حمایت مدیر محترم امور .دوش

ریاست فرهنگی مقدار لوازم ورزشی ورزشکاران از طریق 
محترم دانشگاه خریداری و مجدداٌ در اختیار ورزشکاران 

دلیل کمبود و عدم اختصاص اعتبار ه ب. قرار گرفت
 معاونت محترم دانشجوئی و ،اختصاصی برای ورزش

 و فرهنگی نیز به یاری و کمک این ورزشکاران شتافتند
در این راستا .  را تأمین و رفع کردندبخشی از مشکل آنها

 ترم پژوهشی نیز حمایتهای الزم را انجام دادندمعاونت مح
کمکها به امر ورزش بیشتر شد و به این ترتیب  در واقع که
 ماهه و چهار ساله توسط 6دنبال آن با تدوین برنامه ه ب

شورای مرکزی انجمن ورزش کارکنان به معاونت محترم 
را و آموزش  به نام شو84اداری مالی، اعتبار الزم در سال 

که بدینوسیله از همه آنها تشکر ن اختصاص یافت کارکنا
 .گردد می

در تعقیب این کمکها و افزایش جمعیت ورزشکاران  -3
به سراغ مدیر محترم تربیت بدنی رسیدیم و از ایشان هم 
کمک طلبیدیم و ایشان با نظر مساعدی که به امر ورزش 

 روز در هفته برای 5قائل هستند محبت کردند با اختصاص 
 روز در هفته برای خواهران سالن اختصاص 2و برادران 

دادند و این امر موجب شد تعداد ورزشکاران هر روز 
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 20 نفر به 12که ورزشکاران والیبال از  یطور بهزیادتر شود 
نفر افزایش یافت و در نتیجه روزهای یکشنبه و سه شنبه به 

و  فوتسال و بدمینتون، روزهای شنبه و چهارشنبه به والیبال
 غیرمستقیم در اختیار والیبال طور بههای دوشنبه هم روز

آقای دکتر ای با حضور  و بعد از آن جلسه. قرار گرفت
، جناب آقای دکتر آزاد، جناب آقای رحمانی و کالنتری

اعضای شورای مرکزی انجمن ورزش کارکنان در اتاق 
 مقرر شد تمرینات ومعاونت محترم اداری و مالی برگزار 

 در روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه هر آمادگی جسمانی
  . برگزار شود1هفته در سالن ورزش شماره 

آمادگی جسمانی به مربیگری جناب آقای دکتر آزاد با  -4
همکاران آغاز و .. .گیری و آزمایش چربی خون، قند و خون

 نفر در هر 100 الی 80میانگین شرکت کنندگان حدود 
 .جلسه رسید

 جلسه 5 جلسه رسمی، 36در این مدت شورا تعداد  -5
با ریاست محترم دانشگاه و معاونت (با مسئولین دانشگاه 

 جلسه با مسئولین اداره 3 جلسه غیر رسمی، و 10، )محترم 

کل تربیت بدنی استان و مسئول ورزشها و هیأت والیبال 
 .همگانی داشته است

با توجه به آمار اخذ شده از ورزشکاران در سالن  -6
اند   شرکت کرده در هفته در تمرین نفر400 حدود ورزش

که در صورت افزایش برنامه سالن این تعداد نیز افزایش 
 .خواهد یافت

های شورای مرکزی انجمن  یکی دیگر از برنامه -7
 با .باشد  میاین شورا کار فرهنگی ، کارکنانیورزش

جشن ترک قرار شد تا مذاکراتی که با همکاران داشتیم 
ه شود که این کار صورت سیگار در سالن ورزش گذاشت

شد تعداد قابل توجهی از در نتیجه موجب و گرفت 
 .همکاران سیگار را ترک کنند

ی بیشتر درخصوص ورزش هاجهت ارتباط و هماهنگی -8
 و بانوان با درخواست شورا آقای دکتر فوالدوند از اساتید
طانی از سوی بانوان به این سیالشبنم  و خانم اساتیدسوی 

ای از کلیه  مقرر شد نمایندهد و همچنین شورا معرفی شدن
های مربوطه از طریق ایشان  واحدها انتخاب شود تا اطالعیه

 .به اطالع همکاران برسد

 
  
 
 :باشد  ذیل میشرح به ماه گذشته  6سال و   برگزار شده توسط این شورا در یکهای همسابق -9

  خواهران  برادران  83در سال 
  های استان ادارهبین ) ضاندر جام رم(مسابقه فوتسال : الف
  بین جهاد کشاورزی و پگاه زنجان) دوستانه(مسابقه والیبال : ب

  بین همکاران) درون دانشگاهی(ج مسابقه فوتسال 
  بین همکاران) درون دانشگاهی(مسابقه والیبال : د
  بین همکاران) درون دانشگاهی(مسابقه بدمینتون : و
  ارانبین همک) درون دانشگاهی(مسابقه دو : ز
  بین همکاران) درون دانشگاهی(مسابقه شطرنج : ح
  بین همکاران) درون دانشگاهی(مسابقه پرتاپ توپ : ط

   مورد1
   مورد4

   تیم7
   تیم5
   نفر10
   نفر20
   نفر10
   نفر30

__  
__  
__  

   تیم5
__  

   نفر12
__  

   نفر20

 
  خواهران  برادران  84در سال 

  های استان ادارهبین ) جام رمضان(مسابقه فوتسال : الف
   آموزش و پروشهای بین اداره) جام رمضان(بقه والیبال مسا: ب
   آموزش و پروشهای ادارهبین ) جام رمضان(روی میز  مسابقه تنیس: ج

   مورد1
   مورد4
   نفره3

__  
__  
__  

   تیم6
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  بین همکاران) درون دانشگاهی(مسابقه فوتسال : د
  بین همکاران) درون دانشگاهی(مسابقه والیبال : هـ
  بین همکاران) درون دانشگاهی(مسابقه بدمینتون : و
  بین همکاران) درون دانشگاهی(مسابقه تنیس روی میز : ز
  بین همکاران) درون دانشگاهی(مسابقه پرتاپ توپ : ح
  بین همکاران ) درون دانشگاهی(مسابقه فوتبال دستی : ط

   تیم6
   تیم5
   نفر10
   نفر10
   نفر20
   نفره20

__  
   نفر16

__  
  فر ن15

__  

 83دهه فجـر انقـالب اسـالمی در سـال           ... در ایام ا   -10
و مراسم افتتاحیه با حضور مسئولین محترم دانشگاه برگزار         

 سـاله   10 طناب بازان دختـر      در این مراسم اسکیت بازان و     
 . نفر شرکت داشتند10کشی به تعداد   مسابقه طنابدر

 84دهه فجـر انقـالب اسـالمی در سـال           ... در ایام ا   -11
 حیه این مراسم با حضور مـسئولین محتـرم دانـشگاه و           افتتا

 استان با شکوهتر از سال قبل در این جلـسه از            کاران  رزمی
ــین ــدون ) و داور ســال(المللــی  داور ب ــای فری ــاب آق جن

 .اصفهانیان تجلیل و لوح یاد بود به ایشان اهدا گردید

بـین   23/11/84آخرین مسابقه برگزار شده تا تـاریخ         -12
که مابین تیم والیبـال دانـشگاه و تـیم والیبـال        بوده   ها  اداره

شرکت مخابرات توسط اداره تربیت بدنی در سالن شـماره          
 تـیم والیبـال     در این مـسابقه   .  دانشگاه زنجان برگزار شد    1

 بر صفر شکست دهد و بـه        3توانست تیم مقابل را با امتیاز       
مسابقات کشوری راه یابد کـه ایـن پیـروزی را بـه کلیـه               

 .گوییم و همکاران دانشگاه تبریک میورزشکاران 

تـوان گفـت همکـاری         آمارهای فوق مـی    با توجه به   -13
سازی جسم و  عالوه بر سالمدر ورزش مسئولین و همکاران 

روح موجب شده است اقدام متقابل بـین همکـاران بیـشتر            
شده و همچنین شاداب تر در سرکارهایشان حاضر و تـأثیر           

 . یدوجود آ هوری کار ب زیادی در بهره
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  وزیر علوم، تحقیقات و فنĤوری در دانشگاه زنجانحضور 
  نژاد و هیأت محترم دولت به استان زنجان در حاشیه سفر رییس محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی

در . ان حـضور یافتنـد    زنجزاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فنĤوری در دانشگاه         محمد مهدی    آقای دکتر    1385ماه سال          روز جمعه هشتم اردیبهشت   
 .چند برنامه تدارک دیده شده شـرکت نمودنـد  و آقای دکتر زاهدی در    وزارت علوم   و فنĤوری   کبگانیان معاونت پژوهشی    منصور   آقای دکتر    این سفر 

گاه زنجـان و دیگـر      در این جلسه پس از سخنان دکتر عسکریان رییس دانـش          .  در آن شرکت نمود جلسه شورای دانشگاه بود        ریز که و  ای  اولین برنامه 
که پس از قبـول مـسئولیت وزارت   را هایی  ای از برنامه اعضای شورا، وزیر علوم طی سخنانی ضمن راهنمایی و پاسخ به سؤاالت مطرح شده خالصه           

  .رسانی به مردم شد خدمتهرچه بهتر جهت بهبود همفکری خواستار  و از همه دانشگاهیان ارایه نمودگرفته انجام علوم 
 میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم که       220 گفت که، وقتی من مسئولیت را به عهده گرفتم           84ها در سال       درخصوص کسری بودجه دانشگاه         وی

. تر دریافـت کنـیم      بودجه اضافه با تالش و کوشش همکاران و رایزنیهایی که انجام دادیم موفق شدیم که عالوه بر گرفتن کسری بودجه، مقداری نیز                     
های جامع داریم، مقام و مرتبه ریـیس دانـشگاه از همـه               ها گفت که در استانهایی که ما دانشگاه          و مقام رؤسای دانشگاه    اهدی درخصوص شأن  دکتر ز 

وی سپس گفـت کـه مـن از اینکـه     . رساند آموزی و پرورش نیروهای کارآمد را می     مقامات استان باالتر است و این عالوه بر مقام علمی، اهمیت علم           
شدم و این را در       کنند، ناراحت می    ریزی رفت و آمد می      ها برای گرفتن بودجه و اعتبار مورد نیاز در سازمان مدیریت و برنامه              دم رؤسای دانشگاه  دی  می

ت وزیران  دیدم، برای همین ما امسال بودجه خود را براساس سرانه دانشجو به دولت و مجلس پیشنهاد دادیم، که من از همین جا از هیأ                         شأن آنها نمی  
ولی باتوجه به کمبـود بودجـه عمرانـی بـه     . کنم و نمایندگان محترم مجلس به خاطر تصویب بودجه جاری، فرهنگی و پژوهشی تشکر و قدردانی می           

  .هزار میلیارد تومان، امیدوارم تمهیداتی نیز جهت جبران آن انجام پذیرد3مقدار 
 فرهنگی ما امسال خیلی خوب شده است و امیدوارم انجمنهای علمی و فرهنگی فعال شده و                      وزیر علوم در ادامه صحبتهای خود گفت که بودجه        

دکتـر  . صورت کامالً علمی تجزیه و تحلیـل کننـد     هتشکلهای سیاسی نیز با استفاده از نظرات محققان و صاحبنظران سیاسی بتوانند مسایل سیاسی را ب               
 های   مقاله ،در زمینه علوم انسانی درخصوص ارتقای علمی       اعضای هیأت علمی ما بخصوص       که، یکی از مشکالت   زاهدی در ادامه سخنان خود گفت       

 علمی و پژوهشی داخلی حمایت خواهیم      های  همچنین ما از مجله   . شدارایه   جهان اسالم    ISI های   پیشنهاد مقاله  زمینهکه در این     بود   ISIالمللی و     بین
دکتر زاهدی در ادامه سخنان خود افزود       . خواهیم کرد  پژوهشی را حمایت     های  هکمی و کیفی مقال   کرد و هر حرکت علمی و کاربردی در زمینه تولید           

  .ها ببریم خواهیم به جای آمدن دانشجو به دانشگاه، دانشگاه را به خانه ما می. ها است که، رویکرد دیگر ما توسعه آموزشهای مجازی در دانشگاه
خـواهش  اعضای شـورای دانـشگاه      ان سخنان خود گفت که، کشور ما االن کشور کار است و من از شما                     وزیر علوم، تحقیقات و فنĤوری در پای      

  .ینده کشور امیدوار کنیدآبرادرانه و پدرانه دانشجویان عزیز را به برخورد مناسب کنم که با  می
ن شاهد و ایثارگر در محل آمفی تئاتر مرکـزی حـضور   پس از پایان جلسه شورا، دکتر زاهدی در جمع اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویا        
مجید و پخش سرود جمهوری اسالمی ایران، دکتر عسکریان رییس دانشگاه زنجان طی سـخنانی               ... ا  در این مراسم پس از تالوت آیاتی از کالم        . یافت

ر فرجی رییس دانشکده علوم انسانی بـه نماینـدگی از           سپس دکت . های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی را ارایه نمود         وضعیت دانشگاه زنجان در زمینه    
سـپس دکتـر زاهـدی وزیـر علـوم، تحقیقـات و             . اساتید ایثارگر طی سخنانی به روز معلم اشاره و این روز را به همه معلمان  و اساتید تبریک گفت                   

هیأت ممیزه و ارتقـای اعـضای محتـرم    » « فنĤوری کشورشورای علوم، تحقیقات و» «بنیاد نخبگان «،  »ها  بودجه دانشگاه «فنĤوری طی سخنانی در مورد      
. به ایراد سـخن پرداخـت     » عدم تدریس مدیران و معاونین وزارت علوم      » «مظلومیت حوزه علوم انسانی   » «های کنکور   کم کردن دغدغه  » «هیأت علمی 

ـ       اعم از   در پایان مراسم جهت تقدیر از ایثارگران دانشگاه          اسـاتید نمونـه دانـشگاه، دانـشجویان        و همچنـین    ارگر  اساتید، کارکنـان و دانـشجویان ایث
  .با اهداء لوح تقدیر بعمل آمداستعدادهای درخشان و سه نفر از اساتیدی که اخیراً به درجه دانشیاری و استادی نائل گردیده بودند 

ری خواهران را به زمین زد، شایان ذکر اسـت   نف300     پس از این جلسه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فنĤوری در مراسمی کلنگ احداث خوابگاه                
دکتر زاهدی در این مراسـم ضـمن اهـدای       . شدخواهد   یکی از خیرین شهر زنجان جناب آقای حاج حسن نجفی ساخته             با مشارکت که این خوابگاه    
ـ       عمل خیر ایشان تقدیر و تشکر نمود      لوح تقدیر به حاج حسن نجفی از        یک حلقه گل و      ول عمـر بـرای ایـشان اظهـار          و ضمن آرزوی سالمت و ط

  .صورت گسترده و در جهت کمک به دانشجویان و گسترش فضاهای آموزشی در سراسر کشور انجام پذیرد هامیدواری نمودند که این حرکتها ب
  


