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استادان : ان دانشگاهها را به خانواده بزرگ دانشگاه زنج82-83     بـا اسـتعانت از درگـاه  باریتعالی، آغاز سال تحصیلی             
فرهیخـته، دانشـجویان تالشـگر و کارکنان عزیز و زحمتکش تبریک و تهنیت عرض می کنم و آرزوی توفیق و سربلندی            

 .همه عزیزان را دارم

     بـی گمـان دانشگاه ها به عنوان جایگاه مقدس انسان سازی و دانش اندوزی، نقش ویژه ای در توسعه همه جانبه کشور                       
دارندبنابراین جا دارد که حریم مقدس      . . .  علمـی، فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی و اقتصادی و             در زمیـنه هـای مخـتلف      

 .دانشگاه و دانشگاهی را پاس داشت و در حفظ استقالل آن به جد کوشید

     دانشگاه زنجان به عنوان یکی از مراکز آموزش عالی معتبر کشور گامهای مؤثر و قابل توجهی در جهت توسعه علمی      
. موزشـی و پژوهشـی برداشـته اسـت کـه نشـانه های آن امروزه آشکار و افق درخشانی را فراروی آن قرار داده است                         و آ 

توسـعه کمی و کیفی دانشگاه زنجان در سالهای اخیر نقش مؤثر و کارساز خود را در توسعه ملی و منطقه ای ایفا خواهد                        
 اندرکاران دانشگاهی اعم از اعضاء محترم هیأت علمی و          ایـن افتخار در سایه همت و تالش دلسوزانه همه دست          . نمـود 

 .دانشجویان عزیز و کارکنان شریف، بدست آمده است

     نامگذاری سال جاری از طرف مقام معظم رهبری بعنوان سال نهضت خدمت رسانی به ملت بزرگوار ایران، وظیفه ما   
چراغ دانش و با خاطری آرام به وظایفمان عمل کنیم و در            دانشـگاهیان را سـنگین تـر کـرده است در این برهه ما باید با                 

 .انجام رسالت سنگین فرهنگی و علمی و اجتماعی خود کوشا باشیم

. بیاییم این سال تحصیلی را با مهر و محبت شروع کنیم و با صفا و صمیمیت به پایان ببریم          .     مهـرماه، مـاه مهـر اسـت       
 . این چنین باد. آن را به دیگران بپراکنیم» عطر دل انگیز نشر«را در آغوش گرم خویش کشیم و» شاهد دانش«

     امسال نظام آموزشی عالی کشور از حضور مدیر توانمند و دلسوز خود جناب آقای دکتر معین در این عرصه محروم                    
رخی نهادهای مسئول به    عالقه مندی به روند توسعه علمی کشور در رابطه با کم مهری ب            کناره گیری ایشان با همه تعهد و        . اسـت 

لـزوم تغیـیرات سـاختاری در نظـام آموزش عالی کشور و عدم توجه کافی به جایگاه علم و شأن و منزلت آن استقالل دانشگاهها                           
 مـی شـود که امیدواریم با نگاه مثبت تر مسئوالن نسبت به این موضوع و معرفی فردی الیق از طرف                      ضـایعه ای محسـوب    

 .جلس محترم که بتواند این امر مهم را با جدیت تمام پیگیری نماید در آینده جبران گرددریاست محترم جمهوری به م

دانشجویان جدیدالورود را گرامی داشته و برای تمامی        تبریک به همه عزیزان، مقدم           مجـدداً وقـت را مغتـنم شـمرده ضمن           
 .دانشجویان، اساتید و کارکنان گرامی آرزوی توفیق داریم

 

ای دانشگاه زنجان از درخواسته
 ریاست محترم جمهوری

 
 
 

 جـناب آقـای خاتمـی ریاست محترم جمهوری         
المی ایـران جهـت افتتاح پروژه های عمرانی در           

هفته دولت روز پنجشنبه ششم شهریور به شهرستان     
ایشان در این سفر دو پروژه، . زنجـان سـفر نمودنـد     

با . سـد تهـم و کارخانـه نـخ تایـر را افتتاح نمودند             
ــه مشــکالت دانشــگاه زنجان،آقــای دکــتر   توجــه ب
عســکریان ریاســت دانشــگاه بــا تقدیــم نامــه ای از  
ریاسـت محـترم جمهـوری جهـت رفـع مشکالت           

در این نامه   . درخواسـت مسـاعدت و یاری نمودند      
بـا اشاره به اینکه این دانشگاه به دلیل محدودیتهای          
2

    
اسـ



                            

 

                                       82مهر  / 4شماره / دوره جدید/ سال هفتم  

ز فـراوان در اعتـبارات خـود، عمالً از انجام برخی ا           
 مــورد 7اقدامــات ضــروری بازمــانده اســت، بــرای 

 استدعای مساعدت از محل اعتبارات پیش بینی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نشـده و ردیـف هـای مـتمرکز ریاست جمهوری را            
 :موارد اعالم شده به شرح زیر می باشد. نموده است

 انجام تعهدات مربوط به خریدهای ارزی -1

 نفر برای  400سـاخت یـک خوابگاه به ظرفیت         -2
 جویان پسردانش

 ساخت ساختمانی برای دانشکده علوم انسانی -3

 تکمیل مجموعه ورزشی -4

 احداث مجتمع فرهنگی و رفاهی -5

 ساخت خانه های سازمانی برای اساتید  -6

 پروژه آب شرب دانشگاه -7

     شـایان ذکر است که این نامه با امضای استاندار          
محـترم، نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی        

گاه زنجـان تقدیـم ریاسـت محترم    و ریاسـت دانشـ    
 .جمهوری اسالمی ایران گردید

 
ΖΞΞΞΧΖΞΞΞΧ 

 
 ارتقاء ریاست دانشگاه از درجه دانشیاری به استادی

      بـا خـبر شـدیم که در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارتقاء درجه علمی دکتر حسین عسکریان رئیس دانشگاه                      
ایـن افـتخار بـزرگ را بـه کلـیه دانشگاهیان زنجان اعم از اعضای هیأت علمی ، کارکنان و                   . زنجـان مـورد تصـویب قـرار گرفـت         

دانشـجویان عزیـز تـبریک عـرض مـی کنـیم وجود اساتیدی با درجات علمی باال موجب رشد و شکوفایی هر چه بیشتر دانشگاه                          
 .ریک و تهنیت عرض می نمائیمبدینوسیله این ارتقاء درجه را به ریاست محترم دانشگاه تب. زنجان خواهد شد 

 

 
 

  ::استاندار زنجاناستاندار زنجان
  ..ستست

، )ع(لی     
جلیل از   
علمی و             
ل آمفی  

     در این مراسم که با حضور استاندار محترم، مدیران         
کـل استان، رییس، اعضای هیأت رئیسه، اعضای هیأت         
علمـی و کارکـنان دانشـگاه زنجـان برگزار شد، پس از             

ــالم ا  ــی از ک ــالوت آیات ــدس  . . . ت ــرود مق مجــید و س
دکتر عسکریان رئیس دانشگاه    جمهـوری اسالمی ایران،     

زنجـان ضمن خیرمقدم به حضار طی سخنانی با تبریک          
مناسبتهای ویژه این جشن، گزارشی از وضعیت دانشگاه      

سـپس مهندس رحمانزاده استاندار زنجان      . ارایـه دادنـد   
طـی سـخنانی ضـمن تـبریک مـیالد مولـی الموحدین             

در مـورد مناسـبتهای ایـن روزهای        ) ع(حضـرت علـی     
و روز زن،   ) س( مناسبت میالد حضرت زهرا      عزیـز بـه   

 ویژه رویداد
3

                                       رویداد 

نیروی انسانی زیربنای توسعه انیروی انسانی زیربنای توسعه ا
 
 

     بـه مناسـبت مـیالد امیرالمؤمنیـن حضرت ع
و ت) س(روز کارمـند، مـیالد حضـرت فاطمـه          

دانـش آمـوزان ممـتاز فـرزندان اعضـای هیأت 
حکارکنان دانشگاه، مراسم جشن باشکوهی در م      

 .تئاتر مرکزی دانشگاه زنجان برگزار گردید
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بـه بـیان ویژگـیها و نقـش زنـان در جامعه امروز ایران               
همچنیـن بـه مناسـبت روز کارمـند به نقش           . پرداختـند 

پس از  . نیروی انسانی در توسعه ایران اسالمی پرداختند      
سخنان ایشان جوایز کارکنان نمونه و دانش آموزان ممتاز 

ان توسط استاندارمحترم، رییس    فـرزندان اساتید و کارکن    
، معاونیـن، رؤسای دانشکده ها و مسئول نهاد نمایندگی          
مقـام معظـم رهـبری در دانشـگاه زنجـان به آنان اهداء              

 . گردید

     شـایان ذکـر اسـت کـه در مـیان این برنامه ها گروه               
 .موسیقی بهاران به اجرای برنامه پرداخت

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:مهندس جمشیدی  
 

چارت جدید دانشگاه در هیأت 
رئیسه و هیأت امناء تصویب شده 

و مراحل نهایی آن در سازمان 
.مدیریت پیگیری می شود  

 
 
 
 
 
 

 ویژه رویداد

مصاحبه با رویداد
4



                            

 

 
 
 
 

ΖΞΧΖΞΧ 
 

مصاحبه با جناب آقای مهندس جمشیدی معاونت 
 محترم اداری و مالی دانشگاه زنجان

 
 :مقدمه

هها عـالوه بر اینکه همانند           معاونـت اداری و مالـی در دانشـگا        
با اعضای  ، سایر معاونت ها ارتباط مستقیم با دانشجویان عزیز دارد        
وجود دو  . هـیات علمـی و کارکنان نیز در ارتباط مستقیم می باشد           

 اداری زیـر نظـر معاونت فوق بیانگر گستردگی و   -مدیریـت مالـی   
 جهت آشنایی خوانندگان  . حجم باالی کار در این قسمت می باشد       

مصـاحبه ای بـا آقای      ، در ایـن شـماره از نشـریه رویـداد         ، محـترم 
مهـندس خلـیل جمشـیدی معاونـت اداری و مالی دانشگاه زنجان             

 .انجام داده ایم که در زیر مشروح این مصاحبه آمده است
ضـمن تشـکر از جنابعالـی به خاطر شرکت در            

بــه عــنوان اولیــن ســؤال مختصــری از ، ایــن مصــاحبه
 ری و مالی را بیان فرمائید؟وظایف معاونت  ادا

ــی   ــت اداری و مال ــرد معاون ــدی  ،  عملک ــان تص از زم
،  از زوایـای مخـتلف و توسـط افـراد ذیربط           اینجانـب را  بایسـتی     

مسئول مافوق و همکاران محترم با توجه به گذشته و شرایط حاکم            
بـا عنایـت بـه اینکه دو سال مسئولیت اینجانب در            . ارزیابـی کـرد   

شرایط سیاسی ملتهب و توسعه تقریباً      ، شـرایط بسـیار دشـوار مالی      
رانی و نیروی   عم، پژوهشی،  همـه جانبه دانشگاه در ابعاد آموزشی      

اینجانب بسته به   . انسـانی همـراه بـود از جهاتی حائز اهمیت است          
بضـاعت و تـوان خویش با همکاری صادقانه پرسنل تحت پوشش            
از هیچ کوششی برای تعالی دانشگاه و ارائه خدمات دریغ ننموده و            
ــگاه        ــتم دانش ــیار سیس ــت در اخت ــام وق ــور تم ــه ط ــادقانه ب ص

 اداری و مالی دارد این است که از         حساسـیتی که مسئولیت   .بـوده ام  
منافع و نیازهای مردم و     ، حق و حقوق  ، رفاه، یـک سـو با مطالبات     

نـیازهای نـامحدود سیسـتم مواجـه اسـت و از سـوی دیگـر منابع                 
قوانیـن محــدود کنـنده  و بعضــاً قدیمـی و دســتگاههای    ، محـدود 

 دیوان محاسبات ، )ذیحسابی(نظارتـی از قبیل امور اقتصاد و دارائی         
همـراه اسـت که بایستی نوعی       . . . و سـازمان بازرسـی کشـور و           

تعـامل  منطقـی و درسـت بیـن همه این  عوامل برقرار نمود تا در                  
مقـام اجـرا دچـار مشـکل نشد  متاسفانه در این مجال  امکان بیان                 

نقــاط قــوت و ضــعف عملکــرد دو ســاله میســر ،همــه مشــکالت
اره می نمایم تا    بسـیار مجمـل بـه ذکر بعضی عملکردها اش         .نیسـت 

شـاید از ایـن طریق از زحمات همکاران محترم که در ای مدت با              
نموده و              
ن وعموم            

 شاید به    
در کوتاه               
ز به هیچ         

ول سال           

علمی در            

ر احکام       

طوریکه              
یته طبقه     
5ن
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ضـمن تشکر از فرصتی که در اختیار اینجانب قرار دادید آماده             
 .پاسخگوئی به پرسشهای شما می باشم

همکـاری بـا ریاسـت محـترم دانشـگاه در اجـرای هرچه بهتر              .1
 .وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه 

ر نظـارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امو            .2
 .استخدامی، مالی و معامالتی

رسیدگی به هدفهای اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و           .3
 .روشهای کار در واحدهای مختلف

ایجـاد هماهنگـی بیـن فعالیـت هـای مربوط به واحدهای تحت               .4
 .پوشش و اظهار نظر درخصوص رفع مشکالت موجود

 .اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه .5

جلسات و اظهار نظر در مورد     ، کمیسیون ها ، در شوراها شـرکت      .6
مسایل مختلف مالی و اداری در چارچوب مقررات و حفظ مصالح           

 .دانشگاه
ــان    ــی را از زم ــت اداری و مال ــرد معاون عملک

 تصدی جنابعالی تاکنون چطور ارزیابی می نمایید؟

اینجانـب همکـاری و همراهـی صـمیمانه داشته اند تشکر 
گوشه هایی از نتایج اعتماد و امانتداری را در قبال مسئولی

 .همکاران عزیز عرضه نمایم

ه زنجان      خاطـر نشـان مـی سازم که مشکالت دانشگا         
انـدازه وسعت آن زیاد بوده و به یکباره به وجود نیامده و 
مـدت نـیز نمی توان آن را برطرف نمود و عرایض بنده نی

 .وجه در جهت انکار مشکالت موجود نمی باشد

ایجاد و برقراری صندوق ذخیره پس انداز کارکنان از ا .1
 . محاسن آن واقفند که عزیزان بر مزایا و81

مـنظور نمـودن فوق العاده جذب اعضا محترم هیات  .2
  .80کسورات بازنشستگی از آبان ماه سال 

ضـریب جذب کارمندان گرامی د% 7اعمـال افـزایش      .3
 .کارگزینی ایشان

سـامان دهـی امـور پرسـنلی و کارگزینـی کارکنان به  .4
ر بیشتر در کمحقـوق گذشـته و حـال افـراد با وسعت نظ           
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جا دارد از زحمات    . بـندی مشاغل بررسی و اعاده و اعطا می گردد         
 .همکاران گرامی در حوزه اداری و کارگزینی تشکر نمایم

سـازماندهی امور کارپردازی دانشگاه و انجام خرید و ترخیص          .5
کـاال در کوتاهتریـن زمان ممکن با وجود مشکالت مالی فراوان که             

 .کاران در آن واحد نیز تشکر  نمایم    جا دارد از هم

با . . . حق التدریس و    ، مطالـبات ، پرداخـت بـه موقـع حقـوق        .6
تـالش بسـیار زیـاد همکاران گرامی در امور مالی بطوریکه از بیان              
حجـم بـاالی کار و زحمات صادقانه عزیزان در آن واحد قاصرم و              

رکنان از دوسـتانم تشـکر می نمایم که با تالش مضاعف همواره کا            
 .را با پرداخت های به موقع یاری می نمایند

خرید تجهیزات ارزی معادل چهارمیلیون دالر و بار مالی بسیار           .7
زیـادی کـه بر دانشگاه تحمیل نمود از دیگر اقدامات دسته جمعی             
در دانشـگاه بـه حساب می آید که جا دارد از کمیته فنی و مسئول                

خیص تجهیزات مذکور   تر. سفارشات خارجی تقدیر و تشکر نمایم     
از گمـرک و مشـکالت مترتب بر آن انرژی زیادی را از اینجانب و         

 .همکاران برده و می برد

ساماندهی امور قراردادها و نظارت و کنترل بیشتر بر قرارداد و            .8
فعالیـت شرکت های طرف قرارداد دانشگاه و مهار هزینه های زائد            

 .در این زمینه
 

 

گاه در پیگیری آب شرب و گاز دانش
 آینده نزدیک به ثمر خواهد رسید

 
تجهــیز و راه انــدازی مــیهمان ســرای دانشــگاه کــه بــه دلــیل   .9

محدودیـت صرفاً برای میهمانان ویژه مورد استفاده قرار می گیرد و      
 .به گونه ای آبروی دانشگاه به حساب می آید

زنـده نمـودن و احـیای زمیـن پارکیـنگ دانشـگاه در شـهر با                  .10
 فراوان به طوریکه زمین مذکور لغو قرار داده شده        پیگیری و رایزنی  

جـا دارد از آقای دکتر      . و از طـریق مـزایده بـه فـروش رفـته بـود             
 .مشکینی که در اواخر کار کمک نمودند تشکر نمایم

پیگـیری تمدیـد قرارداد زمین طارم و کالً پیگیری سند و امور              .11
مین مهد  شهر زنجان و ز   ، تهران، زمیـن های دانشگاه واقع در طارم      

کـودک ژالـه از اقدامهـای بسـیار مهمی است که بایستی تا حصول               
 .نتیجه نهایی به طور جدی پیگیری شود

سـاماندهی امـور تکثـیر و کـاهش هزیـنه ها در ارائه خدمات                .12
توسـط بخـش خصوصی و کاهش قابل توجه هزینه های نگهداری     

 .دستگاههای تکثیر دانشگاه

 .وقی دانشگاهجذب کارشناس و راه اندازی دفتر حق .13

پیگـیری طـرح شـبکه دانشـگاه علی رغم تاخیر شرکت طرف              .14
 .قرارداد 

رهـن ساختمان در تهران و تجهیز و راه اندازی دفتر مرکزی و              .15
 .میهمان سرا در تهران

تجهـیز دفـتر مخابـرات دانشگاه به سیستم دورشوال و استفاده             .16
 بهـتر از امکانـات دسـتگاه مذکور در حال حاضر و افزایش قابلیت             

 .های آن در سالهای آینده با صرف هزینه کم

پیگیری آب شرب و گاز دانشگاه و اقدامات در دست اجرا که             .17
بـه ثمـر خواهد رسید به طوریکه گاز         . . . در آیـنده نـزدیک انشـاا      

شـهری طی روزهای آینده به درب ورودی دانشگاه رسیده و برای            
 .لوله کشی داخل دانشگاه در صدد جذب اعتبار می باشیم

، تشــکیل کمیــته فضــای ســبز، انتصــاب مســئول فضــای ســبز .18
 .نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه

پیگیری چارت جدید دانشگاه و تصویب آن در هیات رئیسه و            .19
 .هیات امنا و پیگیری مراحل نهائی در سازمان مدیریت

تکمیل سیستم تصفیه خانه فاضالب مجتمع خوابگاهی برادران         .20
بـه زودی بـه بهره برداری خواهد        . . . وسـلف سـرویس کـه انشـاا       

 .رسید

آمـاده سـازی سـلف سـرویس کارکـنان بـه طـور جداگانه در                 .21
با تجهیز آن در تابستان امیدوارم      . . . زیرزمین گروه عمران که انشا ا     

از ابـتدای تـرم آینده همکاران محترم غذای گرم و با کیفیت باال و               
 .سوبسید ویژه را در آن محل جدید سرو نمایند

 .یگیری طرحهای عمرانی و انجام امور مربوطهپ .22

خـرید سـه مگـاوات بـرق و رینگ نمودن پست برق در آینده           .23
به حداقل خواهد رسید و     . . . نـزدیک به طوریکه قطعی برق انشا ا       

کـاهش تعـرفه بـرق مصـرفی و هزیـنه ها از طریق صرفه جویی و              
 .استفاده بهینه برق

، ر دوران مسئولیت  ادامـه خدمات رفاهی گذشته و توسعه آن د         .24
فـراهم نمـودن وام از بـانک برای اعضا و اجاره نمودن سوئیت در               
رامسر با تخفیف ویژه به مدت دو ماه برای کارکنان و خانواده های             

 . . . .محترم ایشان و 

     مـوارد بسـیار ریـز و درشت دیگری که امکان بازگوئی آنها از              
ت انجام گرفته   حوصـله ایـن مصـاحبه خارج می باشد، در این مد           

6

 مصاحبه با رویداد
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و سایر  ) سابق و فعلی  ( است که جا دارد از ریاست محترم دانشگاه       
همکـاران کـه هـر یک به نحوی در انجام امور کمک و همراه بنده                

 .بوده اند تقدیر و تشکر نمایم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با توجه به تاکید ریاست دانشگاه از بدو ورود          
درخصـوص بحث تمرکز زدایی تاکنون پیشرفت کارها        

ـ  ور بـوده است و آیا تمرکز بودجه دانشکده ها در           چط
معاونـت اداری و مالـی بهـتر اسـت یـا استقالل مالی              

 دانشکده ها؟ 
 درخصــوص تمرکــز زدایــی تمهــیدات و بحــث هــای  

 به اجرا درآمد اگرچه در 82کارشناسـی قبالً انجام و از ابتدای سال       
طرح موفقی  ابـتدا مشـکالتی را به همراه دارد ولی در آینده مطمئناً             

خواهـد بـود کـه نتیجه آن حداقل در مدیریت بهتر بر هزینه ها  و                 
تربیـت نـیروی انسانی جایگزین در سطوح مختلف مدیریتی نمود           

 .پیدا می کند
 بـا توجـه بـه توسعه همه جانبه دانشگاه در            

سـالهای اخـیر درخصـوص تحـول اداری و بهره وری            
فته بهیـنه از نـیروهای موجـود چه اقدامی انجام گر          

 است؟
ــبک      ــه س ــره وری ب ــول اداری و به ــوص تح  درخص

کالسـیک متاسـفانه کـار چندانـی صورت نگرفت که دالیل خاص             
خـود را دارد زیرا این کار ابزار و منابع خاص خود را نیاز دارد که                

، کمیته های تخصصی  : در شرایط موجود ما فاقد آنها بودیم از قبیل        
در شرایط  . ت و منابع مالی   تشکیال، مشاور، افراد ماهر آموزش دیده   

، هم فکر کنند  . موجود اکثر مدیران ما بایستی همه فن حریف باشند        
که با توجه به    ، هـم طـراح و بـرنامه ریز باشند و هم مجری خوب            

صـرف انـرژی فـراوان بـرای مدیریـت روزانه در دانشگاه به دلیل               
خـاص کـه اکـثراً واقفـند انجـام  همـه این  امور از توان  یک فرد               

بـا وجود این     . ارج بـوده و منطقـی و درسـت هـم نمـی باشـد              خـ 
اقدامـات انجـام گرفـته با روح تحول و بهره وری عجین بوده و با                
همـان هـدف دنـبال شـده اسـت و اخـیراً کمیسیون و کمیته های                 
مربوطه با ترکیب جدید شروع به فعالیت نموده است که امیدواریم           

 .به نتیجه مطلوب برسد

تادهای رفاهــی اعضــای  لطفــاً در مــورد ســ 
هیات علمی و کارکنان توضیح دهید و بفرمائید آیا از          

 عملکرد این ستادها راضی هستید یا نه؟
 سـتاد رفاهـی اعضـای هـیات علمی و کارکنان به طور              

نکته قابل توجه این است که      . جداگانـه فعالیت مستمر داشته است     
رند و حق نیز    همکـاران محترم از این ستاد انتظار و توقع زیادی دا          

بـا ایشـان اسـت و لیکـن مـنابع رفاهی در دسترس بسیار ناچیز و                 
محدود است و ستادهای مذکور بیشتر با اعمال امتیازبندی سعی در           
ارائـه خدمات و موارد رفاهی دارند که مطمئناً این کار مطلوب نظر             

، علـی ایحـال درخصـوص اعطـا وام های مختلف مسکن           . نیسـت 
برنامه ، سفرهای زیارتی و سیاحتی   ، زمین، موبـایل ، خـرید خـودرو   

یکی از ایده های بنده ایجاد . فعالیت نموده اند. . . های ورزشی و      
خرید دو  ، باشـگاه فرهنگـی و تفریحی دانشگاهیان در شهر زنجان         

دستگاه اتوبوس آبرومند جهت سفرهای داخلی و خارجی و خرید          
 زمین های مـیهمان سرا در شمال و مشهد است که از طریق فروش      

در . . . در دسـت پیگـیری دانشـگاه و تـبدیل به احسن آنها انشا ا                
 .آینده امکان پذیر می باشد

 
 مـی دانیم که واحد نقلیه زیر نظر آن معاونت           

دانشجویان جهت اعزام به    ، محـترم فعالیـت مـی کند      
ــی      ــای تفریح ــن اردوه ــی و همچنی ــفرهای علم س

ه عمومی  مشـکالتی در زمینه استفاده از وسایل نقلی       
جهت افزایش و همچنین بهینه نمودن وسایل       ، دارند

در ســطح ) اتوبــوس و مینــی بــوس(نقلــیه عمومــی 
 دانشگاه زنجان چه اقداماتی صورت گرفته است؟

ــات مناســب و متناســب     ــگاه  از امکان ــیه دانش ــفانه نقل متاس
بـرخوردار نیسـت و خودروهای موجود نیز هزینه نگهداری بسیار باالیی            

 دو سال گذشته تعدادی از خودروهای پرهزینه به فروش رفت           در. دارنـد 
و تعـدادی خـودرو نـو و تعـدادی خودرو استیجاری که بسیار مقرون به                

ساماندهی نقلیه دانشگاه از دغدغه های     . صـرفه می باشد جایگزین گردید     
همیشـگی اسـت که نیازمند تزریق منابع مالی قابل توجه از یک سو و از                

و طـرح سرویس دهی مناسب می باشد که با وجود      طـرف دیگـر بـرنامه       
دو دسـتگاه اتوبـوس قدیمـی و چند دستگاه مینی بوس            (محدودیـت هـا     

 .و نیازهای روزافزون بایستی فکر اساسی کرد) کهنه

بـا توجـه به مشکالت مالی دانشگاه در سال           
 را از نظر عملکرد چگونه ارزیابی       81سال مالی   ، گذشته

 می کنید؟ 
 ساله دانشگاه از 28 استثنائی در طول دوران  یک سال81سال  

نظـر ضـیق مـنابع مالـی و اعتبارات بنابه اظهارات همکاران امور مالی می      
 میلیون  500 دانشگاه از حیث هزینه های جاری حدود         81در سال   . باشـد 

 300تعمیراتی و نگهداری در حدود      ، تومـان و از نظـر نـیازهای عمرانـی         
7
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درخصوص اتوماسیون اداری اقدامات اولیه انجام گرفته است         
و لیکـن اجـرای آن به تکمیل طرح شبکه دانشگاه وابسته می باشد که در                

 تک کاربری و برنامه های نرم افزاری مناسب که قابلیت. دست اجرا است 
حوزه های معاونت ، تحت شبکه را دارند خریداری و در دبیرخانه مرکزی

آموزشـی و پژوهشی دایر می باشند و در آینده نزدیک به دانشکده ها نیز               
تسـری خواهـد یافـت و از بابت اجرای اتوماسیون اداری نیاز به آموزش               

ندگی ایزو  برای مدیران و پرسنل می باشد که توسط شرکت هایی که نمای           
تدوین برنامه نرم افزاری و خرید وسایل ، را دارند در زمینه آموزش. . . و 

 .مورد نیاز اقدام خواهد شد 

ــه      ــا هم ــحبتی ب ــی و ص ــر پیام ــان اگ در پای
 .همکاران دارید بفرمائید

در خاتمـه از کلـیه همکـاران گرامـی که گزارش حاضر         
انی می  شـمه ای از عملکـرد صـادقانه ایشـان اسـت تشکر و قدرد              

نمـایم از ایـنکه بـه عملکـرد بعضـی قسمتها اشاره نشد پوزش می        
طلـبم و ازکلـیه همکـاران هـیات علمـی و کارمندانی که اینجانب               
افـتخار همکـاری را در ایـن مـدت دو سـال با ایشان داشتم طلب                 
، حاللیـت مـی نمایم و از ریاست محترم دانشگاه به دلیل راهنمایی            

 بدلیل ادامه تحصیل سپاسگزار     کمـک و قـبول اسـتعفای اینجانـب        
 .هستم

مهندس مهندس      روابـط عمومی دانشگاه زنجان ضمن تشکر از        روابـط عمومی دانشگاه زنجان ضمن تشکر از   
به خاطر شرکت در این مصاحبه برای ایشان در         به خاطر شرکت در این مصاحبه برای ایشان در         جمشیدی  جمشیدی  

مســئولیت جدیــد آرزوی موفقیــت نمــوده و انتصــاب دکــتر  مســئولیت جدیــد آرزوی موفقیــت نمــوده و انتصــاب دکــتر  
روسـتایی بـه سـمت معاونـت اداری و مالـی را به ایشان               روسـتایی بـه سـمت معاونـت اداری و مالـی را به ایشان               

  %%تبریک و تهنیت عرض می کندتبریک و تهنیت عرض می کند
 

 

ΑΣΣ∆
 

 نشگاه و مدیران دانشگاه در سال جدید
ف مقام معظم رهبری نامگذاری شده، اولین جلسه شورای دانشگاه با حضور                      

 .ار گردیدمرکزی برگز

 یژه رویداد
                            

 

سال هف                                        رویداد 

 میلیون تومان را بالغ می شد با کسری800د میلـیون تومان که جمعاً حدو     
 در17کسری و تبصره    ، تخصیصها% 100عدم وصول   . اعتـبار مواجـه بود    

 ، همچنین خرید تجهیزات    81انـتقال تعهـدات و دیون به سال         ، 80سـال   
81 درصدی در سال 5/17نرخ رشد اعتبار ، ارزی چند صد میلیون تومانی

 همه و همه باعث پیدایش81 سال   در% 22و تـورم و هزیـنه هـای باالی          
تالش،  میلیون تومان گردید که با لطف خدای بزرگ        800کسـری بالغ بر     

و تقـبل زحمات فراوان مجموعه و حذف بعضی برنامه ها و استقراض از
مـنابع خصوصی و مدیریت بر هزینه ها و انتقال بخشی از کسری به سال

 موجود کمتر به بدنه سپری شد به طوریکه سعی شد فشار       81سـال    ، 82
دانشـگاه منـتقل شود و به جرات می توان گفت که اکثر خریدها و انجام
تعهـدات و پرداخـت هـا بـه موقع انجام گرفت و فشار موجود بیشتر در

بـا توجـه به مشکالت مذکور.  سـازمان مرکـزی باقـی مـاند        حـوزه 
81عملکـرد بسـیار موفقی را برای مجموعه مدیریت مالی در سال             

 .ر می باشممتصو
در زمینه آموزش کارکنان چه اقداماتی انجام        

 گرفته است؟ 
ــنان و 27 حــدود 81در ســال   ــر از کارک ــر از11 نف  نف

،مدیران در دوره های آموزشی که در مرکز آموزش مدیریت دولتی          
مرکز آموزش، استانداری، اداره استاندارد ، دانشـگاه علـم و صنعت     

.شرکت نمودند ،  تشکیل شده بود   عالـی کتابداری و دانشگاه زنجان     
 نفر از نیروهای18و یـک دوره آموزش تشریفات و پذیرایی برای          

آموزش ضمن خدمت یکی از. آبدارچـی و خدماتـی برگـزار شـد        
واجبات و برنامه ضروری هر سیستم در سطوح مختلف مدیریتی و

کـه خوشبختانه تعداد و تنوع این آموزشها در، پرسـنلی مـی باشـد     
 .ز رشد قابل توجهی برخوردار خواهد شد ا82سال 

جهـت اتوماسـیون اداری چـه فعالیت هایی          
 انجام گرفته است؟ 

 

اولین جلسه مشترک شورای دا
 کـه به نام نهضت خدمتگزاری به مردم از طر1382 سـال      

 مسئولین اجرایی دانشگاه روز  دوشنبه در محل آمفی تئاتر 

 ویژه رویداد

و
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  در   
اعضا و

 
 
 
 
 
 
 



                            

 

     در ایـن مراسـم و گردهمائـی کـه بـا حضـور ریاست دانشگاه، معاونان، مدیران، پژوهشگران و عده ای از اعضای هیأت علمی دانشگاه و                            
 کم و   اسـاتید گروههای مختلف دانشگاه برگزار شد به بحث و تبادل نظر در مورد سیاستگزاریهای دانشگاه، سیستم و سازمان اداری دانشگاه و                     

 .کیف بخشهای مدیریتی، مالی و اداری دانشگاه پرداختند

مجـید توسط قاری محترم، ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر عسکریان ضمن            . . .      در ایـن مراسـم ابـتدا بعـد از تـالوت آیاتـی از کـالم ا                 
ا تبریک و تهنیت گفت و این سال را با استناد به            خـیرمقدم گوئـی و خـوش آمـد به معاونان، مدیران و مسئولین اجرائی دانشگاه سال جدید ر                  

ایشان با اشاره به سوابق     . فـرموده مقـام معظم رهبری سال نهضت خدمتگزاری به مردم و همچنین خدمت به دانشگاه و دانشگاهیان عنوان کرد                   
با : ههای در حال توسعه خواند و افزود      اجـرای بـرنامه ریـزی گذشـته دانشـگاه ، دانشگاه زنجان را ازدید فرهنگ آموزش عالی یکی از دانشگا                    

بـرنامه ریزیهایـی کـه در سـال جدید پی ریزی خواهیم کرد و با راهکارهای جدیدی که توسط پژوهشگران و مسئولین اجرایی انجام می شود                           
 .دانشگاه زنجان از ردۀ پائین رو به توسعه خواهد گذاشت

 : بخش اختصاصی تقسیم کردند2ا به دکتر عسکریان در سال جاری برنامه ریزیهای دانشگاه ر

  اجرای چگونگی برنامه ریزیها  -2 مسائل کلی در راستای برنامه ریزی دانشگاه   -1

کـار اصـلی دانشگاه آموزش و پژوهش، فعالیتهای متبلور آموزش و پژوهش و شکل گیری کلی                 :      ایشـان در مـیان سـخنان خـود فـرمودند          
 . نحو احسن می باشددانشگاه براساس آموزش و پژوهش به

 
 
 
 
 

     همچنیـن در مـورد پژوهش در دانشگاه، ایجاد انگیزه و رغبت و فراهم کردن تسهیالت برای اساتید را یکی از اهداف اصلی جذب بودجه                         
ندان خوب  دانشگاه زنجان در بخش پژوهش در سطح کشور نسبت به دانشگاههای هم سطح خود فعالیتی نه چ                : بـرای دانشگاه خواند و افزود     

داشـته و یکـی از دالیـل ضعف پژوهش در دانشگاه را محدودیتهای  مالی و منابع و عدم استفاده کافی از منابع که در بیرون از دانشگاه وجود                              
در حال حاضر تنوع در نوع آموزش و خدمات باعث : در بخـش آمـوزش به گذشته و دوره کنونی دانشگاه اشاره کردند و گفتند          . دارد دانسـت  

ه کـه دانشـگاه در مقـاطع کارشناسـی ارشـد و دکـتری و همچنیـن با اولویت قرار دادن در پروژه های روزانه و شبانه دانشگاه و با تلفیق                                شـد 
پژوهشـی دانشـگاه قدمهـای مثبتـی را برداشته است و خاطر نشان کردند که آسان تر کردن سیستمها و نظامها، مستلزم برنامه ریزی و کمکهای                

دکتر عسکریان در خالل سخنان خود به سیستمهای اداری دانشگاه ، مدیریت بخشهای مختلف دانشگاه،               .  و مدیـران مـی باشـد       بقـیه سـازمانها   
حضـور مسـئولین اجرایـی دانشـگاه و مدیران بر انجام کارهایی که در هفته انجام می دهند، نشست و مشورت رؤسای دانشکده ها با معاونان                           

همچنیـن بـه فعال کردن شرکتها برای کسب بودجه و سهام در دانشگاه و ارتباط دانشگاه با سیستم شهر و                     خـود، کارهـای رفاهـی دانشـگاه و          
جامعـه بـرای بازدید مدارس استان از دانشکده ها، موزه ها و کارگاههای آموزشی اشاره کردند و گفتند که، با همت مدیران و مسئولی اجرایی           
 -وزشی

طرنشان                       
و دست               
 صورت       
تند و از              

اسامی . د                    

 ریاست دانشگاه
 معاون پژوهشی

  رویدادویژه
ن
9

                                       82مهر  / 4شماره / دوره جدید/ سال هفتم                                         رویداد 

ان جذب بودجه و کمک مسئولین استان را نسبت به دانشگاه و طرحهای عمرانی و آمو همـوار کـردن بسـتر ارتـباط بـا شـهر مـی تـو           
 . پژوهشی فراهم آورد

     ایشان در پایان سخنان خود اساس کار مسئولین و همه مدیران و اساتید را رسیدگی به وضع و مشکالت دانشجویان خواندند و خا
ورد دانشجویان و مشکالت دانشجویی و مشاوره دانشجویی صرف کنیم و کمک مسئولین سـاختند کـه بـاید وقـت بیشـتری را در مـ             

درپایان مراسم رؤسای دانشکده ها به. اندرکـاران را بـرای بهـبود بخشـیدن بـه وضع تغذیه، خوابگاه، بهداری دانشگاه خواستار شدند                 
ـکده ها و همچنین کـم  و کیف امکانات دانشکده ها پرداخپرسـش و پاسـخ بـا ریاسـت دانشـگاه بـه بحث و بررسی مشکالت دانش                 

مسئولین و رئیس دانشگاه خواستار کمک و امکانات مالی برای دانشکده ها و همچنین بهبود بخشیدن به وضعیت کنونی دانشگاه شدن
 :شرکت کنندگان در این جلسه به شرح زیر بود

 
 24/1/81 شورای دانشگاه یکشنبه مورخه اسامی افراد شرکت کننده در جلسه

 دکتر عسکریان.1 نام و نام خانوادگی مسئولیت
 دکتر صارمی. 2
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 دکتر زنگنه. 3 معاون آموزشی
 مهندس جمشیدی. 4 معاون اداری و مالی
 دکتر نصیری. 5 رئیس دانشکده علوم

و روابط عمومیمدیر دفتر ریاست   مهندس عبدالحسینی. 6 
 دکتر شهریور روستایی. 7 رئیس دانشکده علوم انسانی

 دکتر سیامک خادمی. 8 معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی
 دکتر ناصر داللی. 9 مدیر گروه شیمی
 دکتر جالل صبا. 10 رئیس دانشکده کشاورزی
 یوسف فتحی. 11 مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
  عباسچیانابوالفضل. 12 ذیحساب دانشگاه
 کیومرث مصلی. 13 مدیر امور مالی
 رضا اصفهانی. 14 مدیر گروه حسابداری
 دکتر طیب کاکاوند. 15 عضو ستاد رفاهی دانشگاه
 دکتر محمد عراقی. 16 مدیر گروه زنبور عسل
 دکتر مرادپاشا اسکندری نسب. 17 مدیر گروه علوم دامی

 محمد مرادی. 18 زیست شناسیمدیر گروه 
 ابوسعید فلسفی. 19 مسئول اداره پژوهش
 اکبر بروجردی مقدم. 20 گزینش استاد و کارکنان
 سید جمال موسوی. 21 معاون امور اداری
 مهندس محمدرضا عظیمی.22 مدیر آموزش دوره های نیمه حضوری و شبانه
 مهندس محمدحسین داودوندی. 23 مدیر مزرعه آموزشی و پژوهشی
 تر فرید شکاریدک. 24 مدیر پژوهشکده کشاورزی
 مهندس سعید عباسی. 25 سرپرست دفتر طرحهای عمرانی دانشگاه
 جعفر محمدی. 26 عضو شورای دانشگاه
 سید نجم الدین مرتضوی. 27 مدیر گروه علوم باغبانی
 دکتر حمید جاللیان. 28 معاون آموزش دانشکده علوم انسانی

 سیدسعید قوامی. 29 ور دانشجوئیمدیر ام
 محمود دائم. 30 رئیس اداره رفاه و خدمات دانشجویی
 علی نجاری. 31 مسئول اداره تغذیه
 دکتر  احمد گلچین.32 مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 مهندس داریوش نجفی. 33 مدیر انفورماتیک دانشگاه
 عبداله فرجی. 34 مدیر گروه جغرافیا

 دکتر محمد محمودی. 35 و امور هیأت علمی دانشگاهمدیر جذب 
 عبداله صفائیان. 36 شرکت کاراکتر
 سیدمحمدحسین مجتهدی. 37 شرکت کارکتر

 دکتر علی حق نظری. 38 )پژوهش(دانشکده کشاورزی 
 دکتر اسماعیل چنگیزی. 39 مدیر گروه معارف اسالمی
 دکترعبدالحسین سرامی. 40 مدیر گروه ادبیات فارسی

 دکتر سحر کاوندی. 41  فلسفه-مدیر گروه الهیات
 مهندس مریم کالمی. 42 مدیر گروه معماری
 دکتر حسن حسینی منفرد. 43 معاون پژوهشی دانشکده علوم
 دکتر مسعود آرین نژاد. 44 مدیر گروه ریاضی
 علی حاج ابوالفتح. 45 مدیر گروه زمین شناسی
رئیس اداره کارگزینی   فرهاد دینیان. 46
رئیس اداره تدارکات و خدمات و مسئول سفارشات 
 خارجی

 یفریدون نعمت. 47

 اباذر چراغی. 48 دفتر مشاوره دانشجویی دانشگاه
 سیدبهرام فریدی. 49 مدیر گروه گیاهپزشکی
 محرم نبی لو.50 مدیر گروه عمران
 علی اکبر پیرمحمدی. 51 مدیر گروه مکانیک

 منصور معصومی. 52 ثارگرمدیر امور دانشجویان شاهد و ای
 محمد سراجی وطن. 53 مدیر امور اداری
 داود عباسی. 54 طرح و برنامه
 صادق کریمی. 55 طرح و برنامه
 منیر عباسی. 56 مدیر حراست



                            

 

                                       82مهر  / 4شماره / دوره جدید/ سال هفتم                                         رویداد 

 دکتر ابراهیم رحیم پور. 57 مدیر گروه برق
 مهندس علی آذرپیوند. 58 مدیر گروه کامپیوتر

 مهندس غالمرضا جودکی. 59 یمدیر گروه نقشه بردار
 دکتر امیر حسین درونه. 60 مدیر گروه فیزیک
 دکتر یوسف قدیمی. 61 مسئول موزه
 فرهنگ فرخی. 62 گروه عمران

 مهندس محسن یاوری. 63 مدیر امور فرهنگی
 دکتر محمدرضا یافتیان. 64 مدیر امور آموزشی
 حسین حسنی. 65 امین اموال

 سید مصطفی صادقی. 66 )اره دانش آموختگانمدیریت اد(کارشناس آموزش 
 

 
 
 

  گروه فیزیک دانشگاه زنجان-دکتر سعداله نصیری قیداری

این ستاره به لحاظ جرم، دما، بزرگی و        . ورشـید نـزدیک تریـن ستاره از میان صدها میلیارد ستاره تشکیل دهنده کهکشان راه شیری نسبت به ما است                    

 سیاره،  9ا این حال جرم آن حدود یک هزار برابر جرم کلیه اجزاء تشکیل دهنده منظومه شمسی یعنی                  ب. مشخصـات فیزیکـی یک ستاره متوسط است         

در واقع هر سیالی بخواهد ستاره شود باید کم و بیش همین قدر جرم !  قمـر، هـزاران دنـباله دار، صدها هزار سیارک و ماده میان سیاره ای است      60ز    

 318مشتری که یک سیاره غول پیکر است و حدود .  خود را به حد الزم برای همجوشی هسته ای و تولید انرژی برساند باشـد تـا بـتواند دمای مرکز     

 . مین جرم دارد نمی تواند در هسته خود فعل و انفعاالت هسته ای به وجود آورد و لذا یک جسم سرد است

 15در داخل خورشید دما حدود      . ه غیر از خورشید نمی تواند منشاء انرژی همجوشی هسته ای باشد           یچکدام از اجرام تشکیل دهنده منظومه شمسی ب        

ناحیه ای از خورشید که در آن انرژی هسته ای آزاد می گردد هسته خورشید نامیده .  درجه است و این مقدار دما الزمه تبدیل یک جرم به ستاره است

ــــ   شع             منظور از شعاع خورشید، شعاع قرص مرئی خورشید در آسمان است که مربوط به الیه نور سپهر (اع خورشید است    ـود و شـعاع آن حدو

در این ناحیه انرژی تولید شده در هسته خورشید از طریق . باالتر از هسته، ناحیه پخش تشعشع خورشید قرار دارد   ).  کیلومتر است    000/700 و برابر     

در واقع اگر یک فوتون     . این حرکت بسیار بطئی و تدریجی است      .حرکت کاتوره ای فوتونها به الیه های بیرونی منتقل می شود           و تشعشـع متوالـی و         

 ثانیه طول می کشد، در حالیکه بدلیل حرکت تصادفی و          2شـده در مرکـز خورشـید بصـورت آزاد و بـدون مانع به سطح خورشید برسد فقط حدود                       

الیه . ضخامت این الیه حدود ــــ شعاع خورشید است       . ات موجود در ناحیه پخش تشعشعی، این انتقال میلیونها سال طول می کشد              رد فوتونها با ذر    

 . ناحیه  همرفتی است

ایی از ماده در نواحی     بخشه. ن ناحیه به دلیل باال بودن ضریب کدورت محیط، انرژی به همراه حرکت خود ماده یعنی به طریق همرفتی منتقل می شود                       

ی الیـه پخـش تشعشعی گرم و منبسط می شود وبدلیل افت چگالی آن نسبت به محیط اطراف بر اثر نیروی شناوری صعود می کند و به نواحی نسبتاً                               

 کیلومتر و به عنوان سطح      500ر از   الیه نورسپهر با ضخامتی کمت    . ضخامت الیه همرفتی حدود ـــ شعاع خورشید است       .  یعنی به الیه نورسپهر میرسد     

دمای آن حدود   . این الیه به عنوان سطح قابل رویت خورشید به دلیل ظهور سلولهای همرفتی به شکل دانه دانه است                 . د باالتر از ناحیه همرفتی است     

اگر . ی شوند به دلیل دمای سطح نورسپهر آنها است        اینکه ستارگان به رنگهای مختلف در آسمان ظاهر م        . درجـه کلوین است و لذا به رنگ زرد است          

در .  انگستروم از خود تشعشع می کند7000 درجـه در کـوره ای گـرم شود به رنگ قرمز درمیĤید و امواج الکترومغناطیسی حدود            3000ی تـا دمـای       

 درجه به رنگ آبی متمایل به       11000 دمای حدود    و در )  آنگستروم 5500طول موج حدود    ( درجه به رنگ زرد      6000ه ایـن جسـم در دمـای حـدود            

 .این وضعیت در مورد ستارگان نیز به همین منوال است. مشاهده می گردد)  آنگستروم4000طول موج حدود 

 سازوکار گرمایش تاج خورشید

 رویداد علمی
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ان  به  همین   اندازه  رویت  خورشید  به  الیه  نور سپهر  محدود  می شود  و  ظاهراً  نیز  در  آسم         بـا  توجـه  بـه  مقدمـه  فـوق  بـه  نظر  می رسد                             

  شود و بعد از آن الیه،  الیه های  دیگری نیز به ترتیب  به  نامهای  فام سپهر      لکن  واقعیت  غیر  از این است  و خورشید در نور  سپهر تمام نمی.  می شود 

 
درواقع نور سپهر الیه ای از      . ط این الیه ها نسبت به نور سپهر است        دلیل عدم رویت این الیه ها در روز روشن به علت شفاف بودن محی             .  وجود دارد  و تاج 

فاف بین          خورشـید است که کدورت خورشید در این الیه تقریباً ناچیز می شود و فوتونها بعد از این الیه می توانند                       آزادانه به پرواز درآیندو در یک محی
چشم ما  
کدورت                                 

ن دمای 
 2500د 

رشید به 
ه حدود       

علت . د                 
ف دلیل     
 گرمای               
شناسان 
د نقش   
.  داشت                 

ش شدن                         
در . سید                         

 که تاج 
ن کشف  
له ها از   

 ] 3 [ن  
کرده اند 
 میرایی    
. ر برآید                       

 رویداد علمی
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کما اینکه رسیدن نور از یک مانع به . به تمام شدن ماده خورشیدی بعد از این الیه نیست         لکن معنی این حرف به مثا     .  الیـه مذکور و ما حرکت کنند      
بـه معنـی نبودن ماده بین چشم ما و آن مانع نیست بلکه به معنی شفاف بودن این محیط و عدم دریافت فوتون از الیه های زیرین سطح آن به دلیل 

 .آن است

به دلیل داشت(  کـامل، نـور سپهر خورشید کامالً پشت قرص ماه قرار می گیرد و فام سپهر به رنگ قرمز              هـنگام خورشـید گرفتگـی     
ضخامت فام سپهر حدو. و تـاج خورشـید بـه صـورت گیسـوی زیبای چهره خورشید در آسمان دیده می شود            )  درجـه  4000حـدود   

 !  برابر شعاع خورشید ادامه می یابد3دود کیلومتر است و پس از آن تاج خورشید آغاز می شود که ح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 میلیون درجه در مرکز خو15دمای .      همـانطور یکـه اشاره شد دمای خورشید از مرکز آن به سمت بیرون به تدریج کاهش می یابد              
 درجه در نور سپهر و ب5800ود  هزار درجه در سطح الیه پخش تشعشعی و به حد         500 میلیون درجه در سطح هسته آن و به          8حـدود   

در تاج خورشید اتفاق عجیبی می افتد و دوباره دما تا حدود دو میلیون درجه افزایش می یاب.  درجه در فام سپهر کاهش می یابد       4000
ه نظریه های مختل سـال پـیش کشف شده است تاکنون در پرده ابهام است و با وجود تالشهای زیاد و ارائ                   60ایـن پدیـده کـه حـدود         

برخی میرایی امواج صوتی ضربه ای را مسئول این گرمایش دانسته اند لکن شار. روشنی بر ساز و کار این گرمایش ارائه نگردیده است         
و خورشید نظریه غالبی که امروزه مقبولیت زیادی بین منجمین . تولـید شـده از این طریق برای گرمایش تاج تا دمای فوق کافی نیست              

بعبارت ساده تر میدان مغناطیس خورشی.  و یا  امواج آلفن است      MHDپـیدا کـرده اسـت براسـاس میرایـی امواج مغناطوهیدرودینامیک           
البـته تـا همیـن اواخر، نسبت دادن گرمایش تاج خورشید به میدان مغناطیسی مشکالت جدی. اساسـی را در ایـن مـیان بـرعهده دارد          

مای تـاج خورشـیدی یـک محـیط بـا هدایت الکتریکی خیلی باالست لذا تبدیل انرژی مغناطیسی به انرژی گرمایی مستلزم پخپالسـ 
خطـوط قـوای مغناطیسـی در محیط است که با توجه به انجماد خطوط قوای میدان در اثر مقاومت الکتریکی کم غیرممکن به نظر میر

قبالً  تصور میشد. اال بودن عدد رینولد مغناطیسی برای ساختارهای بسیار بزرگ و سرعتهای باالست واقـع علـت انجمـاد خطـوط قوا ب         
لک. خورشـید یـک محـیط همگـن بـا ابعـاد چـند برابـر شـعاع خورشـید است و لذا عدد رینولد بسیار عدد بزرگی به دست می آمد                               

لو. شکل زیر ساختار لوله ها را در تاج خورشید نشان می دهد           .  را عوض کرد   ساختارهای لوله شار در تاج خورشید این تفکر و تصور         
 .  نورسپهر آغاز و سپس خم شده و مجدداً به نورسپهر بر می گردند

یونسو. اِ.   ،جی  ] 2 [رابرت  . ادوین و بی  . ام. ، پی ] 1 [داویلد    . ام.       از حـدود بیست سال پیش گروهی از منجمین متشکل از جی           
 کار MHD روی نظر امواج ] 7[ناکاریاکوف   . ام.  و  وی  ] 6 [ویلسون  . آر.  ، پی  ] 5 [اشتانیولفسون          . اِس.  ، آر  ] 4 [آفمـن   . ، اِل 

 اند کهآنها نشان داده  . به اثبات رسیده است   ) TRACE( توسط مشاهدات سفینه تریس    1999و نتایج ارزشمند بدست آمده آنها در سال         
 توسط وسکسانی و گرمایش اهمی ناشی از وجود مقاومت در محیط می تواند از عهده گرم کردن تاج تا دمای مورد نظMHDامـواج   
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 داخل لوله و میرایی     MHDایـن گرمایش در اثر نوسانات لوله های تاج خورشید ناشی از مشکل های تولید شده در نور سپهر و تشدید امواج                       
در این فیلم لوله های شار موجود در تاج         . فیلم برگرفته از مشاهدات سفینه تریس این سازو کار را به خوبی تائید می کند              . آنهـا ایجاد می شود    

 . درجه افزایش می یابد400پس از چند نوسان در اثر مشکل ثبت شده میرا می شود و دمای آن قبل از نوسان و بعد از میرایی حدود 

معادالت هیدرومغناطیسی با شرایط حاکم     .  از منظری دیگر مورد بررسی قرار گرفته است        ]  8  [وع فوق توسط کرمی، نصیری و ثبوتی          موض
مکانیسم . بر تاج خورشید در یک لوله شار نوشته شده و معادله پاشندگی حاصل از خطی کردن این معادالت به روش ترسیمی حل شده است                       

دامنه امواج در   : دو نتیجه عمده این بررسی عبارتند از      .  این لوله بررسی شده است     MHDف اهمـی روی نوسانات      میرایـی و شکانسـی و اتـال       
معنی این دو . داخـل لوـله بسـیار بیشتر از محیط زمینه تاج است و ضریب میرایی داخل لوله نیز حدود ده برابر بیشتر از محیط زمینه تاج است      

 در داخل لوله های شار تاج خورشید نهفته است و اتالف انرژی نیز در داخل لوله به مراتب بیشتر MHDج نتـیجه اینست که عمده انرژی اموا    
این نتیجه در شکل زیر نشان داده       . از خـارج لوـله شـار است و لذا این لوله های شار هستند که نقش اصلی را در گرم کردن تاج بازی میکنند                        

د در اثر اختالالت ناشی از مشعلهای نور سپهر خورشید که پایه لوله های شار بر آن قرار دارد     بطوریکـه در این شکل دیده می شو       .شـده اسـت   
دامنه نوسانات حاصل و به تبع آن انرژی این امواج عمدتاً به داخل لوله محدود می شود و ساختار لوله های شار که همچون یک کالف طناب                           

لذا بنظر می رسد یکبار دیگر  تالشی        .  ای را در ساز و کار گرمایش تاج خورشید دارند          رها شده در زمینه رقیق تاج خورشید است نقش عمده         
مسـتمر بـه بـار می نشیند و پس از گذشت بیش از نیم قرن تالش بی وقفه گروهی و پیشرفت حیرت انگیز تکنولوژی رصدی، نتایج رضایت                            

اینکه چگونه ممکن است الیه های داغ بیرونی .  یافته میشودبخشـی بـرای پاسـخ بـه یـک سـؤال حـیرت انگـیز و مغایر با تصورات کالسیک                   
 میلیون درجه 2خورشـید بـر روی سطح نسبتاً سرد نور سپهر قرار گرفته باشند و همچون قوری جوشانی بر روی یک اجاق سرد آنهم با دمای     

ش تاج خورشید بعنوان یک پدیده غیرمتعارف ستاره شناسان کم کم می فهمند که ساز وکار گرمای     . خودنمایـی کـند، پاسـخ خـود را مـی یـابد            
 .چگونه است
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 1382 اردیبهشت ماه سال 12 و 13     دانشـگاه زنجـان روزهای      
 مراسم .محـل برگـزاری دومین سمینار شیمی  ماکروسیکل بود       

سخنانی       

 رویداد علمی
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افتتاحـیه ایـن سـمینار دکتر عسکریان رییس دانشگاه طی  برگزاری دومین سمینار شیمی ماکروسیکل
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هشی ضـمن خـیر مقدم به حضار به ارایه وضعیت آموزشی و پژو            
دانشگاه زنجان پرداخت، سپس دکتر نصیری رییس دانشکده علوم         
سـخنانی در رابطـه با گذشته علم در ایران، وضعیت فعلی و ارایه              

سپس . راهکارهایـی جهـت رسـیدن به قافله علمی دنیا ارایه نمود           
دکـتر یافتـیان دبـیر سـمینار بـه ارایـه گزارشـی در مـورد مراحل                  

 .برگزاری این سمینار پرداخت 
 

ΑΣΣ∆ 
 

مصاحبه با آقای دکتر یافتیان به مناسبت  برگزاری 
دومین سمینار شیمی ماکروسیکل ایران در دانشگاه 

 زنجان
 

آقـای دکـتر یافتـیان جنابعالـی بـه عنوان دبیر           ) 1 
دومیـن سمینار شیمی ماکروسیکل لطفاً توضیحاتی       

 در مورد برگزاری این سمینار ارایه فرمایید؟
روسـیکل ایران در روزهای     دومیـن سـمینار شـیمی ماک       

ــنبه   ــنبه و یکش ــال  14و13ش ــاه س ــت م  در 1382 اردیبهش
نظرات بسیار مناسب در مورد     . دانشـگاه زنجـان برگـزار شد      

 24و23اولیـن سـمینار شـیمی ماکروسـیکل که در روزهای            
 برگـزار شـده بود، انگیزه ای شد تا          1380بهمـن مـاه سـال       

 عمده ترین این    .ومیـن سمینار در این دانشگاه برگزار گردد       
رات مناسب به بین رشته ای بودن این زمینه از علم شیمی            
 امکـان آشـنایی محققـان در شـاخه های مختلف این علم              

اولین سمینار در سطح ملی و با دعوت        . سـبت داده می شد    
 تــن از محققــان صــاحب نظــر و دانشــجویان 35 حــدود 

 تن از 3سط کـترای شیمی در این زمینه و ارائه سخنرانی تو    
هزینه کامل این گردهمایی    . ها و بدون فراخوان برگزار شد     

در پایان اولین سمینار    . سـط دانشـگاه زنجان پرداخت شد      
ـیمی ماکروسیکل در جلسه ای مقرر شد تا جهت استمرار           
ـن حرکـت علمی کمیته ای تشکیل و این کمیته مسئولیت            

 .گیری این حرکت را بر عهده داشته باشد
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دانشگاه (     بـه پیشنهاد جمع اشاره شده آقایان دکتر شمسی پور           
مرکز تحقیقات بیوشیمی و (، دکتر موسوی موحد )رازی کرمانشـاه  

، )دانشگاه امام حسین  (، دکـتر مقیمی     )بیوفـیزیک دانشـگاه تهـران     
نجانب به عنوان اعضاء    و ای ) دانشگاه شهید بهشتی  (دکـتر صـفری     

ایـن کمیـته انـتخاب شدند و مقرر شد تا موضوع از طریق جناب               
آقـای دکـتر شمسی پور به اطالع انجمن شیمی و مهندسی شیمی             

ریاسـت محـترم انجمن طی حکمی به این         . ایـران رسـانده شـود     
اعضاء کمیته مذکور جلسات مختلفی را      . کمیته شکل رسمی دادند   

 -ت بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران     مرکـز تحقیقا  (در تهـران    
تشکیل داد و عمده بحث های      ) دفـتر آقای دکتر موسوی موحدی     

انجـام شـده درخصـوص نحـوه برگـزاری دومیـن سمینار شیمی              
ــوده دعــوت  از محققیــن خارجــی شــامل   ــران ب ماکروســیکل ای

بـرنده جایـزه نوبـل، عضو آکادمی علوم فرانسه و      (پروفسـور لـن     
دانشگاه برتیش  (، پروفسـور ماک     )یـی پاسـتور   اسـتاد دانشـگاه لو    

) دیویس امریکا (، پروفسـور بـالچ اسـتاد دانشـگاه          )کلمبـیا کانـادا   
استاد دانشگاه سیدنی استرالیا و عضو آکادمی       (پروفسـور  لیندوی     

 شماره  CNRSمدیر تحقیقات   (و پروفسـور مت     ) علـوم اسـترالیا   
ین کمیته قرار   در دستور کار ا   )  دانشگاه لویی پاستور فرانسه    7513
د
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پروفسور لن به دلیل عدم تناسب زمان سمینار با توجه به           . گرفـت 
مسـافرت بـرنامه ریزی شده قبلی از حضور عذر خواسته و اظهار             
. امـیدواری کـردند تـا در فرصـت دیگـری در ایران حضور یابند              

پروفسـور بـالچ و پروفسـور ماک به دلیل شرایط سیاسی حاکم بر              
 .ذر خواستندمنطقه از پذیرش دعوت ع

     بـه هـر حـال با وجود ناهنجاری های سیاسی  منطقه و باال و                
پاییـن شـدن هـای سیاسـی منطقه شرایط حضور آقایان پروفسور             
لیـندوی و پروفسـور مـت در ایـران و در دومیـن سـمینار شیمی                 

 .ماکروسیکل امکان پذیر شد

تعـداد مقـاالت ارایـه شـده چند مقاله بود و چه              
 ش واقع گردید؟تعداد مورد پذیر

بـا توجـه بـه ایـنکه برای این گردهمایی فراخوان پذیرش              
 مقاله به دبیرخانه سمینار واصل      45مقالـه ارسال شده بود، حدود       

 مقالـه توسط کمیته مورد پذیرش قرار        42شـد کـه از بیـن آنهـا          
 مقالــه بــه شــکل 10در روزهــای ســمینار در مجمــوع . گرفــت

 مقاله به صورت پوستر     30 و) یک ساعته و نیم ساعته    (سخنرانی  
 .ارائه شدند)  ساعته2 دقیقه ای و دو جلسه 30در یک جلسه (

 3مقاله به زبان انگلیسی و      7( سخنرانی ها عمدتاً به زبان انگلیسی       
خالصه کلیه مقاالت به زبان     . ارائه شدند ) مقالـه بـه زبـان فارسـی       

انگلیســی در کــتابچه چکــیده مقــاالت جمــع آوری و در اختــیار 
کت کنـندگان قرار گرفت و گواهی ارائه مقاالت با امضاء دبیر        شـر 

محترم انجمن و دبیر سمینار شیمی ماکروسیکل صادر و در اختیار           
 .شرکت کنندگان قرار گرفت

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

آقای دکتر گفتید که در این سمینار میهمان خارجی          
نـیز داشـتید، حضـور ایـن مـیهمانان چـه دستاوردی             

 ؟برای علم شیمی داشت
از دستاوردهای حضور میهمانان خارجی شرکت کننده می         

 :توان به موارد زیر اشاره داشت

اعــالم آمادگــی کــامل ایــن مــیهمانان بــه همکــاری بــا شــاخه  )1
 .ماکروسیکل انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران

ابـراز پیشـرفت قابل توجه علم شیمی ماکروسیکل و تحقیقات           ) 2
 .انجام شده در سطح ایران

الم آمادگـی آقای پروفسور لیندوی جهت گفتگو با مسئولین          اعـ )3
سـمینار شیمی ماکروسیکل جهانی و عضویت  شاخه ماکروسیکل          

 .ایران به عنوان زیرمجموعه ای از آن

پذیـرش مسـئولیت بررسی مقاالت مربوط به مقاالت ارسالی از           )4
 . توسط آقای  پروفسور متJICSاروپا به مجله 

ی علمـی بیـن محققـان ایران و این دو           اعـالم آمادگـی همکـار     )5
 .میهمان

ابـراز عالقه و ضرورت مکاتبه با سفارت خانه های متبوع خود            )6
جهـت افزایش روابط علمی توسط میهمانان شرکت کننده در این           

 .گردهمایی

آشـنایی ایـن میهمانان با توانایی های بخش شیمی دانشگاههای         )7
 .اصفهان و شیراز

خمینی                    
ی دکتر              
جفیان،          
شکیل                 

 ویژه رویداد
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ΑΣΣ∆ 
 

 )ره(سم ارتحال امام برگزاری مرا
 

  نظـر بـه ضـرورت برگـزاری مراسـم سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام    
 و همچنین سال خدمتگذاری ستادی متشکل از ریاست محترم دانشگاه جناب آقا82قـدس سـره، در خـرداد ماه         

 آقا فتحی، معاونت محترم دانشجویی فرهنگی آقای مهندس نعسـکریان، مسـئول نهـاد نمایندگـی رهـبری حـاج           
معاونت محترم مالی و اداری جناب آقای مهندس جمشیدی، معاونت محترم پژوهشی جناب آقای دکتر صارمی، ت

 : ، موارد ذیل به تصویب رسید28/2/82گردیدو در جلسه روز یکشنبه مورخه 
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 احل مراسم ارتحال امام ر-الف

  14/3/82توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ ) ره(اعزام دو دستگاه اتوبوس به حرم مطهر امام  .1

 نصب پالکارد، تراکت، حجله با عکس امام توسط روابط عمومی .2

 توسط روابط عمومی و دفتر نهاد رهبری) ره(توزیع فرازهایی از وصیت نامه امام  .3

 خردادماه در نمازخانه خوابگاه، مابین نماز ظهر و عصر توسط دفتر            12 دوشنبه   برگزاری مراسم مرثیه سرایی در روز      .4
 نهاد رهبری

 )ره(حمایت همه جانبه واحدهای تابعه دانشگاه از تشکل های دانشجویی به مناسبت برگزاری مراسم سالگرد امام  .5

  خدمتگزاری به مردم -ب

 :نشگاه به کارگرفته شود    مقرر شد بر روی سه محور اساسی ذیل تمام اهتمام دا

 برنامه ریزی جامع در هر واحد و تلفیق آنها )1

 اجرای به موقع برنامه ریزی های انجام شده  )2

 نظم و انضباط  )3
 
  

 گزارشی از هفتمین سمینار شیمی معدنی ایران
 

شگاه زنجان میزبان هفتمین سمینار شیمی معدنی ایران بود              .
تشکیل جلسات مداوم، پیگیری ها      شیمی دانشگاه زنجان با       

 ماه و با 8اط بـا سـازمان ها و دانشگاه ها در مدت بیش از             
ری مسئولین دانشگاه برگ زرینی با برگزاری این سمینار به           

این سمینار تخصصی جهت آشنایی     .  دانشگاه زنجان افزود      
  بیشـتر شیمیدان های کشور با آخرین دستاوردهای علمی،          

ش و تقویـت علمـی بیـن مراکـز تحقیقاتـی، دانشـگاهی و        
سـنتز و شناسـایی ترکیـب های معدنی،         : ی در زمیـنه هـای      

ک و مکانیسـم واکـنش هـای معدنـی، ترکیـبات آلی فلزی،               
می معدنــی، پلــیمرهای  معدنــی، صــنایع شــیمی معدنــی، 

ظری گرها و شیمی حالت جامد، بیوشیمی معدنی، مباحث ن        
 .ر شیمی معدنی و طیف سنجی درشیمی معدنی برگزار شد

یـته برگزار کننده این سمینار متشکل بود از دکتر عسکریان           
ت محـترم دانشـگاه زنجـان؛ دکـتر صـارمی معاونت محترم              

پژوهشـی؛ مهـندس جمشیدی معاونت محترم اداری و مالی؛ دکتر           
سی شیمی ایران؛ دکتر    فـیروزآبادی رئـیس انجمـن شـیمی و مهند         

توسـلی رئـیس کمیـته شـیمی معدنی انجمن شیمی؛ دکتر کارگشا          
دبـیر انجمـن شیمی؛ دکتر نصیری رئیس دانشکده علوم ؛ مهندس            
نجفـیان معاونـت محـترم دانشـجویی؛ دکـتر حسـینی منفرد، دبیر              

 .هفتمین سمینار شیمی معدنی ایران

دکتر علی       اعضـای هـیأت علمـی گروه شیمی دانشگاه زنجان           
نـیا، مهـندس ارجمندفر، دکتر ارشدی، دکتر عزیزیان، دکتر داللی،           
دکـتر پـیری، دکتر رمضانی، دکتر تقی پور، دکتر یافتیان مسئولیت            

 .کمیته های اجرایی این سمینار را بر عهده داشتند

     جلسـه داوری مقالـه هـا در دفـتر انجمـن شـیمی و مهندسی                
 مقاله رسیده   160 مقاله از    140 شیمی ایران در تهران تشکیل شدو     

بـه دبـیرخانه سـمینار منطـبق بـا زمیـنه هـای مـورد نظـر سمینار                   
تشـخیص داده شـد و مقـرر شد مقاله های پذیرفته شده در قالب               
 دان
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 مقاله به صورت پوستر ارائه     114 مقالـه به صورت سخنرانی و        26
 .شوند

نام      کمیته علمی و داوری این سمینار علمی را اساتید صاحب           
 :از دانشگاههای سراسر کشور بر عهده داشتند و عبات بودند از

 )دانشگاه تربیت معلم تهران(دکتر آقا بزرگ  

 )دانشگاه فردوسی مشهد( دکتر علیزاده 

 )دانشگاه صنعتی شریف( دکتر بقایی 

 )دانشگاه فردوسی مشهد( دکتر اشتیاق حسینی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )مرکز پژوهش های شیمی و مهندسی شیمی ایران(دکتر قاسم زاده 

 )دانشگاه تربیت مدرس( دکتر قلی وند 

 ) دانشگاه زنجان(دکتر حسینی منفرد 

 )دانشگاه رازی کرمانشاه( دکتر جوشگانی 

 )نا همداندانشگاه بوعلی سی(دکتر کی پور 

 )دانشگاه شهید چمران اهواز(دکتر کوتی 

 ) دانشگاه یاسوج(دکتر مقدم 

 )دانشگاه شیراز ( دکتر مهاجر 

 ) دانشگاه قزوین( دکتر محمدی 

 )دانشگاه شهیدبهشتی(دکتر پورامینی 

 )دانشگاه تربیت معلم تهران( دکتر رفیع زاده 

 )دانشگاه بوعلی سینا همدان( دکتر صابونچی 

 )دانشگاه شهید بهشتی(فری دکتر ص

 )دانشگاه شهید باهنر کرمان(دکتر شیخ شعاعی 

 )دانشگاه گیالن( دکتر طباطبائی 

 )دانشگاه شهید چمران اهواز( دکتر توسلی 

مجید، سرود ملی و    . . .      سـمینار بـا تـالوت آیاتـی از کـالم ا           
 .مراسم افتتاحیه در محل آمفی تئاتر کتابخانه سهروردی شروع شد

    در ایـن مراسـم ابـتدا ریاسـت محترم دانشگاه دکتر عسکریان              
ضـمن خـوش آمدگویـی بـه مـیهمانان شـرکت کننده در سمینار                
درخصـوص دانشـگاه زنجـان و از فعالیـت هـای صـورت گرفته               

 .سخنرانی کردند

     اسـتاندار محترم زنجان آقای مهندس رحمانزاده سخنران دوم         
ر آقای دکتر حسینی منفرد به      سـمینار بودنـد و سـپس دبـیر سمینا         

میهمان های حاضر تبریک و خوش آمد گفته و ضمن بیان اهداف            
برگزاری سمینار از مسئولین دانشگاه به جهت حمایت هایشان در          

 .برگزاری این سمینار تشکر و قدردانی کردند

     سمینار با یک سخنرانی عمومی با عنوان شیمی در بیست سال       
 سخنرانی در دو    26عـد از سـمینار عمومی       ب. آیـنده پیگـیری شـد     

سـالن مجـزا به صورت همزمان برگزار گردید که طی آن سخنران          
پذیرائیهای بین  . ها آخرین دستاوردهای علمی خود را ارائه کردند       

سـمینار فرصـتی بـود که در آن اساتید و دانشجویان از نزدیک به               
شنده تـبادل اطالعـات و هم فکری می پرداختند و دو شرکت فرو            

ــمینار      ــزاری س ــول برگ ــگاهی در ط ــیزات آزمایش ــواد و تجه م
جای دارد از تالش و     . محصـوالت خـود را بـه نمـایش گذاشتند         

شـور و شـوق فوق العاده دانشجویان شیمی دانشگاه زنجان که با             
تمـام نـیرو و خالقیـت خودشان در هر چه بهتر برگزار شدن این               

 .سمینار  کوشیدند سپاسگزاری گردد

در مراسم  . نار شیمی معدنی تا عصر پنج شنبه ادامه داشت             سمی
اختتامـیه سـمینار آقـای دکتر نصیری رئیس دانشکده علوم درباره            

 سمینار
17
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 )دانشگاه مازندران(دکتر گلچوبیان 

 )دانشگاه ارومیه(دکتر حق گویی 
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موضـوع جایگاه علم صحبت کردند و سپس دبیر سمینار گزارش           
جامعـی از نحوه داوری مقاالت، تهیه کتابچه مقاالت ارائه کرده و            

. تشکر و قدردانی کردند   از زحمـات کلیه دست اندرکاران سمینار        
سـپس جوایـز مـربوط بـه بهترین مقاله های ارائه شده به صورت               

شرکت کنندگان در سمینار  خاطر بـه منظور انبساط   . پوسـتر اعطاء شد   
 . ها اجراء شدموسیقی سنتی آذربایجان توسط گروه عاشق

بازدید از غار کتله خور و گنبد سلطانیه در نظر               روز جمعـه بـرای      
 .مکان ها بازدید به عمل آوردند متقاضیان از این شده بودکهگرفته 

     از دسـتاوردهای ایـن سمینار تشکیل میزگرد تخصصی شیمی          
معدنی روز دوم سمینار یعنی پنج شنبه قبل از ظهر بود که طی آن              
اعضـای دائـم کمیـته شـیمی معدنی در انجمن شیمی و مهندسی              

ای همکاری با این    شیمی ایران مشخص شد و اعضای داوطلب بر       
 .کمیته ثبت نام کردند

     از ویژگـی های دیگر این سمینار که اولین بار در سمینارهای            
تخصصـی شـیمی معدنی اجراء شد، به منظور ارتقای سطح علمی      
و رقابـت سـالم انـتخاب بهتریـن مقاله های ارائه شده به صورت               

توسط داوران کمیته علمی و اعطای جایزه به سه نف           ر محقق  پوس
 .ده بود

     این سمینار با استقبال بسیار خوبی در سطح کشور روبرو شد           
و خوشـبختانه طـبق اظهار نظر دبیر ششمین سمینار شیمی معدنی            
ایران که در دانشگاه مشهد برگزار شد، تعداد مقاله های ارائه شده            
در ایـن سمینار دو برابر ششمین سمینار شیمی معدنی ایران بود و             

ـ  نابر گفـته شـرکت کنـندگان از نظـر علمـی و نحوه برگزاری از                ب
 .کیفیت بسیار باالیی برخوردار بود

     ایـن سـمینار بـا حمایت های مالی شرکت کنندگان و شرکت             
ملی مس سرچشمه کرمان، امور تحقیق و توسعه پتروشیمی ایران،          
شـرکت توسـعه معـادن روی ایران، گروه صنعتی شیمیایی سامد،            

میایی محب کیمیا و شرکت شیمیایی سرمد طب برگزار       شرکت شی 
 .شد

     امـیدواریم کـه این سمینار و  سمینارهایی که در آینده برگزار             
خواهـد شـد قدم های بلندی را در پیشرفت تحقیق و توسعه علم              
شـیمی سـبب شوند و تصویر نوینی از رویکرد علمی در گشودن             

 .راه حل مشکالت صنعتی نمایان سازند
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 راه چاره کدام است عقل یا عشق؟
 گشت و گذاری در مثنوی مولوی

 اغلـب مـتون عرفانـی مـا، مطالبـی درخصوص نفی عقل آمده است و هر یک از شعرا و عرفا به نحوی با عقل و خرد مخالفت کرده و                                
 اگر چه تصوف پیام های اجتماعی و انتقادی برای مردم           در اینجا باید به این مطلب اشاره کرد که        . ت انسـان را در گـرو عشق دانسته اند          

آسیب هایی نیز بر پیکره  اجتماعی وارد  .) که همراه با نفی حکومت بنی عباس بود       ) 390-244(هم چون أناالحق رفتن منصور حالج       ( ت   
 .ی عقل و مبارزه با آن، جامعه آن زمان را دچار سطحی نگری و کوته بینی کرده بود

 
 عقل در کوی نابیناست

             عاقلی کار بوعلی سیناست
 )سنایی (                                 

 فکرت عقلی بود کفار را
                      فکرت قلبی بود مرد کار را

 سالک فکرت که در کار آمده است
           نه ز عقل از دل پدیدار آمده است

 )عطار (                                 
 پای استداللیان چوبین بود

           پای چوبین سخت بی تمکین بود
 )موالنا (                                 

 ره عقل جز پیچ در پیچ نیست

 رویداد ادبی
18تر 
 

برگزی

  در   
سـعاد
داشـ
نف. کرد



                            

 

                    بر عارفان جز خدا هیچ نیست
 )سعدی (                                 

ح مـی شود که آیا انسان بدون عقل و خرد می تواند به حیات و زندگی خود ادامه دهد و آیا می توان بدون استفاده از         حـال، سـؤالی مطـر     
 !عقل آثار ادبی گرانبهایی تألیف کرد و در سطح باالتر،آیا این با حکمت خداوند سازگار است که چیز بی ارزشی را در وجود انسان قرار دهد؟

در مثنوی ابیاتی وجود دارد که نشان می دهد موالنا با کلیت و اساس  .  می رویم و این که کتابی ضد عقل است یا نه                حـال بـه سراغ مثنوی     
 :عقل مخالف نیست بلکه عقل را موجب برتری انسان بر حیوان می داند

 جان نباشد جز خبر در آزمون
                   هرکه او  افزون خبر جانش فزون

 وان بیشترجان ما از جان حی
                از چه، زان رو که فزون دارد خبر

 جان چو افزون شد گذشت از انتها
                  شد مطیعش جان جمله چیزها

 
عقل را به جزوی و کلی،آخُر اندیش و آخِر اندیش، مکسبی و تحقیقی تقسیم         .      موالنـا عقـل را می کاود و به تجزیه و تحلیل آن می پردازد              

 :ی کند و آن گاه، عقل هایی را باالتر از افالک و تابانتر از خورشید می داند و عقل هایی را پست و سخیفم

 هست عقلی هم چو قرص آفتاب
          هست عقلی کمتر از زهره و شهاب

 عقل جزوی، عقل را بدنام کرد
                     کام دنیا، مرد را بی کام کرد

    
داخته و        تـا ایـنجا      فهمیدیم که موالنا با اساس عقل مخالفت نمی کند، حال به سراغ عشق می رویم که شور و غوغایی در اذهان انسان ه

جزوی،  

 عقل و                        
 

 رویداد ادبی
19ا ان
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 .سال های سال فکر انسان را به خود مشغول کرده و آرام و قرار را از عاشقان و صاحبدالن گرفته است

هر . تی جمادات نیز بر مبنای عشق هستی به طرف هم حرکت می کنند                 از نگـاه موالنـا، عشـق محـرک همـه ی پدیده ها است ح               
 :عاشقانه به طرف کل خویش حرکت می کند

 جزوها را رویها سوی کلست
                بلبالن را عشق بازوی گلست 

 آن چه از دریا به دریا می رود 
              از همان جا کĤمد آن جا می رود

 
موالنـا در هـیچ جای مثنوی با کلیت و اساس عقل مخالفت نکرده، بلکه به اصالت آن معتقد است، ولی فضولی:      خالصـه ی کـالم    

.عشق را می ستاید و آن را مرکب تندرستی برای رسیدن به حق می داند. دخالتش را در حیطه های خارج از تواناییش نکوهش می کند
 

 :منابع و مĤخذ 

 بی بشردوستسودای حقیقت، دکتر مجت .1

 مقدمه ای بر عرفان و تصوف، دکتر ضیاءالدین سجادی .2

 سیر حکمت در اروپا، محمدعلی فروغی .3

 سیر فلسفه در جهان اسالم، ماجد فخری .4

 شرح مثنوی، مالهادی سبزواری .5
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 هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

 باز جوید روزگار وصل خویش
 

خداوندگار لقبی است همچون    . گهگاه او را خداوندگار نیز می خوانند      . مد و لقبش جالل الدین است          نـام او بـه اتفـاق تذکره نویسان، مح         
قدیمی ترین  . آن را از روی موالنا ساخته اند      .  شهرت نداشته است   9گویا تا قرن    »  مولوی«لقب  . شـیخ و شـاه کـه مردم نثار بزرگان می کردند           

 :     است) 835متوفی(ت شاه قاسم انوار موضعی که عنوان مولوی در آن دیده می شود، بی

 جان معنی قاسم ارخواهی بخوان
 )مثنوی معنوی مولوی(

درششم . را به کار می بردکه مفید همان معنی است» بس کن«تخلص می کرد و گهگاه تعبیر » خمـش «و » خـاموش «     او در غزلـیات خـود،      
پدر او محمدبن حسین    . خین، شجره و نسبش را به ابوبکر صدیق می رسانند         برخـی از مور   .  هجـری در بلـخ زاده شـد        604ربـیع االول سـال      

از افاضل روزگار بود و بخاطر رنجشی « بنابه روایت افالکی   . خطیبـی معـروف بـه بهاءالدین ولد بود که او را سلطان العلما خطاب می کردند                
با سلطان العلما نسبت نیکویی ) امام فخر رازی(امام المشککین . »دکـه از خوارزمشاه و امام فخر رازی داشت، از بلخ به طرف قونیه هجرت کر             

. خوارزمشاه با سلسله ی کبراویه که سلطان العلماء منسوب بدان بود، سر سازگاری نداشت      . نداشت و البته به صوفیه نیز چندان وقعی نمی نهاد         
میراث او بعدها به حضرت موالنا نیز .  فیلسوفان تبری می جستبهاءالدین ولد از. بـه همیـن علـت، مجدالدیـن بغدادی را به جیحون درافکند      

 . رسید

.      از نظر تاریخی علت اصلی مهاجرت سلطان العلما اختالف با امام فخر نمی تواند باشد؛ چرا که امام فخر پیش از این واقعه  درگذشته بود                         
ی خویش را به او تقدیم کرده و آینده        »اسرارنامه« عطار نیز نسخه ای از       موالنا در نیشابور با   . علت اصلی، همان هجوم خانمان سوز مغول است       

در بغداد با ابوالحفض . عطار، از تربیت یافتگان مکتب مجدالدین بغدادی و نجم الدین کبری بود     . ی درخشـانی را بـرای او پـیش بینی می کند           
او نیز سلطان العلما را به نزول در خانقاه و          . و به رو می شوند    ر» عوارف المعارف «صاحب  ) 632متوفی(سهروردی  . . . عمربـن محمدبـن عبدا    

چرا که این مدرسه در آن زمان ساخته نشده         . فروزان فر این نزول را از نظر تاریخی صحیح نمی داند          . مدرسـه اش، مستنصریه، دعوت می کند      
ده سالگی با گوهر خاتون، دخترخواجه الالی سمرقندی ،         موالنا در هج  . سـلطان العلمـا سـپس به حج و آنگاه به شام و ارزنجان می رود               . بـود 

در قونیه، عالء الدین کیقبا و دو وزیرش، معین الدین . حاصـل این ازدواج تولد سلطان ولد و عالء الدین محمد است ). 622(ازدواج مـی کـند      
، سید برهان الدین محقق ترمذی به روم        )628(لما  پس از وفات سلطان الع    . پـروانه، از سـلطان العلمـا اسـتقبال کافی و وافی به عمل می آورند               

 سال دیگر به وعظ و تذکیر و ارشاد می پردازد تا اینکه             5پس از مرگ او به مدت       .  سال با وی مصاحبت می نماید      9مـی آیـد و موالنا به مدت         
موالنا . د که پیامبر برتر است یا بایزید      کسانی معتقدند شمس از او می پرس      . ، بـا شـیخ پران یعنی شمس تبریزی روبه رو می شود            642در سـال    

را بر زبان آورد؟ موالنا پیامبر را دریا و بایزید را » سبحانی ما اعظم شأنی«پس چرا بایزید سخره کفرآلود : پیامـبر، شـمس می گوید   : مـی گویـد   
موالنا پیش از دیدار با  . -به فراسو رای -او با این سؤال می خواهد دریچه ی گفتگو را بگشاید     . شـمس نمـی پذیرد    . فـنجان جلـوه مـی دهـد       

شیخ االسالم برهان الدین علی ابن ابی بکر        » هدایه فی الفروغ  «خوانده بود و همچنین     » کمـال الدیـن ابـن العدیم      «شـمس، فقـه حنفـی را نـزد          
 .شنید و پاسخ می گفتطعنه های پیروان او را می . را در دمشق فرا گرفته بود و با ابن عربی نیز آشنا بود) 508متوفی (مرغیانی 

موالنا در تمثیلی شمس را به باز و خود را به مرغ            . به بیانی دیگر منظر جدیدی به او بخشیده بود        .      شـمس وجود تازه ای به موالنا داده بود        
 643شمس در سال    . ، سیر تحول خود را مو به مو بیان کرده است          ». . .  مرده بدم زنده شدم     «و در غزل معروف     . صـید شـده تشـبیه مـی کند        

موالنا در فراق او ناله ها سر می دهد و برایش نامه ها می نویسد تا اینکه سلطان ولد با خواهش و تمنا                   . قونیه را ترک کرده و به دمشق می رود        
ا پس از کلنجار رفتن     موالنا ابتدا مرگ شمس را نمی پذیرد ام       ). 645(بار دوم که شمس می گریزد، دیگر برنمی گردد          . ، او را بـاز مـی گـرداند        

 .بسیار خودش، مرگ او را می پذیرد

. صالح الدین فردی عامی است؛ قفل را قلف و مبتال را مفتال تلفظ می کند              . موالنـا پس از مرگ شمس به صالح الدین زرکوب روی می آورد            
 .     موالنا غزلی سوزناک در رثای او  می سرایدپس از مرگ صالح الدین، . موالنا دختر او، فاطمه خاتون، را به عقد سلطان ولد در می آورد

20

 رویداد ادبی



                            

 

پدر حسام الدین اهل فتوت بود و به همین جهت .      موالنـا پس از مرگ صالح الدین، به حسام الدین چلبی ارموی ابن اخی ترک، می گرود  
از اتمام دفتر اول، دو سال سرایش مثنوی به تعویق پس . به پیشنهاد او، موالنا سرایش مثنوی را آغاز می کند      . را بـه آنها داده بودند     ›› اخ‹‹لقـب   

ولی واقع امر این است که موالنا، خود نیاز به تأمل بیشتر داشت و از          . گروهی مرگ همسر حسام الدین را در این امر دخیل می دانند           . مـی افتد  
 که هر دو به تحول الزم و مطلوب خود          دو سال سکوت، تمهیدی فراهم آورد     . طرفـی ظرفیـت وجـودی حسـام الدیـن به اندازۀ مظروف نبود             

 :مهمترین بیتی که اثبات می کند حسام الدین، پس از سکوت و عزلت دو ساله، تحول روحی پیدا کرده، این بیت است. برسند

     بلبلی زینجا برفت و بازگشت       
 )دفتر دوم/ 8بیت (   بهر صید این معانی بازگشت 

دفتر هفتمی نیز به او نسبت داده اند که به احتمال قوی سروده             . یوان کبیر، مثنوی، مکتوبات مجالس سبعه، فیه مافیه            آثـار موالنا عبارتند از د     
عالء الدین  . سلطان ولد، عالءالدین محمد، مظفرالدین امیر عالم، ملکه خاتون        : موالنا چهار فرزند داشت که عبارتند از      . هـای سـلطان ولد است     

زمانی که شمس برای همیشه از قونیه رفت، این شبهه بر سر زبانها افتاد که               . شمس نیز به او تمایلی نداشت     . ر نبود محمـد، بـا شمس بر سر مه       
 .سلطان ولد برعکس عالء الدین محمد، به شمس سخت دلبسته بود. عالء الدین محمد او را کشته است که این شبهه البته سندیت ندارد

›› مطهره سلطان عابد‹‹دخترش . او چهار پسر و یک دختر داشت. اشاره کرد ››  رباب نامه ‹‹و  ›› ولد نامه  ‹‹     از آثـار سـلطان ولـد می توان به         
 ).734. م( ، زاهد چلبی )733. م(واجد چلبی ) 729. م(، عابد چلبی )719. م(عارف چلبی: نام داشت و پسرانش 

 ) با تلخیص1381: چاپ اول. نشر جوف/ زگار نشر رو. دکتر مجتبی بشردوست›› سودای حقیقت‹‹: برگرفته از کتاب(
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دارای . ذرو نیم و در کشور برزیل و سپس آمریکای شمالی گ          

 
انشگاه   

پروانه ) 
ز از آن             
 تشکیل        
ار پائین              
در یکی             

دافی را     

و داشتن            
 مستعد              
وه دادن             
صـورت     
م گرفته         

ــه    ول ب

سراسری           
ی باشند              

 مصاحبه با رویداد
اندم
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 مصاحبه با مدیر محترم گروه 
 پرورش زنبور عسل

 
 
 
 
 

     از ایـن شـماره جهـت آشنایی خوانندگان گرامی با رشته های           
در این  . جدیـد مصـاحبه ای بـا مدیـران گروهها انجام خواهیم داد            

ورش زنبور عسل   شـماره بـه سـراغ دکـتر عراقی رفته و با گروه پر             
 .بیشتر آشنا می شویم

 

لطفــاً کمــی در مــورد ســوابق تحصــیلی و کــاری خــود  
 توضیح دهید؟

از دانشگاه ) گرایش علوم دامی(     لیسـانس مهندسـی کشاورزی     
 -تهـران، فـوق لیسـانس علـوم دامـی از دانشـگاه تگزاس آمریکا              

  سوابق کاری از سال -دکتری ژنتیک و اصالح دام از دانشگاه لندن       
، خدمت خود را در دانشگاه زنجان شروع کرده و تا به حال             1356

از نظـر کـار زنـبورداری سـه نسـل پشـت سر هم به                . ادامـه دارد  
ــیم   ــی کن ــبورداری م ــی زن ــی و علم ــورت تجرب ــای . ص دوره ه

زنـبورداری درکشـورهای ژاپن دانشگاه تاماگاوا به مدت یک سال       

.گواهینامه اتمام دوره های مختلف زنبورداری نیز می باشم
هدف از تشکیل گروه پرورش زنبور عسل در د 

 چه بوده است؟
چهل هزار (000/40/     بـه طـور کلـی در سراسر کشور       

رسمی از طرف دولت صادر شده است که رقم بسیار ناچی
د هم نمی رسد افراد تحصیل کردهرا که حتی به یک درص     

مـی دهـند بقـیه افراد تجربی هستند لذا راندمان تولید بسی
می باشد بنابراین الزم بوده که این رشته به صورت علمی 

 . از دانشگاههای کشور ایجاد گردد
آیـا تشکیل گروه در منطقه الزم بوده و چه اه 

 ه زنجان دنبال می کنید؟در تشکیل آن در منطق
     زنجـان با توجه به شرایط اقلیمی و کوهستانی بودن 
مـناطق سردسـیر و گرمسیر مثل طارم و غیره یکی از نقاط
پـرورش زنبور عسل بوده است و هدف از تشکیل این گر

تاکـنون نـیز بـه . سـرویس هـای زنـبورداری مـی باشـد     
ت در روستاها و جهاد این مهم انجاکالسـهای کوتـاه مـد     

 .است
ــته مشــغ  ــن رش ــداد دانشــجویانیکه در ای  تع

 تحصیل می باشند ؟
     تعـداد دانشـجویان پذیرفته شده این رشته از کنکور 

 نفـر می باشد که در حال حاضر مشغول به تحصیل م20



                            

 

                                       82مهر  / 4شماره / دوره جدید/ سال هفتم                                         رویداد 

در نظر  . . .  انشاءا  تـرم اول را سپری کرده وارد ترم دوم می شود            
 نفر  30 الی   20اسـت هـر سـال متناسـب بـا ظرفیت دانشگاه بین              

 . دانشجو از طریق کنکور سراسری گزینش گردد
امکانـات موجـود در رابطـه بـا این رشته دردانشگاه             

 زنجان را بنویسید؟
     از آنجائیکه از هر دو هزار نفر زنبوردار حق دارند حداقل یک            

ــرزندانش  ــه  نفــر از ف ــه صــورت تحصــیلی در ایــن رشــته ب را ب
دانشگاههای مورد نظر بفرستند لذا امکانات آزمایشگاهی و سوابق         
تدریسـی در بخـش هـای مخـتلف زنـبور عسل و تکرار دروس                

 سـال، ایـن دانشـگاه را بیش از دانشگاههای       20مـربوطه بـیش از      
به عبارت دیگر امکانات    . دیگـر مستحق ایجاد این رشته می نماید       

شـی از جملـه کارگـاه زنـبور عسل، کندو و افراد باتجربه در               آموز
زنـبورداری ویژگـی خـاص بـرای ایجاد رشته در این دانشگاه را              

 . نموده است
آیـا این رشته در سازمان جهاد کشاورزی جا افتاده و            

 یا تا چه اندازه از این رشته اطالع دارند؟

شور      ایـن رشـته بـه صـورت مـدارک کاردانـی در سه نقطه ک               
 کردستان و ارومیه مناطق بسیار مستعد ایجاد شده است          -مازندران

و مـدارک آنهـا در حـد معادل فرض دیپلم می باشد در بعضی از                
مـناطق مـثل کردستان تا حدی جا افتاده و پرسنل الزم را دارد در               

جـای خوشبختی است دست    . مـناطق دیگـر پرسـنل نداشـته انـد         
رشته فارغ التحصیالن دانشگاه    اندرکـاران هـر سه منطقه برای این         

 .زنجان می باشند
 تکلیف فارغ التحصیالن این رشته در آینده چیست؟ 

و اگـر مسائلی را که فکر می کنید عنوان نشده خود جنابعالی به        
 صورت خالصه توضیح دهید؟

     قسـمت مختلف کاری برای فارغ التحصیالن این رشته وجود          
ش در این رشته طوری است که       دارد نحوه تعلیم و تربیت و آموز      

هیچ فارغ التحصیلی رغبت برای کار دولتی نخواهند داشت درآمد          
 .خصوصی خیلی باالست

 :مدیر کل پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  نقش پژوهش در توسعه اقتصادی کشور رکن اصلی می باشد

 
یریت و برنامه        در مـیزگردی بـا همکـاری دانشـگاه زنجان و سازمان مد            

ریزی کشور در محل سالن کنفرانس دارالقران کریم زنجان با حضور جناب            
، آقای دکتر صدیق مدیر کل پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور           

جناب آقای نوروزی مدیر کل     ، جـناب آقـای دکتر عسکریان رئیس دانشگاه       
 .  گردیدسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مدیران مدعو تشکیل

در ایـن مـیزگرد آقـای دکـتر عسکریان ضمن خیرمقدم به جناب آقای دکتر         
صـدیق مدیـر کل پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رابطه              
بـا مسـائل پژوهشی و مشکالت آن سخنانی ایراد نمودند، ایشان خاطرنشان             

ت که  اگـر ما یک نگاه کلی به کشورهای جهان کنیم می شود دریاف            : کـردند 
 کشورهای توسعه یافته به امر پژوهش و تحقیقات اهمیت زیادی می دهند و 

 
 
 
 
 
 

وی . متأسـفانه در کشـورهای در حال توسعه این امر جدی گرفته نمی شود             
 که الزام کرده است دستگاههایی را که از         22در ادامـه گفت که، طبق تبصره        

 با انعقاد قراردادها با     آنرا در رابطه  % 20بودجـه پژوهشـی استفاده می نمایند        
دانشـگاهها قـرار بدهـند این بدان منظور نیست که از این طریق دانشگاهها               
حمایت شوند بلکه به خاطر این است که همان بحث پژوهش رشد کرده و              

 .نهادینه شود

     ایشان همچنین گفتند که در زمان دولت آقای خاتمی به مسئله پژوهش            
 شده است ایشان در رابطه با دانشگاه گفتند         واقعـاً رسـیدگی و اهمیـت داده       

استاد و  ، آن دکتر % 60 نفر عضو هیئت علمی دارد که        170دانشـگاه زنجـان     
استادیار می باشند که با این نیرو و پتانسیل می توان در راه رفع دغدغه های     
اسـتان و بعـد از آن کشـور استفاده کرد و امیدوارم که لطف مسئوالن استان                 

 شده تا بتوانیم از این پتانسیل عظیم که در استان وجود دارد              شـامل حـال ما    
بـه نحو احسن استفاده کنیم و امیدوارم که با همکاری هم و دیگر مسئوالن                
اسـتان فعالیـت سازنده و جهت داری را در این استان شکل بدهیم که سال                
دیگـر بـا آمدن جناب آقای دکتر صدیق آمارهای بهتری در اختیار مسئوالن              

 .رار دهیمق

     جـناب آقـای دکـتر صـدیق نـیز ضـمن عـرض تبریک به واسطه هفته                  
پـژوهش و ضـمن تشـکر از ایـنکه از ایشـان دعوت به عمل آمده گفت، با                   
جدیتـی کـه در اسـتان وجـود دارد و پیگیریهای الزم توسط مسئوالن استان         

ه زنجـان یکی از نمونه های بارز را در خانواده آموزش عالی و پژوهش ارائ              
کـرده و بـه جامعـه علمـی کشور هدیه کرده و آن مرکز تحصیالت تکمیلی                 
زنجان می باشد و از نظر ما این حرکت به عنوان یک حرکت نمونه شناخته               
شـده و در سـطح کشور مطرح است و برای اولین بار نشان داده شده است                 

زم کـه مـی تواند یک مرکز با کیفیت باال در بیرون از تهران شکل بگیرد و ال   
نیسـت حـتماً حرکـتها از مرکـز شـروع شـود و خوشحال هستم در استانی                  

 .نشسته ام که پیشرو یک همچین حرکتی است

22
 ویژه رویداد



                            

 

                                       82مهر  / 4شماره / دوره جدید/ سال هفتم  

 قرار  100تا90     مـا امـروز تقریـباً در بسیاری از زمینه ها در دنیا بین رده                
گرفـته ایـم و بـه شدت برای ما به عنوان یک ملت دیر می شود و در آینده                    

ای آینده تحت هیچ شرایطی جواب بدهیم و نمونه بارز          نمـی توانیم به نسله    
سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن بعد از ما تشکیل          ، آن کشـور کره جنوبی    

 شد و کارشناسان آن سازمان در  ایران دوره دیدند و آن زمان از  کره جنوبی 
 
 
 
 
 
 

زی را ما االن کشور مال. جلو بودیم و اآلن آن کشور از ما فاصله گرفته است 
 سال آینده چه    10الگـوی خـود قرار می دهیم و من از این نگران هستم در               

 .کشوری را الگوی خود قرار خواهیم داد

      ایشـان گفتـند نقـش پژوهش در توسعه اقتصادی رکن اصلی می باشد              
قـبل از شروع بحث باید دید ماموریت پژوهش چیست ما هیچ کاری را در               

 .ام نمی دهیم این کشور بدون ماموریت انج

 ماموریت جدی در    3:      ایشـان دیدگـاه توسـعه را اینچنین توضیح دادند           
تربیت نیروی انسانی به روز و به       ) 1، دنـیا بـرای پژوهش شناخته می شود         

تبدیل ایده ها به محصوالت جدید      ) 3رقابتـی کـردن محصوالت      ) 2هـنگام   
ایران تحقیقات دانش   دکـتر صـدیق در ادامه گفت که، ما برای اولین بار در              

، آمـوزی را شـروع کـرده ایـم و بـرای اولیـن بار برای تحقیقات دانشگاهی                 
دانشـجوی کارشناسـی ارشد و دکتری را هم جزو هیات محقق آورده و در               

 .نظر است دانشجو را به طور جدی با تحقیقات درگیر بکنیم

ل      جـناب آقـای دکـتر صـدیق پـس از توضیحات الزم در رابطه با مسای             
مـربوط بـه پـژوهش در کشـور به انتقادات و پیشنهادات و سواالت مدیران                

 .حاضر در جلسه پاسخ گفتند

     بعـد از اتمـام مـیزگرد آقای دکتر صدیق با روسای ادارات از نمایشگاه               
دستاوردهای پژوهشی استان که در فرهنگسرای امام خمینی دایر گردیده بود 

 .ئیسه دانشگاه زنجان شرکت نمودند بازدید کرده وسپس در جلسه هیأت ر

 
 

 اخبار دانشجویی و فرهنگ
 

یاسی و 
ل احمر             
 . است

ربیت و  
خدمات           
صــمیم 
جامعه و     

 تبیین و   دفـاع از ارزشـهای الهـی و انسـانی و کوشـش در جهت              
 .شناساندن وظایف و اهداف انسانی جمعیت هالل احمر

 1381     ایـن کـانون فعالیـت خود را در دانشگاه زنجان از سال              
شـروع کرده و در حال حاضر در حدود صد نفر دانشجوی دختر             
عضو دارد و در طول این مدت فعالیت های متعددی را انجام داده        

، اری کالسهای کمک های اولیه    برگز: کـه برخی از آنها عبارتند از      
برگـزاری جنگ شادی به مناسبت هفته هالل احمر در اردیبهشت           

 . در سالن آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه82سال 

     در پایـان از کلـیه دانشـجویان عالقـه مـند بـه فعالیت در این                
، کـانون دعوت می شود جهت ثبت نام به ساختمان امور فرهنگی           

 .ور کانونها مراجعه نمایند دفتر ام19اتاق شماره 

 روز با مشارکت  15طـرح ملـی سـبز در سـبز بـه مدت             : توضـیح 
معاونت ، تحقیقات و فنĤوری    ، معاونـت دانشـجوئی وزارت علوم     

سازمان ، درمـان و آموزش پزشکی    ، دانشـجوئی وزارت بهداشـت    
، سازمان حفاظت محیط زیست   ، استانداری مازندران ، ملـی جوانان  

ی اسالمی و سازمان ایرانگردی و جهان       نـیروی انتظامـی جمهـور     
گـردی بـا هـدف حفظ و بهینه سازی محیط زیست و شرکت در               

فرهنگی و هنری گردشگری و ورزشی در       ، بـرنامه هـای تفریحی    
اسـتان مـازندران برگزار می شود که کانون دانشجویی هالل احمر         

 .در آن شرکت می کند
 

ΑΣΣ∆ 
 

  82مسابقات برگزار شده از اردیبهشت ماه 
 تا به حال    

در اردیبهشـت مـاه تربیـت بدنـی بـا هماهنگـی معاونـت محترم                
دانشـجویی یـک دوره مسـابقه تحـت عنوان اولین دوره مسابقات       

ــی ــبت   -فرهنگ ــه مناس ــان ب ــتان زنج ــگاههای اس ــی دانش  ورزش
در رشـته های    ) ص(گرامیداشـت مـیالد حضـرت رسـول اکـرم           

برادران و والیبال   تنیس روی میز و دومیدانی خواهران و        ، شـطرنج 
 دانشگاه  -1 تـیم از دانشـگاههای زنجان        8خواهـران بـا شـرکت       

 -4)  س( مرکـز تربیـت معلـم الزهرا         -3 پـیام نـور        -2زنجـان     
 -7 علوم پزشکی      -6 دانشـگاه ازاد         -5دانشـگاه امـام حسـین           

آموزشـکده قـائم و علـوم پایـه برگزار نمود که هنوز نتایج بعضی          
 .مده استرشته ها به دست نیا

 دومیدانیدانشگاه زنجان اول، در          در رشـته تنـیس برادران       
 .برادران نفرات دوم و چهارم از دانشگاه زنجان بودند

 
 

ی
23
                                       رویداد 

 کانون دانشجویی هالل احمر
غیرس،      کـانون دانشجویی هالل احمر نهادی دانشجوئی   

غـیر دولتـی است که در جهت تحقق اهداف جمعیت هال
در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور تشکیل شده

ت: عبارتند از   ، فـی کـه ایـن کانون دنبال می نماید              اهدا
آمـوزش دانشجویان به منظور آماده ساختن آنان در انجام 

توســعه مشــارکت دانشــجویان در ت، امــدادی و اجتماعــی
کمک به سالمت ،گـیریهای سـازمان جوانـان هالل احمر       
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 27/2/82مسـابقه درون دانشـگاهی در تاریخ             در رشـته شـنا      
ابراهیم اژدری  ، برگـزار شـد کـه آقایـان وحید فریدونی مقام اول             

. می جو مقام سوم را به خود اختصاص دادند    مقام دوم و قاسم التیا    
 .مسابقه کرال سینه در سالن حجاب برگزار گردید

 

ΑΣΣ∆ 
 

اشاره ای به چند مورد از فعالیت های فرهنگی دفتر 
 81-82نهاد نمایندگی در طول نیمسال دوم 

 فرهنگی یک   - تفریحـی  -برگـزاری چهـار اردوی سـیاحتی       -1
قه تفریحی  روزه در طـول تـرم  در محـل سـد تهـم و مـنط                

 شارشار

برگـزاری شـب شـعر بـا عـنوان طلـیعه نور با حضور استاد                 -2
 28/2/82بهرامپور مفسر قرآن 

برگـزاری جلسه نقد با عنوان عشق از دیدگاه حافظ و موالنا             -3
  14/2/82با حضور دکتر قدمعلی سرامی 

برگـزاری جلسه مشاوره با عنوان دانشجو و مسائل اجتماعی           -4
 4/3/82با حضور دکتر ناطق پور 

در راسـتای تـرویج فرهنگ علوی کانون بالغ این نهاد اقدام             -5
بـه برگـزاری مسـابقه نهـج الـبالغه نمود که این مسابقه در               

 نفر از دانشجویان خواهر و      181 بـا حضـور      6/3/82مـورخ   
بـرادر برگـزار گردید که جایزه برندگان مسابقه فوق سفر به            

 .مشهد مقدس خواهد بود

 )رهبریدفتر نهاد نمایندگی (

ΑΣΣ∆ 
 

 امور فرهنگی
بخش ، 1378     در اجرای آئین نامه نشریات دانشگاهی مصوب        

نشـریات در مدیریـت امـور فرهنگـی تشـکیل شـد و تعدادی از                
دانشـجویان مجوز انتشار دریافت کردند و مدیریت امور فرهنگی          

مجوز انتشار  . نـیز درحـد توانایـی در این خصوص حمایت نمود          
، سـط کمیـته ناظـر بـر نشـریات دانشگاهی          نشـریه دانشـگاهی تو    

، مدیـر امـور فرهنگی   ، متشـکل از معـاون دانشـجویی و فرهنگـی         
یک ، نمایـنده دفـتر نهـاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه           

یــک نفــر حقوقــدان و دو نفــر عضــو ، نفــر عضــو هــیأت علمــی
 .دانشجوئی منتخب مدیران مسئول نشریات صادر می شود

 
 
 
 
 
 

زهـای صـادر شـده جهـت انتشـار نشریه دانشگاه            آمارهـای مجو  
 :زنجان

 7-1378سال  -

 13 -1379سال  -

 31 -1380سال  -

 34 -1381سال  -

 26) تا خردادماه (1382سال  -

 :اردوها
مجموعه های ،      بـا هدف غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان    

فرهنگـی دانشـگاه اقـدام بـه برگـزاری اردوهایـی بـا موضوعات               
دشگری می کنند که برنامه های اجرا شده زیارتـی و گر   ، فرهنگـی 

 : به شرح زیر است81-82در سال تحصیلی 

 16:  تعداد اردوها-الف

  نفر1095:  نفرات شرکت کننده-ب

  روز 62:  زمانبندی اجرایی-ج

، ایالم، خوزستان، مازندران، گیالن، استانهای خراسان :  مقصدها -د
، تهران، رقیآذربایجـان شـ   ، فـارس ، اصـفهان ، همـدان ، کرمانشـاه 

 .چهارمحال و بختیاری و حومه شهرستان زنجان
 
 

 :توضیح
     تعـدادی از ایـن اردوهـا در قالـب طـرح گردشگری موضوع              

تحقیقات و  ، تفـاهم نامـه سـازمان ملـی جوانـان و وزارت علـوم             
فـناوری و تعـدادی نـیز بـه صـورت مشـارکتی بـا مجموعه های                 

 .دانشگاهی اجرا شده است
 

ΑΣΣ∆ 
 

 المی دانشجویانانجمن اس
بـرنامه هایـی کـه انجمن اسالمی دانشجویان در طول سال گذشته     

 :انجام داده است به قرار زیر است

کمـک و راهنمایی دانشجویان ورودی جدید در مهرماه سال           -1
 . که با همکاری و همیاری بسیج دانشجویی انجام شد81

 )ارتفاع پست و زندان زنان(بردن دانشجویان به سینما  -2

 رویداد دانشجویی و فرهنگی



                            

 

                                       82مهر  / 4شماره / دوره جدید/ سال هفتم  

ری نمایشـگاه کـتاب شـاعران نوپـرداز بـا نام شهریار           برگـزا  -3
 سپیدموی

برگـزاری مجمـع هـای عمومی و نشست سالیانه که در این              -4
 .نشست اساسنامه انجمن اندکی تغییر کرد

برگـزاری تجمـع قانونـی در اعـتراض بـه حکم اعدام آقای               -5
 آقاجری 

برگـزاری فستیوال کودک توسط زیرمجموعه فرهنگی شیپور         -6
 انجمن اسالمی

برگـزاری میتیـنگ های گفتگوهای سیاسی با حضور فعالین           -7
سیاسی استان در دانشکده فنی به مناسبت نهضت دانشجو و          

 روز دانشجو

صابر و  ، برگـزاری سخنرانی هایی با حضور آقایان زیدآبادی        -8
 پیمان

 )شمال و شیراز(برگزاری اردوهای تشکیالتی  -9

زی برگـزاری جشـن سـقوط یک دیکتاتور به مناسبت براندا           -10
 حکومت مستبد حزب بعث در عراق

 . . .)حرفه ای و (پخش فیلمهایی در دانشگاه  -11

برگـزاری جلسـات هفتگی گفتگوی سیاسی و گفتگوی دین           -12
 پژوهی

 . . .)ونوشه و ، وارش، قه ژین(برگزاری برنامه های قومیتها  -13

 برگزاری کنسرت توسط گروه قه ژین -14

 

 
 

ΑΣΣ∆ 

 

دیقی و         

 رحلت   

در اردیبهشـت ماه در تاالر مرکزی دانشگاه   : نشسـت سـاالنه    -1
برگزار گردید و راجع به خط مشی آتی تشکل و برنامه های            

 .آن تبادل نظر شد

  روزه3 نفر 40برگزاری اردوی اصفهان  -2

): ع(و امام صادق    ) ص(برگـزاری جشن والدت پیامبر اکرم        -3
نجان برگزار شد و با     ایـن بـرنامه در سـطح دانشـگاه های ز          

در . اسـتقبال کـم نظـیر حدود هزار و هفتصد نفر روبرو شد            
ایـن بـرنامه عـالوه بر مقاله و شعرخوانی گروه لزگی هارای             
شـهر تـبریز د ردو قسمت به اجرای برنامه پرداختند که این             

 .برنامه دومین بار بود که در سطح دانشگاه اجرا می شد
 

ΑΣΣ∆ 
 

 نجانکانون تئاتر دانشگاه ز
 فعالیت رسمی خود    1379     کانون تئاتر دانشگاه زنجان از سال       

را مطـابق با آیین نامه کانونهای فرهنگی هنری وزارت متبوع آغاز            
. کـرده و موفقیـتهای چشـمگیری در اسـتان و کشـور داشته است              

 :82فعالیتهای کانون در اردیبهشت و خرداد 

 محترم   برنامه طنز با توصیه و حمایت رئیس       5اجـرای    .1
 .دانشگاه، جهت بهره مندی دانشجویان در اوقات فراغت 

انجـام تمریـنهای پایانـی گـروه تـئاتر دانشـگاه، جهت              .2
به کارگردانی آقای سیدمجید موسوی    » باغ آرزوها «اجـرای تـئاتر     

 »جشنواره تئاتر سوره«در 

توسط گروه تماشا  » تبار خون «آغـاز تمریـنهای نمایش       .3
 و با حضور    80یعی، دانشجوی برق    به کارگردانی آقای مهدی رف    

 بازیگران موفق دانشگاه

برگزاری کالس آموزش تئاتر به مربیگری آقای حسین         .4
 .اسدی، کارگردان و مدرس بازیگری

آمادگـی اعـزام دو گـروه نمایشی دانشگاه به جشنواره            .5
تـئاتر کشـورو توضـیح ایـن که دانشگاه زنجان بدون داشتن رشته              

شگاه کشور است که با این وسعت در        آموزشـی تـئاتر، نخستین دان     
 .معتبرترین جشنواره تئاتر کشور شرکت می کند

     ضـمناً نمایـنده کـانون تئاتر دانشگاه زنجان، به عنوان نماینده            
 .کانونهای تئاتر کشور برگزیده شده است

 

ΑΣΣ∆ 
 

 عملکرد جهاد دانشگاهی

 رویداد دانشجویی و فرهنگی
25
                                       رویداد 

 

 عملکرد بسیج دانشجویی
شگاه عکس و فیلم ویژه اردوی جنوببرگزاری نمای -1
برگزاری دو مورد سخنرانی توسط حجت االسالم ص -2

 حاج عباس راشاد

ویژه سالگرد)) تصویر آفتاب   ((برگـزاری نمایشـگاه      -3
 ).ره(حضرت امام 

 ارائه خدمات صوتی و تصویری به دانشجویان -4

 برگزاری زیارت عاشورا به صورت هفتگی -5
 

ΑΣΣ∆ 
 

  اسالمی دانشجویانعملکرد جمعیت



                            

 

                                       82مهر  / 4شماره / دوره جدید/ سال هفتم                                         رویداد 

ــت حکــیم عمرخــیام در      -1 ــزاری مراســم بزرگداش  25برگ
 آمفی تئاتر کشاورزی دانشگاه زنجاناردیبهشت در 

ــا حضــور اســتاد   -2 برگــزاری کالســهای آموزشــی خطاطــی ب
 خانبابائی از اساتید ممتاز هنر خوشنویسی 

برگـزاری شـب های شعر و نقد شعر به صورت هفتگی در               -3
 دانشکده ادبیات و اتاق پژواک 

شـرکت و همکـاری در برگزاری هجدهمین دوره مسابقات           -4
سـطح اسـتان و دبیر مسابقات قرآنی        قرآنـی دانشـجویان در      

 دانشجویان کشور

 12برگـزاری کالسـهای طراحـی با حضور استاد سلیمی در             -5
 جلسه در دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

پخـش فـیلم بـه صـورت هفتگـی در آمفی تئاتر کشاورزی               -6
 دانشگاه زنجان

، انتشـار نشریه پژواک به صورت ماهیانه با موضوعیت علمی          -7
 عی و هنری اجتما، فرهنگی

کتابخانه و سایت   ، راه انـدازی و فعالیـت نوار خانه       ، تجهـیز  -8
ــاورزی و    ــکده کش ــگاهی در دانش ــاد دانش ــیوتری جه کامپ

 خوابگاه برادران

انجـام یـک طرح نظرسنجی در سطح استان با عنوان شوراها            -9
و ارسـال آن بـه تهران توسط مرکز افکار سنجی دانشجویان            

 ایران شعبه زنجان

 خـبر توسـط ایسـنا بـه سایت اینترنت      200 ارسـال بـیش از     -10
 توسط مرکز خبرگزاری دانشجویان ایران شعبه زنجان

 
 
 

اخبار و اطالعات مربوط به حوزه 
 معاونت آموزشی 

 
 تفاهم نامه های دانشگاه زنجان با سایر دانشگاهها و مؤسسات 
 ایجاد رشته های جدید در دانشگاه زنجان 
 حضوری در دانشگاه زنجانایجاد دوره های نوبت دوم و نیمه  
برگـزاری کارگاههـای آموزشی در دانشگاه زنجان برای اعضای هیأت            
 علمی
  دانشگاه زنجان82-83تقویم دانشگاهی نیمسال اول  

 

!!!!!!!!! 
 

Μ           تفـاهم نامـه هـای دانشگاه زنجان با سایر دانشگاهها و 
 :مؤسسات

ها و مؤسسات در      دانشگاه زنجان تفاهم نامه هایی را با سایر دانشگاه
قالـب طـرح تعاون درخصوص تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در مقاطع          
تحصـیلی، تـبادل اعضـای هـیأت علمـی، همکـاری در ارائـه و اجرای                 
طرحهای پژوهشی و استفاده مشترک از امکانات تجهیزاتی، کتابخانه ای،          

 به  اهم این تفاهم نامه   . آزمایشگاهی، کارگاهی و نرم افزاری نموده است      
 :شرح ذیل می باشد

     تفـاهم نامـه دانشـگاه زنجـان بـا دانشـگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه               
صـنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده کشاورزی وین،           
دانشگاه تبریز، دانشگاه محقق اردبیلی، شرکت توسعه معادن روی ایران،          

ایران، هنرستان وزارت پسـت و تلگـراف و تلفـن، مرکز سنجش از دور        
فنـی شـهید مطهـری زنجـان و مرکـز تحصـیالت تکمیلی در علوم پایه                 

 .زنجان
 

!!!!!!!!! 
 

Μایجاد رشته های جدید در دانشگاه زنجان : 
     وزارت علوم، تحقیقات و فنĤوری در شورای گسترش آموزش عالی          

 :با پذیرش دانشجو در رشته های 

ی ارشد، زراعت و اصالح     بیوتکـنولوژی کشـاورزی در مقطـع کارشناس       
نباتات در مقطع کارشناسی ارشد، خاکشناسی در مقطع کارشناسی ارشد،          
شـیمی آلـی در مقطـع دکـتری، روانشناسـی در مقطـع کارشناسی، برق                
گـرایش مخابـرات در مقطـع کارشناسـی، و مترجمـی زبان انگلیسی در               

 موافقت  82-83مقطـع کارشناسـی، در دانشگاه زنجان در سال تحصیلی           
 .به عمل آورد

     ضـمناً رشـته فیزیک در مقطع دکتری در دانشگاه زنجان بزودی دایر    
 .خواهد شد

 
 

!!!!!!!!! 
 

Μ         ایجـاد دوره هـای نوبـت دوم و نیمه حضوری در دانشگاه 
 :زنجان

     جذب دانشجو در دوره های نیمه حضوری و نوبت دوم در دانشگاه            
رای جذب دانشجوی نیمه     تصویب و اقدام الزم ب     1381زنجـان در سال     

 انجـام گرفته و برای دانشجویان شبانه از  1381حضـوری از بهمـن مـاه       
در این راستا مکاتبات الزم با سازمان       .  انجـام خواهـد شد     1382مهـرماه   

سـنجش و آمـوزش کشـور بـرای جـذب دانشجو در رشته های زبان و                 
ردانی ادبـیات فارسی، جغرافیای انسانی با گرایش شهری و روستایی، کا          

حسـابداری، فـیزیک، شـیمی، فلسفه و حکمت اسالمی و مترجمی زبان       
انگلیسـی صـورت گرفـت و موافقت الزم برای معرفی دانشجو در کلیه              

 655تعداد دانشجوی درخواستی دانشگاه زنجان      . رشـته ها کسب گردید    
نفـر بـوده که متأسفانه به علت تأخیر در اعالم اسامی پذیرفته شدگان از               

 نفر در این دوره ثبت نام       40ن سنجش آموزش کشور فقط      سـوی سازما  
 .نموده اند که کالسهای این عزیزان در حال برگزاری است



                            

 

                                       82مهر  / 4شماره / دوره جدید/ سال هفتم 

 82-83     پذیرش دانشجو در دوره های نیمه حضوری در نیمسال اول 
 : نفر در هشت رشته تحصیلی شامل رشته های540به تعداد 

  نفر70               زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی    -

  نفر70 فلسفه و حکمت اسالمی در مقطع کارشناسی              -

  نفر70 جغرافیای انسانی گرایش شهری در مقطع کارشناسی     -

  نفر70 جغرافیای انسانی گرایش روستایی در مقطع کارشناسی  -

 فر ن70 حسابداری در مقطع کاردانی                                 -

  نفر60 شیمی گرایش محض در مقطع کارشناسی                -

  نفر60 فیزیک گرایش محض در مقطع کارشناسی                 -

  نفر70 مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی                -
 

83ل           
ل رشته 

                        36 

  نفر36

  نفر45

  نفر40

83م           
ل رشته        

  نفر45

 نفر 45

  نفر36

  نفر36

  نفر45

ــت                                         ـــ
  نفر30

  نفر42

  نفر42

  نفر42

ــباتات                               
  نفر30

Μ           83 پذیرش دانشجو در دوره های روزانه در نیمسال اول
رشته تحصیلی   نفـر در بیسـت و پنج         737 بـه تعـداد      82-

 :شامل رشته های

 علوم ریاضی: گروه آزمایشی 
)                     مخابــــرات- قــــدرت-الکترونــــیک(  مهندســــی بــــرق -

  نفر60در مقطع کارشناسی                                               

  نفر33 مهندسی عمران، عمران در مقطع کارشناسی               -

  نفر25ن، نقشه برداری در مقطع کارشناسی         مهندسی عمرا-

 مهندســـی مکانـــیک، مکانـــیک در حـــرارت و ســـیاالت                     -
  نفر32در مقطع کارشناسی                                               

  نفر33 ریاضی گرایش محض در مقطع کارشناسی                -

  نفر35                                    فیزیک در مقطع کارشناسی-

  نفر34 حسابداری در مقطع کاردانی                                 -
 

 علوم تجربی: گروه آزمایشی 
  نفر30 شیمی گرایش محض در مقطع کارشناسی                  -

  نفر30 زیست شناسی در مقطع کارشناسی                          -

  نفر27زمین شناسی در مقطع کارشناسی                             -

ــت                    - ــرایش زراعـــ ــباتات گـــ ــالح نـــ ــت و اصـــ  زراعـــ
  نفر26در مقطع کارشناسی                                               

ــباتات            - ــالح نـ ــرایش اصـ ــباتات گـ ــالح نـ ــت و اصـ              زراعـ
  نفر26در مقطع کارشناسی                                               

  نفر40 علوم دامی در مقطع کارشناسی                               -

  نفر40 ترویج آموزش کشاورزی در مقطع کارشناسی             -

  نفر38                      باغبانی در مقطع کارشناسی              -

  نفر38        گیاهپزشکی در مقطع کارشناسی -

  نفر38        خاکشناسی در مقطع کارشناسی  -
 

 علوم انسانی: گروه آزمایشی 
  نفر33       الهایت و معارف اسالمی در مقطع کارشناسی -

  نفر30 جغرافیای انسانی گرایش شهری در مقطع کارشناسی     -

  نفر32       رافیای طبیعی در مقطع کارشناسی   جغ-

  نفر32        روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی -

  نفر25       مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی -
 

 رویداد آموزشی
27
                                        رویداد 

!!!!!!!!! 
 

Μپذیرش دانشجو در دوره های شبانه در نیمسال او 
 نفر در چهار رشته تحصیلی شام157 بـه تعداد    82-

 :های
 کاربـردی نرم افزاری کامپیوتر         - کاردانـی علمـی    -

 نفر

 کاردانی معماری                                                -
 زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی                  -
 مقطع کارشناسیاسالمی دریخ و تمدن  الهیات گرایش تار-
 

Μپذیرش دانشجو در دوره های شبانه در نیمسال دو 
 نفر در ده رشته تحصیلی شام393 بـه تعـداد      82-

 :های
 ریاضی گرایش کاربردی در مقطع کارشناسی              -
 فیزیک گرایش حالت جامد در مقطع کارشناسی          -
 عمران نقشه برداری در مقطع کاردانی                       -
 مکانیک ماشین ابزار در مقطع کاردانی                      -
 شیمی گرایش کاربردی در مقطع کارشناسی               -
ــرایش زراع- ــباتات گـــ ــالح نـــ ــت و اصـــ  زراعـــ

در مقطع کارشناسی                                               
 علوم دامی در مقطع کارشناسی                               -
 باغبانی در مقطع کارشناسی                                   -
               خاکشناسی در مقطع کارشناسی                -
ــالح نـ- ــرایش اصـ ــباتات گـ ــالح نـ ــت و اصـ  زراعـ

در مقطع کارشناسی                                               
 

!!!!!!!!! 
 



                            

 

                                       82مهر  / 4شماره / دوره جدید/ سال هفتم                                         رویداد 

Μ           83 پذیرش دانشجو در دوره های روزانه در نیمسال دوم
 نفـر در بیسـت و پـنج رشـته تحصیلی           167 بـه تعـداد      82-

 :یشامل رشته ها
  نفر30  کاردانی علمی و کاربردی نرم افزار کامپیوتر              -

  نفر40 کاربردی پرورش زنبور عسل   - کاردانی ناپیوسته علمی-

  نفر35 زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی                  -

  نفر32 جغرافیای انسانی گرایش روستایی در مقطع کارشناسی  -

 نفر فقط 30نـی و علـوم ورزشـی در مقطـع کاردانی      تربیـت بد   -
 پذیرش دانشجوی پسر

 
 

!!!!!!!!! 
 

Μ             برگـزاری کارگاههـای آموزشـی در دانشـگاه زنجـان برای 
 :اعضای هیأت علمی

کارگاههای آموزشی که از طریق حوزه معاونت آموزشی        
 برگزار گردیده به    1381-82در دانشـگاه زنجـان در سال        

 :شرح ذیل می باشد
رگاه آموزشی روش تحقیق، کارگاه آموزشی مهارتهای تدریس، کارگاه         کا

آموزشـی روش تحقـیق و جسـتجو در اینترنـت، کارگاه آموزشی هوا و               
اقلــیم شناســی و بالیــای جــوی، کارگــاه آموزشــی سیســتم اطالعــات  
جغرافیایـی و کارگـاه آموزشـی زبان انگلیسی که به شرکت کنندگان در              

 .وره اعطا گردیداین کارگاهها گواهینامه د

 برگزار خواهد   1382-83کارگاههایـی کـه در خـرداد ماه و تیر ماه سال             
 :شد

 کارگـاه آموزشـی نـرم افزار در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ               -1
مدرس این کارگاه جناب آقای    .  ساعت 12 خـرداد ماه جمعاً طی       20و21

 .ودمهندس داریوش نجفی عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان خواهد ب

 کارگـاه آموزشی روش تحقیق پیشرفته در روزهای چهارشنبه و پنج            -2
 ساعت مدرس این کارگاه     16 خرداد ماه جمعاً طی      21و22شـنبه مـورخ     

 .جناب آقای دکتر علی دالور استاد دانشگاه عالمه طباطبائی خواهد بود

 کارگـاه آموزشی کاربرد اینترنت در آموزش و پژوهش دانشگاهی در          -3
مدرس .  ساعت 16 تیرماه جمعاً طی     8و9شنبه و یکشنبه مورخ     روزهای  

ایـن کارگـاه جـناب آقـای دکتر علی یزدانی عضو هیأت علمی دانشگاه               
 .تربیت مدرس خواهد بود

 کارگـاه آموزشـی مهارتها و روش نوین تدریس پیشرفته در روزهای       -4
.  ساعت 16 خردادماه جمعاً طی     28و29چهارشـنبه و پـنج شـنبه مـورخ          

ین ایـن کارگـاه آقایـان دکتر غالمرضا رحمانی معاون پژوهشی و     مدرسـ 

خواهند ) ع(دکتر محمد بازرگانی عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین 
 .بود

 

!!!!!!!!! 
 

Μ   دانشــگاه 82-83 تقویــم دانشــگاهی نیمســال اول 
 :زنجان

 
 :انتخاب واحد -1

 24/6/82 و ماقبل آن دوشنبه 78ورودی بهمن 

 25/6/82 سه شنبه 80 و مهر79من  و به79ورودی مهر 

 26/6/82 چهارشنبه 81ورودی مهر و بهمن 

 29/6/82شنبه : شروع کالسها -2

 1382 مهرماه سال 9و8سه شنبه و چارشنبه : حذف و اضافه -3

آخرین فرصت  (تـا پـنج هفـته به پایان کالسها          : حـذف تکـدرس    -4
 )12/9/82چهارشنبه 

 17/10/82چهارشنبه : پایان کالسها -5

شنبه و یکشنبه   : ایان ترم دروس گروه معارف اسالمی     آزمون های پ   -6
 21/10/82و20

 تا چهارشنبه   22/10/82دوشنبه  : آزمون های پایان ترم دانشکده ها      -7
1/11/82 

 
 

ΑΣΣΣΣ∆ 
 

آمار پذیرفته شدگان دانش آموخته دانشگاه زنجان در 
 آزمون سراسری کارشناسی ارشد

 
               سال تحصیلی

 دانشکده 77-76 78-77 79-78 80-79 81-80 82-81

 کشاورزی 9 12 14 14 17 18
 علوم 8 20 11 22 25 18

 علوم انسانی 8 12 6 18 11 15

 مهندسی 0 3 6 12 10 24

 جمع 25 47 37 66 62 75

 
 
 
 
 

ΑΣΣΣΣ∆ 
 

 رویداد آموزشی

 رویداد پژوهشی
29



                            

 

                                       82مهر  / 4شماره / دوره جدید/ سال هفتم                                        رویداد 

 اخبار حوزۀ معاونت پژوهشی دانشگاه
 

در زمینۀ انجام طرح های     (ی در دانشگاه که با تدوین آیین نامه های مربوطه           همگـام بـا ایجـاد بسـتر و شـرایط مناسـب انجـام فعالیتهای پژوهش                
تحقیقاتـی ـ انجـام طـرح هـای پژوهشـی با تأمین تمام یا بخشی از اعتبار طرح از خارج دانشگاه ـ انتشارات دانشگاه  ـ شرکت در همایش های                               

ر ـ حق التشویق چاپ مقاالت در نشریات علمی ـ سخنرانی های علمـی داخـل کشـور ـ شرکت در همایش های علمی بین المللی خارج از کشو      
علمـی داخلـی ـ شـرکت در کارگاه های آموزشی داخل کشور ـ خرید کتب و نشریات خارجی ـ عضویت در مجامع علمی بین المللی خارج از           

ران دانشگاه براساس مفاد آیین نامه از        انجـام و اجرا گردید، انعکاس عملکرد و فعالیت اعضای هیأت علمی و پژوهشگ              1381در سـال    ) کشـور 
یکسو و نیز انعکاس قابلیت ها و توانمندی های دانشگاه از سوی دیگر، هدف ارائه گزارش حوزۀ معاونت پژوهشی دانشگاه بوده و از طرفی با                         

در یک شماره و لزوم     توجـه بـه حجـم گستردۀ اطالعات و عملکرد دانشگاه و همچنین محدودیت فضای نشریه جهت انعکاس کل اطالعات                     
انعکـاس اطالعـات بصـورت دسـته بـندی شده در هر شمارۀ نشریه به این امر منتهی می گردد که اطالعات مربوط به انجام طرح های تحقیقاتی       

لمی و و همچنین انتشار کتب اعضای هیأت ع) طـرح هـای تحقیقاتـی داخلی ـ طرح های مشترک با سازمانها و صنایع ـ طرح های ملی و استانی              (
پژوهشگران دانشگاه که با اطالع و هماهنگی حوزۀ معاونت پژوهشی انجام شده است در این شمارۀ نشریه و سایر اطالعات عملکرد پژوهشی                      

 .امید است مفید فایده واقع و اطالعات تکمیلی همکاران به معاونت پژوهشی دانشگاه اعالم گردد. در شماره های آتی نشریه منعکس گردد

 1381 تحقیقاتی دانشگاه در سال طرح های

 مالحظات
وضعیت 

 طرح
ف عنوان طرح مجری دانشکده

ردی
 

.1 )لوبیا ـ نخود(بررسی علل مرگ ناگهانی یا تدریجی حبوبات  حسین صارمی کشاورزی خاتمه یافته طرح ملی ـ استانی
مطالعۀ بیماری پوسیدگی طوقۀ برنج و ارزیابی پراکنش آن در استان  رمیحسین صا کشاورزی خاتمه یافته طرح تحقیقاتی  داخلی دانشگاه

 زنجان

2.

.3 پتانسیل های طبیعی توسعۀ گردشگری در زنجان بهروز محمدی یگانه علوم  انسانی خاتمه یافته طرح تحقیقاتی  داخلی دانشگاه
.4 واکنش ترنس وینیله شدن فنل ها ـ الکل ها و آمین ها فریده پیری علوم خاتمه یافته ی  داخلی دانشگاهطرح تحقیقات

.5 کوانتش سیستم های بس ذره ای باردار در فضای گسترش یافته سعداله نصیری قیدری علوم خاتمه یافته طرح تحقیقاتی  داخلی دانشگاه
سنتز هیدروکسامیک اسیدها و کاربرد آنها در استخراج و اندازه گیری  ناصر داللی علوم خاتمه یافته دانشگاهطرح تحقیقاتی  داخلی 

 فلزات

6.

.7 ارزیابی حلقه  های ماتریسی و میدانهای مجهز به ارزیابی مسعود آرین نژاد علوم خاتمه یافته طرح تحقیقاتی  داخلی دانشگاه
.8 بررسی توابع زیر جمعی و زیر خطی روی گروههای توپولوژیک فرض اله میزاپور علوم خاتمه یافته طرح تحقیقاتی  داخلی دانشگاه
 تری آزول ها و تعیین ساختار بلوری -4-2-1ی تیازولو تهیۀ تک بلورها علی رمضانی علوم خاتمه یافته طرح تحقیقاتی  داخلی دانشگاه

 آنها

9.

.10  اسیدهاOHتهیۀ ایلیدهای فسفر کربونیل پایدار شده از  علی رمضانی علوم خاتمه یافته طرح تحقیقاتی  داخلی دانشگاه
لمی و دانشجویان به مقولۀ بررسی طرز تلقی و نگرش اعضای هیأت ع رضا پیرایش علوم انسانی خاتمه یافته طرح تحقیقاتی  داخلی دانشگاه

 ارزیابی

11.

 آرن های 4مطالعۀ کمپلکس شدن یون های فلزات قلیایی توسط کلیکس  محمدرضا یافتیان علوم خاتمه یافته طرح تحقیقاتی  داخلی دانشگاه
 استخالف شده

12.

.13 وژیکی قارچ دنبالنبررسی اکولوژیکی ـ ستیول حسین صارمی کشاورزی خاتمه یافته طرح تحقیقاتی  داخلی دانشگاه
.14  با مقاومت باالI.V در مشخصات cd-Teاثر زمان بر دیودهای  محسن صرافی علوم خاتمه یافته طرح تحقیقاتی  داخلی دانشگاه
تأثیر تراکم بوته بر عملکرد سیب زمینی و ذرت در کشت مخلوط در  خلیل جمشیدی کشاورزی خاتمه یافته طرح تحقیقاتی  داخلی دانشگاه

 زنجان

15.

.16 بررسی عوامل مؤثر در افت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه زنجان محمود کاظمی علوم انسانی خاتمه یافته طرح تحقیقاتی داخلی دانشگاه
.17 نوآرایی فریز و بررسی سینتیکی آن اکبر تقی پور علوم خاتمه یافته تحقیقاتی داخلی دانشگاهطرح 

.18 مبانی معرفت شناسی در فلسفۀ مالصدرا عباس یزدانی علوم انسانی خاتمه یافته طرح تحقیقاتی داخلی دانشگاه
.19 برخی کدهای بهینه ناشی از طرح ها مژگان امامی علوم خاتمه یافته طرح تحقیقاتی داخلی دانشگاه
کسیالت، تری فنیل فسفین و سنتز الکتونها از دی متیل استیلن دی کربو علی رمضانی علوم خاتمه یافته طرح تحقیقاتی داخلی دانشگاه

 فنل ها

20.

 مطالعۀ مردم شناسی و فرهنگ عامه زنجان ـ ماهنشان محمدکاظم مکملی موزۀ تاریخ طبیعی خاتمه یافته طرح تحقیقاتی داخلی دانشگاه

 رویداد پژوهشی
21.30

 



                            

 

.22 ارزیابی راندمان پمپ های آب در شهرستان زنجان د ذبیحیانجوا کشاورزی در حال اجرا طرح ملی ـ استانی
.23 برسی اقتصادی استفاده از بتن با مقاومت باال در ساختمانها قاسم محمودی خارج از دانشگاه در حال اجرا طرح ملی ـ استانی

.24 روشهایی جهت تقویت ساختمانهای موجود در مقابل زلزله سیدهاشم موسوی مهندسی در حال اجرا  استانیطرح ملی ـ
.25 کانونهای رشد و توسعۀ روستایی در استان زنجان ابوالفضل مشکینی علوم انسانی در حال اجرا طرح ملی ـ استانی
.26 مطالعۀ راهکارهای مداخله دراصالح بافت قدیم شهر زنجان شهریور روستایی علوم در حال اجرا طرح ملی ـ استانی
.27 مطالعۀ آثار قابل تشخیص قبل از زلزله  صرافیمحسن علوم انسانی خاتمه یافته طرح ملی ـ استانی
کاربرد تئوری گرافها در طراحی بهینه اقتصادی باد بندهای سازه های  حمید شعبانزداه خارج از دانشگاه در حال اجرا طرح ملی ـ استانی

 فوالدی

28.

تالقی همگرا برای تشکیل جمعیت منبع در جهت اصالح گندم برای  ل صباجال کشاورزی در حال اجرا طرح ملی ـ استانی
 مقاومت به خشکی

29.

بررسی و چگونگی مدیریت چرا و تعادل دام در مراتع ییالقی استان  سید سجاد سیوانی خارج از دانشگاه در حال اجرا طرح ملی ـ استانی
 زنجان

30.

.31 بررسی پایه های مناسب بادام در منطقۀ ابهر  ـ خرمدره سید نجم الدین مرتضوی کشاورزی ر حال اجراد طرح ملی ـ استانی
.32 تعیین ترکیبات تشکیل دهنده روغن تیزاب فریده پیری  علوم در حال اجرا طرح ملی ـ استانی
.33 بررسی پدیدۀ خشکسالی ومدیریت منابع آب در استان زنجان حسینعلی حسنی ها کشاورزی در حال اجرا طرح ملی ـ استانی
.34  روش درون شیشه ایحفظ و نگهداری جوانه انتهایی سیب به جعفر محمدی کشاورزی در حال اجرا طرح ملی ـ استانی
.35 بهینه سازی ارتفاع سدهای انحرافی سیالبها جالل بازرگان مهندسی در حال اجرا طرح ملی ـ استانی

تهیۀ فلز نیکل از پسماندهای کارخانجات روی استان در مقیاس  علی رمضانی علوم در حال اجرا ح ملی ـ استانیطر
 آزمایشگاهی

36.

.37 بررسی مسایل ومشکالت بخش کشاورزی محصوالت زراعی و باغی جالل صبا کشاورزی در حال اجرا طرح ملی ـ استانی
.38 کاربرد متن با مقاومت باال در روسازی محسن حریری خارج از دانشگاه در حال اجرا طرح ملی ـ استانی
ت یا حساسیت آنها بررسی ارقام سیب زمینی مورد کشت و میزان مقاوم حسین صارمی کشاورزی در حال اجرا طرح ملی ـ استانی

 به سه بیماری عمدۀ قارچی در استان

39.

.40 پارمترهای تأثیرگذار برکارکرد اقتصادی دهستان های استان محمد خالقی مقدم علوم انسانی در حال اجرا طرح ملی ـ استانی
دم محلی در حفاظت بررسی و تعیین روشهای بهینه جلب مشارکتهای مر ابراهیم شمسائی کشاورزی در حال اجرا طرح مشترک با محیط زیست استانی

 از جمعیت آهوان سهرین

41.

مدل های پخش آلودگی هوای شهرها و تعیین مدل بهینه پخش آلودگی  یوسفعلی عابدینی علوم  در حال اجرا طرح مشترک با محیط زیست استانی
 شهر و حومه زنجان

42.

.43 ات توسعه در محیطبررسی اثر شهریور روستایی علوم انسانی در حال اجرا طرح مشترک با محیط زیست استانی
.44 بررسی میزان سالمت روانی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه غالمحسین انتصار فومنی علوم انسانی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
.45 رتفاعی رادیو تلکسوپ ا-طراحی و ساخت تجهیزات کنترل  سمتی  سعداله نصیری قیداری علوم  در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
بررسی تطبیقی علل و عوامل کسری اعتبارات در دانشگاههای در حال  رضا پیرایش علوم انسانی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه

 توسعه دولتی

46.

.47 ترون آزادبرهم کنش میدان های لیزری قوی با الک محمد محمودی علوم در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
.48  پیریدین کربوکسامید و بررسی کهپلکسه شدن آن2 فنیل Nسنتز  علی رمضانی علوم در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
فضای واتیرد و ویژگیهای آن در یک جبر ساده روی یک میدان  مسعود آرین نژاد علوم در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه

 جابجایی

49.

.50 اکسایش کتالیزوری الکل ها با هیدروژن پراکسید حسن  حسینی منفرد علوم در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
بررسی مسایل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی عصر غزنوی در تاریخ  حسین بوذری علوم انسانی در حال اجرا یقاتی داخل دانشگاهطرح تحق

 بیهقی

51.

.52 استخراج مایع ـ مایع و انتقال از درون غشاء مایع یون های کادمیم محمدرضا یافتیان علوم در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
اصول تهیه نقشه های توپوگرافی با استفاده از سیستم تعیین موقعیت  غالمرضا جودکی مهندسی در حال اجرا قیقاتی داخل دانشگاهطرح تح

 ماهواره ای

53.

مطالعۀ نقش قارچ های خاکزاد در عارضه خشکیدگی شاخه ها و برگ  حسین صارمی کشاورزی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
 درختان زیتون

54.

.55 بررسی واکنش لوبیا به تنش خشکی فرید شکاری کشاورزی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
 کمی رشد دو رقم لوبیا چیتی در سطوح متفاوت تراکم و تجزیه و تحلیل بابک عندلیبی کشاورزی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه

 الگوی کاشت

56.

دانشگاه کنترل زمین لغزش و رانش زمین از طریق سیستم تعیین موقعیت  صادق جمالی مهندسی در حال اجرا طرح تحقیقاتی  57.
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تار دوم و سوم قطعات پلی سپتیدی لیزوزیم حاصل از مطالعۀ ساخ عباس عزیزیان علوم در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
 شکست برو موسیانوژن

58.

.59 بررسی شرایط جوانه زنی بذر و رشد باریجه محمد حسین داودوندی کشاورزی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
.60 ونجه شمالغرب ایراناثرات تنش شوری روی ارقام ی میرعمادالدین بزرگزاده کشاورزی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
.61  3-)7و 4، 7-3(مجموعه های معرف کمینه برای طرح های کامل  مسعود آرین نژاد علوم در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
) میوسن(یی ایکنولوژی فسیل ردپای پرنده در رسوبات سازند سرخ باال نصراله عباسی علوم در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه

 برش چینه شناسی مشمپا ـ غرب زنجان

62.

شامل (مطالعۀ تکینگی های زمان ـ متناهی گردابه ها در سیاالت مختلف  یوسفعلی عابدینی علوم در حال اجرا شگاهطرح تحقیقاتی داخل دان
 )کاربرد در پالسما ـ هواشناسی و لیزر

63.

.64 بررسی تأثیر سطح رطوبت خاک در عملکرد سیب زمینی جعفر محمدی کشاورزی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
بررسی اثرات دو سطح کانوال و مولتی آنزیم برروی توان تولیدی  غالمرضا غیورصدیق کشاورزی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه

 جوجه های گوشتی

65.

خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک مؤثر به عملکرد و اجزاء بررسی  خلیل جمشیدی کشاورزی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
 عملکرد ده رقم عدس

66.

بررسی نگرش کارشناسان جهاد کشاورزی و کشاورزان استان نسبت به  جعفر یعقوبی کشاورزی در حال اجرا ل دانشگاهطرح تحقیقاتی داخ
 خصوصی سازی ترویج

67.

بررسی عوامل مؤثر در جلب مشارکتهای مردمی طرحهای آبخیزداری  ابراهیم شمسایی کشاورزی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
 حوزۀ آبخیز زنجانرود

68.

جمع آوری و ارزیابی ژرم پالسم های نخود و مطالعه روابط ژنتیکی بین  محمدرضا عظیمی کشاورزی در حال اجرا رح تحقیقاتی داخل دانشگاهط
 آنها

69.

تلفیق داده های سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی در برآورد  محسن احدنژاد علوم انسانی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
اثرات انسانی در تغییرات کاربری و پوشش اراضی در حوزۀ استحفاظی 

 شهر زنجان

70.

غییر تدریجی در تحلیل جریان های بررسی کاربرد تئوری جریانهای مت جالل بازرگان مهندسی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
 درون مصالح سنگریزه ای 

71.

تحلیل آماری بر تغییرات میانگین ساالنه  دمای شهر زنجان طی دهه های  حسین عساکره علوم در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
 اخیر

72.

.B,A 73بی و از اساس چرخش گروه نیتروزو در ترکیبات مطالعۀ نیمۀ تجر حمید ارجمندفر علوم در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
بررسی و تحلیل عوامل جغرافیایی مؤثر در مهاجرت های روستایی  حمید جاللیان علوم انسانی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه

 شهرستان زنجان

74.

.75 یک فون جوندگان استان زنجانبررسی بیوسیتمات محمد مرادی قرخلو علوم  در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
بررسی سازگاری الکولوژیکی برخی از ارقام چمن وتراکم کشت در  سیدنجم الدین مرتضوی کشاورزی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه

 شرایط اقلیمی زنجان

76.

 های رسی ومواد آلی افزوده شده بر خصوصیات تأثیر میزان و نوع کانی احمد حیدری کشاورزی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
 فیزیکی چند خاک ورتی سول ایران

77.

تحلیل فریزهای تداخلی با تعیین جهت انتشار در هر نقطه از نقش  احمد درودی علوم در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
 تداخلی

78.

.79 م متریک گدل در گرانش پنج بعدیتعمی سعید قنبری علوم در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
.AL-Si 80شبیه سازی روند انجماد آلیاژ  جمال داودی علوم در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه

.81 شبیه سازی ترافیک شهری محمدابراهیم فوالوند علوم در حال اجرا شگاهطرح تحقیقاتی داخل دان
استفاده پدیده ترمومگنتیک در ساخت گرمکن های صنعتی جهت استفاده  محسن صرافی علوم  در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه

 از جایگذاری قطعات صنعتی

82.

سنتز و تعین ساختار کمپلکس های فلزات مس، بیسموت، پاالدیم با  ی اصغر ترابیسید عل علوم در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
 لیگاندهای دئوردنیانس شونده با اتم نیتروژن

83.

.84 شبیه سازی تشدید مغناطیسی حمید نجاری علوم در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
.85 طراحی و ساخت روبوت فوتبالیست محسن افشارچی مهندسی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
.86 علوفه ایتولید خمیر مایع نانوایی و  اسکندر عسگری کشاورزی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
بررسی اثر سیتم های مختلف ساختمانی و اصطبل های پرواربندی گاو در  مصطفی معماریان کشاورزی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه

 شرایط زنجان

87.

.GIS 88ز سیستم تحلیل ساختاری ـ کارکردی بازار زنجان با استفاده ا ابوالفضل مشگینی علوم انسانی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
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 –ژئوشیمی و پتروژنز افق های بوکسیتی پرمین در اطراف شاهین دژ  علی حاج ابوالفتح علوم در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
 غرب استان زنجان

89.

.90 زلزلهرفتار و مقاومت خاک های زنجان در هنگام  مهران جوانمرد مهندسی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
.91  پژوهشی و تولیدی–تهیۀ الگوی بهینۀ فعالیت مزرعه دانشکده کشاورزی از جنبه های آموزشی  احمد قیدی کشاورزی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
.92 بلوچیبرآورد پارمترهای ژنتیکی تعداد همزادان در گوسفند  مرادپاشا اسکندری نسب کشاورزی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
.93 بررسی مقدماتی کنترل بیولوژیکی بیماری آتشک علیرضا معرفت کشاورزی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
بررسی دگرگونی زون جوش خورده سیستان در منطقه دُرُح بعنوان  جواد ایزدیار علوم در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه

 ای هیلمند ـ لوتشاهدی از تحوالت بلوکه

94.

بررسی تأثیر ایجاد برش، سطوح مختلف کود ازته بر خواص کمی و  جعفر محمدی کشاورزی در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
 کیفی بذر پیاز

95.

.96 طراحی و ساخت یک ویلچیر نیمه هوشمند هاشم غریب لو سیمهند در حال اجرا طرح تحقیقاتی داخل دانشگاه
 

ΑΣΣΣΣ∆ 
 

 بازدید اعضای کار گروه پژوهش و فناوری استان زنجان
 از شهرک علمی ـ تحقیقاتی اصفهان

 

ش و  تحقیقاتی در رشد و توسعۀ فناوری و پیرو پیشنهاد ریاست محترم دانشگاه در جلسۀ کار گروه پژوه                          نظر به اهمیت موضوع پارکهای      
معاون (، دکتر صارمی )ریاست دانشگاه زنجان(دکتر عسگریان : فناوری استان زنجان، هیأتی از اعضای کار گروه پژوهشی و فناوری متشکل از آقایان

معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و     (، مهندس عطائیان    )رئـیس سـازمان صـنایع و معـادن استان         ( مهـندس نـثاری      ،)پژوهشـی دانشـگاه   
مهندس عباس  ) رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای پژوهش و فناوری استان          (، دکـتر شـهریور روستایی       ) اسـتان  بـرنامه ریـزی   

،  مهندس فلسفی )معاون تحقیقاتی سازمان جهاد کشاورزی استان(، مهندس عابدی )آزاد اسالمیرئیس دانشکدۀ فنی و مهندسی دانشگاه (صفری  
در ) معاون پژوهشی دانشکده علوم   (و دکتر حسن حسینی منفرد      ) نمایندۀ تشکل های غیر دولتی    (دس دیانتی   ، مهن )دبـیر گـروه کارشـناس کار گروه       (

شایان ذکر است   .  از شهرک علمی ـ تحقیقاتی اصفهان بازدید و با توانایی ها و امکانات و عملکرد این شهرک از نزدیک آشنا شدند                     10/2/82تـاریخ   
 دانشگاه زنجان، مرکز تحصیالت     گروه پژوهش و فناوری پیشنهاد شد تا کمیته ای متشکل از نمایندگان           پـیرو ارائـه گـزارش سـفر در جلسـۀ کار             

تکمیلـی در علـوم پایـه زنجان، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت مخابرات، سازمان  صنایع و معادن بررسیهای مقدماتی جهت راه اندازی             
 .دپارک علمی ـ تحقیقاتی در استان زنجان را به عمل آورن
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  در دانشگاه زنجان1383برگزاری نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق در اردیبهشت ماه سال 
         پـیرو هماهنگـی انجام یافته و به منظور فراهم آوردن زمینه های مناسب جهت گردهمایی پژوهشگران، اساتید و متخصصین برای                     

 ها و دستاوردهای علمی و تخصصی و طرح اندیشه های نو در بخش توزیع نیروی برق در ایران و جهان،                     مورد آخرین نتایج پژوهش   تـبادل نظـر در      
نهمیـن کـنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق با همکاری و مشارکت دانشگاه زنجان، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران، شرکت برق منطقه ای                       

شایان ذکر است   . ، در محل دانشگاه زنجان برگزار می گردد       1383وییچ در اردیبهشت ماه سال       س زنجان، شرکت ایران ترانسفو، شرکت پارس     
دبیرخانه کنفرانس هم اکنون دایر و فرم فراخوان اولیه کنفرانس پس از طراحی و چاپ جهت اطالع متخصصین مربوطه شرکت کننده در                      

 ارائه گردید و همچنین جهت اطالع عالقه مندان اطالعات اولیۀ           هشـتمین کـنفرانس بـرق کـه در مرکـز تحقیقات نیرو تهران برگزار شد               
 قابلwww.znu.ac.ir    آدرسدروب سایت دانشگاه با . . . موضـوعی، کنفرانس، زمان ارسال مقاالت و  کنفرانس در رابطه با اهم زمینه های 

 . می باشدمشاهده
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 جان و دانشگاه هرمزگان در امر چاپ و انتشار کتب مشترک انعقاد تفاهم نامۀ همکاری مشترک ما بین دانشگاه زن
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     در راسـتای تعمـیق همکاریهـای علمی و پژوهشی و استفادۀ بهینه از ظرفیتهای موجود دانشگاه های زنجان هرمزگان در امر چاپ و                        
نشگاه زنجان و دکتر مهدی ایرانمنش  بند توسط آقایان دکتر حسین عسگریان رئیس دا6انتشـار کـتابهای دانشـگاهی، تفـاهم نامـه ای در          

براساس تفاهم نامه منعقده دو دانشگاه منطبق با ضوابط قانونی و متناسب با اعتبارات مصوب               . رئـیس دانشـگاه هرمـزگان به امضاء رسید        
نموده و  اقـدام بـه چـاپ مشـترک کـتاب بـا اولویت چاپ کتاب درسی دانشگاهی و تأیید شورای انتشارات یکی از دانشگاهها اقدام                          

 .همچنین در استفاده از امکانات متقابل در زمینۀ چاپ، نشر و توزیع کتب چاپ شده با یکدیگر همکاری خواهند نمود
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 انتشارات دانشگاه زنجان
 

 . عنوان کتاب با عناوین ذیل توسط دانشگاه زنجان منتشر گردید5 تعداد 1381در طول سال 
 
 
 حسابداری مالیاتی -1

 ل عباسچیانابوالفض

  صفحه قطع وزیری202

  ریال12000

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 مواد مغزی موردنیاز گاوهای شیری -2

 2001 سال (NRC)نشریۀ انجمن تحقیقات ملی 

 علی نیکخواه ـ حمید امانلو

  صفحه قطع رحلی576

  ریال38000

 

 

 مودینامیک با نگرش مهندسی3

 وستی 

 صفحه قطع رحلی

 رویداد پژوهشی
34 تر-
  

بهرام پ

668 



                            

 

 )با مشارکت مرکز خدمات فرهنگی سالکان(

  ریال59500

 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

  طراحی سازه های فوالدی-4

 محمدعلی برخورداری ـ حسن باجی ـ جواد هاشمی

  صفحه قطع  وزیری456

 )با مشارکت مرکزخدمات فرهنگی سالکان(

  ریال25500

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 
 

  تا کاربرد علف کش ها از بیولوژی-5

  اسکندرزندـ حسین صارمی

  صفحه قطع وزیری144

 )با مشارکت مرکز خدمات فرهنگی سالکان(

  ریال8000
 

 
 
 
 

 

 اخبار کتابخانۀ مرکزی دانشگاه
 خرید کتابهای موردنیاز دانشگاه از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

انسانی            
برگزار         

 رویداد پژوهشی
35
                                       82مهر  / 4شماره / دوره جدید/ سال هفتم                                         رویداد 

سئولین و نمایندگان کتابخانه های مرکزی، کشاورزی، علوم، مهندسی و علوم بـا تصـویب شورای کتابخانه های دانشگاه زنجان، م         
 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران 1382 اردیبهشت ماه    24 لغایت   14در شـانزدهمین نمایشـگاه بیـن المللـی کتاب که از             



                            

 

                                       82مهر  / 4شماره / دوره جدید/ سال هفتم                                         رویداد 

 گروه های آموزشی و دانشجویان دانشگاه را خریداری نمودند؛          اساتید،) فارسی و التین  (گـردید شرکت و مجالت و کتابهای درخواستی         
بـا انـتقال کـتاب هـای خریداری شده به دانشگاه، مراحل فهرست نویسی و سازماندهی کتاب ها با اولویت کتاب های مهم  و تأکیدی در                            

 .ده آمادۀ استفادۀ عموم قرار گیرد امید است کلیۀ کتاب ها با شروع ترم تحصیلی آین…کتابخانۀ مرکزی دانشگاه انجام و انشاءا
 

ΑΣΣΣΣ∆ 
 

 عضویت کتابخانۀ مرکزی دانشگاه زنجان به کتابخانۀ منطقه ای  علوم و تکنولوژی شیراز
        بـه مـنظور اسـتفادۀ از امکانـات کـتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز و طبق توافق این مرکز و کتابخانۀ مرکزی دانشگاه                          

عضـای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه زنجان می توانند با مراجعه به بخش اطالع رسانی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه، از               زنجـان، کلـیۀ ا    
 .مقاالت کامل التین آن مرکز استفاده و بهره برداری نمایند

 

ΑΣΣΣΣ∆ 
 

 معرفی پایگاه های اطالعاتی علمی
 عنوان ژورنال تخصصی در موضوعات مختلف از طریق         6000ز   بـا ارائـه اطالعـات مربوط به بیش ا          Ebscoپایگـاه اطالعاتـی      -

 قـابل دسترسـی بوده و اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه می توانند با    org.daneshyar.wwwآدرس اینترنتـی  
. ایی این پایگاه جهت استفاده مفید و بهتر استفاده نمایند         مـراجعه بـه بخـش اطالع رسانی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه از دفترچۀ راهنم             

 . نسبت به اخذ چکیده و متن کامل بعضی مقاالت اقدام نمایندINSPCهمچنین از طریق پایگاه اطالعاتی 

  عنوان نشریه تخصصی و عمومی و امکان       500پایگـاه اطالعاتی بانک اطالعات نشریات کشور با ارائه اطالعات و فهرست مطالب               -
قابل دسترسی   com.magiran.wwجسـتجوی مقالـه شناسـی و مقـاالت کـامل برخی نشریات علمی از طریق آدرس اینترنتی                 

 .می باشد
 

ΑΣΣΣΣ∆ 
 

 اخبار داخلی دانشکده علوم انسانی
 .خریدهای ارزی گروه جغرافیا از جمله دستگاههای فتو گرامتری تحلیلی، فتومل، پالن و ریوگراف انجام پذیرفت -1

 . جلسه مشترک سرگروه های جغرافیای آموزش و پرورش با گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی در اردیبهشت ماهبرگزاری -2

 در 81دانشـگاه زنجـان رتبه اول کارشناسی ارشد در رشته مجموعه علوم جغرافیا و رتبه دوم کارشناسی ارشد سنجش از دور را در سال                     -3
 .سطح کشور کسب نمود

 .      در گروه جغرافیا GISراه اندازی سایت  -4

  .82تأسیس دو رشته جدید روانشناسی و مترجمی زبان انگلیسی در دوره کارشناسی از مهر سال  -5

 .جذب هیأت علمی جدید رشته روانشناسی آقای دکتر جواد صالحی -6

 .برگزاری دوره مشترک کارگاه آموزشی و بهره وری با همکاری تیپ دو زرهی زنجان و دانشکده علوم انسانی -7

به مناسبت بزرگداشت مقام فردوسی، گروه انجمن علمی ادبیات، سخنرانی آقای دکتر جالل الدین کزازی و آقای دکتر قدمعلی سرامی در               -8
 .دانشکده علوم انسانی برگزار نمود

 

ΑΣΣΣΣ∆ 
 

  نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته شدند75تعداد 
36

 رویداد آموزشی



                            

 

ضمن تبریک  .  نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان پذیرفته شدند         75 تعداد   81در آزمون کارشناسی ارشد سال      ، اونت آموزشی براسـاس اعالم مع   
 .به این عزیزان و آرزوی موفقیت در تمام مراحل زندگی اسامی آنان به شرح زیر اعالم می گردد 

 ردیف نام و نام خانوادگی نام رشته تحصیلی محل قبولی

  .1 تش زرابراهیم آ  علوم-مهندسی کشاورزی دانشگاه زنجان

  .2 حسین ادبی فیروزجایی زبان و ادبیات دانشگاه تربیت معلم

  .3 صغرا ارجلو ترویجی-مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

  .4 حسینقلی اسدی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  .5 علی اکبر اسدی زراعی-مهندسی کشاورزی دانشگاه تبریز

  .6 علی اعتمادی فر مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

  .7 سلمان افشار علوم-مهندسی کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

  .8 رباب افشاری ریاضی دانشگاه شهید چمران

  .9 رقیه افشانی شیمی دانشگاه علم وصنعت

  .10 عزیزه آقاجانلو علوم-مهندسی کشاورزی دانشگاه تبریز

  .11 توحید آقایی پور نمهندسی عمرا دانشگاه زنجان

  .12 مهدی امیری تکلدانی زراعی-مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

  .13 مهدی باقری وناشی مهندسی عمران دانشگاه زنجان

  .14 محمد ابراهیم بتوئی جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس

  .15 محسن بخشی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

  .16 الهیار بشارتی فر جغرافیا دانشگاه یزد

  .17 داود بیگدلی جغرافیا دانشگاه زنجان

  .18 امیر پورامیری مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

  .19 معصومه پیکانی علوم-مهندسی کشاورزی دانشگاه زنجان

  .20 محمدرضا تهرانی فرد علوم-مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

  .21 نادر حبیبی ریاضی دانشگاه بوعلی سینا

  .22 محمدجوادحسن طهرانی مهندسی عمران صنعتی امیرکبیردانشگاه 

  .23 نادر حیدری مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

  .24 شراره خدائی فرد ریاضی دانشگاه زنجان

  .25 حسین خسروی جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی

  .26 مسعود خسروی جغرافیا دانشگاه اصفهان

  .27 آفاق ذاکر فیزیک   دانشگاه زنجان

  .28 محمودذاکری نیری مهندسی عمران یرکبیردانشگاه صنعتی ام

  .29 حسین رجبی قوزلو مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس

  .30 علی رحمانی باروجی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

  .31 سلمان رستمی ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

  .32 صادق زمانی نژاد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  .33 حمیدرضا زیاران طاهری علوم-مهندسی کشاورزی ه صنعتی اصفهاندانشگا

  .34 هانی ژاله دوست مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

  .35 فرزانه سخا فیزیک مرکزتحصیالت تکمیلی

  .36 فریبا سعادتی شیمی مرکزتحصیالت تکمیلی

  .37 عبدالباسط سلیمانی تیموری ترویجی-مهندسی کشاورزی دانشگاه شیراز

  .38 ریحانه سلیمانی نجف آبادی اهپزشکی گی-مهندسی کشاورزی دانشگاه شیراز

دانشگاه صنعتی امیر کبی   .39 وحید سمیعی زنوزیان مهندسی عمران

 رویداد آموزشی
 ر
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  .40 سید مهدی سید کماری مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس
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  .41 مرتضی شاه نظری  مهندسی عمران دانشگاه علوم و صنعت

  .42 محمد شفیعی  جغرافیا دانشگاه تبریز

  .43 شمائی. . . اسدا زبان و ادبیات اه پیام نور مرکزیدانشگ

  .44 احسان شهرامی علوم-مهندسی کشاورزی دانشگاه زنجان

  .45 جواد صالحی شیمی دانشگاه پیام نور مرکزی

  .46 رقیه طاهری شیمی دانشگاه زنجان

  .47 بهزاد طیاری کلجاهی شیمی  دانشگاه شهید بهشتی

  .48 منصور عزیزی جغرافیا دانشگاه تبریز

  .49 محمد فرشباف مقدم  باغبانی-مهندسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

  .50 مهین قدمائی  علوم-مهندسی کشاورزی دانشگاه زنجان

  .51 احمد کابلی شیمی مرکز تحصیالت تکمیلی

  .52 داود کاویانی مهندسی عمران دانشگاه مازندران

  .53 ابراهیم کریمی  گیاهپزشکی-مهندسی کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

  .54 علی کلوندی جغرافیا دانشگاه اصفهان

  .55 ربابه السمی پور جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی

  .56 علی اکبر محبی الهیات و معارف اسالمی دانشگاه شهید بهشتی

  .57 مهدی محمدی سرین دیزج جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان

  .58 لیال مشهدی میقانی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

  .59 مریم مظفری مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی

  .60 شهریار معالج مهندسی عمران دانشکده صنعت آب و برق

  .61 زهرا مکاریان فیزیک دانشگاه علم و صنعت

  .62 سید امیر حسین مهدوی  علوم-مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

  .63 محمدیه میرعباسی تازه کند مهندسی برق دانشگاه شهید چمران

  .64 رضا میکائیلیها چسو جغرافیا علمدانشگاه تربیت م

  .65 سعید ناصر وفائی  زراعی-مهندسی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

  .66 یحیی نصیرا مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  .67 سعید نعیمی پستکان مهندسی عمران  دانشگاه تربیت مدرس

  .68 فرشته نوذری  الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران

  .69 ابراهیم نورمحمدی مهندسی برق شاهروددانشگاه 

  .70 زهره نورمحمدی ریاضی دانشگاه زنجان

  .71 بهنام نیکوبخت فیزیک دانشگاه رازی کرمانشاه

  .72 رقیه همتی  گیاهپزشکی-مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

  .73 محمد یارمحمدی شیمی دانشگاه مازندران

  .74 یعقوبی ثابت. . .  روح ا مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

  .75 لیال یوسفی شیمی شگاه زنجاندان
 

 نشریه رویداد این موفقیت را به همه دانشجویان فوق و مسئولین مربوطه
 . تبریک می گوید

 
 
 

 

 انتصابات
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 انتصابات
 

 
 ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت/ عنوان مدیریت تاریخ ابالغ تاریخ اتمام

 1 آقای مهندس سید محسن نجفیان معاون دانشجوئی و فرهنگی 19/6/81 19/6/83

 2 ای دکتر جالل صباآق رئیس دانشکده کشاورزی 1/11/81 1/11/83

 3 آقای دکتر مصطفی معماریان معاون آموزشی دانشکده کشاورزی 3/12/81 3/12/83

 4 آقای دکتر علی حق نظری معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی 3/12/81 3/12/83

 5 آقای مهندس محمدحسین داودوندی سرپرست مزرعه 14/11/81 14/11/83

 6 آقای دکتر فرید شکاری مسئول پژوهشکده کشاورزی 18/12/81 18/12/83

 7 آقای دکتر حسن حسینی منفرد معاون پژوهشی دانشکده علوم 5/8/81 5/8/83

 8 آقای دکتر مسعود آرین نژاد مدیر گروه ریاضی 1/11/81 1/11/83

 9 آقای دکتر ناصر داللی مدیر گروه شیمی 5/8/81 5/8/83

 10 آقای دکتر وحید رشتچی معاون پژوهشی دانشکده مهندسی 18/12/81 18/12/83

 11 آقای دکتر علی اکبر پیرمحمدی مدیر گروه مکانیک 1/7/81 1/7/83

 12 آقای مهندس محرم نبی لو مدیر گروه عمران 1/11/81 1/11/83

 13 آقای مهندس غالمرضا جودکی مدیر گروه نقشه برداری 15/7/81 15/7/83

 14 آقای مهندس سعید عباسی مسئول طرحهای عمرانی 10/10/81 10/10/83

 15 آقای مهندس داریوش نجفی سرپرست امور اطالع رسانی 14/11/81 14/11/83

 16 آقای دکتر حمید جاللیان معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی 20/8/81 20/8/83

 17 آقای مهندس محسن یاوری مدیر امور فرهنگی 14/11/81 14/11/83

 18 سرکار خانم دکترجمیله اخیانی مسئول کتابخانه دانشکده علوم انسانی 15/11/81 15/11/83

 19 آقای دکتر غالمحسین انتصارفومنی مدیر گروه روانشناسی 29/4/82 

 20 آقای دکتر حسین عساکره سرپرست دوره های نیمه حضوری 29/4/82 

 21  یاسینآقای مهندس سیدحسام الدین آل مدیر گروه زبان انگلیسی 29/4/82 

 22 آقای مهندس خلیل جمشیدی مدیر دفتر نظارت و ارزیابی 29/4/82 

 23 آقای دکتر شهریور روستایی معاون اداری و مالی 29/4/82 

 24 آقای مهندس محمدرضا عظیمی مدیر امور آموزشی 29/3/82 

 25 آقای مهندس محمد عبدالحسینی است و روابط عمومیمدیر دفتر ری 20/11/81 

 26 آقای دکتر وحید رشتچی رئیس دانشکده مهندسی 30/5/82 

 27 آقای دکتر یافتیان مدیر امور پژوهشی 29/3/82 

 
 

 1/5/82 لغایت 1/5/81اسامی همکاران اعضاء هیأت علمی جذب شده از تاریخ 

 ردیف نام و نام خانوادگی رتبه علمی رشته

 رویداد آموزشی
39
                                       82مهر  / 4شماره / دوره جدید/ سال هفتم                                         رویداد 



                            

 

                                       82مهر  / 4شماره / دوره جدید/ سال هفتم                                         رویداد 

 1 تبی بشردوستآقای دکتر مج استادیار زبان و ادبیات فارسی

 2 آقای مهندس مهدی پناهی استادیار آبیاری

 3 آقای مهندس شهرام جمشیدی مربی معماری

 4 آقای مهندس مجید حیدرپور مربی ریاضی

 5 آقای مهندس رامین دوست محمدی مربی معدن

 6 آقای دکتر ابراهیم رحیم پور استادیار  قدرت-برق

 7  مهندس جواد صالحیآقای استادیار روانشناسی

 8 آقای دکتر  حسین عساکره استادیار جغرافیا

 9 آقای مهندس امید عینی گندمانی مربی گیاهپزشکی

 10 آقای مهندس فرهنگ فرخی استادیار عمران

 11 آقای مهندس صابر قنبری مربی علوم دامی

 12 خانم مهندس فاطمه کریمی نژاد اصل مربی ردارینقشه ب

 13 آقای مهندس شاهین واعظی استادیار اصالح نباتات

 14 آقای داود محمدپور زنجانی مربی  نرم افزار-کامپیوتر

 15 آقای مرتضی موحدی فاضل استادیار گیاهپزشکی

 
 یا خارج از کشور اعزام شده اندلیست اسامی اعضای هیأت علمی دانشگاه که برای تحصیل در مقاطع تحصیلی باالتر دانشگاهی به دانشگاههای داخل 

 ردیف نام و نام خانوادگی رتبه علمی رشته

 1 محسن افشارچی مربی کامپیوتر

 2 غالمحسین انتصار فومنی مربی روانشناسی 

 3 بهمن بیات مربی زمین شناسی

 4 جمال داودی مربی فیزیک

 5 حسن طاهرخانی مربی عمران

 6 مجید عباسی مربی نقشه برداری

 7 عید فضلیس مربی برق

 8 محمدرضا قائمی مربی ریاضی

 9 محمود کاظمی مربی فلسفه

 10 رامین کیامهر مربی نقشه برداری

 11 غالمرضا مجردی مربی ترویج کشاورزی

 12 علیرضا معرفت مربی گیاه پزشکی

 13 مهدی مقیمی مربی معماری

 14 عباس یزدانی مربی فلسفه

 15 محمدتقی دستجردی مربی یاضیر

 16 امیر رضایی مربی ریاضی

 17 داود رضایی مربی معماری

 18 محسن نجفیان مربی ریاضی

 19 خلیل جمشیدی مربی کشاورزی
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