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  پیام دکتر علیرضا نداف اسکویی
  دانشگاه زنجان سرپرست

  85-86به مناسبت آغاز سال تحصیلی 
  

  
  ):علیه و آله... ا صلوات( پیامبر اعظم

  اَجودُکُم من بعدی رَجُلٌ عَلِمَ عِلْماً فَنَشَرَ عِلْمَهُ 
  .کندترین شما پس از من، کسی است که دانشی بیاموزد، آنگاه دانش خود را بپرا بخشنده

  13825الحکمه، ح میزان
دانـشگاه بـه عنـوان یـک     . وجـدان اسـت   توسعه منابع انسانی کارآمد و با    شک یکی از عوامل مهم در پیشرفت جوامع انسانی وجود و                 بی

می ایـران   انداز بیست سـاله نظـام جمهـوری اسـال           نگاهی به سند چشم   . سازی این وظیفه خطیر را در هر کشوری برعهده دارد          انسانکارخانه  
  :کند اهمیت این موضوع را در کشور ما دو چندان می

شـامل آسـیای میانـه، قفقـاز، خاورمیانـه و           (دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی                "     
 بدیهی است که دست یافتن به یک همچو         "...دی و افزاری، تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصا         با تأکید بر جنبش نرم    ) کشورهای همسایه 

. ریزی دقیق و کنترل آن در همه بخشهای مختلف اجرایی، علمی و صنعتی کشور را نیـاز دارد                   جایگاهی در منطقه، تالشی ویژه همراه با برنامه       
  :ن آمده استهای کلی برنامه چهارم توسعه در بخش امور فرهنگی، علمی و فناوری چنی در همین راستا در سیاست

  .های کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان دهی و بسیج امکانات و ظرفیت سازمان -
 .افزاری و ترویج پژوهش تقویت نهضت نرم -
 ای های زیستی، اطالعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوا فضا و هسته های نو شامل ریز فناوری، فناوری کسب فناوری بویژه فناوری -
ای، آموزش عالی و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انـسانی              ح نظام آموزشی کشور شامل آموزش و پرورش، آموزش فنی حرفه          اصال -

 .انداز مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم
سـاله   هـای پـنج    برنامـه انداز و برنامه چهارم توسعه و سایر ها از اهداف خود در چارچوب سند چشم      بنابراین آشکار است که اگر دانشگاه     

 تعیین شده با مشکل مواجه خواهد شد چرا که توسعه نیروی انسانی کارآمد مهمترین عامل تعیـین                  فها به اهدا   عقب بمانند رسیدن سایر بخش    
  .اشدب ها و مراکز آموزش عالی کشور می باشد و بخش بزرگی از این وظیفه مهم برعهده دانشگاه کننده در نیل به این اهداف می

انداز از هم اکنون آشـکار شـده اسـت و پیـشرفت دانـشمندان                 شده در سند چشم     های اولیه در رسیدن به اهداف تعیین             به لطف خدا نشانه   
  .باشد های درخشان در این زمینه می ای یکی از نشانه سازی فناوری هسته ایرانی در بومی

های مؤثر و قابل توجهی را در این راستا به همت مسئولین، اعضای محتـرم    معتبر گام      دانشگاه زنجان به عنوان یکی از مراکز آموزش عالی        
انـدرکاران    ها در سال تحصیلی جدید به همـت همـه دسـت            هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان دلسوز برداشته است و امید است این تالش            

  .شتاب بیشتری به خود گیرند
هـای    فعالیـت رگیریم و امیدواریم بتوانیم در کنا ماه مبارک و پرفیض و برکت رمضان را به فال نیک می    تحصیلی جدید با      آغاز سال      تقارن  

ـ  تالش و    ،  های گذشته با مهر و محبت      علمی و تحقیقاتی خود از این ماه پربرکت در کسب کماالت معنوی بهره گیریم و همچون سال                 دلی هم
  .ت انسانی بیفزاییمهای دانش و کماال بر همت خود در رسیدن به قله

     فرا رسیدن سال تحصیلی جدید را به تمامی دانشجویان گرامی بخصوص دانشجویان جدیدالورود تبریک گفته و برای همه ایـن عزیـزان،                      
ا عنایت  امیدوارم خداوند متعال توفیق خدمتگزاری به جامعه علمی کشور را به م           . اساتید محترم و کارکنان زحمتکش آرزوی توفیق الهی دارم        

  .فرماید تا بتوانیم در انجام رسالت سنگین علمی، فرهنگی و اجتماعی خود بیش از پیش موفق باشیم
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    دانشکده مهندسی

    انسانی دانشکده علوم
     علومدانشکده

    دانشکده کشاورزی
    دفتر نهاد مقام معظم رهبری

    اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
    اداره حراست

    مرکز رشد واحدهای فناوری
    شماره تلفنهای ضروری دانشگاه

  
  ::با سپاس و قدردانی ازبا سپاس و قدردانی از

     معاونین محترم آموزشی، دانـشجویی و فرهنگـی، پژوهـشی،اداری و                معاونین محترم آموزشی، دانـشجویی و فرهنگـی، پژوهـشی،اداری و           
انــسانی، انــسانی،   هــای مهندســی، علــوم، کــشاورزی، علــومهــای مهندســی، علــوم، کــشاورزی، علــوم  ؤســای دانــشکدهؤســای دانــشکدهمــالی، رمــالی، ر

پژوهشکده کشاورزی، مرکز رشد، کارشناسـان ادارات حـوزه سـتادی،           پژوهشکده کشاورزی، مرکز رشد، کارشناسـان ادارات حـوزه سـتادی،           
روابط عمومی دانشگاه و سـایر همکـاران کـه گـردآوری ایـن مجموعـه                روابط عمومی دانشگاه و سـایر همکـاران کـه گـردآوری ایـن مجموعـه                

 ..بدون اهتمام آنان میسر نبودبدون اهتمام آنان میسر نبود
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  تاریخچه دانشگاه زنجان
 تأسیس مدرسـه عـالی کـشاورزی و         15/5/1353 مورخ   97     شورای گسترش آموزش عالی در جلسه آموزش عالی در جلسه           

 14بـه دنبـال آن در       . در شهر زنجان تصویب کـرد     ) سطح کارشناسی ( کشاورزی و دامپروری     های مدیریت   دامپروری را در رشته   
 فعالیـت   1354 اولین جلسه هیأت امنای مدرسه عالی زنجان تشکیل و مقرر گردید کـه از اول مهرمـاه سـال                     1353اسفندماه سال   

. ت کشاورزی و مدیریت دامپروری آغاز کنـد        دانشجو از طریق کنکور سراسری در دو رشتۀ مدیری         72آموزشی خود را با پذیرش      
  . آغاز شد1354رسماً از سال ) مدرسه عالی کشاورزی و دامپروری(بدین ترتیب کار آموزشی دانشگاه زنجان 

 هکتار برای انجام فعالیتهای آموزشی و کارهای عمرانی و 400     در آذرماه همان سال با تصویب هیأت دولت، زمینی به مساحت        
  . طریق سرجنگلداری استان در اختیار دانشگاه قرار گرفتفیزیکی از

 از سـوی شـورای گـسترش آمـوزش عـالی بـه دانـشکده        2/12/1355     مدرسه عالی کشاورزی و دامپروری زنجان در مورخ    
ـ        . کشاورزی زنجان با دو رشته کشاورزی و دامپروری در سطح کارشناسی، تغییر نام پیدا کرد               صوبه سـتاد انقـالب فرهنگـی در م

 درخصوص تغییر نظام آموزش عالی کشاورزی، دانشکده کشاورزی زنجان، به آموزشکده کشاورزی اسـتان زنجـان                  25/5/1361
ای از مسئولین استان و دانشگاهیان و با توجه به داشتن امکانات خوب موجود، موضوع تغییـر                   ولی براثر تالش عده   . تبدیل گردید 

، شورای بازگشایی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مطـرح و بـه دانـشکده کـشاورزی            11/3/1364نام آن مجدداً در جلسه مورخ       
  .زنجان تغییر نام پیدا کرد

 شورای گسترش آموزش عالی، مبنی بر پـذیرش دانـشجو در آموزشـکده فنـی زنجـان،                  5/2/1366     باتوجه به موافقت مورخ     
) شامل آموزشکده فنی و دانشکده کـشاورزی      (زش عالی زنجان    شورای مذکور با تبدیل دانشکده کشاورزی زنجان به مجتمع آمو         

  .  نیز موافقت نمود19/2/1366در تاریخ 
، از سـوی وزارت فرهنـگ و        1370 و دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال          1369     متعاقباً با تأسیس دانشکده علوم در سال        

ت مجتمع آموزش عالی زنجان به دانشگاه زنجان موافقـت بعمـل            ، با تبدیل وضعی   15/11/1370آموزش عالی، سرانجام در تاریخ      
  .آمد
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  اهداف و وظایف اساسی دانشگاه
  :اهداف 

پرورش استعدادها از طریق آموزش و پژوهشهای علمی بـه          
منظور کمک به تجهیز و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد 

  نیاز کشور
ایجاد امکانات پژوهشی به منظـور شـناخت عوامـل بـالقوه            
ناشناخته و درجهت افزایش تـوان علمـی در زمینـه علـوم             

  مختلف
  :وظایف

  های مختلف  آموزش دانشجویان در رشته-
های داخل یا خـارج        برقراری روابط دانشگاهی با دانشگاه     -

  از کشور از طریق قراردادهای فرهنگی و دانشگاهی
   تشکیل سمینارها و کنفرانسهای علمی و آموزشی-
  های مختلف علمی ونشریات در زمینه بکت وتألیف  ترجمه-

  

  ریاست دانشگاه
     براساس تشکیالت سازمانی، کلیه امور دانشگاه توسـط        
رئیس دانشگاه با همکـاری معـاونین ذیـربط اداره و رئـیس         
دانشگاه محور اصلی اتخاذ تصمیمات و عملکـرد دانـشگاه،         

  .باشد برطبق ضوابط و مقررات مربوطه می
  :وظایف و اختیارات

تعیین سیاست کلی و خـط مـشی اجرائـی دانـشگاه در              -
  .قالب سیاستهای آموزش  وپژوهش

 .رهبری فعالیتهای آموزشی و اداری -
اعمال نظارت بر فعالیتهـای مختلـف دانـشگاه و ایجـاد             -

 .هماهنگی بین آنان
هـای    هـا، مـدیران گـروه       نصب و عزل روسای دانشکده     -

 رئیسه  آموزشی و مسئوالن واحدهای ذیربط و اعضای هیأت       
 .دانشگاه

هـا و     هـا و بخـش نامـه        اجرای مـصوبات و آئـین نامـه        -
دستورالعملهای تعیین شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات        

 .و فناوری
ارائه پیشنهاد همکاریهای علمی باسایر مراکز آموزشی و         -

 .پژوهشی  داخلی و خارجی

ــضباطی اعــضای هیــات علمــی،   - ــر امــور ان نظــارت ب
 .نشگاه برابر ضوابط و مقرراتدانشجویان و کارکنان دا

  

  :اعضای هیات رئیسه عبارتند از 
 رئیس دانشگاه  -1
 معاون آموزشی  -2
 معاون پژوهشی  -3
 معاون دانشجویی و فرهنگی  -4
 معاون اداری و مالی -5
  )دبیرجلسه عنوان به(مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی  -6

  :وظایف و اختیارات هیات رئیسه دانشگاه
ــه  - ــردن زمین ــراهم ک ــای اجر ف ــینه ــی آئ ــه ائ ــا و  نام ه

های صادر شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و           نامه  بخش
  .فناوری

بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیات رئیسه و          -
 .نظارت بر عملکرد واحدهای  دانشگاه

 .های مختلف و معاونتها ایجاد هماهنگی الزم بین حوزه -
نـشگاه  های اداری و مالی و معامالتی دا        بررسی آئین نامه   -

برای طرح در هیـأت امنـاء و تهیـه پیـشنهادها، طرحهـا و               
 .هایی که باید در دستور کار هیأت امنا قرار گیرد برنامه

 پیشنهاد بودجه ساالنه دانشگاه از طریق رئیس دانشگاه -
های   پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصتهای مطالعاتی، دوره       -

کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خـارج کـه طبـق             
وابط از طریق رئیس دانشگاه به وزارت متبوع به اعـضای           ض

 .گیرد آموزشی وپژوهشی تعلق می
  

  :اعضای شورای دانشگاه عبارتند از
  .اعضای هیات رئیسه دانشگاه -
 .کشاورزی و مرکز رشد ها و پژوهشکده روسای دانشکده -
شــورای ( نفــر از اعــضای هیــات علمــی هــر شــورا 2 -

به انتخاب شورای   ) یآموزشی، پژوهشی و تحصیالت تکمیل    
 .مربوط که واجد شرایط باشند

 نفر از اعضای هیات علمی به انتخاب رییس دانـشگاه           2 -
 .که دانشیار، استاد و واجد شرایط باشند

  :وظایف و اختیارات شورای دانشگاه
هـای آموزشـی جدیـد و         ها و رشته    بررسی و تائید دوره    -

  . و فنĤوریبرنامه آن برای پیشنهاد به وزارت علوم، تحقیقات
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های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی       بررسی و تائید برنامه    -
 .کوتاه مدت

بررسی روشهای همکاری بـا موسـسات دولتـی و غیـر             -
 .دولتی و تدوین ضوابط برای آن

ــات علمــی   - ــاالنه امکان ــسانی و (بررســی س ــروی ان نی
دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازهـای         ) تجهیزات

 .تامین آنعلمی و اقدام برای 
برنامه ریزی پذیرش دانشجو بر اساس امکانات دانشگاه         -

 .با توجه به برنامه توسعه کشور
بررسی مسایلی که توسط رئیس دانشگاه در دستور کـار           -

 .گیرد شورا قرار می
بررسی مشکالت آموزشی و پژوهشی دانـشگاه و ارائـه           -

 .راه حلهای الزم
 .ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه -
 .ب پیشنهادهای شورای تخصصیبررسی و تصوی -
تدوین و تصویب آیین نامه داخلی شورا و تصویب آیین           -

 . نامه کمیته داخلی شورا
  
  

  شورای فرهنگی دانشگاه
    شورای فرهنگی دانـشگاه بـه منظـور هماهنـگ نمـودن            

هـای فرهنگـی دانـشگاه در چهـارچوب سیاسـتها و              برنامه
ـ             ایف ضوابط مصوب، با توجه بـه حـدود اختیـارات و وظ

مراجع و نهادهای ذیربط و همکاری با ریاست دانـشگاه در           
تحقق ارزشهای اخالقی و فرهنگی اسالمی در شئون مختلف         

  .شود دانشجویی تشکیل می
  

  حوزه ریاست دانشگاه
  :که زیر نظر مستقیم ریاست قرار دارند عبارتند از واحدهایی

  دفتر ریاست و روابط عمومی -
 گزینش -
 اداره حراست -
 و برنامه دفتر طرح  -
 دفتر نظارت و ارزیابی -
 دفتر حقوقی -
 امور شاهد و ایثارگر -

  دفتر ریاست و روابط عمومی
     این واحد مسئول ایجاد هماهنگی الزم جهـت انـسجام          
کلیه واحدهای ذیربط و همچنین پیگیری مستقیم امور اداری         

  .باشد و اجرایی مقام ریاست دانشگاه می
  

  وظایف دفتر ریاست
هـایی کـه از واحـدهای مختلـف ارسـال             دریافت نامـه   -

  .شود و الزم است به نظر ریاست محترم دانشگاه برسد می
هایی کـه متـضمن       ها و صدور نامه     تهیه پیش نویس نامه    -

نظرات و دستورات رئیس دانشگاه بـه واحـدهای مختلـف           
 .باشد دانشگاهی 

 .پیگیری و اجرای دستورات رئیس دانشگاه -
تی که ارباب رجـوع بـا       جوابگوئی و رسیدگی به مشکال     -

 .کند واحدهای مختلف دانشگاه پیدا می
 .دعوت افراد جهت تشکیل جلسات و کمیسیونها -
هـای تبلیغـاتی و       تهیه و تنظیم و اجرای طرحها و برنامه        -

 .انتشاراتی
جمع آوری اطالعـات و اخبـار مربـوط بـه اقـدامات و        -

 .فعالیتهای دانشگاه
ــ مطالعــه کلیــه روزنامــه - ه جهــت هــا و مجــالت روزان

آوری مطالب دانشگاهی و ارسال آنهـا بـه واحـدهای             جمع
 .مربوطه

 . ریزی و اداره امور کنفرانسها و سمینارها برنامه -
  

  :وظایف روابط عمومی
را بایـد   » انقالب ارتباطـات  «های    گمان یکی از چهره          بی

هـستیم  » روابط عمـومی  «در تحولی که شاهد آن در عرصه        
اند پیشینه تاریخی روابط      استهگرچه برخی خو  . جستجو کرد 

عمومی را تا روزهای آغازین پیدایش زنـدگی انـسان، ایـن         
موجود اجتماعی و متعالی، گسترش دهنـد، امـا سرگذشـت           

روابـط  . آن، بویژه در سه دهه اخیـر حکـایتی دیگـر اسـت            
هـای ارتباطـات انـسانی در     عمومی به موازات دیگر شـاخه   

وده و توانسته اسـت     های گذشته شاهد تغییرچشمگیری ب      دهه
تـرین و     از مفهوم ساده و سنتی خـود، بـه یکـی از پیچیـده             

ترین علـوم بـشری تبـدیل شـود و بـسیاری دیگـر از                 رایج
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 ٥

ایـن تحـول و     . های علوم انسانی را به خدمت گزینـد         شعبه
پذیرا شدن کارکردهای گوناگون چنان پرشتاب و همه جانبه         

نطبـق بـا    صورت گرفته که حتی ارایـه تعریفـی علمـی و م           
  .معیارهای منطقی از آن را سخت دشوار کرده است

گیری تا امروز، فراز و            فن روابط عمومی از ابتدای شکل     
اما با این وجـود     . نشیبهای بسیاری را پشت سرگذاشته است     

هدف اساسی آن همان بود که امروز نیز هست، بدین معنـی            
 در زمینـه    که منظور از آن ایجاد ارتباط برای ارایه اطالعات        

نحوه انجام خدمات سازمانی به مخاطبـان بـوده اسـت کـه             
  .موجب تغییر یا تقویت بینش آنان در ارتباط با سازمان شود

     امروزه روابط عمومی را با تعداد و حجم سـؤاالتی کـه            
کننـد،    اند ارزیابی نمی    ها درج و به آنها پاسخ گفته        در رسانه 

بـه  . ودن آن مالک است   گرا ب   بلکه چگونگی فعالیت و نتیجه    
عبارتی دیگر قبل از آن که سؤال در ذهن مخاطب در مورد            

  .شود گیرد، پاسخ گفته می سازمان شکل 
     درهمین راستا و همچون سالهای گذشته روابط عمـومی         

رسانی بـه مخاطبـان و        دانشگاه زنجان جهت تعامل و اطالع     
به چاپ  پاسخ به سؤاالت آنها درمورد دانشگاه زنجان اقدام         

اکنون در اختیار شـما قـرار دارد، نمـوده            ای که هم    نامه  ویژه
امید که بتواند در معرفی دانشگاه به دانشجویان        است و   

  .ورودی جدید موفق باشد
روابط عمومی دانشگاه زنجان جهت ارتبـاط بیـشتر بـا            

مخاطبان فعالیتهای خود را در چهار بخش زیر تقسیم نموده          
  :است

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

رسانی که مسئولیت هماهنگی و        واحد ارتباطات و اطالع    -2
رسانی اخبار دانشگاه بـه مطبوعـات، وسـایل ارتبـاط             اطالع

و همچنین تهیه و انتشار نشریه رویداد که        جمعی، نظرسنجی   
علمـی،  شامل مطالب پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی،       

برگزاری کنفرانسها، سمینارها، سخنرانیها، بخشهای تسلیت و       
را بـر   ... تبریک، آشنایی با واحـدها و مـسئولین دانـشگاه و          

بار برای ارسال بـه واحـدهای         عهده دارد که هر سه ماه یک      
  .گردد داخلی و خارج از دانشگاه تهیه می

  

واحد تبلیغات و تشریفات که وظیفـه آن تهیـه و نـصب             -3
ــزاری   پال ــاری در برگ ــاتی، همک ــای تبلیغ ــارد و تراکته ک

جشنها، مراسمها و واگـذاری       سمینارها، کنفرانسها، برگزاری    
  هـای   روزنامـه   و توزیـع      تئاتر در اختیار متقاضیان، تهیه          آمفی

  .باشد در دانشگاه می سراسری 
برداری و عکاسـی      مسئولیت فیلم :  واحد سمعی و بصری    -4

دهی به متقاضیان     در دانشگاه، سرویس  از مراسم برگزار شده     
استفاده از آمفی تئاتر مرکزی و تهیه عکسهای نشریه رویداد          

  .را به عهده دارد
  

  :قابل توجه دانشجویان محترم
     متقاضیان برگزاری مراسم در سـالنهای آمفـی تئـاتر بـا            
مراجعه به واحدهای مربوطـه درخواسـت خـود را ارایـه و           

سی و در صورت تائید مراتب را به        واحد مربوطه پس از برر    
بنـدی    زمان   طبق    اداره روابط عمومی اعالم و روابط عمومی      

  .نماید اقدام می رزرو سالن  به موجود نسبت  
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 ٦

  معاونت آموزشی
  

   معاون آموزشی-دکتر سیامک خادمی
  

  پیام معاون آموزشی به دانشجویان در آستانه
   سال تحصیلی جدید

  
  ان دانشگاه زنجان،سالم برکلیه دانشجوی

  )1385( مخصوصاً دانشجویان ورودی سال تحصیلی جدید 
     باز سالی نو در آموزش کشور آغاز شده اسـت و امیـد             
به آینده در دلهای جوانان این مرز و بوم، که دارای سابقه و             

با . کشد  شعله می . افتخارات علمی و ادبی فراوان بوده است      
تواند بپذیرد در     هیچ ایرانی نمی  این همه پشتوانه افتخار آمیز      

دنیای کنونی که قدرت صنعتی، اقتصادی و حتی سیاسی بر          
هـا    پایه علـم و دانـش استواراسـت و مـدارس و دانـشگاه             

. سردمداران آن هستند حرفـی بـرای گفـتن نداشـته باشـند            
ایرانیان به حق باید در پایه گذاری دنیای فعلی نقش جـدی            

 کوشش دانشگاهیان، فرهنگیـان     داشته باشند و این امر جز با      
بیداری از خواب علمـی     . باشد  و اهل علم و قلم  ممکن نمی       

آغاز شده است و ما هر روز شاهد باروری هرچه بیشتر این            
. های علـم ودانـش هـستیم        درخت تنومند و کهن در عرصه     

هـای    امید که دانشجویان عزیز با استفاده عملی از اندوختـه         
موفقیت نایل شوند و این تنهـا       علمی خود، بیش از پیش به       

زمانی ممکن است که دانشجویان علیرغم وجـود مـشکالت        
رفاهی و اقتصادی، با انگیزه و تالشی دو چندان و بـه امیـد              
ساخت حال و آینده ای بهتر برای مردم الیـق و زحمـتکش             
کشورمان، در دانشگاه بـه کـسب علـم و دانـش و تجربـه               

  . شکالت کوشش نمایندپرداخته و در این مسیر برای رفع م
     دانشگاه زنجان با بیش از سـی سـال سـابقه آموزشـی             

اکنون در حدود هفتاد رشته و گـرایش در قالـب چهـار               هم
دانشکده دارد و با یـاری پروردگـار شـرایط بـرای ایجـاد              
دانشکده هنر و معماری نیز فراهم و این دانشکده بزودی بـا            

ود را آغاز خواهد پذیرش دانشجو در رشته نقاشی فعالیت خ     
های تحصیالت تکمیلی ایجـاد   توسعه و گسترش رشته  . نمود

های مدیریت، گردشگری، حمل و نقل و معدن نیـز            دانشکده
اکنـون در اکثـر     . باشـد   از اولویتهای کاری این معاونت می     

های کارشناسی ارشد نیز      های کارشناسی موجود، دوره     رشته
ه تحــصیل دایــر اســت و بــه جهــت افــزایش امکــان ادامــ

دانشجویان دانشگاه و قبولی دانشجویان مقطع کارشناسی در        
های بزرگ و معتبر کشور و ازجمله خـود دانـشگاه             دانشگاه

هـای کارشناسـی ارشـد و         زنجان درصدد راه انـدازی دوره     
در حـال حاضـر در      . باشـیم   ها نیز می    دکتری در سایر رشته   

 دکتری  های شیمی و فیزیک در اکثر گرایشها دانشجوی         رشته
اندازی دوره دکتری برق، ریاضی و علوم دامـی           داشته و راه  

نیز در کوتاه مدت در دستور کار معاونـت آموزشـی قـرار             
تـوان راه     های این معاونت مـی      از سایر برنامه  . خواهد گرفت 
ــدازی دوره ــی    ان ــادگیری الکترونیک ــای ی  و E-Learningه

وی  بـا پـذیرش دانـشج      Walseهمکاری آموزشی با دانشگاه     
  . مشترک را نام برد
رساند که دانشجویان دانشگاه زنجان که بـا               به اطالع می  

پشتکار و تالش به تحصیل پرداخته و جزء دانشجویان برتـر     
توانند از مزایایی که برای دانشجویان        ورودی خود باشند می   

. با استعداد درخشان در نظر گرفته شده است استفاده نمایند         
توان دریافت کارت استعداد درخـشان، بـن         از این مزایا می   

کتاب، کمک هزینه برای ارائه مقاله در کنفرانـسهای معتبـر،           
از تمـامی   . را نام برد  ... استفاده از سایت استعداد درخشان و     

شود با استفاده از نشریه رویداد و یا با           دانشجویان تقاضا می  
مراجعه به سـایت دانـشگاه زنجـان بـه قـوانین و مقـررات            

زشی آشنا و همچنین با شناخت اساتید راهنمـا و مـدیر            آمو
همچنـین  . های خود از راهنمائی ایشان استفاده نماینـد         گروه

توانند کلیه مشکالت آموزشی خود را شفاهی         دانشجویان می 
و در صورت لزوم کتبی بـه  مـدیر گـروه اطـالع دهنـد و                 
درصورتی که پاسخ به درخواست دانشجو به سـایر مراجـع           

اشد مدیر گروه مربوطه درخواست را ارسال و پـس          مرتبط ب 
عالوه بر آن   . از دریافت پاسخ، به دانشجو اطالع خواهد داد       

توانند پیشنهادات، انتقادات و مشکالت خـود         دانشجویان می 
 به معاون   ir.ac.znu.mail@Education را با آدرس الکترونیکی   
  . آموزشی ارسال نمایند

ــان و   ــشجویان، اســاتید، کارکن      در آخــر از تمــامی دان
مسئولین دانشگاه تقاضا دارم با در اولویت قرار دادن محـور        
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 ٧

گیریها ما را در اجرای این رسـالت          آموزش در تمام تصمیم   
  .علمی و بهبود امور آموزشی یاری نمایند

  نحوه ثبت نام از دانشجویان جدید الورود
    دانشجوی جدید الورود ابتدا در محلـی کـه بـه همـین              

حضور یافته  ) سالن ورزش (جهت در نظر گرفته شده است       
  : نماید و اقدام به ثبت نام بشرح ذیل می

تحویل مدارک ثبت نام به مسئول مربوطه شامل اصل و    .1
کپی شناسنامه، اصل و کپی مدرک تحـصیلی، شـش قطعـه            

، )دران، دوازده قطعه عکس   برای خواهران و برای برا    (عکس  
کلیه مدارکی که از طرف سازمان سنجش اعالم شده اسـت           

 .دفترچه آماده به خدمت در صورت وجود
 . تکمیل نمودن فرمهای ثبت نام .2
 . تحویل فرمهای مذکور به مسئول تشکیل پرونده .3
 . معرفی برادران دانشجو به واحد نظام وظیفه .4
 و تکمیـل    معرفی دانشجو به مسئول آموزش دانـشکده       .5

 . فرمهای مربوطه
های مربوطـه توسـط آمـوزش         معرفی دانشجو به گروه    .6

 . دانشکده و تکمیل فرمهای مربوط به انتخاب واحد
و ... معرفی به امور دانشجویی شاهد، ایثارگر، رزمنده و        .7

 . دریافت فرمهای مربوطه

  اطالعات مالی مربوط به ثبت نام 
  حضوری دانشجویان شبانه و نیمه

 
ن    .1 با از                کد  قبل  حتماً  زنجان  نشگاه  دا تجارت شعبه  ک 

 . شماره حساب بر روی فیشها ثبت شود
نجان                     .2 ز ه  نشگا ا د تجارت شعبه  نک  با حساب  ه  ر شما

قابل واریز در کلیه شعب             ( 1703051312واریز شهریه      
 ) .سراسر کشور

از واریز مبالغ مربوط به تغذیه و خوابگاه به این                        :   توضیح * 
متاسف              که  خودداری شود  نها             حساب  آ د  استردا مکان  ا نه  ا

 . وجود ندارد
 دارنده حساب دانشگاه زنجان  .3
نشجوئی                            .4 دا و شماره  آدرس  و  نوادگی  خا نام  و  نام 

 . دانشجو حتماً بر روی فیش قید شود

دانشجویان باید برگه واریزی شهریه را که                    :   توضیح *  .5
حتماً باید سه برگی باشد پر کرده و برگه اول آن را به بانک                        

را هنگام ثبت نام       )   اعالمیه   / رسید مشتری   ( دوم    داده و برگه        
را نزد خود تا        )   رونوشت   ( به واحد مالی تحویل و برگه سوم             

 . پایان تحصیل نگهداری نمایند
  .بر روی فیش حتماً باید پرفراژ و تائید بانک قید شده باشد

  

  اداره کل آموزش و واحدهای آموزشی 
  

   مدیر کل امور آموزشی -دکتر سیاوش نوروزی
  :احدهای مختلف آموزش کلو
  : ها  حوزه آموزش دانشکده-1

     این واحد کلیه امور مربوط به دانشجویان هر دوره اعـم           
از ارسال نمرات، تحویل فرمهای حـذف و اضـافه، حـذف            

درس، تحویل کارنامه ترمی، پرونده و تحویل به اسـتاد            تک
راهنما و تمامی امور مربوط به حـین تحـصیل دانـشجویان            

ها و زیـر نظـر معاونـت آموزشـی             آموزش دانشکده  توسط
  . ها انجام خواهد شد دانشکده

  : اداره کل آموزش -2
اداره کل آموزش شامل ادارات، واحدها و مسووالن ذیـربط          

  : باشد می
معـاون مـدیر کـل امـور آموزشـی          : آقای علیرضا معینی  -1

  .دانشگاه
سرپرسـت اداره پـذیرش و      : آقای محمد کاظم جمشیدی   -2

تـشکیل    وظیفه این واحد اخذ مـدارک ثبـت نـام،           .  نام ثبت
پرونده و بررسی وضعیت دانشجویان انتقالی و میهمان و نیز          

هـای   نظـام وظیفـه          صدور معافیتهای تحصیلی برای حوزه    
  . باشد می
وظیفـه  . سرپرست واحد حین تحصیل   : خانم سهیال مزین  -3

هـا، نظـارت و       این واحد هماهنگی امور آمـوزش دانـشکده       
بررسی کلیه موارد اعم از  محرومیـت از تحـصیل، غیبـت،             
کنترل رعایت اخذ تعداد مجاز واحدها و کنترل عدم رعایت          

  . باشد پیش نیازها و ارائه معرفی به استاد می
وظیفـه  . سرپرست واحد رایانـه   :آقای حسن سلیمانی فرد     -4

این واحد ثبت اطالعات مربوط بـه دانـشجویان در رایانـه،            



  8585 پاییز  پاییز --همهمچهاردچهارد شماره  شماره --نشريه خبري فرهنگي دانشگاه زنجاننشريه خبري فرهنگي دانشگاه زنجان                                                                                                                خبریخبری  رویدادرویداد                    
  

 

 ٨

های  کلـی، ثبـت نمـرات در رایانـه، ثبـت               مهصدور کارنا 
  .باشد می... اطالعات کلیه دروس هر ترم در رایانه و

. سرپرسـت اداره دانـش آموختگـان      : آقای مهدی سلیمی  -5
وظیفه این واحد انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان فارغ          

  . باشد التحصیل می
سرپرســت واحــد : خــانم معــصومه قاســمی چهارطــاق-6

دریافت، شماره گذاری و ارسال     : وظیفه این واحد  . دبیرخانه
  . باشد های مختلف مربوط به آموزش می نامه

  .مسئول واحد بایگانی: آقای محبعلی حسنی-7

     الزم بذکر است که دانشجویان محترم در زمان تحصیل          
برای انجام کلیه امور آموزشی خود به مدیر گروه مراجعه و           

در صورت لزوم مدیران    . نمایند  میراهنمایی الزم را دریافت     
گروه درخواست دانشجویان را مـورد بررسـی قـرار داده و            

گردد و در صورتی کـه بـرای اخـذ            تصمیم مقتضی اخذ می   
تصمیم، تصویب شـورای گـروه، شـورای دانـشکده و یـا             
شورای آموزش دانشگاه الزم باشد، مدیر گروه درخواسـت         

ع ذیصالح ارسـال    کتبی دانشجویان را دریافت و برای مراج      
  .خواهد نمود

  1385-86های مختلف در مقاطع کاردانی و کارشناسی دوره شبانه سال تحصیلی  شهریه رشته
دروس   شهریه ثابت  های آموزشی گروه

  عمومی
دروس پایه 

  )نظری(
دروس 
  تخصصی

      آز و کارگاه عملی با
   ساعت اجرا در هفته 2

 3آز و کارگاه عملی با 
  را در هفته ساعت اج

  پروژه 

  000/600  علوم انسانی 
  000/800 های آموزشی  سایر گروه

000/65  000/90  000/110  000/140  000/180  000/350  

  1385-86های نیمه حضوری سال تحصیلی  های مختلف در مقاطع کاردانی و کارشناسی دوره شهریه رشته
دروس   شهریه ثابت  های آموزشی گروه

  عمومی
پایه دروس 

  )نظری(
دروس 
  تخصصی

     آز و کارگای عملی با 
   ساعت اجرا در هفته 2

 3آز و کارگاه عملی با 
  ساعت اجرا در هفته 

  پروژه 

  000/360  علوم انسانی 
  000/380 های آموزشی  سایر گروه

000/39  000/54  000/66  000/84  000/108  000/210  

   85-86 مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی ها و  رشته،ها فهرست دانشکده
    نیمه حضوری   شبانه  روزانه

  دانشکده 
  

  رشته 
  مقطع تحصیلی 

هر 
م

من  
به

داد  
تع

هر   
م

ن   
بهم

داد 
تع

هر   
م

ن   
بهم

داد  
تع

  

  -  -  -  -  -  -  75  -  *  کارشناسی  برق 
  -  -  -  -  -  -  27  -  *  کارشناسی    عمران  -عمران

  -  -  -  -  -  -  25  -  *  رشناسیکا   نقشه برداری –عمران 

  -  -  -  -  -  -  25  -  *  کارشناسی  مکانیک جامدات
  -  -  -  -  -  -  25  -  *  کارشناسی  مکانیک سیاالت 

  -  -  -  50  *  -  -  -  -  کارشناسی  برق 
  -  -  -  27  *  -  -  -  -  کارشناسی   عمران –عمران 

  -  -  -  25  *  -  -  -  -  کارشناسی  مکانیک سیاالت
  -  -  -  25  *  -  -  -  -  کاردانی   داریکاردانی نقشه بر

  -  -  -  25  *  -  -  -  -  کاردانی   کاردانی کامپیوتر 
  -  -  -  40  -  *  -  -  -  کاردانی   کاردانی معماری 

سی
هند

م
  

  369    جمع کل 
  

    نیمه حضوری   شبانه  روزانه
  دانشکده 

  
  رشته 

  مقطع تحصیلی 

هر 
م

من  
به

داد  
تع

هر   
م

ن   
بهم

داد 
تع

هر   
م

ن   
بهم

داد 
تع

  

ل   -  -  -  -  -  -  20  *  -  کارشناسی   ریاضی کاربردی و
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  -  -  -  -  -  -  20  -  *  کارشناسی  ریاضی محض 
  -  -  -  -  -  -  15  -  *  کارشناسی  فیزیک محض

  -  -  -  -  -  -  15  *  -  کارشناسی  فیزیک حالت جامد 
  -  -  -  -  -  -  15  -  -  کارشناسی  شیمی کاربردی 

  -  -  -  -  -  -  15  -  *  کارشناسی  شیمی محض
  -  -  -  -  -  -  20  -  *  کارشناسی  زمین شناسی 

  -  -  -  -  -  -  24  -  *  کارشناسی  زیست شناسی 
  -  -  -  10  *  -  -  -  -  کارشناسی  ریاضی کاربردی 

  -  -  -  10  -  *  -  -  -  کارشناسی  ریاضی محض 
  -  -  -  10  -  *  -  -  -  کارشناسی  فیزیک محض 

  -  -  -  10  *  -  -  -  -  کارشناسی  فیزیک حالت جامد
  -  -  -  10  -  *  -  -  -  کارشناسی  شیمی محض 

  -  -  -  10  *  -  -  -  -  کارشناسی  شیمی کاربردی 
  -  -  -  10  -  *  -  -  -  کارشناسی  زمین شناسی 

  -  -  -  12  -  *  -  -  -  کارشناسی  زیست شناسی 
  226    جمع کل 

  

    نیمه حضوری   شبانه  روزانه
  دانشکده 

  
  رشته 

  مقطع تحصیلی 

هر 
م

  

داد  نبهم
تع

هر   
م

ن   
بهم

داد 
تع

هر   
م

ن   
بهم

داد  
تع

  

  -  -  -  30  *  -  30  -  *  کارشناسی  علوم باغبانی 
  -  -  -  -  -  -  30  -  *  کارشناسی   ترویج و آموزش کشاورزی

  -  -  -  30  *  -  30  -  *  کارشناسی  علوم خاک 
  -  -  -  20  *  -  20  -  *  کارشناسی  )طیور(علوم دامی 

  -  -  -  20  *  -  20  -  *  ناسیکارش  اصالح نباتات
  -  -  -  20  *  -  20  -  *  کارشناسی  زراعت 

  -  -  -  20  *  -  20  -  *  کارشناسی  ) دام(علوم دامی 
  -  -  -  30  *  -  30  -  *  کارشناسی  گیاهپزشکی 

  -  -  -  -  -  -  35  -  *  کارشناسی    کاردانی زنبور عسل 
  -  -  -  30  *  -  30  -  *  کاردانی   مهندسی آب 

ی 
ورز

کشا
  

  465    جمع کل 
  

    نیمه حضوری   شبانه  روزانه
دانشکده 

  
  رشته 

  مقطع تحصیلی 

هر 
م

من  
به

داد  
تع

هر   
م

ن   
بهم

داد 
تع

هر   
م

ن   
بهم

داد  
تع

  

  70  *  -  35  -  *  35  *  -  کاردانی   کاردانی حسابداری 
  -  -  -  20  *    20  *  -  کارشناسی   مترجمی زبان 

  70  -  *  -  -    30  -  *  رشناسیکا  زبان و ادبیات فارسی
 فرهنگ –تاریخ تمدن –الهیات 
   فلسفه و حکمت –تمدن 

  -  -  -  50  -  *  50  -  *  کارشناسی

ی 
سان

م ان
علو

و  
ت 

دبیا
ا

  -  -  -  -  -  -  30  *  -  کارشناسی  جغرافیای روستایی  
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  70  -  *  -  -  -  25    *  کارشناسی  جغرافیای شهری 
  -  -  -  -      25    *  کارشناسی  جغرافیای طبیعی 
  -  -  -  20    *  20    *  کارشناسی  ی روانشناسی عموم

  -  -  -  -      30  *    کارشناسی  راهنمایی و مشاوره 
  600    جمع کل 

  

  اداره تحصیالت تکمیلی 
  و دفتر استعدادهای درخشان

  
   مدیر دفتر تحصیالت تکمیلی -دکتر احمد گلچین

  و دفتر استعدادهای درخشان
  

  :دفتر استعدادهای درخشان .1
 درخشان با هدف شناسایی، حمایت و       دفتر استعدادهای      

هدایت دانشجویان ممتاز دانشگاه و فراهم کـردن امکانـات          
رفاهی و آموزشی برای اعتالی سطح علمی این عزیزان زیر          
نظر معاونت آموزشی فعالیت خود را شروع کرده و به طـور     

 : نماید کلی سه موضوع اصلی را دنبال می
  . درخشانروشهای تشخیص و گزینش استعدادهای-1
  .پرورش و شکوفایی استعدادهای درخشان و خالق-2
 حفظ و استفاده از نخبگان علمی در جهت دسـتیابی بـه             -3

  .توسعه پایدار کشور
  : طور خالصه اهم وظائف این دفتر شامل و به
o     هـای مختلـف علمـی        شناسایی دانشجویانی که در رشته
بـه  هـا و دسـتورالعملهای مربـوط          تواننـد از آئـین نامـه        می

 . استعدادهای درخشان استفاده کنند
o              افزایش سطح علمـی ایـن دانـشجویان از طریـق فـراهم

آوردن وسائل و امکانات الزم نظیر تشکیل کالس، شـرکت          
 ... .های آموزشی و در سمینارها و کارگاه

o     های مربوط    ها و آئین نامه     اقدام و پیگیری اجرای بخشنامه
 . به این دانشجویان

o    اده ساختن بستری مناسب برای حفـظ       فرهنگ سازی و آم
 . و شکوفایی استعدادهای درخشان دانشگاه

o  های آموزشی ویژه برای این دانشجویان در         برگزاری دوره
های مختلف آموزش زبان خارجی، کـامپیوتر و سـایر            زمینه
 . های مورد نیاز زمینه

o           فراهم آوردن زمینه استفاده این دانـشجویان از امکانـات
 . سانی و مؤسسات پژوهشیمراکز اطالع ر

o        اطالع رسانی به دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان
 . های مربوطه دانشگاه برای آشنائی با آئین نامه

o ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان ممتاز دانشگاه . 
o این دانشجویان معنویو مادی تشویق برای مناسب ریزی برنامه . 
o       ارای ابتکـار، اختـراع و      معرفی و تقدیر از دانـشجویان د

های گروهـی و سـایر        نوآوریهای علمی و فرهنگی در رسانه     
 . امور مربوط به هدایت و حمایت از استعدادهای درخشان

دانشگاه زنجان طبق آئین نامه تسهیالت آموزشی و پژوهشی         
برای دانش آموزان و دانشجویان ممتاز اقدام به جذب یـک           

 7قطع کارشناسی ارشـد و       نفر در م   14نفر در مقطع دکتری،     
نفر در مقطع  کارشناسی بـرای تحـصیل بـدون شـرکت در      

همچنـین  .  نموده است  84-85آزمون ورودی سال تحصیلی     
دفتر استعدادهای درخشان فعالیتهایی را در سـال تحـصیلی          

  :باشد  انجام داده که اهم فعالیتها بشرح زیر می85-84
 . تدوین آئین نامه داخلی استعدادهای درخشان .1
 اسـتعدادهای   دانـشجویان   بـرای    شناسـایی   کارت صدور .2
 . درخشان 

تهیه بن کتاب و نوشت افزار هر تـرم بـه نفـرات عـضو                .3
 . استعداد درخشان به مبلغ ده هزار تومان

برگزاری آئین تجلیل از دانشجویان استعدادهای درخشان        .4
 .  نفر45و اهدای لوح تقدیر و ربع سکه بهار آزادی به تعداد 

ــالحان   معر .5 ــد ص ــاد امی ــه بنی ــاز ب ــشجویان ممت ــی دان    ف
 ).درصورت تمایل(
ــشجویان     .6 ــصوص دان ــامپیوتری مخ ــایت ک ــشکیل س ت

 .استعدادهای درخشان
  .خارجی وداخلی هزینه شرکت در کنفرانسهای کمک پرداخت

  اداره تحصیالت تکمیلی -2
اداره تحــصیالت تکمیلــی دانــشگاه در نیمــسال اول ســال 

ت ارسالی از سـازمان سـنجش و         طبق لیس  84-85تحصیلی  
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 ١١

هـای مختلـف      آموزش کشور از پذیرفته شدگان نهایی رشته      
هــای  دوره(تحـصیلی آزمـون ورودی تحــصیالت تکمیلـی    

ثبـت نـام بعمـل خواهـد        ) کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل   
دانشگاه زنجان در مقطع دکتری عالوه بر رشته شیمی         . آورد

یـز طـی آزمـون      در گرایش آلی و معدنی در رشته فیزیک ن        
 اقدام به پذیرش دانـشجو نمـوده        84-85برای نیمسال دوم    

 12دانشگاه زنجان در مقطع کارشناسی ارشـد جمعـاً          . است
  : پذیرد رشته بشرح زیر دانشجو می

o    اتمی و مولکـولی     –حالت جامد   : فیزیک در پنج گرایش 
 . هسته ای– ذرات بنیادی –نجوم -)اپتیک(
o معدنی–یه  تجز–آلی : شیمی در سه گرایش  . 
o کاربردی و محض: ریاضی در دو گرایش . 
o    شیمی و حاصلخیزی خـاک    : خاکشناسی در دو گرایش- 

 . بندی و ارزیابی خاک رده
o     تغذیـه   -ژنتیک و اصـالح دام    : علوم دامی در سه گرایش 
 .  مدیریت دامپروری-دام
o جغرافیا  - جغرافیای طبیعی  - اصالح نباتات  -بیوتکنولوژی 

 عمـران   - زبـان و ادبیـات فارسـی       -و برنامه ریزی شـهری    
 بــرق -)قــدرت( بــرق -)خــاک و پــی( عمــران -)ســازه(
 ). الکترونیک(
o گرایش پترولوژی: زمین شناسی . 

  چکیده ای از آئین نامه و مقررات 
  های تحصیالت تکمیلی دوره

 
تعداد کـل واحـدهای درسـی دوره کارشناسـی ارشـد             .1

ته حـداقل  ناپیوسته با احتساب واحد پایان نامه بر حسب رش 
 .  واحد است32 و حداکثر 28
 .  سال است2طول دوره کارشناسی ناپیوسته  .2
انتقال و تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشـد ناپیوسـته            .3

 . ممنوع است
                  دانـــشجوی دوره کارشناســـی ارشـــد مجـــاز اســـت .4

 واحد درسی را انتخاب     14 تا   8در هر نیمسال تحصیلی بین      
 . نماید

 نمره قبولی در هـر درس اعـم از دروس دوره و             حداقل   .5
 . باشد  می12دروس جبرانی در دوره کارشناسی ارشد 

میانگین نمرات دروس دانشجو در دوره کارشناسی ارشد         .6
 باشـد و در غیـر       14در هر نیمسال تحصیلی باید بیـشتر از         

 . صورت مشروط خواهد بود این
لی کمتر  اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصی        .7

 .  باشد آن دانشجو در ادامه تحصیل محروم خواهد شد14از 
 14میانگین کل نمرات دانـشجو در پایـان دوره نبایـد از       .8

صــورت فــارغ التحــصیل دوره  در غیــر ایــن. کمتــر باشــد
 . کارشناسی ارشد شناخته نخواهد شد

           تهیه پایان نامـه آخـرین بخـش دوره کارشناسـی ارشـد             .9
 دانشجو موظف است در یک زمینه مربـوط         است که طی آن   

به رشته تحصیلی خود زیر نظـر اسـتاد راهنمـا بـه تحقیـق               
 .بپردازد

دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبـل            .10
طــی نیمــسال (از شــروع نیمــسال ســوم تحــصیلی خــود 

موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخـاب           )دوم
 .نماید

ارشناسی ارشد بـه صـورت تمـام        تحصیل در دوره ک    .11
 . باشد وقت می

توانند با شـماره تلفـن        دانشجویان جهت اطالعات بیشتر می    
  . خانم مصطفوی تماس حاصل نمایند2451

  های جدید و پذیرش  تأسیس رشته
  دانشجویان غیر ایرانی

  

های سراسـر          نظر به اهمیت گسترش و شناسایی دانشگاه      
ان غیر ایرانی و به منظـور       کشور در عرصه پذیرش دانشجوی    

ایجاد فرصت برای متقاضیان غیر ایرانی اعم از مقـیم و غیـر    
ها و مؤسسات آموزش      مقیم ایران جهت تحصیل در دانشگاه     

عالی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری شرایطی را فـراهم   
آورده است تا متقاضیان بتوانند با پرداخت شهریه و مطـابق           

  .ن شده تحصیل نمایندبا ضوابط و شرایط تعیی
های علوم دامـی      در همین راستا دانشگاه زنجان نیز در رشته       

، زراعت و اصالح نباتـات، تـرویج و         )گرایش دام و طیور   (
آمــوزش کــشاورزی، باغبــانی، خاکــشناسی، گیاهپزشــکی، 
فیزیک در کلیه گرایـشها، شـیمی در کلیـه گرایـشها، بـرق              

ـ  ،  برداری ، نقشه )الکترونیک( ، در  )سـیاالت (ک  عمران، مکانی
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 ١٢

 نفـر از سـال      5مقطع کارشناسی و هـر رشـته بـه ظرفیـت            
.  اقدام به پذیرش دانـشجو خواهـد نمـود         84-85تحصیلی  

هـای    همچنین شورای گسترش آموزش عالی با تاسیس رشته       
 طراحی جامدات و مهندسی کـشاورزی       –مهندسی مکانیک   

آب در مقطع کارشناسی و پترولوژی در مقطـع کارشناسـی           
از سال  ،   نیز پذیرش دانشجو در دوره دکتری فیزیک       ارشد و 

  . موافقت نموده است84-85تحصیلی 
  نامه آموزشی چکیده آئین

  های کاردانی و کارشناسی  دوره
های آموزشی را در آدرس  نامه توانند متن آیین دانشجویان می

  .اینترنتی دانشگاه زنجان مشاهده نمایند
  :نویسی نام

ــه:2مــاده  ن آزمــون ورودی موظفنــد در شــدگا   پذیرفت
نویسی و    شود برای نام    مهلتهایی که توسط دانشگاه اعالم می     

نویـسی    عدم مراجعه برای نـام    . انتخاب واحد مراجعه نمایند   
در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعـالم نتـایج آزمـون،             

  .انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد
کـه    دانشجو موظف است هر نیمـسال در زمـانی         :3ماده  

کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به          دانشگاه اعالم می  
عـدم مراجعـه دانـشجو بـرای        . اداره آموزش مراجعه کنـد    

نویسی بدون اطالع و عذر موجه در یک نیمسال به منزله             نام
 در صـورت تـأخیر و یـا عـذر           بوده و انصراف از تحصیل    

موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمـسال            
ولی آن نیمسال جزء مـدت مجـاز تحـصیل         . نخواهد داشت 

  .وی محسوب خواهد شد
دانشجو موظف اسـت عـذر موجـه خـود را در            : تبصره

طـور مکتـوب در       نویسی با دالیل مستند بـه       خودداری از نام  
اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی به اداره آمـوزش            

  . اطالع دهددانشکده
  :منع تحصیل همزمان

نویـسی و ادامـه        دانشجو در یک زمان حـق نـام        :4 ماده
تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشـته بـیش از یـک                

در . گرایش در یک یـا چنـد دانـشگاه را نخواهـد داشـت             
هـای    صورت تخلف از ادامـه تحـصیل در یکـی از رشـته            

انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خـاص وزارت         

. شـود    باطل اعالم مـی    علوم، محروم و سوابق تحصیلی وی     
های مربوط بـه      دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه       

های تعیین شده به دانشگاه       رشته حذف شده را مطابق تعرفه     
  .ذیربط بپردازد

، از  )اسـتعدادهای درخـشان   (دانـشجویان ممتـاز     : تبصره
  .شمول این ماده مستثنی خواهند بود

  :تعداد واحدها
ی درسی الزم برای گذراندن هـر        تعداد واحدها  :10ماده  

  :های تحصیلی بشرح ذیل است یک از دوره
   واحد72 تا 68بین : های کاردانی دوره
هــای فنــی و  هــای کارشناســی پیوســته غیــر از رشــته دوره

   واحد135تا 130: مهندسی
   واحد140 تا 130: ومهندسی پیوسته فنی کارشناسی های دوره

هـر نیمـسال تحـصیلی      تواند در      هر دانشجو می   :11ماده  
  .  واحد درسی را انتخاب کند20 و حداکثر 12حداقل 
در آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از رعایـت        : 1تبصره

  . واحد معاف است12شرط انتخاب حداقل 
تعــداد واحـدهای انتخــابی در دوره تابــستانی  : 5تبـصره 

  . واحد درسی است6حداکثر 
  :نیاز دروس پیش

شـدگان آزمـون سراسـری        پذیرفتـه دسته از      آن :12ماده  
های کـاردانی و کارشناسـی در         ها در دوره    ورودی دانشگاه 

های تحصیلی که نمره خام امتحان آنها در آزمـون            همه رشته 
ورودی در یک یا چند درس به تشخیص شورای آموزشـی           
دانشگاه پذیرنده از حد نصاب معینی کمتر باشـد، موظفنـد           

کنـد   دانشگاه تعیـین مـی  حسب نیاز رشته دروسی را که آن      
بـر    عـالوه ) پیش نیاز دانـشگاهی   (عنوان دروس جبرانی یا       به

  .دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند
نمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبـت و در          : 3تبصره

میانگین نمرات پایان نیمـسال و همچنـین در میـانگین کـل             
یـا  نمرات دانشجو محاسبه شده و در مشروطی و قبـولی و            

  .مردودی دانشجو نیز تأثیر دارد
به حداکثر طول دوره تحـصیل دانـشجوئی کـه          : 4تبصره
 واحد از دروس پیش نیاز دانـشگاهی را گذرانـده           8حداقل  

  .شود باشند یک نیمسال تحصیلی افزوده می
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 ١٣

  :طول دوره
هـای     حـداکثر مـدت مجـاز تحـصیل در دوره          :13ماده  
 سـال   6ی پیوسـته    های کارشناس    سال و در دوره    3کاردانی  

است در صورتی که دانشجو نتوانـد واحـدهای دوره را در            
حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانـشگاه          

  .شود مربوط اخراج می
  :حضور در جلسات درس

 حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هـر          :14ماده  
درس الزامی است و ساعات غیبـت دانـشجو در هـر درس             

 نباید از   
16
در غیـر   .  مجموع ساعات آن درس تجاوز کنـد       3

 نمــره دانــشجو در آن درس صــفر محــسوب  صــورت ایــن
  .شود می

که غیبت دانشجو در هر درس بـیش          در صورتی : 1تبصره
از  

16
 بوده و غیبت او موجه تـشخیص داده شـود آن درس             3

 واحـد در    12 حد نصاب    حال رعایت   در این . شود  حذف می 
ولـی نیمـسال مـذکور      نبـوده   طول نیمسال برای وی الزامی      

عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحـصیلی دانـشجو            به
  .گردد محسوب می

دلیل   غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به        : 2تبصره
حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نبوده و در صورت             

پیشامد جزو 
16
  .شود  غیبت مجاز محسوب می3

  :غیبت در امتحان
 غیبت غیرموجه در امتحان هـر درس بـه منزلـه           :15ماده  

گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبـت موجـه             
  .گردد در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می

 تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و         :16ماده  
ی آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب آن       امتحان برعهده شورا  

  .باشد شورا می
  :حذف و اضافه

تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقـط          دانشجو می  :17ماده  
در مهلتی کمتر از دو هفته، پس از شروع نیمسال تحـصیلی            
حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خـود را       

گر جابجـا   حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دی          

نماید مشروط برآنکه تعداد واحدهای انتخـابی وی از حـد            
  .مقرر تجاوز نکند

 هفته  5تواند تا      در صورت اضطرار، دانشجو می     :18ماده  
مانده به پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درسهای نظـری           
خود را به تائید گروه آموزشی مربوط حذف کند مشروط بر           

 آن درس بـیش از       آنکه اوالً غیبت دانـشجو در     
16
 مجمـوع   3

ساعات آن درس نبوده و ثانیاً تعداد واحدهای باقیمانده وی          
  . واحد کمتر نشود12از 

 حذف کلیه درسهای اخذ شده در یک نیمـسال،          :19ماده  
تنها در صورتی مجاز است کـه بنـا بـه تـشخیص شـورای               

ل در آن   آموزشی دانشگاه، دانشجو قـادر بـه ادامـه تحـصی          
صورت نیمسال مزبور جـزو حـداکثر         در این . نیمسال نباشد 

  .مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد
  :ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

صـورت     ارزیابی نمرات دانشجو در هر درس به       :21ماده  
  .شود عددی بین صفر تا بیست تعیین می

 اسـت و    10 حداقل نمره قبـولی در هـر درس          :22ماده  
جویی که در هر یک از دروس الزامی مـردود شـود در             دانش

با این حـال نمـرات      . اولین فرصت، ملزم به تکرار آن است      
کلیه دروس اعم از قبولی و مـردودی در کارنامـه دانـشجو             

  .شود ثبت و در محاسبه میانگین منظور می
  :درس ناتمام

 در مــوارد اســتثنائی نمــرات تمــرین دبیــری، :23مــاده 
رورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و       کارآموزی و کا  

دروسی که در برنامه آموزشی مصوب توأم با پـروژه ارائـه            
شود درصورتی که بـه تـشخیص اسـتاد و تائیـد گـروه                می

آموزشی مربوط تکمیل آنها در طول یک نیمـسال تحـصیلی        
نمره ناتمام باید حداکثر تا     . گردد  میسر نباشد ناتمام تلقی می    

  . به نمره قطعی تبدیل گرددپایان نیمسال بعد
  :اعالم نمرات

نمره پس از اعـالم بـه آمـوزش کـل دانـشگاه،             : تبصره
  .غیرقابل تغییر است

  :میانگین نمرات
برای محاسبه میانگین نمرات، تعـداد واحـدهای        : 1تبصره

ضربها   هر درس در نمره آن درس ضرب  و مجموع حاصل            
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اعم (رفته است   در تمام دروسی که دانشجو برای آنها نمره گ        
بر تعداد کل واحدهای اخذ شـده تقـسیم         ) از ردی یا قبولی   

  .گردد می
عنــوان نیمــسال تحــصیلی  دوره تابــستانی بــه: 2تبــصره
ایـن   نمرات دروسی کـه دانـشجو در   نشده و فقطمحسوب  

گذراند در محاسبه میانگین کل دانـشجو محـسوب           میدوره  
نیمسالی کـه   همین ترتیب نمرات دانشجو، در        به. خواهد شد 

کند و کسر بودن واحدها        واحد انتخاب می   12الزاماً کمتر از    
مانند دروس تابستانی در میانگین     باشد    میخارج از اراده او     
آن نیمسال جـزو حـداکثر مـدت        و  شود    کل او محاسبه می   

  .مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد
  :نویسی مشروط نام

یچ نیمــسال  میــانگین نمــرات دانــشجو در هــ:27مــاده 
صــورت   باشــد در غیــر ایــن12تحــصیلی نبایــد کمتــر از 

صورت مشروط خواهد     نویسی دانشجو در نیمسال بعد به       نام
  .بود

  

هر دانشگاه موظف است موضوع مـشروط بـودن         : تبصره
وی کتباً اطالع دهد و یک نـسخه از آن            دانشجو را هر بار به    

ـ    . را در پرونده دانشجو ضبط نماید      صور در  با این وصف، ق
اطالعـی    اخطار به وی از طـرف دانـشگاه و یـا اظهـار بـی              

  .دانشجو از این امر، مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود
نویـسی    صـورت مـشروط نـام        دانشجویی که به   :28ماده  

کند جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از            می
  . واحد درسی در آن نیمسال را ندارد14

  :روطاخراج دانشجوی مش
کـه میـانگین نمـرات دانـشجو در            در صـورتی   :29ماده  

 نیمـسال   4های کارشناسی در سه نیمـسال متـوالی یـا             دوره
های کاردانی در دو نیمسال تحصیلی اعم         متناوب و در دوره   

ای کـه      باشد در هر مرحله    12از متوالی یا متناوب، کمتر از       
  .شود باشد از ادامه تحصیل محروم می

شجویی که به لحاظ مشروط بـودن بـیش از           دان :30ماده  
شود در    حد از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم می        

تر رشته مربوط را تا سقف        صورتی که واحدهای مقطع پائین    
مجاز با موفقیت گذرانده و میانگین کل او در ایـن واحـدها            

تواند با رعایت سایر ضـوابط مربـوط           نباشد، می  12کمتر از   
  .تر را در آن رشته دریافت کند قطع پائینمدرک مرسوم م

 دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد    :31ماده  
شود در صورت انجـام یـا لغـو           از ادامه تحصیل محروم می    

توانـد بـرای      تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است می       
ــد و     ــرکت کن ــری ش ــون سراس ــدد در آزم ــصیل مج تح

  .تحصیل دهد خود ادامه هدر رشته مورد عالق قبولی درصورت
تواند واحدهایی را که دانـشجو در              دانشگاه پذیرنده می  

رشته قبلی گذرانده است با برنامه رشته جدید تطبیق داده و           
  .نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد طبق ضوابط این آئین

  :مرخصی تحصیلی
هـای   توانـد در هـر یـک از دوره     دانـشجو مـی    :33ماده  

 نیمسال متوالی و یا متناوب از       2 کارشناسی برای    کاردانی و 
  .مرخصی تحصیلی استفاده کند

مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز        :تبصره
  .شود تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می

صورت کتبی     تقاضای مرخصی تحصیلی باید به     :34ماده  
نویسی هر نیمـسال توسـط        حداقل دو هفته قبل از شروع نام      

  .یا دانشگاه تسلیم گردد دانشکده  آموزش  اداره  انشجو به د 
اداره آموزش موظف است پس از کسب نظـر از          : تبصره

نویسی، موافقت    گروه آموزشی ذیربط قبل از اتمام مهلت نام       
  .ابالغ نماید وی دانشجو را کتباً به موافقت بادرخواست یا عدم

  :انصراف از تحصیل
 کـسب اجـازه از دانـشگاه         ترک تحصیل بدون   :35ماده  

ــده و    ــصراف از تحــصیل محــسوب ش محــل تحــصیل ان
  .تحصیل را ندارد ادامه  دهنده حق  انصراف دانشجوی

     در موارد استثنائی که دانشجو تـرک تحـصیل خـود را            
داند باید دالیل آن را حداقل یک ماه قبل از پایـان              موجه می 

ائیـد موجـه    درصورت ت . همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد     
بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه آن نیمسال جزو مرخصی         

  .شود تحصیلی دانشجو محسوب می
 دانشجویی که بخواهد از تحصیل انصراف دهد        :36ماده  

باید درخواست خود را شخصاً بـه اداره آمـوزش دانـشگاه            
این دانشجو مجاز است فقط برای یـک مـاه از           . تسلیم نماید 

. ی انصراف خود را پیگیری نمایـد      تاریخ درخواست؛ تقاضا  
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پس از انقضای مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صـادر           
  .و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل آن دوره را ندارد

دانشجویی که از تحصیل انصراف داده موظـف        : 1تبصره
است به کلیه تعهداتی که در دوران تحـصیل سـپرده اسـت             

  .عمل کند
جوی انـصراف دهنـده از      تحصیل مجـدد دانـش    : 2تبصره

تحصیل موکول به شـرکت و قبـولی در آزمـون سراسـری             
  .براساس ضوابط مربوط است

مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر کارکنان        
  :دولت

 دانشجویی که به عنوان همسر یکی از کارکنـان          :37ماده  
عنوان همراه به     دولت یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه به       

توانـد بـا ارائـه حکـم          شـود مـی     کشور اعزام می  خارج از   
مأموریت همسر و به تـشخیص و تائیـد شـورای آموزشـی             
دانشگاه عالوه بر استفاده از میزان مرخـصی اسـتحقاقی در           

 سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی       4طول دوره تحصیل، تا     
  .مند گردد بدون احتساب در سنوات بهره

  :انتقال
  :تعریف انتقال

نتقال به معنی تغییر محل تحـصیل دانـشجو از           ا :38ماده  
یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطـع            

  .تحصیلی است
هـا و مؤسـسات         انتقـال دانـشجو از دانـشگاه        :40ماده  

آموزش عالی تهران به شهرستانها و از شهرستانها به یکدیگر          
ی ها  در یک رشته و در یک مقطع، به شرط موافقت دانشگاه          

  .مبدأ و مقصد، بالمانع است
های شبانه به روزانه، از دانـشگاه          انتقال از دوره   :41ماده  

و ) اعم از روزانه و شـبانه     (های حضوری     نور به دانشگاه    پیام
های دولتی ممنوع است      های غیردولتی به دانشگاه     از دانشگاه 

عکس آن با موافقـت مبـدأ و مقـصد بالمـانع              ولی انتقال به  
  .است
  :جوی مهماندانش

طور موقت بـه تغییـر         در مواردی که دانشجو به     :43ماده  
محل خود ناگزیر بوده، اما شرایط انتقـال را نداشـته باشـد             

عنـوان    مبـداء و مقـصد بـه        توانـد بـا توافـق مؤسـسات         می
  .تغییر دهد طور موقت خود را به تحصیل محل مهمان دانشجوی

ش  مهمان شدن دانشجو در یـک مؤسـسه آمـوز          -1-43
 واحـد  12عالی مشروط بر این است کـه دانـشجو حـداقل          

  .درسی خود را در مؤسسه مبداء گذرانده باشد
 انتخاب واحد دانشجوی مهمان در مؤسسه مقصد        -3-43

بایستی با نظر گروه آموزشی مربـوط در مؤسـسه آمـوزش             
  .عالی مبداء انجام شود

 تعـداد واحـدهائی کـه دانـشجوی مهمـان در            :44ماده  
گذراند در هیچ صورت نباید       یا مؤسسات مقصد می   مؤسسه  

  . درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند40از 
طور موقت ناگزیر بـه        در مواردی که دانشجو به     :49ماده  

توانـد بـا موافقـت        تغییر محـل تحـصیل خـود باشـد مـی          
طـور    عنوان دانشجوی مهمان به     مقصد به  های مبدأ و    دانشگاه

  .خود را تغییر دهد صیلتح مدت معین محل موقت برای
 مهمان شدن دانشجو در یک دانـشگاه مـشروط          :50ماده  

به این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خـود           
  .را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد

 مهمان شدن دانـشجو در یـک دانـشگاه بـرای            :51ماده  
درس بـا نظـر       صـورت تـک     گذراندن یک یا چند درس بـه      

  .وافقت دانشگاه مقصد بالمانع استدانشگاه مبدأ و م
تواند حـداکثر یـک نیمـسال در          هر دانشجو در هر رشته می     

دوره کاردانی یا دو نیمـسال در دوره کارشناسـی در یـک             
. طور تمام وقت و به صورت مهمان تحصیل کنـد      دانشگاه به 

صـورت    در هر حال نباید تعداد دروسی را که دانـشجو بـه           
) درس  ت و چه به صورت تک     وق  صورت تمام   چه به (مهمان  

 درصـد کـل   40در یک یا چند دانشگاه گذرانـده اسـت از          
  .واحدهای دوره تجاوز کند

درس و    انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تک      : تبصره
وقـت بایـد بـا اطـالع گـروه آموزشـی              چه به صورت تمام   

  .دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد
 دانـشجوی مهمـان در یـک         واحدهایی را کـه    :53ماده  

گذراند عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبـت            دانشگاه می 
شده و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میـانگین           

  .کل او منظور خواهد شد
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 مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی مهمـان در         :54ماده  
  .شود هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر می

  :تغییر رشته
 دانــشجو در طــول دوران تحــصیل در مقطــع :55ه مــاد

توانـد بـا داشـتن شـرایط زیـر و             کاردانی و کارشناسی می   
موافقت گروه آموزشی ذیربط از یک رشته به رشته دیگـر و            

  :در یک گروه آزمایشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد
 ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلـی از نظـر مقـررات             -1

  .شدآموزشی بالمانع با
 حداقل-2

6
 وحداکثر1

3
  .دوره را گذرانده باشد  واحدهای2

ترین    نمرات آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پائین        -3
فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مـورد تقاضـا در همـان        

  .سال کمتر نباشد
کان گذرانـدن   با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل، ام   -4

  .واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد
هـای    تغییر رشته دانـشجویانی کـه بـه دسـتگاه         : 1تبصره

اجرایی خاص تعهد دارند با رعایت کلیه شرایط این ماده و           
  .پذیر است اعالم موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان

ط گـزینش   هایی که در ضواب     تغییر رشته به رشته   : 2تبصره
آنها شرایط خاص پیش بینی شده است موکـول بـه احـراز             

  .شرایط مربوط است
دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی تنها یـک          : 3تبصره
  .تواند تغییر رشته دهد بار می

سـطح     تغییر رشته باید در مقاطع تحـصیلی هـم         :56ماده  
صورت فقط از مقطع بـاالتر بـه          صورت گیرد و در غیر این     

  .پذیر است تر امکان ئینمقطع پا
 در صورت موافقت بـا تقاضـای تغییـر رشـته،            :57ماده  

دانشجو موظف اسـت در اولـین فرصـت در رشـته جدیـد          
نام، دانشجو حق بازگـشت بـه         نویسی کند و پس از ثبت       نام

  .رشته قبلی را نخواهد داشت
نویسی در رشته جدید      اقدام نکردن دانشجو به نام    : تبصره

ه منزله انصراف از تغییر رشته تلقی شـده و          در وقت معین ب   
  .خواهد شد دوره از وی سلب حق تغییر رشته تا پایان

 دروسی که دانـشجو در رشـته قبلـی گذرانـده            :58ماده  
سـازی    است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل        

شـود کـه بـه        شود و فقط دروسـی از وی پذیرفتـه مـی            می
شـته جدیـد، اشـتراک      تشخیص گروه آموزشی بـا دروس ر      

 12نیـز کمتـر از        دروس    از آن     و نمره هریـک     داشته  محتوایی
  .نباشد

شده در کارنامه دانشجو ثبـت و         دروس پذیرفته : 1تبصره
شـود ولـی      نمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظـور مـی         

نمرات دروس پذیرفته نشده، بدون احتساب در میـانگین در          
حال چنانچـه میـانگین        در این  .ماند  کارنامه دانشجو باقی می   

 باشـد جمعـاً     12کل واحدهای پذیرفته نـشده او کمتـر از          
عنوان یک نیمسال مشروطی برای دانشجو در رشته جدیـد     به

  .گردد منظور می
که تعداد واحدهای دروس پذیرفتـه        در صورتی : 2تبصره

نشدۀ دانشجو در حدی باشد که امکان گذراندن واحـدهای          
ید را در طول مدت مجاز تحصیل از وی         مورد نیاز رشته جد   

  .شود سلب کند، با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی
  :تغییر رشته اضطراری

 چنانچه دانشجو به تشخیص شـورای آموزشـی         :59ماده  
ای گـردد     دانشکده در دوران تحصیل دچار بیماری یا سانحه       

گیـری    که توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امکان بهره          
از کارآیی حاصل از آن را طبق جدول نقص عضو از دست            

تواند با رعایت سایر مقـررات بـه رشـته دیگـری              بدهد، می 
متناسب با رشته خود در همان گروه آزمایشی که از لحـاظ            

ترین نمره را دارد، تغییـر رشـته          نمره آزمون ورودی نزدیک   
در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضـوع مـاده           . دهد
  . معاف خواهد بود57و ماده) 1ه استثنای بند ب (55

در مواردی که دانشجو به دالیل نقـص عـضو و           : تبصره
هـای    بیماری، توانایی ادامه تحصیل در هـیچ یـک از رشـته           

گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد، کمیـسیون آموزشـی          
دانشگاه پس از بررسی کامل مسأله نسبت بـه تغییـر رشـته             

  .گیرد  در گروه آزمایشی دیگر تصمیم میای دانشجو به رشته
 در صورتی که دانشگاه مبدأ فاقد رشته متناسب         :60ماده  

برای تغییر رشته این گونه دانشجویان باشد شورای آموزشی         
دانشگاه نظر خود را دایر بر تغییـر رشـته دانـشجو، حـسب              
مورد به معاونت آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا          

درمان و آموزش پزشکی    ،  وزارت بهداشت معاونت آموزشی   
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 ١٧

هـای دیگـر      کند تا دانشجو را در یکی از دانـشگاه          اعالم می 
  .جایابی نمایند

خود  را همراه  باید درخواست  تغییررشته  متقاضی  :61ماده
 نیمسال تحـصیلی   پیش از شروع  هفته  6حداقل    مدارک الزم   

  .مایدبه اداره آموزش دانشگاه محل تحصیل خود  تسلیم ن 
 تغییر رشته از مقطع کارشناسی به مقطع کاردانی      :62ماده  

گونه دانشجویان حداکثر     در این حال برای این    . بالمانع است 
مدت مجاز تحصیل بر مبنای دوره کـاردانی محاسـبه و بـه             

 واحد پذیرفته شده از دانشجو، یک نیمـسال از          20ازای هر   
  .شود طول تحصیل وی کاسته می

  : درسیپذیرش واحدهای
شـدگان    سازی و پذیرش دروسی که قبول        معادل :63ماده  

ها یا دیگر مقاطع تحـصیلی        آزمون سراسری قبالً در دانشگاه    
  :اند با رعایت شرایطی بشرح زیر مجاز است گذرانده

 دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت -1
  .در آزمون ورودی رشته جدید باشد

 مدارک تحصیلی آن مورد تائیـد وزارت         دانشگاه قبلی و   -2
علوم، تحقیقات و فنـĤوری یـا وزارت بهداشـت، درمـان و             

  .آموزش پزشکی باشد
 تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مـصوب          -3

  .ریزی باشد شورای عالی برنامه
 محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس       -4

شـی اشـتراک محتـوایی      رشته جدید به تشخیص گروه آموز     
  . نباشد12 هر یک از دروس کمتر از  داشته و نمره
ــصره ــط   : 1تب ــذیرفتن دروس توس ــازی و پ ــادل س مع

  .شود آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام می های گروه
نمــرات دروس پذیرفتــه شــده از دانــشجو در : 2تبــصره

محاسبه میانگین نیمسال محـسوب نـشده ولـی در محاسـبه            
  .ین کل دانشجومحسوب خواهد شدمیانگ

 واحـد از دروس پذیرفتـه شـده         20به ازای هر    : 3تبصره
دانشجو یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل 

  .شود وی کاسته می
  :فراغت از تحصیل

تـاریخ فراغـت از تحـصیل، روزی اسـت کـه            : 1تبصره
آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد بـه اداره آمـوزش           

  .شود ه یا دانشگاه تحویل میدانشکد
 میانگین کـل نمـرات دانـشجو در پایـان دوره            :65ماده  

 باشد تا در رشـته تحـصیلی خـود          12تحصیل باید حداقل    
در . حسب مورد، مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند       

 باشـد،   12صورتی که میـانگین نمـرات دانـشجو کمتـر از            
توانـد    باشـد مـی   چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته        

 واحد درسی از درسهایی را که با نمره کمتـر           20حداکثر تا   
در دوره  ( قبول شده است در یک نیمـسال تحـصیلی           12از  

، )در دوره کارشناســی( نیمــسال تحــصیلی  2و ) کــاردانی
مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند تا میانگین کل خود            

تکـراری  در ایـن صـورت نمـرات دروس         . را جبران نماید  
عالوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه           

  .شود میانگین کل نمرات او محسوب می
دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور        : تبصره

در این ماده استفاده کند یـا علیـرغم اسـتفاده از آن نتوانـد               
کمبــود میــانگین کــل نمــرات خــود را جبــران نمایــد، در 

ه مقطع تحـصیلی او کـاردانی اسـت از تحـصیل            ک  صورتی
شــود و در صــورتی کــه در مقطــع  محــروم و اخــراج مــی

توانـد بـا       و تبصره آن می    30ماده      باشد براساس   کارشناسی
  .التحصیل شود تر فارغ پائین  مقطع تحصیلی  اخذ مدرک

  

  مقررات آموزشی 
  )شبانه(مربوط به دانشجویان نوبت دوم 

عیناً مشابه  ) شبانه(های نوبت دوم      مقررات آموزشی دوره  
  . باشد دوره روزانه می

انصراف دانشجو چنانچه قبل از تاریخ حـذف و اضـافه           
صورت شهریه   گردد در غیر این    شهریه متغیر مسترد می    باشد

بدیهی اسـت شـهریه     . شود  ثابت و متغیر بازگشت داده نمی     
  . باشد ثابت تحت هیچ شرایطی قابل بازگشت نمی

در ) شـبانه (نوبـت دوم    تشکیل کالسهای  دوره     ساعات  
  . تمامی ساعات روز و در طول هفته خواهد بود

در صورت مرخصی تحصیلی، شهریه ثابـت نیمـسال از          
  . گردد دانشجو اخذ می
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  آزادحضوری و نیمه های  مدیر دوره-مسعود ابوالفضلی

  مقررات آموزشی 
  مربوط به دانشجویان نیمه حضوری

 واحـد و  8 حضوری در هر ترم حـداقل        دانشجویان نیمه 
  .توانند اخذ نمایند  واحد می16حداکثر 

 حـضوری  نیمـه   دانـشجوی   نیمـسال   معـدل   درصورتیکه
 12حداکثر  انتخاب  به مجاز بعد  نیمسال در  باشد، 12کمتراز   

  .باشد می واحد
 مقـدار  حـضوری   نیمـه  دانشجویان برای  درسی واحد هر

  دروس  بـرای   کـه   اسـت   علمـی   هیممفا و  طالبممعینی از   
 ساعت درسـی    6پایه   دروس  برای درسی،    ساعت 4 عمومی

صورت رفع اشـکال      به ساعت درسی    8 و دروس اختصاصی  
تدریس به دانشجو منتقـل        جلسه 10و دروس آزمایشگاهی    

  .خواهد شد
در صورت مرخصی تحصیلی، شهریه ثابـت نیمـسال از          

  . گردد دانشجو اخذ می
ف دانشجو چنانچه قبل از تاریخ حـذف و اضـافه           انصرا

صـورت   گـردد در غیـر ایـن        باشد، شهریه متغیر مسترد می    
بـدیهی اسـت    . شود  شهریه ثابت و متغیر بازگشت داده نمی      

  . باشد شهریه ثابت تحت هیچ شرایطی قابل بازگشت نمی
مربوطـه    ثابت   شهریه% 50 ثابت در ترم تابستانی      شهریه

  . باشد می
  :ائه درس خودخواننحوه ار

  :  شرایط آموزش دانشجو)1بند
  .دانشجو در درس مذکور افتاده باشد) الف
  . بالفاصله در ترم بعد درس مذکور ارائه نشده باشد) ب
  . درس مذکور پیش نیاز درس ترم آتی باشد) ج

  دانشجویی که در یک نیمسال خارج از اختیـار           - 1: تبصره
رخـصی نمایـد  بـا       خود مبادرت به حذف تـرم یـا اخـذ م          

توانـد تعـدادی از    تشخیص و صالحدید گروه مربوطـه مـی      
  .صورت خود خوان اخذ کند دروس را به

  تعداد دروس خود خوان که توسط دانشجو اخذ          -2: تبصره
  . درس خواهد بود3شود حداکثر  می

الذکر، جلب نظر     بدیهی است در تمام موارد فوق      – 3تبصره  
  . گروه مربوطه ضروری است

  الف  کسبِ معدل) 2دبن
کـسب نمایـد،     دانشجویی که در نیمسال ماقبل معدل الـف       

             توانـد درس خودخـوان       براساس نظـر گـروه مربوطـه مـی        
  .اخذ کند

  :زمان اخذ دروس خود خوان 
 اداره   تـاریخ توسـط    قبل از شروع هر نیمسال بـا اعـالم        ) 1

 را های نیمه حضوری دانشجویان  باید فرم درخواسـت   دوره
  .ها ارائه نمایند تکمیل و به اداره آموزش مربوطه در دانشکده

 نفـر و بیـشتر باشـند درس         10چنانچه تعداد دانشجویان    ) 2
   .                      مورد درخواست در نیمسال  بعد ارائه  خواهد شد

صورت هم نیاز ارائـه        در حالت فوق، دروس به     – 1: تبصره
  . شود می
 نفر باشد، طبق فرم  10 دانشجویان  کمتر از چنانچه تعداد ) 3

های   اخذ درس خود خوان عمل شده و با معرفی مدیر دوره          
تواند با اسـتاد مربوطـه هماهنـگ          حضوری دانشجو می   نیمه
ئه نمره توسط استاد کمتر     ازمان معرفی به استاد تا ار     . (نماید

  .)از یک هفته نباشد
عیـین تکلیـف    توانـد دروس نیمـسال را تـا ت          دانشجو می )4

بدیهی است چنانچه دانشجو    . دروس خود خوان  اخذ نماید     
موفق به گذراندن  دروس خود خوان نشود، دروس وابـسته           

تـا  ( ضمناً. به پیش نیاز در نیمسال جاری حذف خواهد شد        
  .)مدت حذف و اضافه باید وضعیت نمرات مشخص شود

های نیمه حضوری درخواسـتها را بررسـی و           اداره دوره ) 5
 نفر و بیـشتر  داشـته باشـد  بـا            10نانچه  درسی متقاضی     چ

هماهنگی دانـشکده و گـروه  درس مـورد درخواسـت  در              
  .شود نیمسال بعد ارائه می

نمرات درس خودخوان اخذ شـده در شـهریور مـاه بـه             ) 6
عنـوان تــرم تابــستانی ثبــت خواهــد شــد و نمــرات درس  

م خودخوان اخذ شده در بهمن ماه جزو دروس نیمـسال دو          
 .محسوب خواهد گردید
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 ١٩

  معاونت دانشجویی و فرهنگی
  

   سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی-دکتر رضا پیرایش
  

 4معاونت دانشجویی و فرهنگی دانـشگاه زنجـان در قالـب       
  :حوزه 

  امور دانشجویان .1
 امور فرهنگی .2
 مرکز بهداشت و روان و مشاوره دانشجویان .3
 امور تربیت بدنی .4

داف سازمانی دانشگاه ایفای وظیفه در راستای نیل به اه
  .نماید می

 امور دانشجویی
  

   مدیر امور دانشجویی-سید سعید قوامی
  

 بخش انجـام    3مجموعه وظایف و خدمات این واحد که در         
 :شود عبارتند از می
 : اداره تغذیه –الف  •

     برای سرویس دهی و تامین غذای دانشجویان، کارکنـان         
 سـلف سـرویس     3اه دارای   و اعضای هیأت علمی، دانـشگ     

مرکـزی، مجتمـع خوابگـاهی بـرادران و سـلف ســرویس      (
دانشکده مهندسـی،   (و دو بوفه دانشجویی     ) سازمان مرکزی 

و یک آشپزخانه مرکزی جهـت پخـت        ) دانشکده کشاورزی 
باشد که سلف سرویس مرکزی دارای دو سالن غـذا            غذا می 
 و سلف سرویس  ) برای خواهران و برادران دانشجو    (خوری  

. مجتمع خوابگاهی برادران دارای یک سالن غذاخوری است       
 سال قبل فروش ژتون غذا مکانیزه       2الزم به ذکراست که از      

شده و نرخ فروش ژتون غذا همـه سـاله از طـرف وزارت              
در سال تحصیلی جاری نرخ فروش هر . شود متبوع تعیین می

 ریال بوده و برای صدور کارت تغذیه از هر          1500وعده غذا 
 35000شـود کـه        هزار ریال دریافت می    هفتادشجو مبلغ   دان

کارت و مابقی وجه اعتبار ذخیـره درکـارت          ریال آن هزینه  
  . باشد می

 :ها   مدیریت خوابگاه-ب •
هـای بـرادران و       آقای محمدرضا شـامی مـسئول خوابگـاه       (

هـای خـواهران      مـسئول خوابگـاه   سرکار خانم زهرا غفاری     
  .)باشند می
دو مجتمع  خوابگاهی ملکـی بـرادران و         دانشگاه دارای       

 بـاب خوابگـاه   15خواهران  در داخـل دانـشگاه و حـدود       
مجتمـع  . باشـد   تحـت پوشـش مـی     ) غیر دولتی (خصوصی  

شهید نوری، شهید بابـازاده،     ( بلوک   6خوابگاهی برادران در  
شهید عسگری نژاد، شهید ناصر بخت، شهید علـی خـانی و            

 نفـر بـوده و دارای       740 به ظرفیت    "، جمعا )شهید فرجامی 
سالن مطالعـه، سـایت کـامپیوتر، فروشـگاه مـواد غـذایی،             

سازی، زمین والیبال، بسکتبال و       سالن بدن (مکانهای ورزشی   
، نمازخانه، سلف سرویس و سـالن تلویزیـون         )زمین فوتبال 

  .باشد می
 4شـامل   ) داخل دانـشگاه  (     مجتمع خوابگاهی خواهران    

 نفـر اسـت کـه       1165فیـت   بـا ظر  ) 1،2،3،6فاطمیه  (بلوک  
 نفر دارای سالن مطالعه، نمازخانـه،       450 با ظرفیت    1فاطمیه  

سالن تلویزیون، اتاق ورزش، سایت کامپیوتر و اتاق واحـد          
ــه  ــا ظرفیــت 2فرهنگــی اســت و فاطمی  نفــر دارای 319 ب

 6فاطمیـه   . نمازخانه، سالن مطالعه و سایت کامپیوتری است      
لعـه، نمازخانـه، سـایت       نفر ظرفیت دارای سالن مطا     105با  

 نفـر  290 بـا ظرفیـت    3کامپیوتر و اتـاق ورزش و فاطمیـه         
 بـاب   15همچنـین حـدود     . باشـد   دارای امکانات مشابه می   

خوابگاه استیجاری با مدیریت  بخش خصوصی در شـهر و           
باشد که با دریافت هزینـه اجـاره          تحت نظارت دانشگاه می   

  .گردد نقدی به دانشجویان متقاضی واگذار می
های استیجاری دانشگاه همگی در شهر بـوده و                خوابگاه

 بـاب از آنهـا      8باشـند کـه       تحت اداره بخش خصوصی می    
 نفر، خوابگـاه    120 نفر، خوابگاه شقاقی     80خوابگاه توحید   (

  نفر، 80خوابگاه مبینی    نفر و    230زینالی و دلشاد به ظرفیت      
 نفـر،   40 نفـر، خوابگـاه جراحـی        40خوابگاه صدر جهـان     

 باب خوابگاه دیگر    5 و   به خواهران )  نفر 42خوابگاه حریری   
 نفر، اسکندری با ظرفیت     62خوابگاه علیمحمدی با ظرفیت     (

 نفـر،   60نفر، مقیمی با ظرفیـت      130نفر، قنبری با ظرفیت     60
  . به برادران اختصاص دارد)  نفر72خوابگاه اوصالی با 
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 ٢٠

آقای محمـود دائـم رئـیس       :  اداره رفاه دانشجویان   -ج •
 اداره رفاه وخدمات دانشجویی

های صندوق رفـاه           این اداره مجری مقررات و آئین نامه      
وام تحـصیلی، وام    (دانشجویان در خصوص  انـواع وامهـا         

ازدواج، وام مسکن، ودیعـه مـسکن، وام ضـروری و بیمـه             
بوده و به دانشجویان  واجد شرایط در هر         ) خدمات درمانی 

ساس فرمهای ارائه شـده در      بندی و برا    ترم بر حسب اولویت   
قبال و ارائه درخواست کتبی، ارائه سند، تعهـد محـضری و            
افتتاح  و ارائه شماره حساب بانک تجارت شعبه دانشگاه به           
اداره رفاه و خـدمات دانـشجویی و همچنـین ارائـه حکـم              

نماید که    کارگزینی و یا جواز کسب ضامن، وام پرداخت می        

مهای دانـشجویی آمـده     در صفحات بعدی فهرست و نام وا      
  . است

     ضمناً برای نوبت دوم فقط وام شهریه براسـاس شـرایط           
  .شود فوق پرداخت می

  
سایر واحدهایی کـه اداره رفـاه ارائـه بخـشی دیگـر از               

  :خدمات خاص به دانشجویان را نظارت دارند عبارتند از
  بهداری -
 انبار امور دانشجویان -
 کار دانشجویی -

یساتی و ساختمانی حوزه معاونت  تأسهاینظارت بر کار
دانشجوئی

  

  83-84 سال تحصیلی -ای از مجموعه قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان خالصه
و ) حکم کارگزینی و پروانه و جواز کسب(دانشجویان واجد شرایط، دانشجویانی هستند که با ارائه تعهد محضری، مدارک ضامن   

 مجموعـه قـوانین و      11 و   10(شرایط آموزشـی    . های سایر ادارات استفاده نکنند       و یا از بودجه    اولویت نیاز مالی، از وام، بورسیه     
  .مطالعه گردد) مقررات صندوق

نوع 
  وام

بینی شده  مبلغ پیش  مقطع تحصیلی  وام گیرنده
  کننده موافقت  )ریال(ماهیانه 

  مالحظات

کاردانی،کارشناسی،   )مرد-زن(دانشجویان مجرد -1
  ، دکتریارشد

  دانشگاه  000/120

دانشجویان متأهل مرد همسر -2
  غیرشاغل

کاردانی،کارشناسی، 
  ارشد، دکتری

  دانشگاه  000/150

 دانشجویان متأهل مرد همسر -3
  شاغل

کاردانی،کارشناسی، 
  ارشد، دکتری

  دانشگاه  000/120

لی
صی

 تح
وام

  
دانشجویان ممتاز و نمونه مجرد، -4

  )مرد-زن(متأهل 
اردانی،کارشناسی، ک

  ارشد، دکتری
  دانشگاه  000/300

باتوجه بـه   . (دانشجویان واجد شرایط پرداخت خواهد شد     % 60 حداکثر به    -1
  )اعتبار اعالم شده

 فرزنـد   3ریال حـداکثر تـا      5000 حق اوالد برای هر فرزند       2مربوط به بند    -2
  .پرداخت خواهد شد

 در صورت عدم دریافت حق تأهل به هـر دانـشجو مبلـغ              3 مربوط به بند     -3
  .جردی پرداخت خواهد شدم
 کارشناسـی   - مدت اختصاص وام برای کـاردانی و کارشناسـی ناپیوسـته           -4

 -کارشناسـی ارشـد پیوسـته     - ترم 8 کارشناسی   - ترم 4ارشد ناپیوسته حداکثر    
   ترم8 دکتری بورسیه حداکثر - ترم12دکتری عمومی 

 در صورت نیـاز بـه توضـیحات اضـافی درخـصوص وام تحـصیلی بـه                  -5
  .جموعه قوانین و مقررات صندوق مطالعه شود م12و11ص

کاردانی،کارشناسی،   )مرد-زن(دانشجویان مجرد -5
  ارشد، دکتری

  دانشگاه  000/120

دانشجویان متأهل مرد همسر -6
  غیرشاغل

کاردانی،کارشناسی، 
  ارشد، دکتری

  دانشگاه  000/200

دانشجویان متأهل مرد همسر -7
  دانشجو

کاردانی،کارشناسی، 
  ارشد، دکتری

  دانشگاه  000/120

انشجویان متأهل زن دور از د-8
  همسر

کاردانی،کارشناسی، 
  ارشد، دکتری

  دانشگاه  000/200

کن
مس

وام 
  

کاردانی،کارشناسی،   دانشجویان متأهل زن-9
  ارشد، دکتری

  دانشگاه  000/200

 مـاه کـه در      12دانشجویان غیربومی بـه مـدت       % 50 وام مسکن به حداکثر    -1
کـسر  % 50منـدان خوابگـاه از        شودو بهـره    خوابگاه ساکن نیستند پرداخت می    

  .شود می
 12 درصورت نیـاز بـه توضـیحات اضـافی درخـصوص وام مـسکن، ص          -2

  .مجموعه قوانین و مقررات صندوق مطالعه شود
 درصورت عدم استفاده از حـق تأهـل و عـدم اسـتفاده از               7 مربوط به بند   -3

  .گیرد خوابگاه مبلغ مجردی به هر دانشجو تعلق می
ارائـه مـدرک قـانونی بـه         درصورت سرپرستی فرزندان با      9 مربوط به بند     -4

  .گیرد علت شهادت و فوت و از کارافتادگی و متارکه از همسر تعلق می

و کارشناسی  کاردانی  )مرد-زن( دانشجویان متأهل - 10
  ساکن در تهران

  دانشگاه  000/000/6

تحصیالت تکمیلی   )مرد-زن( دانشجویان متأهل - 11
  ساکن در تهران

  دانشگاه  000/000/15

کن
مس

عه 
ودی

وام 
سا وکارشناسی کاردانی  )مرد-زن( دانشجویان متأهل - 12  

  درشهربزرگ نک
  دانشگاه  000/000/5

 201114بایست بـه حـساب        التحصیلی می   مسکن در موقع فازغ    وام ودیعه    -1
  .صندوق عودت داده شود

 درصورت نیـاز بـه توضـیحات اضـافی درخـصوص وام ودیعـه مـسکن            -2
  . مجموعه قوانین و مقررات صندوق مطالعه شود24و13ص

... التحصیلی و انصراف و ترک تحصیل و اخراج و           در زمان فارغ   -تذکر مهم -3
د ا ق ف گلغ اخت از ا ک
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 ٢١

تحصیالت تکمیلی   )مرد-زن( دانشجویان متأهل - 13
  درشهربزرگ ساکن 

  دانشگاه  000/000/12

و کارشناسی  کاردانی  )مرد-زن( دانشجویان متأهل - 14
  سایر شهرها

  دانشگاه  000/500/4

ارشد و دکتری سایر   )مرد-زن( دانشجویان متأهل - 15
  شهرها

  دانشگاه  000/000/10

 دانشجویان - 16
  )مرد-زن(مجرد،متأهل ممتازونمونه

و کارشناسی،  کاردانی
  ارشد و دکتری

حداکثر سقف 
  وام دوره مربوطه

  دانشگاه

و کارشناسی،  کاردانی   دانشجویان زلزله دیده - 17
  ارشد و دکتری

 4توجه به بند 
  مالحظات

  دانشگاه

و کارشناسی،  اردانیک  )مرد- زن( دانشجویان - 18
  ارشد و دکتری

  صندوق  000/000/5

واج
ازد

وام 
  

 دانشجویان ممتاز و نمونه - 19
  )مرد-زن(

و کارشناسی،  کاردانی
  ارشد و دکتری

  صندوق  000/000/5

 بار بـا امتیـاز تـا        1 حداکثر یک سال پس از تاریخ ثبت عقد ازدواج برای            -1
  . ریال پرداخت خواهد شد000/000/5سقف

 ریال بدون امتیازبندی در طـول       000/000/5 حداکثر مبلغ  19 مربوط به بند     -2
  . بار پرداخت خواهد شد1دوره برای 

 11رصــورت نیــاز بــه توضــیحات اضــافی درخــصوص وام ازدواج ص د-3
  .مجموعه قوانین و مقررات صندوق مطالعه شود

-زن(دانشجویان مجرد و متأهل - 20
  )مرد

و کارشناسی،  کاردانی
  ریارشد و دکت

تاسقف 
000/000/1  

  صندوق

نامه دانشجویان مجرد و  پایان- 21
  )مرد-زن(متأهل 

دکتری تخصصی 
  )غیربورسیه(

تاسقف 
000/000/2  

  صندوق

 دانشجویان ممتاز و نمونه - 22
  )مرد-زن(أهل مجرد و مت

کاردانی و کارشناسی 
  ناپیوسته

  صندوق  000/000/2

 دانشجویان ممتاز و نمونه - 23
  )مرد-زن(مجرد و متأهل 

کارشناسی،ارشد پیوسته 
  و ناپیوسته

  صندوق  000/000/3

 دانشجویان ممتاز و نمونه - 24
  )مرد-زن(مجرد و متأهل 

دکتری تخصصی 
  )غیربورسیه(

  صندوق  000/000/3

 دانشجویان شبانه مجرد - 25
  )مرد-زن(متأهل

و کارشناسی،  کاردانی
  ارشد و دکتری

  صندوق  000/200/1

شبانه -دانشجویان مبتکر روزانه- 26
  )مرد-زن(مجرد و متأهل  

و کارشناسی،  کاردانی
  ارشد و دکتری

  تاسقف
000/000/10  

  صندوق

دانشجویان قهرمانی ورزشی - 27
 -نز(اول تا سوم مجرد و متأهل 

  )مرد

و کارشناسی  کاردانی
  ناپیوسته

  صندوق  000/000/2

 دانشجویان قهرمانی ورزشی - 28
 -زن(اول تا سوم مجرد و متأهل 

  )مرد

کارشناسی ارشد 
پیوسته، ناپیوسته، 

  دکتری

  صندوق  000/000/3

دانشجویان - 29
  )مرد-زن(مجردومتأهل  مواردخاص

و کارشناسی،  کاردانی
  ارشد و دکتری

  تا سقف
000/000/20  

  صندوق

نور   دانشجویان شبانه، پیام- 30
  )مرد-زن(جردومتأهل

و کارشناسی،  کاردانی
  ارشد و دکتری

  تا سقف
000/000/3  

  صندوق

 دانشجویان زلزله دیده روزانه - 31
  )مرد-زن(مجرد و متأهل 

و کارشناسی،  کاردانی
  ارشد و دکتری

  دانشگاه   مالحظات9بند

ری
ضرو

وام 
  

مجرد و  انشجویان د درمانی   بیمه- 32
  )مرد-زن(متأهل 

و کارشناسی،  کاردانی
  ارشد و دکتری

  دانشگاه  مالحظات10بند

دانشجویان که در نتیجه رویداد بـا مـشکل مـالی           % 5 وام ضروری حداکثر     -1
شوند به پیشنهاد معاونت دانشجویی و موافقت ریاست دانشگاه تعلق            مواجه می 

  .گیرد می
 13 ص21 و 20 درصورت نیاز بـه توضـیحات اضـافی درخـصوص بنـد          -2

  )13ص. (ن مطالعه شودمجموعه قوانین صندوق رفاه دانشجویا
تواننـد     دانشجویان ممتاز بعد از دو نیمسال تحـصیلی مـی          24،  23،  22 بند   -3

 نیمسال متـوالی    2 در   17داشتن معدل   . درصورت تمایل درخواست وام نمایند    
ضروری و پرداخت وام هم منـوط بـه تائیـد دفتـر اسـتعدادهای درخـشان و                  

. باشد  ویی و فرهنگی دانشگاه می    دانشجویان نمونه منوط به تائیدمعاونت دانشج     
  )24و23ص(
  . مطالعه شود48 ص 25 توضیحات اضافی بند -4
با تائید پژوهشهای ) روزانه و شبانه ( وام دانشجویان مبتکر     26 مربوط به بند     -5

 مرحلـه پرداخـت     2علمی و صنعتی و تائید دبیرخانه جشنواره خـوارزمی در           
  )37و36ص. (شود می
 با تائیـد اداره کـل تربیـت بـدنی و وزارت متبـوع      28 و 27 مربوط به بند  -6

  )39و38ص. (شود پرداخت می
 مربــوط بــه ســوانح و تــصادفات و بیمــاری خــاص تــا ســقف 29 بنــد -7

ــال 000/000/20 ــاه   ) 40ص(ری ــندوق رف ــررات ص ــوانین و مق ــه ق مجموع
  .دانشجویان مطالعه شود

  41ص 30 توضیحات بند -8
  )41ص( ریال 000/000/3 -000/000/5 مبلغ 31 بند -9

 هر سال توسط اداره خدمات درمانی اعالم        32 نصف هزینه مربوط به بند       -10
  )44و43ص. (شود شده به صورت وام پرداخت می

  

  :شرایط بازپرداخت وامها و تسهیالت اعطائی
مندان از مزایـای صـندوق رفـاه دانـشجویان ملـزم               بهره -1

فراغت، انصراف،ترک و   (باشند حسب وضعیت تحصیلی       می
  صـندوق نـسبت بـه        طبـق مقـررات   ) یا اخراج از تحصیل   

هــای  بهــای خوابگــاه بازپرداخــت وامهــای دریافتی،اجــاره
  .دانشجویی و ودیعه مسکن اقدام نمایند

 دانشجویان انصرافی، ترک تحصیل و اخراجی ملـزم بـه           -2
هـای    بازپرداخت کامل و یکجای کل مبلغ دریافتی و هزینـه         

صـندوق رفـاه      بـه   دانـشجویی   ازخوابگـاه   مربوط به اسـتفاده   
  .باشند یان میدانشجو
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 ٢٢

 دانشجویانی که موفـق بـه پایـان دوره تحـصیلی خـود              -3
اند، موظفند پس از فراغت از تحصیل نـسبت بـه اخـذ               شده

  .دفترچه اقساط اقدام نمایند
منـدان از تـسهیالت وام طـول           تعداد و مبلغ اقساط بهره     -4

سال و    حداقل یک (مدت بازپرداخت با توجه به میزان بدهی        
، توسط صندوق رفاه دانـشجویان تعیـین        )حداکثر پنج سال  

  .خواهد شد
التحصیالنی    تاریخ شروع پرداخت اولین قسط برای فارغ       -5

 و یا از خـدمت معـاف         که خدمت نظام وظیفه را انجام داده      
 ماه پـس از     9التحصیل،    اند و همچنین خواهران فارغ      گردیده

  .باشد فراغت تحصیل می
التحصیالنی   ای فارغ  تاریخ شروع پرداخت اولین قسط بر      -6

 سال پس از فراغت     2اند،    که خدمت نظام وظیفه انجام نداده     
  .باشد از تحصیل می

التحـصیالنی کـه در مقـاطع بـاالتر مـشغول بـه         به فارغ  -7
شوند برحسب حداقل مجـاز تحـصیل در دوره           تحصیل می 

  .گردد باالتر، سررسید اولین قسط بازپرداخت نیز اضافه می
نی که قصد ادامـه تحـصیل در خـارج از           التحصیال   فارغ -8

  .جا تسویه نمایند کشور را دارند باید کل بدهی خود را یک
التحصیالنی که قصد ادامه تحصیل در خارج از          فارغ: تبصره

باشـند بـا اخـذ سـند تعهـد            کشور را داشته و بورسیه مـی      
محضری بازپرداخت بدهی آنها به بعد از فراغت از تحصیل          

  .موکول خواهد شد
التحصیالنی که به نحـوی از مزایـای           دانشجویان و فارغ   -9

 و یـا     مند و به درجه رفیع شهادت نائل گردیده         صندوق بهره 
باشند براساس اعالم بنیاد شهید انقالب اسالمی یا          جانباز می 

بـه غیـر از     (بنیاد مستضعفان و جانبازان از کلیه دیون خـود          
اف معــ) ودیعــه مــسکن و دیرکــرد ســکونت در خوابگــاه

  .شوند می
 ودیعه مسکن و دیرکـرد سـکونت در خوابگـاه جـزء             -10

مندان از آن موظفند      التحصیل تقسیط نشده و بهره      بدهی فارغ 
قبل از صدور دفترچه اقساط کل مبلغ را به حساب صندوق           

  .واریز و فیش آن را ارائه نمایند
  
  

 تـــسلیم اصـــل مـــدارک تحـــصیلی و ریزنمـــرات -11
یای صندوق رفاه دانـشجویان بعـد از        کنندگان از مزا    استفاده

پـذیر    استرداد کل بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر امکان        
بدیهی است پس از صدور دفترچـه اقـساط گـواهی           . است

  .گیرد فراغت از تحصیل در اختیار آنها قرار می
امید است دانشجویان محترم با مطالعه این راهنما و دیگر 

 در دسترس قرار   دانشگاههایی که در نامه ضوابط و آئین
گیرد در ادامه تحصیل خویش موفقیت بیشتری بدست  می

  .آورند
با دو پزشک زن و مرد و دو نفر تکنسین و یـک             : بهداری

دستگاه آمبوالنس خدمات پزشکی را بـه دانـشجویان ارائـه           
این واحد همچنین برای دانـشجویانی کـه دفترچـه          . دهد  می

ند از طریق وام بیمه درمانی      بیمه خدمات درمانی نداشته باش    
صندوق رفاه دانشجویان و کمکهای دانشگاه و با همـاهنگی          
سازمان بیمه خـدمات درمـانی و دانـشگاه دفترچـه صـادر             

ضمناً این صـندوق در صـورت نیـاز دانـشجویان      . نماید  می
جهت معرفی به دندانپزشکی براساس توافق با داندانپزشـک         

 تحت پوشش بیمه حوادث     اقدام نموده و کلیه دانشجویان را     
 بخـش دندانپزشـکی دانـشگاه       1385در سـال    . دهد  قرار می 

براساس ضوابطی که تعیین خواهد شد خدمات دندانپزشکی        
  .را به متقاضیان ارائه خواهد نمود

مسئولیت تحویل لوازم مـصرفی و      : انبار امور دانشجویان  
همچنین این واحد امکانات ووسـایل      . اموال را برعهده دارد   

از قبیـل تخـت، تـشک، یخچـال،         (هـا     ورد نیاز خوابگـاه   م
و لوازم مورد نیاز سلف سرویسها      ...) تلویزیون، اجاق گاز و   

را تامین نموده و درخصوص تحویل وسـایل بـه نهادهـا و             
  .گردشهای علمی نیز همکاری دارد

ایـن واحـد    : امورتأسیسات حـوزه معاونـت دانـشجویی      
 وبــرق کــشی تعمیــرات، تأسیــسات، کارهــای ســاختمانی

صورت   ها به   ها را بر اساس گزارش مسئول خوابگاه        خوابگاه
  .نماید روزانه پیگیری  می
دانـشجویان واجـد شـرایط و       % 10بـه   : کار دانـشجویی  

برحسب نیاز قسمتهای مختلـف دانـشگاه کـار دانـشجوئی           
شود و در پایان هر نیمسال نسبت به پرداخت حق  واگذار می

  .گردد بوطه اقدام میالزحمه طبق گزارش واحد مر
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 ٢٣

     در اینجا برخـی از اطالعـات الزم درمـورد تـسهیالت            
دانشجویی جهت آگاهی و بهره بـرداری دانـشجویان ذکـر           

  .گردد می
مطــابق ضــوابط گــزینش دانــشجو، دانــشگاه زنجــان . 1
گونه تعهدی در مقابل تـامین غـذا، خوابگـاه، ایـاب و               هیچ

تـامین  . ی نـدارد  حضور  ذهاب دانشجویان نوبت دوم و نیمه     
عهده خود دانشجو بوده و در صورت تأمین          موارد مذکور به  

اعتبار مالی فقط وام ضروری و تحصیلی از سـوی صـندوق           
  .رفاه به دانشجویان نوبت دوم داده خواهد شد

 آیین نامه صندوق رفـاه دانـشجویان        15به استناد ماده    . 2
چنانچه مشخص شود دانشجویی اطالعات خـالف واقـع را          

از قبیـل   (در فرمهای ثبت نام و  درخواست امکانات رفاهی          
درج نموده است، امکانات مزبور قطع یـا        ...) وام، خوابگاه و  

بر حسب مورد عالوه  بر آن، دانشجو موظف به باز پرداخت     
طـور     برابر کلیه دریافتیها و یا امکانـات تخصیـصی بـه           5/1

 بـر اسـاس فـرم تعهـد    (جا قبل از فراغـت از تحـصیل     یک
  .خواهد بود) محضری

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

  .رفاه و خدمات دانشجویی ارائه نماید
کـل دانـشجویان واجـد شـرایط بـه          % 60به حداکثر   . 4

گیرد که پـس از فـارغ         صورت ترمی وام تحصیلی تعلق می     
جا با اقساط باز پرداخت  صورت یک بایست به میالتحصیلی  

که تعداد متقاضیان ازاعتبار اعـالم شـده          گردد و در صورتی   
بیشتر باشد اولویت بندی بر اساس فرمهای تکمیل شده کـه           
در هر نیمسال توسط دانـشجو بـه امـور دانـشجویان ارائـه              

  . شود، انجام خواهد شد می
اه، دانـشجو   در صورت عدم تخلیه بـه موقـع خوابگـ         . 5

  .باشد  برابر اجاره خوابگاه می10موظف به بازپرداخت 
در صورت امکـان تخـصیص خوابگـاه بـه دانـشجویان            

هـای بخـش      جدیدالورود، ایـن خوابگـاه از نـوع خوابگـاه         
خــصوصی بــوده و دانــشجو متعهــد بــه رعایــت مقــررات 
ــه   ــتفاده از آن ب ــه اس ــدی هزین خوابگــاهی و پرداخــت نق

توسـط شـرکت قبـل از اسـکان در          حسابهای تعیین شـده     
تواننـد   دانشجویان در صورت تمایـل مـی      . باشد  خوابگاه می 

در . نسبت به تامین محل سکونت خود شخصاً اقدام نماینـد         
االمکـان همکاریهـای الزم را در         صورت دانشگاه حتـی     این

  .نماید تامین برخی لوازم خوابگاهی فراهم می
% 50 معـادل    کلیه دانـشجویان جدیـدالورود حـداکثر      . 6

هــای تحــت پوشــش بخــش  مــدت تحــصیل، در خوابگــاه
های مذکور توسط     خوابگاه. خصوصی اسکان خواهند داشت   

شرکت تحت نظارت دانشگاه و با ارائـه برخـی  امکانـات              
توسط دانشگاه تجهیز و دانشجو ملـزم بـه پرداخـت نقـدی             

  .باشد هزینه اجاره آن می
خـصوصی،  هـای بخـش       از دانشجویان مقیم خوابگـاه    . 7

 ریال به عنوان ودیعـه بابـت جبـران         000/100مبلغی معادل   
خسارت احتمالی اخذ و در زمان تخلیـه در صـورت عـدم             

  . بروز خسارت مسترد خواهد شد
 2خوابگاه بخش خصوصی به صورت ساالنه و بـرای          . 8

  .شود ترم متوالی اجاره داده می
 بر اساس برآوردها و محاسبات انجـام شـده تقریبـی،          . 9

هـای تحـت پوشـش بخـش          مبلغ اقامت  هر فرد درخوابگاه     
 ریـال بـوده و دانـشجو        000/450/1خصوصی در هر تـرم      

موظف است در زمان درخواست خوابگاه  هزینه یـک تـرم             
 نزد بانک تجارت واریز و      1703050812را به حساب شماره   

فیش مربوطه را به همراه  برگ ثبت نام بـه واحـد مربوطـه               
  .تحویل نماید

اداره امور داخلی خوابگـاه دانـشجویی بـا نظـارت           . 10
ــا مــشارکت متــولی خوابگــاه و   ــشجویی و ب مــسئوالن دان

  . دانشجویان خواهد بود
جهت رعایت مسائل بهداشتی و ایمنی، تـامین پتـو،          . 11

ملحفه، بالش و لوازم شخـصی بـه عهـده دانـشجو بـوده و             
ه همـراه   بایستی در زمان مراجعه به خوابگاه لوازم خود را ب         

  .داشته باشد
دانشجویان متعهد به رعایت کلیه مقررات انـضباطی        . 12

این مقررات  . باشند  ها می   مربوط به سکونت در کلیه خوابگاه     
  . ها الصاق گردیده است در محل خوابگاه

برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فـوق برنامـه شـامل           . 13
 برنامه  مسابقات ورزشی، فرهنگی، برگزاری کالسهای فوق     (
هــا بــا مــشارکت و همفکــری  در ســاختمان خوابگــاه...) و
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 ٢٤

دانشجویان ساکن و مسئوالن خوابگاه و امور دانـشجویان و          
  .تربیت بدنی دانشگاه خواهد بود

دانشجو ملزم به رعایت مقررات انضباطی، اخالقـی،        . 14
شئون دانشجوئی و اسالمی در محـیط خوابگـاه و دانـشگاه            

آوردن خــسارات مــالی از قبیــل بــوده و در صــورت وارد 
تخریب میز، کمد، در و دیوار اتاق، شعارنویسی در و دیوار           

، دانـشگاه نـسبت بـه       ...و یا ایجاد مزاحمت برای سایرین و      
هـای مربوطـه را از        جبران خـسارات وارده اقـدام و هزینـه        

دانشجو اخذ خواهد نمود و با متخلفین بر اسـاس مقـررات            
  .رفتار خواهد شد

 مور فرهنگیمدیریت ا
  
   مدیر امور فرهنگی-مهندس محسن یاوری

  
طور مستقیم و غیرمستقیم از       مدیریت امور فرهنگی به

فعالیتهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، هنری و علمی 
 کند و نقش عمدۀ مدیریت فرهنگی دانشجویان حمایت می

ایجاد بستر مناسب و تهیۀ امکانات الزم برای اجرای هر چه 
ها، توسط دانشجویان فعال بوده و همواره سعی  نامهبهتر بر

ها با محوریت  دارد تا تدوین و اجرای طرحها و برنامه
طور عمده نقش  دانشجویان انجام پذیرفته و این حوزه به

فعالیتهای امور فرهنگی دانشگاه در . نماید نظارتی ایفاء می
  :ماندهی شده است که عبارتند اززقالب شش دفتر سا

هایی  فرهنگی مجموعه کانونهای: فرهنگی فتر کانونهای د-الف
نامۀ  هستند که توسط دانشجویان فعال و در چهارچوب آیین

کنند و فعالیت آنها صرفاً فرهنگی  می ویژه در دانشگاه فعالیت
مذهبی، اجتماعی، هنری، بشردوستانه  های مختلف و در زمینه

ورای مرکزی وش باشد و هرکانون دارای یک اساسنامه می... و
مرکزی با رأی مستقیم مجمع عمومی  است و اعضای شورای

های سالیانه هر کانون پس از  برنامه. شوند کانون برگزیده می
تدوین جهت تصویب نهایی به شورای هماهنگی کانونها 

  :ذیل است فرهنگی بشرح اسامی کانونهای لیست. شود ارائه می
        )ع(کانون محبان اهل بیت  .1
         لقران کریمکانون دارا .2
         کانون موسیقی .3

           کانون تئاتر .4
      باران کانون هنرهای تجسمی تبسم .5
       کانون ادبی دکتر شریعتی .6
    )ویژۀ دانشجویان مازندرانی(کانون ونوشه  .7
     )ویژۀ دانشجویان گیالنی(کانون وارش  .8
     )ویژۀ دانشجویان کرد(کانون وژین  .9

     )ویژۀ دانشجویان خراسانی(کانون خاوران  .10
   کانون فرهنگی نسل سوم .11
   کانون فرهنگی موج نو .12
  کانون فرهنگی پنجره  .13
 کانون فرهنگی و مطالعاتی ققنوس .14
  )هالل احمر(کانون بشردوستان جوان  .15
  کانون نشریات .16
  کانون پایتخت .17
  )ویژه دانشجویان لر(کانون آریوبرزن  .18
  )ویژه دانشجویان فارس(کانون آپادانا  .19
  کانون فیلم  و عکس سیمرغ .20
  : تر انجمنهای علمیدف: ب
 به منظور تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و -

و راهنمایی  خودجوش پژوهشی و یاز فعالیتهای جمع حمایت
و مشارکت دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی 
علمی و فرهنگی دانشگاه، انجمنهای علمی دانشجوئی 

 طبق ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور دانشگاه
ها و مؤسسات  نامه انجمنهای علمی دانشجوئی دانشگاه آئین

 به تصویب 1378آموزش عالی و پژوهشی که در مهرماه 
وزیر علوم و تحقیقات رسیده است، شروع به فعالیت 
نمودند که انجمنهای علمی دانشجوئی دانشگاه زنجان نیز از 

 های مختلف شروع  به تعداد بسیار اندک در رشته1378سال 
 با مساعدت و 1382به فعالیت نموده که این تعداد از سال 

از دانشگاه  ان و مسئوالندریغ و دلسوزانه مدیر حمایتهای بی
صورت  فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشجویان هر گروه به

ها را تشکیل  مستقل انجمنهای علمی دانشجوئی دانشکده
 گروه انجمن علمی 32طور کلی تعداد  دادند که به

نشجوئی توسط این دفتر در دانشگاه ساماندهی شده و دا
  .نمایند فعالیت می
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 ٢٥

  :باشد اسامی انجمنهای علمی دانشجوئی بشرح ذیل می لیست
         زبان و ادبیات فارسی -1
          تاریخ و تمدن -2
         مترجمی زبان انگلیسی -3
            روانشانسی -4
           مشاوره -5
           بدنی تربیت -6
           جغرافیا -7
           فلسفه  -8
       ن علمی حسابداریانجم -9

     انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی -10
         انجمن علمی زراعت -11
       انجمن علمی علوم دامی -12
       انجمن علمی زنبورداری -13
       انجمن علمی گیاهپزشکی -14
         انجمن علمی باغبانی -15
 شناسی انجمن علمی خاک -16
  آب -17
  انجمن علمی ریاضی -18
  انجمن علمی فیزیک -19
  انجمن علمی شیمی -20
  شناسی مینانجمن علمی ز -21
  شناسی انجمن علمی زیست -22
  انجمن علمی مکانیک -23
  انجمن علمی کامپیوتر -24
  انجمن علمی برق -25
  انجمن علمی عمران -26
  برداری انجمن علمی نقشه -27
  انجمن علمی معماری -28
  انجمن علمی دانشکده کشاورزی -29
  انجمن علمی دانشکده علوم انسانی -30
 انجمن علمی دانشکده فنی و مهندسی -31
 دانشکده علوم -32

  

  :ها و سایتهای کامپیوتر ای فرهنگ خوابگاهه خانه: ج

ها و  های فرهنگ خوابگاه      سایت کامپیوتر مرکزی و خانه
و فرهنگی  دانشجویی سایتهای کامپیوتر زیر نظرحوزه معاونت

  بوده و در طبقه پایین ساختمان مرکز رشد توسط دانشجویان
  .شود اداره میدانشجویی  حوزه معاونت و بانظارت

  :سمعی وبصریواحد : د
     واحد سمعی و بصری مدیریت امور فرهنگی دارای 

باشد و تمامی  مناسب و پرسنل مجرب می تجهیزات
های فرهنگی دانشجویان دانشگاه را تحت پوشش قرار  برنامه

داده و در صورت وجود ظرفیت به سایر واحدهای دانشگاه 
  .نماید نیز مساعدت می

  

  : دفتر تشکلهای اسالمی: هـ
ای  متشکل از دانشجویان    تشکل اسالمی به مجموعه   

نامه خاص و طبق  شود که در چهارچوب آیین عضو گفته می
اساسنامه به فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و علمی مشغول 

چهار تشکل اسالمی دانشجوئی ذیل از هیأت . باشند می
اند و پشتیبانی  نظارت دانشگاه مجوز فعالیت دریافت نموده

  :باشد عهدۀ دفتر تشکلهای اسالمی می تشکلها بهاز این 
پرسابقه ترین ( انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه زنجان -1

  )و بزرگترین تشکل اسالمی
  جمعیت اسالمی دانشجویان دانشگاه زنجان-2
   مافاد-3
   انتخاب-4

بسیج عالوه بر تشکلهای اسالمی، بسیج دانشجوئی،      
  .شوند دفتر پشتیبانی می توسط اینکارکنان نیز  بسیجاساتید و 

  :دفتر حج و گردشگری: و
     تمامی فعالیتهای مربوط به اردوهای فرهنگـی، تفریحـی         
دانشجویان و حج عمرۀ دانشجویان، اعضای هیأت علمـی و          

ــت ــۀ ثب ــان از مرحل ــا کالســهای آموزشــی و  کارکن ــام ت ن
  .شود توسط این دفتر انجام می... هماهنگیهای اعزام و

  

نامه نحوه استفاده از وامهای صندوق رفاه   آیین
  دانشجویان در داخل کشور

 صندوق رفاه دانشجویان به منظور کمـک بـه تـأمین            :هـدف 
های دانشجویان ایرانی مستعد و کم بضاعت         بخشی از هزینه  



  8585 پاییز  پاییز --همهمچهاردچهارد شماره  شماره --نشريه خبري فرهنگي دانشگاه زنجاننشريه خبري فرهنگي دانشگاه زنجان                                                                                                                خبریخبری  رویدادرویداد                    
  

 

 ٢٦

ها و مؤسسات آمـوزش عـالی         شاغل به تحصیل در دانشگاه    
  .نماید طبق این آئین نامه وام پرداخت می

 شرایط عمومی وام گیرندگان: ولفصل ا
اعتقاد به اصول دین مبین اسـالم و یـا یکـی از             ) 1ماده  

  .اسالمی  ایران جمهوری ادیان رسمی مطرح در قانون اساسی
دارا بودن صـالحیت اخالقـی و رعایـت شـئون           ) 2ماده  

  .دانشجویی
  .دارا بودن اولویت نیاز مالی)3ماده

  .ورس تحصیلیعدم استفاده از وام یا ب) 4ماده 
در زمان دریافت وام دانشجویی، عدم اشتغال بـه         ) 5ماده

به اسـتثنای کـار     (باشد    کاری که مستلزم دریافت اجرت می     
  ).دانشجوئی

سپردن سند تعهد با ضـامن معتبـر حـداکثر یـک            ) 6ماده
نوع تعهد را صندوق    (نیمسال بعد از اولین دریافت تسهیالت     

  ).نماید رفاه دانشجویان تعیین می
 شرایط آموزشی: فصل دوم

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

استفاده از وامهای صندوق رفاه برای دانشجویانی که        : تبصره
گذراننـد، در صـورت       آخرین نیمسال تحصیلی خود را مـی      

 مقـررات   داشتن حداقل نصف واحدهای مورد نیـاز، طبـق        
  . آموزشی بالمانع است

  . مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال) 8ماده
اختصاص وام بـه دانـشجویان ورودی جدیـد در          : 1تبصره  

نیمسال اول و دوم  تحصیل بـدون احتـساب معـدل انجـام              
  . خواهد گرفت

دانشجویانی که در یک نیمسال مشروط تحـصیلی        : 2تبصره  
ز نصف وام تحصیلی استفاده     توانند حداکثر ا    اعالم شوند می  

گونه افراد به     نمایند، بدیهی است وام مسکن و حق اوالد این        
  .شود صورت کامل پرداخت می

دانشجویانی کـه در دو نیمـسال متـوالی مـشروط     : 3تبصره  
شوند از دریافت هرگونه وام در نیمسال بعـدی مـشروطی،           

  .شوند محروم می

خـاص یـا    در صورت تشخیص کمیسیون مـوارد       : 4تبصره  
شورای آموزش دانشگاه مبنی بر بالمانع بودن ادامه تحـصیل       

  .دانشجو، پرداخت وام تحصیلی و مسکن نیز بالمانع است
  

مدت استفاده از وامهای تحـصیلی  و مـسکن در           ) 9ماده  
  :باشد طول تحصیل بشرح زیر می

دوره کاردانی، کارشناسـی ناپیوسـته و کارشناسـی ارشـد           
دوره ) چهـار نیمـسال   (ل تحـصیلی     سـا  2ناپیوسته حداکثر   

  ).دوازده نیمسال( سال تحصیلی 6کارشناسی حداکثر 
 4دوره کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای عمومی حـداکثر          

  ).دوازده نیمسال(سال تحصیلی 
 سال تحصیلی   4دوره دکترای تخصصی غیر بورسیه حداکثر       

  ).هشت نیمسال(
یـد معـاون    در موارد اسـتثنائی بـا تـصویب و تائ         : 1تبصره  

دانشجویی دانشگاه ذیربط یک نیمسال به مدت وامها اضافه         
  .گردد می

چنانچـه دانـشجو بـه هـر نحـوی در دوره ای از              : 2تبصره  
تحصیل از وام استفاده ننمایـد، مـدت مـذکور جـزو دوره             

 محسوب شده و از باقیمانـده مـدت دوره          9مندرج در ماده    
  .تواند استفاده نماید می

  میزان وامانواع و: فصل سوم
  

  :وام تحصیلی )10 ماده 
دانشجویان هر دانشگاه یا مؤسسه  % 60وام تحصیلی به    ) الف

 ماه در سال از شروع سال       10آموزش عالی حداکثر به مدت      
  :تحصیلی به میزان زیر تعلق خواهد گرفت

 واحـد   6دانشجویانی که در نیمسال تابستان حداقل       : تبصره
نند به مدت دو ماه عـالوه بـر         توا  نمایند می   درسی اختیار می  

  .مدت معین در بند الف، از وام تحصیلی بهره مند گردند
  .  ریال000/120دانشجویان مجرد ماهیانه حداکثر ) ب
دانشجویان متأهل مرد که همسرشان دانشجو یـا شـاغل          ) ج

  . ریال000/150نباشد ماهیانه حداکثر 
، در دانشجویان متأهل مرد که همسرشان دانـشجو باشـند     ) د

یک از زوجین  جداگانه تأهل، به هر دریافت حق صورت عدم
  . ریال000/120وام تحصیلی مجردی، ماهیانه حداکثر

  .  ریال000/120دانشجویان متأهل زن ماهیانه حداکثر )ه
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 ریـال  5000دانشجویان متأهل مـرد بـه ازای هـر فرزنـد     ) و
  ).فرزند3حداکثر (
هـا   نمونه دانـشگاه وام تحصیلی برای دانشجویان ممتاز و     ) ز

در صورت در خواست حداکثر تا سـه برابـر بـا تـشخیص              
  .باشد ریاست صندوق رفاه دانشجویان قابل افزایش می

دانشجویان زنی که به علت شهادت، فوت و از کـار          : تبصره
افتادگی همسر یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل دارند با          

 حق اوالد نیز بهـره      توانند از   ارائه اسنادو مدارک قانونی  می     
  .مند گردند

  :وام مسکن) 11ماده 
دانـشجویان کـه در محـل       % 50وام مسکن حداکثر به     ) الف

هـای دانـشجویی سـکونت        سکونت خانواده یا در خوابگـاه     
نداشته و اجاره نامه معتبر ارائه نمایند به میـزان زیـر بـرای              

  :شود  ماه در سال پرداخت می12مدت 
 بهره مند از خوابگاه دانـشجویی از        تعداد دانشجویان : تبصره

  .شود کل هر دانشگاه کسر می% 50سهمیه 
  . ریال000/120دانشجویان مرد ماهیانه حداکثر ) ب
دانشجویان متأهل مـرد کـه همـسرشان شـاغل نباشـند            ) ج

  .  ریال000/200حداکثر ماهیانه 
دانشجویان متأهل مرد که همسرشان دانـشجو باشـند، در          )د

 حق تأهـل، بـه هـر یـک از زوجـین              صورت عدم دریافت  
  .شود جداگانه وام مسکن مجردی پرداخت می

خواهران دانشجوی متأهـل کـه دور از همـسر در           ) 1تبصره
تواننـد از وام مـسکن        کننـد مـی     شهرستان دور زندگی مـی    

  .دانشجویان مجرد استفاده نمایند
دانشجویان زن که بـه علـت شـهادت، فـوت، از            ) 2تبصره

و یا متارکه، فرزندانشان را تحـت تکفـل         کارافتادگی همسر   
توانند از وام مسکن      دارند با ارائه اسناد و مدارک قانونی می       

  .بهره مند گردند
  :وام ازدواج و ضروری ) 12ماده
به دانشجویانی که درحین تحصیل متأهـل شـوند بـه           ) الف

ــشگاه  ــشجویی و فرهنگــی دان ــت دان ــشنهاد معاون ــا و  پی ه
فقت رئیس دانشگاه، مؤسسه یا     مؤسسات آموزش عالی وموا   

  .گیرد مقام مجاز از طرف ایشان وام ازدواج تعلق می

دانشجویانی که در نتیجه رویـدادها بـا        % 50به حداکثر   ) ب
شوند به پیشنهاد معاونت دانـشجویی       مشکل  مالی مواجه می    

ها و مؤسسات آموزش عـالی و موافقـت           و فرهنگی دانشگاه  
مجـاز از طـرف ایـشان وام        رئیس دانشگاه، مؤسسه یا مقام      

  .گیرد ضروری تعلق می
به دانشجویان بورسیه دوره دکتری نیز وام ازدواج تعلـق          )ج
  .گیرد می
سقف وام ضروری برای تهیه پایان نامه دوره کارشناسـی        ) د

 ریال و دکتـری تخصـصی غیـر بورسـیه           000/000/1ارشد  
  .باشد  ریال می000/000/2

 دانـشجویان حـداکثر     سقف وام ازدواج برای هر یـک از       ) ه
  .باشد ریال می000/000/5
هـا در     وام ضروری به دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاه       ) و

صورت درخواست حداکثر تا سه برابر با تشخیص ریاسـت          
  .باشد صندوق رفاه دانشجویان قابل افزایش می

  :ودیعه مسکن) 13ماده 
  به منظور کمک به دانشجویان متأهل مقاطع مختلف تحصیلی    

فاقد خوابگاه، پرداخت ودیعه مسکن طبق جـدول زیـر، در           
مقابل ارائه اجـاره نامـه رسـمی، تعلـق خواهـد گرفـت و               

بایـد درفـرم مـشخص      اطالعات این دسته از دانشجویان می     
شده و به همراه مدارک مورد نیاز از طریق سیستم جامع بـه             

میزان این وام جزء بدهیهای دانـشجو      . صندوق  ارسال گردد   
باید در پایان تحصیل در همان مقطع،         ب گردیده و می   محسو

  .جا به صندوق رفاه برگردد طور یک به
  )ریال(مبلغ ودیعه  مقطع  شهر

  000/000/6  کاردانی و کارشناسی  تهران
  000/000/15  تحصیالت تکمیلی  تهران

  

  000/500/5  کاردانی و کارشناسی  پنج شهر بزرگ
  000/000/12  تحصیالت تکمیلی  پنج شهر بزرگ

  

  000/500/4  کاردانی و کارشناسی  سایر شهرها
  000/000/10  تحصیالت تکمیلی  سایر شهرها

  . اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز و مشهد:پنج شهر بزرگ عبارتند از : تذکر*
  :وام بیمه دانشجویی) 14ماده 

تواننـد در مـدت       کلیه دانشجویان در صـورت تمایـل مـی        
د مقررات مربـوط بـه کارکنـان        تحصیل از بیمه درمانی مانن    

از % 20دولت استفاده نمایند،نصف حق بیمه برای حـداکثر         
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دانشجویان واجد شرایط  به عنوان وام ضروری  محسوب و           
  .به میزان بدهی دانشجویان افزوده خواهد شد

  ):وشبانه روزانه(وام ضروری دانشجویان مبتکر ) 15ماده 
افت وام شـده و بـه       به دانشجویان مبتکرکه حائز شرایط دری     

تأئید سازمان  پژوهشهای علمی و صنعتی ایـران، دبیرخانـه           
جشنواره خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی یا معاونـت         

 ریـال   000/000/10پژوهشی دانشگاه رسیده حداکثر مبلـغ       
  .شود وام پرداخت می

  :تسهیالت رفاهی دانشجویان قهرمان ورزشی ) 16ماده 
رزشی که نفرات اول تا سوم با تأئید  به دانشجویان  قهرمان و

اداره کل تربیت بدنی دانشگاه یـا اداره کـل تربیـت بـدنی              
شـوند وام ضـروری       وزارت متبوع، حائز شرایط شناخته می     

  :شود بشرح زیر پرداخت می
مقاطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته دو برابـر سـقف         ) الف

  . مجاز وام ضروری
رشد پیوسته و ناپیوسته،    مقاطع کارشناسی وکارشناسی ا   ) ب

دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی، سه برابر سقف مجاز          
  .وام ضروری

  :وام یا کمک هزینه موارد خاص )17ماده 
به دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات، مبـتال بـه            
بیماریهای خاص و پر هزینه و سایر مـوارد مـشابه کـه بـه               

 باشد حداکثر تاسقف رفاه و تائید وی رئیس صندوق تشخیص
  .باشد پرداخت می هزینه قابل وام یا کمک  ریال000/000/20

پرداخت وام به دانشجویان خـسارت دیـده در         ) 18ماده  
  .زلزله شهرستان بم و توابع

بم  در یکی از      که هنگام وقوع زلزله شهرستان     به دانشجویانی 
  :دان شاغل به تحصیل بوده بم عالی آموزش هاومؤسسات دانشگاه

 برابر سقف مجـاز بـرای       5یک نوبت وام ضروری سه تا       ) 1
  .شود کلیه مقاطع تحصیلی پرداخت می

به دانشجویان متأهل کلیه مقاطع تحـصیلی کـه مـسکن            ) 2
اجاره ای  در اختیار دارند  حداکثر سـقف ودیعـه مـسکن              

  .شود های تحصیالت تکمیلی پرداخت می دانشجویان دوره
نه و پیـام نـور  یـک نوبـت وام            به دانشجویان دوره شبا   ) 3

  .شود ضروری تا سه برابر مجاز پرداخت می
 سایر مقررات : فصل چهارم

چنانچه مشخص شـود دانـشجوئی اطالعـات         ) 19 ماده   
خالف واقع در فرمهای مربوط به درخواست وام درج نموده          
است، وام او قطع و یا بر حسب مورد عالوه بر آن، دانشجو             

جـا    کلیه دریافتهای پیشین به طور یک     موظف به بازپرداخت    
  .خواهد بود) بر اساس فرم تعهد(قبل از فراغت از تحصیل 

تشخیص اولویتها و نیاز دانشجویان به هریک از        ) 20ماده  
وامها و کمکهای  مذکور با توجه بـه ضـوابط  مربـوط، بـا                

دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی در اجـرای  ایـن ضـوابط              
ق رفاه  دانشجویان بر حـسن اجـرای         مسئول بوده  و صندو    

  . این آئین نامه نظارت کامل  خواهد داشت
دستورالعملهای اجرایی این آئـین نامـه حـسب         ) 21ماده  

. مورد، توسط صندوق تهیه و به دانشگاه ابالغ خواهـد شـد           
 تبصره  13بند و   22، ماده 21 فصل،   4این آئین نامه مشتمل بر      

، 19/3/78،  21/3/76،  25/3/74و یک تـذکر در تاریخهـای        
 به تصویب هیـأت     2/3/83 و   25/4/82،  30/3/80،  26/5/79

امناء صندوق رفاه دانشجویان  رسیده و از تـاریخ تـصویب            
  . قابل اجرا است

  
  نامه انضباطی دانشجویان ای از آئین خالصه

     دانشگاه به تحقیق مرکز تولید علم و دانـش و یکـی از             
تنویر افکار مردم، محسوب    ارکان مؤثر در حرکت انقالب و       

عنوان نخبگان نسل جوان  اهمیت نقش دانشجویان به. شود می
در مراحل مختلف رشد و توسعه پایـدار جامعـه، پیـروزی            

از این روی توجه به     . انقالب و تثبیت نظام انکارناپذیر است     
مسائل فرهنگی دانشگاه و صیانت از جایگاه و منزلت رفیـع           

سالمی همـواره مـورد عنایـت       آن وحفظ ارزشهای جامعه ا    
  .خاص بوده است

     پاسداری از جایگاه رفیع دانـشگاه و کمـک بـه سـالم             
نگهداشتن محیطهای آموزشی و پژوهـشی و تـأمین حقـوق           
عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانـشجویان بـه حفـظ           

نظمـی، هنجارشـکنی و       کرامت دانشجویان و مقابله بـا بـی       
اجتمـاعی دیگـران از اهمیـت       نادیده گرفتن حقوق فردی و      

  .بسزایی برخوردار است
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 ٢٩

هـای برخـورد صـحیح و              بدیهی است توجه بـه شـیوه      
عالمانه با مسایل دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت و           

  .شود می ناپذیر تلقی اساسی و خدشه اصول گیری جزو تصمیم
 به تصویب   1374نامه انضباطی دانشجویان در سال             آئین

ی انقالب فرهنگی رسید و شـیوه نامـه اجرایـی آن در             شورا
 با امضای وزرای علوم و بهداشـت بـه          1378اسفندماه سال   

  .های سراسر کشور جهت اجرا ابالغ شد دانشگاه
نامه، کمیته انضباطی دانـشجویان یـک                 براساس این آئین  

نهاد رسمی دانشگاه است کـه از اعـضای هیـأت علمـی و              
  .شود میدانشجویان تشکیل 

     این کمیته موظف است ضمن تأکید بر انجام مـسئولیت          
قانونی خود از هرگونه برخـوردی کـه موجبـات تحقیـر و             

  .آورد، اجتناب ورزد توهین به دانشجو را فراهم می
  

های  ای از مقررات و اختیارات کمیته گزیده
  انضباطی دانشجویان

  

نشگاه و جامعـه         همانگونه که در باال اشاره شد انتظار دا       
از دانشجویان آن اسـت کـه رعایـت شـئونات اسـالمی و              

ضـمناً در   . دانشجویی توسط دانشجویان عزیـز بعمـل آیـد        
شود که برخی مـوارد از عـدم رعایـت            مواردی مشاهده می  

شئونات یاد شده، سبب بروز مـشکالتی بـرای دانـشجویان           
توانـد    ذیربط و دانشگاه شده است که ذکر برخی از آنها می          

در ایــن راســتا برخــی از . بــرای دانــشجویان مفیــد باشــد
قـرار زیـر بـه        های کمیته انضباطی جهت اطالع بـه        نامه  آئین

  :رسد میدانشجویان محترم اطالع 
تـصمیم شـامل    ( عدم رعایت مقررات دانشگاه   در مورد    -1

  ). حسب مورد10تا1بندهای 
 بـه   9تـا 1بندهای  تصمیم شامل   ( اخالل در نظم دانشگاه      -2

  ).حسب مورد6ثنایاست
بنـدهای  تـصمیم شـامل     ( عدم رعایت شئون دانشجویی      -3
  ). حسب مورد9تا1

 دخل و تصرف در اسناد دانشگاه، جعل امضاء، تقلب در           -4
امتحانات، و رفتارهای سوء اخالقی و اجتماعی و نظـایر آن           

بـرای  و   حسب مورد    10 تا   7 و   5تا3بندهای  تصمیم شامل   (
  ) »6« تقلب در امتحانات بند 

 توهین به شعائر اسالمی یا ملی و ارتکاب اعمـال علیـه             -5
 بـه   8تـا 1بنـدهای   تصمیم شـامل    . (نظام جمهوری اسالمی  

  ). حسب مورد6استثنای بند 
 ارتکاب هر عملی از سوی اشخاص حقیقی که موجـب           -6

های دانشگاه یا خوابگـاه       اخالل یا مزاحمت در اجرای برنامه     
تـصمیم  . (ر محیط دانـشگاه   شود و یا ایجاد بلوا و آشوب د       

  ).6 حسب مورد به استثنای بند 8تا1بندهای شامل 
 عدم ارتکاب به هر عمل که خـالف شـئون و حیثیـات              -7

  ). حسب مورد4 تا 1بندهای تصمیم شامل . (دانشجو باشد
 عدم رعایت شئون دانشجوئی نظیر عدم رعایت پوشـش          -8

  ).مورد حسب4تا1بندهایتصمیم شامل . (اسالمی و نظایر آن
 استفاده یا توزیع و یا تکثیر کتب، مجالت یـا نوارهـای             -9

تـصمیم  . (ای غیرمجـاز    ویدئویی یا صوتی یا لوحهای رایانه     
  ). حسب مورد7 و یا 5 تا 1بندهای شامل 

 - عدم رعایت مقررات دانشگاه اعم از مقررات آموزشی -10
رسانی بـه امـوال دانـشگاه و           خوابگاهی و آسیب   -انضباطی

 3 و در صورت تکرار      2و1بندهای  تصمیم شامل   . (مالال  بیت
  ). قابل تشدید است10 تا 7 و 5تا

 ارتکاب اعمال یا رفتاری که خالف منزلت دانـشجوئی          -11
ــوق دیگــران،  (محــسوب شــود  ــد عــدم رعایــت حق مانن

  ...).پرخاشگری، ایجاد درگیری و
  تصمیم کمیته  نامه شماره بند مربوط در آئین

  احضار و اخطار شفاهی  1
    بدون درج در پرونده و اخطارتذکر  3و2
  کتبی  با درج در پروندهو توبیخ تذکر   5و4

    در درس مربوط به تخلف25/0دادن نمره   6
  محرومیت از تسهیالت رفاهی دانشگاه  7
  دریافت خسارت از دانشجو  8

منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون   10و9
  حتساب در سنوات تحصیلو یا با ا

منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون و   12و11
  یا با احتساب در سنوات تحصیل
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 ٣٠

  معاونت پژوهشی
  
  

   معاون پژوهشی-دکتر حسین صارمی
  

ریزی دانشگاه زنجـان کـه از              معاونت پژوهشی و برنامه   
 به عنوان معاونت پژوهـشی و فنـاوری دانـشگاه         1383سال  
امـور  ء یافت به اقتضای ماهیـت وظـایف جدیـد کـه             ارتقا

 هم اینک دارای دو مـدیریت       فناوری نیز بدان محول گردید    
تحت عنوان مدیریت امور پژوهشی و مدیریت امور فناوری         

مـدیریت امـور پژوهـشی      . و نیز یک کتابخانه مرکزی است     
مدیریت تمامی موارد پژوهشی دانشگاه را اعم از طرحهـای          

نـشگاه، همایـشهای داخـل و خـارج از          پژوهشی داخـل دا   
... کشور، حق التشویق مقاالت، انتشارات، پایگاه مـاهواره و        

را بر عهده داشته و امور مربوط به ارتباط دانشگاه با مراکـز             
صنعتی و موارد فناوری تحت مدیریت مدیر امـور فنـاوری           

  . است
  

  :مدیریت امور پژوهشی) الف
  

  وهشپژامور مدیر  -دکتر جواد ایزدیار
  

 اداره پــژوهش یکــی از ارکــان اصــلی مــدیریت امــور -1
های مختلـف کارشناسـی در        پژوهشی است که شامل حوزه    
 پژوهشی در زمینـه اجـرای       -راستای انجام فعالیتهای علمی   

 -طرحهای تحقیقاتی دانشگاهی، طرحهـای تحقیقـاتی ملـی        
ــتانی، ــاتی و  اس ــای تحقیق ــور  102 طرحه ــی و ام  سفارش

 و خــارج از کــشور، فرصــتهای همایــشهای علمــی داخــل
هماهنـگ و اجـرا     ... مطالعاتی، امور تشویق چاپ مقاالت و     

این حوزه در چهارچوب وظایف مصوب خـود و         . گردد  می
بر اساس پارامترهای پژوهـشی مختلـف تمـامی فعالیتهـای           
پژوهشی اعضاء محترم هیات علمی و پژوهشگران دانـشگاه         

موجـود حمایتهـای    های    نامه  را پوشش داده و بر اساس آیین      
ذکر است که     الزم به . نماید  مادی و معنوی الزم را مبذول می      

هم اکنون با توجه به موارد مـذکور دانـشگاه زنجـان رتبـه              
های کـشور دارا      ششم فعالیتهای پژوهشی را در بین دانشگاه      

بوده و از نظر جـذب اعتبـارات فـرا دانـشگاهی در دسـته               
  .گردد ی میهای فعال کشور ارزیاب دانشگاه

  

در راستاى ارتقاى سـطح فرهنگـى و   :   دفتر نشر و چاپ -2
هاى علمـى   ها و یافته   اجتماعى، نشر نتایج حاصل از پژوهش     

 پژوهشى و تشویق و ترغیب اعضاى هیأت علمى دانشگاه          -
هـاى علمـى     و سایر پژوهشگران به امر تألیف، ترجمه، یافته       

 زنجـان   هاى کـشور، انتـشارات دانـشگاه        مورد نیاز دانشگاه  
 آغـاز نمـوده     1372صورت جدى از سال       ود را به  خفعالیت  
 عنـوان  30 با چاپ و انتـشار تعـداد    تاکنون این بخش .است

نامه انتـشارات و     کتاب امیدوار است با توجه به تدوین آیین       
مصوبات شوراى مربوط در جهت رشد کمى و کیفـى ایـن            

  .امر مهم گامهاى مؤثرى بردارد
 حمایـت و    :ی مرکـز عبارتنـد از     ها هاهداف و برنام  از جمله   

 -تشویق محققان در جهت تـألیف و ترجمـه متـون علمـى            
چـاپ  ،  اندازى قسمتى از امور فنى چاپ کتـب        تجهیز و راه  

 - انتـشار مجـالت و نـشریات علمـى      -کتب تصویب شـده   
هاى علـوم کـشاورزى، مهندسـى، علـوم          پژوهشی دانشکده 

  ).در صورت کسب مجوز انتشار ( و علومانسانى
صورت واحد سمعى     در ابتدا این مرکز به    :  پایگاه ماهواره  -3

ئه خدمات بـه    ا با ار   و و بصرى با مدیریت معاونت پژوهشى     
واحدهاى فرهنگى و تحقیقاتى و آموزشى و همچنین تکثیـر          
فیلم، فیلم بردارى، تهیه عکـس، اسـالید، مـیکس، ضـبط و            
صدابردارى از سـمینارها و جلـسات و بازدیـدهاى علمـى            

 بـر اسـاس بـازنگرى کلـى در جهـت         ولی نمود یت مى فعال
هدایت فعالیت این مرکز در تحقیقات و پـژوهش بـا تغییـر             
اهداف و وظایف و با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد            
اسالمى و با هماهنگى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، بـا       

اى و لـوازم جـانبى،       هـاى مـاهواره    تهیه تجهیـزات گیرنـده    
 تحقـق   1379اى در سـال       مرکز اطالعات ماهواره   اندازى راه

 -هـاى علمـى      هم اکنون این مرکز با دریافت برنامـه       . یافت
ــاهواره ــاهواره آموزشــى م                هــاى  هــاى جهــانى از جملــه م

Hobird,Asiasat,Nilesat,INtelsat2.9   ــبط ــه ض ــسبت ب ن
ژوهـشگران  ویدیویى اقدام و فیلمهاى حاصل را در اختیار پ        

  .دهد هاى آموزشى قرار مى و گروه
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 ٣١

در نظر گرفتن قابلیتها و     : های این مرکز عبارتند از           برنامه
هاى بین   هاى علمى و پژوهشى ماهواره     سودمند نمودن برنامه  

 آشـنایى بـا   ،المللى در ارتقاء سـطح دانـش علمـى و فنـى     
تکنولوژى روز، تقویت و تکمیل نمودن تجهیزات و تبـدیل          

  .CD,VC به VHS لمهاى فی
 دبیرخانه پژوهش ابزار ارتباطی بخشهای مختلف حـوزه         -4

پژوهش بوده و تمامی مکاتبات و مرسوالت در آنجا انجـام           
  .گیرد می
  :مدیریت امور فناوری) ب

     دانشگاه و صنعت دو رکـن مهـم و اساسـی توسـعه و              
از ایـن رو    . شـوند   پیشرفت فناوری در کشور محسوب مـی      

ــه   موضــوع ار ــورد توج ــه م ــن دو سالهاســت ک ــاط ای تب
ریزیـان کـشورهای مختلـف بـویژه          نظران و برنامـه     صاحب

دانـشگاه و   . کشورهای در حال توسعه قـرار گرفتـه اسـت         
گیری از نیـروی انـسانی متخـصص و           صنعت از طریق بهره   

همگامی با نوآوریهای علمی و فناوری عامل بسیار مهمی در          
یند و در این میان نقـش       آ  توسعه ملی کشورها به حساب می     

  . دفاتر صنعت و دانشگاه از اهمیت باالیی برخوردار است
  

  دفتر ارتباط با صنعت
  

   مدیر دفتر ارتباط با صنعت-وند دکتر پرویز معارف
  

 زیر  1383در سال   . دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه زنجان         
نظر معاونت پژوهشی دانشگاه شروع به فعالیـت نمـود کـه            

 کـار   1383این دفتر از سـال      . باشد   می  زیر  وظایف دار  عهده
خود را زیر نظر معاونت پژوهشی آغـاز کـرده و فعالیتهـای         

  :دهد زیر را انجام می
های پیشنهادی مراکز صـنعتی و ارائـه آن            دریافت پروژه  -1

  . به قسمتهای مربوطه
  . پیگیری و انجام تحقیقات مورد نیاز صنایع در دانشگاه-2
نامـه بـرای دانـشجویان جهـت پـذیرش             صدور معرفی  -3

  .کارآموزی
 دریافت محل کارآموزی از مراکز صـنعتی و تقـسیم آن            -4

  .بین دانشجویان

 تنظیم برنامه نظارت بر نحوه کـارآموزی دانـشجویان  و            -5
  . ارزیابی میزان فراگیری آنها

 انجام کلیه وظایف محوله از طرف دفتر ارتباط با صنعت           -6
  .ات و فناوریوزارت علوم، تحقیق

  .ها در جهت حل مشکالت صنعت نامه  جهت دادن پایان-7
 تعریف و بازنگری سرفصلهای درسی در جهت کاربردی        -8

  . شدن آنها
 ارتباط با مراکز صـنعتی و عـضویت گـروه کارشناسـی             -9

  .صنعت و معدن استان
 اجرای تعامل بین دانشگاه و صـنعت هماننـد تـدریس            -10

سان مجرب صنعت و استفاده از      برخی دروس توسط کارشنا   
  . اساتید دانشگاه برای اداره سازمانهای صنعتی

 تشویق مراکز تولیدی و صنعتی به برقراری رابطه نظـام           -11
  .یافته با دانشگاه

 حضور دفتر فناوری و ارتبـاط بـا صـنعت در صـنایع              -12
  .گوناگون در قالبهای مشاوره و همکاری و غیره

  : کتابخانه مرکزی) ج
  

   مدیر کتابخانه مرکزی-ر احمد درودیدکت
  

تحت عنوان کتـابخانـه دانـشکده   کتابخانهاین هسته اصلی 
شروع به کار کرد، تـا اینکـه در     1354کشاورزی در سـال

کتابخانه مرکزی دانشگاه زنجـان تغییـر     به عنوان1370سال 
  .نام داد
در حال حاضر این کتابخانه بـا فـراهم آوری کتـب و                   

التین و فارسی و سامـاندهی آنها طبق اسـتانداردها   مجالت
پاسخگوی نیازهای اطالعـاتی اعـضاء    و ضوابط بین المللی

مقـاطع مختلـف    هیئت علمـی، پژوهـشگران و دانـشجویان   
  .باشد تحصیلی می

  پژوهشکده 
  فیزیولوژی و بیوتکنولوژی کشاورزی

  
   مدیر پژوهشکده-نظری حقعلی دکتر 

 کشور، بویژه در بخش کـشاورزى       نظر به برنامه سوم توسعه    
و با توجه به خصوصیات و ویژگیهاى صنعتى و پتانـسیلهاى     
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 ٣٢

 به لحاظ اهمیت منابع غـذایى        و کشاورزى موجود در استان   
در خوداتکایى ملى و همچنین بازده و افزایش ارزش افزوده          
در محصوالت کشاورزى و نیز ایجـاد اشـتغال و دسـتیابى            

، اقـدامات اولیـه     1379ر سال   تکنولوژى و فن آورى الزم د     
در جهـت تاسـیس پژوهـشکده کـشاورزى بعمـل آمــده و      

اکنـون بااختـصاص      هـم  .موافقت اصولى اخذ گردیده است    
 هکتار  10هاى الزم و همچنین اختصاص        مکان و آزمایشگاه  

هـاى پژوهـشى در      یقات و پروژه  قمزرعه در منطقه طارم، تح    
ریـد  از طرفـى خ   . این پژوهـشکده شـروع گردیـده اسـت        

تجهیزات آزمایشگاهى در حدود یک میلیون دالر براى ایـن          
اکنون دو گـروه     هم.  است  شدن پژوهشکده در مراحل نهایى   

پژوهشى گیاهان زراعى، و گـروه علـوم دامـى           شامل گروه 
هـا بـا توجـه بـه اولویتهـاى            تشکیل گردیده و ایـن گـروه      

هاى کاربردى مـورد نیـاز مراکـز         پژوهشى، طرحها و پروژه   
 آموزشى را با تبادل موافقتنامه و قراردادهاى الزم به -علمى 

   .رسانند انجام مى
های پژوهشی و بیوتکنولوژی، علـوم دامـی،               تأمین گروه 

  .باشد طور جدی در حال پیگیری می علوم زراعی نیز به
 در جهت دستیابى به     ی مرکز ها اهداف و برنامه       از جمله   

 موافقـت اصـولى بـراى       اهداف مورد نظر و به لحاظ کسب      
تاسیس این پژوهـشکده، در ضـمن تکمیـل و تجهیـز آن و              

 انــسانى متخــصص و همچنــین بــر اســاس یجــذب نیــرو
اتـریش،    موافقتنامه تبادل شده با دانشکده کـشاورزى ویـن        

هاى پژوهشى بویژه تحقیقـات کـاربردى در راسـتاى           پروژه
تولید و فرآورى محصوالت کشاورزى به صورت مـستقل و          

  .فتپذیر خواهد  مشترک با آن دانشگاه انجامنیز
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 ٣٣

  معاونت اداری و مالی
  

   معاون اداری و مالی_دکتر محسن کالنتری 
  

ورود شما دانشجویان عزیز را به محیط اندیشه و دانش               
خیر مقدم گفته و امیـدوارم ایـن دوران محـدود را غنیمـت       

د شمرده، گامهای بلندی در جهت ارتقاء سـطح علمـی خـو        
برداشته و به مراتب باالی رشد و بالندگی برای خـدمت بـه             

  .میهمن عزیز دست یابید
حوزه معاونت اداری و مالی از چهار بخش مدیر اداری               

و پشتیبانی، مدیر مالی، مـدیر طـرح هـای عمرانـی، دفتـر              
حقوقی و امور قراردادها تشکیل یافته است و با توجـه بـه              

 هر یک به نحـوی از خـدمات         اینکه شما دانشجویان گرامی   
مند خواهید شد مهمتـرین فعالیتهـای ادارات          این حوزه بهره  
صورت مختصر و جهت آشـنائی کلـی ارائـه            این حوزه، به  

  .گردد می
  

  مدیریت اداری و پشتیبانی
  

   مدیر اداری و پشتیبانی_مهندس داریوش سلیمی 
  

ریزی برای واحدهای زیر مجموعـه        هماهنگی و برنامه   -1
  . برای انجام وظایف محولهاموردهی و سامان

اصالح ساختار اداری و    انجام مطالعات الزم در موارد       -2
 .بندی مشاغل روند انجام امور و طبقه

تشریک مساعی با کارشناسان و مـسئولین واحـدهای          -3
ــه و تنظــیم   ــرای تهی مختلــف و واحــدهای زیرمجموعــه ب

نی و  ها و دستورالعملهای الزم در حوزه نیروی انسا         نامه  آئین
 .پشتیبانی و تدارکات دانشگاه

ارائه خط مشی با توجه به سیاسـتهای تعیـین شـده و              -4
هـا و     هماهنگ نمودن فعالیتهای واحدهای تابعـه بـا برنامـه         

 .اهداف
  : کارگزینی

منابع انـسانی در    وظایف اداره کارگزینی با هدف ساماندهی       
  : ازدانشگاه، عبارتست

تهای تهیه مجموعـه اهـداف و مـشروح وظـایف پـس            -1
  .سازمانی

             آوری، تجزیــه، تحلیــل و اجــرای قــوانین    جمــع -2
 . مقررات اداری و

 .مطالعه و بررسی نظام ترفیع و ارتقاء کارکنان -3

صدور احکام استخدامی و تعیین جایگـاه تـشکیالتی          -4
 .کارکنان

رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط بـه          -5
 .فیعامور استخدامی و تبدیل وضعیت و تر

 .با بازنشستگی ها و قوانین مرتبط نامه اجراء آئین -6

نظارت بر حضور کارکنان و انجـام خـدمات الزم در            -7
 . زمینه کارکرد ایشان

  
  :امور رفاهی

امور رفاهی کارکنان و اعضای هیـأت علمـی یکـی از                  
ری و پـشتیبانی    اواحدهای زیر مجموعه حـوزه مـدیریت اد       

ـ        اهی کارکنـان و اعـضای      است که وظیفه ارائه خـدمات رف
های خـدمات     هیأت علمی دانشگاه را در مواردی مانند بیمه       

درمانی، تکمیلـی، عمـر، انجـام هماهنگیهـای الزم جهـت            
مسافرتهای همکاران، اداره مهد کودک، تهیه و توزیع بنهای         
غیرنقدی، پیگیری و ارائه تسهیالتی ماننـد وامهـای بـانکی،           

تواند موجب    داماتی که می  واگذاری خانه سازمانی و سایر اق     
ایجاد تسهیالت و رفاه برای کارکنان و اعضای هیأت علمی          

  . باشد دار می گردد را عهده
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 ٣٤

  :اداره تدارکات و خدمات
 انجام کلیه کارهای خـدماتی دانـشکده هـا، محوطـه و                

ه ساختمانهای اداری، نقلیه، پشتیبانی خدماتی و تهیـه وسـیل         
، سـمینارها و    همایـشها ،   مراسـم  نقلیه برای برگـزاری کلیـه     

گردشهای علمی، انجام کلیه خریدهای داخلـی و خـارجی،          
هماهنگی برای سرویـسهای ایـاب و ذهـاب دانـشجویی و            
کارکنان، طراحی، ایجاد، بهسازی و نگهداری فـضای سـبز          

  .دانشگاه به عهده این اداره است
  

  مدیریت مالی
  

   مدیر مالی-کیومرث مصلی
  

نحوی منجر به پرداخت یا       ا و عملیاتی که به         کلیه فعالیته 
دریافت وجه از حسابهای دانشگاه می گردد از طریـق ایـن            

پـذیرد کـه شـامل کلیـه  عملیـات ثبـت و                اداره انجام می  
           رسیدگی، دریافت، پرداخت و نظـارت بـر امـوال دانـشگاه           

  .می باشد
  

  

  مدیریت ناظر طرحهای عمرانی
  

  مدیر طرح های عمرانی -مهندس ابوسعید فلسفی
     این دفتر شامل واحد عمرانـی، سـاختمانی، تأسیـسات،          

ریزی و کنترل     برق و مخابرات بوده و نظارت بر اجرا، برنامه        
اجرای کلیه طرحهای عمرانی، احداث، تعمیـر و نگهـداری          
ساختمانها و تأسیسات و ارائـه طریـق در ایـن خـصوص،             

ی به امور بـرق،     گزارش پیشرفت عملیات و همچنین رسیدگ     
  .باشد مخابرات و محوطه سازی از مسئولیتهای این واحد می

  
  
  

  دفتر حقوقی و امور قراردادها
  

   مسئول دفتر حقوقی-وطن محمد سراجی
  

                لــه دعــاوی      انجــام کلیــه امورحقــوقی اعــم از طــرح
               یـــا علیـــه دانـــشگاه، بررســـی و تنظـــیم قراردادهـــای 
دانشگاه با پیمانکـاران و مؤسـسات دولتـی و غیردولتـی و             

ــصه  ــه مناق ــزاری کلی ــده  برگ ــا و مزای ــده  ه ــه عه ــا ب                 ه
  .این دفتر است
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 ٣٥

  دانشکده مهندسی
  

ــال    ــی در س ــشکده مهندس ــاد  1366-67     دان ــا ایج  ب
آموزشکده فنی در رشته کارهای عمومی ساختمان، در مقطع 

وقت    نفر عضو هیأت علمی تمام     2 دانشجو و    43 کاردانی با 
هـای    متعاقب آن گـروه   . فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود     

بـرداری  آموزش برق، معماری، مکانیک، کـامپیوتر و نقـشه        
اکنـون    هـم  .تأسیس و اقدام بـه پـذیرش دانـشجو نمودنـد          

 رشــته در مقــاطع 16 گــروه و 6دانــشکده مهندســی دارای 
 در سـال    بـوده و   کارشناسـی ارشـد      کاردانی، کارشناسی و  

 دانـشجو در ایـن دانـشکده        1445 تعـداد    84-85تحصیلی  
 .اند مشغول به تحصیل بوده

  

  :جدول اعضای هیات علمی
  تعداد   مرتبه علمی 

   نفر1  استاد
   نفر1  دانشیار 
   نفر20  استادیار 
   نفر20  مربی 

   نفر29  بورسیه 
   نفر10  مأمور به تحصیل 

  فر  ن81  جمع کل 
  

   :امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی
مرتبط  افزارهای  نرم مجهز به  کامپیوتری   آزمایشگاه، مراکز  21

 تحصیلی دانشکده که همگی متصل به اینترنـت          های  با رشته 
  .هستند و کتابخانه دانشکده

  مدیریت دانشکده مهندسی
  

  رئیس دانشکده
  زادهدکتر کاوه نظامی

  )دانشوری( گرایش قدرت-مهندسی برق: تحصیلیرشته و مدرک 
   +98241 -5152413: تلفن

  +98241-5283204: فکس 
  
  

  معاون آموزشی
  اکبر پیرمحمدی دکتر علی
  )سیاالت(دکتری مکانیک : رشته و مدرک تحصیلی
  5152508: تلفن

  
  

  معاون پژوهشی
  دکتر هاشم غریبلو

  دکتری مکانیک : رشته و مدرک تحصیلی
  )دیطراحی کاربر(

  5152593: تلفن
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 ٣٦

  های آموزشی گروه
اولین گـروه آموزشـی دانـشکده مهندسـی          :گروه عمران 

 نفـر در    43 بـا پـذیرش      1366گروه عمران بود که در سال       
مقطع کاردانی با گرایش کارهای عمومی ساختمان شروع به         

انـدازی رشـته       بـا راه   1370تا اینکه در سـال      . فعالیت نمود 
 کارشناسی، مقطع کاردانی در سال      مهندسی عمران در مقطع   

ضمناً گروه در   .  فعالیت آموزشی خود را متوقف نمود      1374
ارشد گرایش سازه    موفق به اخذ مقطع کارشناسی     1380سال  
 نفر دانشجو بشرح جـدول زیـر        215اکنون تعداد     هم. گردید

در حال حاضر مدیر گروه عمـران       . باشد  در حال فعالیت می   
  .باشد لو می آقای مهندس محرم نبی

  آمار تعداد دانشجویان گروه عمران
تعداد   دوره  مقطع  نام رشته و مقطع

  دانشجو
  32  شبانه  کارشناسی   عمران-عمرانمهندسی  162  روزانه
  10  شبانه  ارشدکارشناسی   سازه-مهندسی عمران   11  روزانه
 خاک –مهندسی عمران   4  روزانه

  -  شبانه  ارشدکارشناسی  و پی
  215   کل جمع

  

  های گروه فضاهای آزمایشگاهی و کارگاه
  آزمایشگاه مکانیک خاک  1
  آزمایشگاه تکنولوژی بتن  2
  آزمایشگاه مصالح ساختمانی  3
  آزمایشگاه هیدرولیک  4
  آزمایشگاه مقاومت مصالح  5
  سایت کامپیوتر کارشناسی ارشد عمران  6
  آزمایشگاه قیر و آسفالت  7

 در مقطـع    1371موزشی برق در سال     گروه آ   :گروه برق  
کاردانی گرایش قدرت شروع به فعالیت کرده تـا اینکـه در            

 با تأسیس مقطـع کارشناسـی مهندسـی بـرق در     1374سال  
گرایش الکترونیک، مقطع کاردانی فعالیت آموزشی خـود را         

 مهندسی برق   1379همچنین این گروه از سال      . متوقف نمود 
ع کارشناسـی ارشـد بـا        مقطـ  1381با گرایش قدرت، سال     

 مهندسـی بـرق بـا گـرایش         1382گرایش قـدرت و سـال       
در حال حاضر   . مخابرات فعالیت خود را گسترش داده است      

  .باشدمدیر گروه برق آقای مهندس مصطفی طاهری می
  آمار تعداد دانشجویان گروه برق

  تعداد دانشجو  دوره  مقطع  نام رشته  
  74  شبانه  کارشناسی  مهندسی برق  154  روزانه
 - مهندسی برق  83  روزانه

  -  شبانه  کارشناسی  الکترونیک
  -  شبانه  کارشناسی   قدرت - مهندسی برق  80  روزانه

 - مهندسی برق  19  روزانه
  1  شبانه  کارشناسی  مخابرات 

  12  شبانه  کارشناسی ارشد   قدرت - مهندسی برق  11  روزانه
 - مهندسی برق  4  روزانه

  -  شبانه  کارشناسی ارشد  الکترونیک 
  434  جمع کل 

  .نمایند تعیین گرایش می6توضیح اینکه دانشجویان مهندسی برق از ترم *
  های گروه فضاهای آزمایشگاهی و کارگاه

  گیری و مدار آزمایشگاه اندازه  1
  آزمایشگاه ماشین   2
  آزمایشگاه فشار قوی  3
  آزمایشگاه مدار مخابراتی  4
  آزمایشگاه الکترونیک و تکنیک پالس :  شاملآزمایشگاه آنالوگ  5
  آزمایشگاه کنترل  6
آزمایشگاه میکروپروسور، آزمایشگاه مدار منطقی، : آزمایشگاه دیجیتال شامل  7

  آزمایشگاه معماری کامپیوتر
  آزمایشگاه مایکروویو  8
  اتاق پروژه  9
  کارگاه عمومی برق  10

 در  1372این گـروه آموزشـی در سـال          :گروه معماری  
 بـا   1381 در سـال      و مقطع کاردانی شروع به فعالیت کـرده      

فعالیت خـود   پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته       
در حال حاضر مدیر گروه معماری آقای       . را ادامه داده است   

  .باشد دکتر محمدصادق فالحت می
  آمار تعداد دانشجویان گروه معماری

  نشجوتعداد دا  دوره  مقطع  نام رشته و مقطع
  68  شبانه  کاردانی  معماری  9  روزانه
  45  شبانه  ناپیوستهکارشناسی  معماری  96  روزانه

  218  جمع کل
 

  های گروه فضاهای آزمایشگاهی و کارگاه
  3و2و1کشی  های طراحی و نقشه آتلیه  1
  سازی کارگاه ماکت  2
  کارگاه نجاری  3
  کارگاه عکاسی  4
 در  1374زشـی در سـال      این گـروه آمو   : گروه مکانیک  

ابزار شروع به فعالیت کرده و مقطع کاردانی با گرایش ماشین   
 با پذیرش دانشجو در مقطـع کارشناسـی بـا           1381در سال   

 با گرایش جامـدات اقـدام       1384گرایش سیاالت و در سال      
در حال حاضر مدیر گـروه      . به پذیرش دانشجو نموده است    

  .اشدب مکانیک آقای مهندس علی میرمحمدی می
  آمار تعداد دانشجویان گروه مکانیک

  تعداد دانشجو  دوره  مقطع  نام رشته
  32  شبانه  کاردانی  ابزار ماشین-مکانیک  3  روزانه
-مهندسی مکانیک  140  روزانه

  سیاالت
  کارشناسی

  
  

  36  شبانه
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 ٣٧

-مهندسی مکانیک  35  روزانه
  1  شبانه  کارشناسی  جامدات

  247  جمع کل 
 

  های گروه گاهی و کارگاهفضاهای آزمایش
  )در حال تجهیز(آزمایشگاه ترمودینامیک   1
  آزمایشگاه مقاومت مصالح   2
  )در حال تجهیز(آزمایشگاه سیاالت   3
  آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات  4
  )در حال تجهیز(آزمایشگاه علم مواد   5
  )در حال تجهیز(آزمایشگاه انتقال حرارت   6
  ابزار کارگاه ماشین  7
  کارگاه جوشکاری و فلزکاری  8
  گری  کارگاه ریخته  9
  کارگاه اتومکانیک  10
  گیری کارگاه سیستمهای اندازه  11
برداری در سـال       گروه آموزشی نقشه    :برداری  گروه نقشه  

 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی شروع به فعالیت          1378
به پـذیرش  کارشناسی اقدام  در مقطع 1381و در سال   کرده  

برداری   در حال حاضر مدیر گروه نقشه     . دانشجو نموده است  
  .باشد آقای مهندس صادق جمالی می

  برداری آمار تعداد دانشجویان گروه نقشه
  تعداد دانشجو  دوره  مقطع   نام رشته و مقطع

  59  شبانه  کاردانی  نقشه برداری  1  روزانه
 نقشه -مهندسی عمران  106  روزانه

  -  شبانه  کارشناسی  برداری
  166  جمع کل

 

  های گروه فضاهای آزمایشگاهی و کارگاه
   فتوگرامتری آتلیه  1
  آتلیه کارتوگرافی  2
  کارگاه میکروژئودزی  3
 GPSکارگاه   4
  کارگاه تعمیر و نگهداری  5
  برداری کارگاه نقشه  6

 1375گروه آموزشی کامپیوتر در   سال : گروه کامپیوتر 
افزار  شروع به فعالیت کرده و  ی گرایش نرمدر مقطع کاردان

افزار  در مقطع کارشناسی ناپیوسته گرایش نرم1383در سال 
در حال حاضر مدیر . اقدام به پذیرش دانشجو نموده است

  .باشد گروه کامپیوتر خانم مهندس صفری می
  

  آمار تعداد دانشجویان گروه کامپیوتر
  جوتعداد دانش  دوره  مقطع  نام رشته و مقطع

  66  شبانه  کاردانی  کامپیوتر  27  روزانه
  -  شبانه  کارشناسی ناپیوسته  کامپیوتر  64  روزانه

  157  جمع کل
  
  
  

  های گروه فضاهای آزمایشگاهی و کارگاه
  افزار آزمایشگاه مهندسی نرم  1
  آزمایشگاه معماری کامپیوتر  2
  ها آزمایشگاه پایگاه داده  3
  یآزمایشگاه مدارهای منطق  4
  کارگاه سیسستم عامل شبکه  5
  کارگاه کامپیوتر  6
  اتاق پروژه  7

  

  :اطالعات مربوط به مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی
  :1سایت عمومی شماره)1
   P4دستگاه کامپیوتر 17 

   دستگاهHP6L 1چاپگر لیزری 
   دستگاهEPSON    LQ-1170 1چاپگر لیزری 

  P4وتر دستگاه کامپی10: 2سایت عمومی شماره ) 2
  P3 دستگاه کامپیوتر 5: سایت اینترنت کارشناسی)3
   P4 دستگاه کامپیوتر 15: سایت تخصصی گروه کامپیوتر) 4
   P4دستگاه کامپیوتر 6: سایت تخصصی گروه عمران) 5
  P4  دستگاه کامپیوتر6: نویسی سایت برنامه) 6
   P4 دستگاه کامپیوتر 6: سایت پروژه) 7
   P4اه کامپیوتر  دستگ9: افزارکالس نرم)8
  P4 دستگاه 8: کارگاه شبکه)9

   دستگاه کامپیوترIEEE :1سایت پژوهشی مقاالت)10
  : ارشد برق و عمرانسایتهای کارشناسی)11
  P4 دستگاه کامپیوتر 4
  PIII دستگاه کامپیوتر 1

   دستگاه HP1320 1چاپگر لیزری 
  :اطالعات مربوط به کتابخانه دانشکده مهندسی

  : هبخشهای کتابخان
  مرجع) 3نشریات )2امانت ) 1

  :تعداد کتب کتابخانه
   جلد2903 جلد؛ التین 7331کتب فارسی 

  :بخش نشریات 
  .باشد  عنوان می65تعداد نشریات اشتراکی 

  :تعداد پرسنل
نفر کارشناس کتابداری و      از تعداد دو نفر کادر کتابخانه یک      

  .باشد دیپلم می نفر دارای مدرک فوق یک
  :ی مجموعهبند سیستم رده

بندی کتابخانه کنگره امریکا  بندی مجموعه برطبق رده رده
)LC (باشد می. 
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 ٣٨

  دانشکده علوم انسانی
 بـا   1370انسانی دانشگاه زنجان در سـال              دانشکده علوم 

در سـال   . تأسیس گروه زبان و ادبیات فارسی تأسـیس شـد         
 گروه جغرافیا نیز به آن اضافه و سپس در سالهای بعد            1371
طوری که در حال      های آموزشی دیگری ایجاد گردید به       گروه

 15 گروه آموزشـی و      8این دانشکده دارای    ) 1385(حاضر  
تحصیلی در مقـاطع کـاردانی، کارشناسـی و         گرایش  رشته  

در حال حاضر  در این دانـشکده        . باشد  کارشناسی ارشد می  
 دانـشجو در مقـاطع کـاردانی، کارشناسـی و           1750بالغ بر   

  تحصیل و تعداد اعـضای هیـأت         ارشد مشغول به   کارشناسی
اجـزاء و تجهیـزات دانـشکده       . باشـند    نفر می  52علمی آن   

انسانی، سه سایت رایانه،      عبارتند از کتابخانه تخصصی علوم    
ها از لحاظ اداری نیـز         آزمایشگاه و کارگاه مربوط به گروه      7

شامل ریاست دانشکده، معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی       
  .باشد ل اداری و مالی میو مسئو

  مدیریت دانشکده علوم انسانی
  

  : رئیس دانشکده
   عبداله فرجیدکتر

   جغرافیای طبیعی :رشته و مدرک تحصیلی
  )گرایش اقلیم شناسی(

  0241- 5283201: فکس و  0241- 5152299: تلفن
  Jalalian @mail. znu.ac.ir:  ایمیل

  
  :معاون آموزشی دانشکده

  می دکتر بهرام بهرا
  دکتری الهیات: رشته و مدرک تحصیلی

  ه و مبانی حقوق اسالمیفق و 
  0241 -5283201: فکسو0241- 5152406: تلفن

  
  :معاون پژوهشی

   دکتر عبدالحسین سرامی
  دکتری زبان و ادبیات فارسی: رشته و مدرک تحصیلی

  0241-5283201: فکس و 0241-5152291: تلفن
 

  
  انسانی های آموزشی دانشکدۀ علوم  گروه

  
  تربیـت بـدنی      جغرافیـا   زبان و ادبیات فارسـی     

  حسابداری  روانشناسی  زبان انگلیسی فلسفه
   معارف اسالمی

تعداد دانشجویان دانشکدۀ علوم انسانی در 
  84-85نیمسال دوم تحصیلی 

   نفر157: نیمه حضوری ،   نفر182: دورۀ کاردانی
   نفر208نه شبا،  نفر1040روزانه : دورۀ کارشناسی
   نفر490: نیمه حضوری

   نفر18شبانه ، نفر 35روزانه: دوره کارشناسی ارشد
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 ٣٩

  :گروه تربیت بدنی 
  دکتر احمد آزاد: مدیر گروه -
   نفر3 :تعداد اعضای هیأت علمی -
   نفر6: تعداد استادان مدعو -
  .باشد  گروه تربیت بدنی دارای آزمایشگاه تربیت بدنی می-

  :گروه فلسفه 
  دکتر سحر کاوندی:  گروهمدیر -
   نفر8: تعداد اعضای هیأت علمی -
  نفر10:تعداد استادان مدعو  -

  :گروه زبان انگلیسی 
   آقای احمد جمالی : مدیر گروه -
   نفر5: تعداد اعضای هیأت علمی -
   نفر4: تعداد استادان مدعو -
 .  گروه زبان انگلیسی، دارای آزمایشگاه زبان می باشد-

  : اسیگروه روانشن
  دکتر غالمحسین انتصار فومنی: مدیر گروه -
   نفر3: تعداد اعضای هیأت علمی -
  نفر2: تعداد استادان مدعو -

  : گروه حسابداری
  علی منصوریدکتر : مدیر گروه -
   نفر3: تعداد اعضای هیأت علمی -
  نفر6: تعداد استادان مدعو -

  

  :گروه معارف اسالمی 
  یآقای یوسف فتح: مدیر گروه -
   نفر4: تعداد اعضای هیأت علمی -
   نفر9: تعداد استادان مدعو -

  

  : گروه زبان و ادبیات فارسی
  دکتر حسین بوذری: مدیر گروه -

   نفر9 :تعداد اعضای هیأت علمی
   نفر9: تعداد استادان مدعو

  

  :گروه جغرافیا 
  حسین عساکرهمدیر گروه دکتر  -
   نفر14:تعداد اعضای هیأت علمی -
   نفر6 : استادان مدعوتعداد -

ــن گــروه دارای دوره کارشناســی ارشــد درســه رشــته   ای
جغرافیای شهری، جغرافیای طبیعـی و جغرافیـای روسـتایی      

  .باشد می
  :دانشکده علوم انسانی در یک نگاه

  تعداد  مرتبه علمی
  26  استادیار و دانشیار

  17  مربی
  10  مربی مأمور به تحصیل دکتری

  14  ورسیه دکتریب

  هیأت علمی  1

  67  جمع
  

  مقطع  رشته تحصیلی  گروه آموزشی  تعداد دانشجویان
  شبانه  حضوری نیمه  روزانه

  66  121  155  کارشناسی  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات فارسی
  -  162  160  کارشناسی  جغرافیای شهری

  جغرافیا  -  85  176  کارشناسی  رافیای روستاییجغ
  -  -  164  کارشناسی  جغرافیای طبیعی

  فلسفه  34  27  134  کارشناسی  فلسفه و حکمت اسالمی
  51  -  -  کارشناسی  تاریخ وتمدن وملل اسالمی

  -  -  84  کاردانی  تربیت بدنی وعلوم ورزشی  تربیت بدنی
  روانشناسی  47  -  95  کارشناسی  روانشناسی عمومی
  -  -  68  کارشناسی  راهنمایی و مشاوره

  44  157  98  کاردانی  حسابداری  حسابداری
  10  95  88  کارشناسی  مترجمی زبان انگلیسی  زبان انگلیسی
  -  -  -  -  -  معارف اسالمی

  9  -  14  ارشد کارشناسی  جغرافیای شهری
  جغرافیا  5  -  -  ارشد کارشناسی  جغرافیای طبیعی

  1  -  5  ارشد کارشناسی  ی روستاییجغرافیا
  2  -  16  ارشد کارشناسی  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات فارسی

2  
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  269  647  1257  جمع
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 ٤٠

   نفر7  کارمندان رسمی و پیمانی
  پرسنل اداری  3   نفر14  کارمندان موقت ومعین

   نفر21  جمع
  

جلد 22000شامل  کتابخانه  تجهیزات  4
  کتاب فارسی

 1500کتب التین
  دجل

 5000کتب مرجع
   عنوان100نشریه اشتراک  جلد

   سیستم3 سیستم و فیبر نوری، سایت ارشد دو مورد یا 18سایت کارشناسی دو مورد یا   سایت رایانه    

کارگاه کارتوگرافی، کارگاه جغرافیای طبیعی، GIS ،2آزمایشگاه تربیت بدنی، آزمایشگاه روانشناسی، کارگاه   آزمایشگاه و کارگاه    
  اتوار زبان انگلیسیالبر

  

  کتابخانه دانشکده علوم انسانی
 همزمان بـا افتتـاح      1370     هسته اصلی کتابخانه در سال      

رشته دبیری زبان و ادبیـات فارسـی در مقطـع کارشناسـی             
 رشته تحصیلی در    11شکل گرفت و در حال حاضر بیش از         

مقاطع مختلف کاردانی،کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد را          
 بـا    در بخش مرجـع مـستقل      این کتابخانه . دهد  سرویس می 

آوری کتب فارسی، عربی و التین و مجالت فارسی و            فراهم
المللـی    ساماندهی آنهـا طبـق اسـتانداردها و ضـوابط بـین           

ــی،    ــأت علم ــضاء هی ــاتی اع ــای اطالع ــخگوی نیازه پاس
پژوهشگران و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانـشگاه        

  .باشد می
انسانی با احتساب کتب فارسـی،   خانه علوم      مجموعه کتاب 

 جلـد   22000عربی و التین و کتب فهرسـت شـده تقریبـاً            
 جلد بـرای امانـت      15500باشد که از این تعداد بیش از          می

 3500 جلد نیز کتب و اسناد مرجع و تعداد          3000و  ) مخزن(
ــذاری و   ــداری شــده در حــال کدگ ــب خری ــسخه از کت ن

  .باشد بندی می قفسه
انسانی در پـنج بخـش طراحـی          شهای کتابخانه علوم       بخ

  :باشد فعال میزیر بخش  شده که در حال حاضر در قالب سه
  رسانی بخش خدمات فنی و اطالع) الف

     در این بخش که به کلید و قلب کتابخانـه هـم شـهرت              
المللی بـه     دارد منابع اطالعاتی طبق استاندارد و ضوابط بین       

بخانــه مرکــزی بــا همکــاری روش سیــستم کنگــره در کتا
  .شود سازی می کارشناس کتابخانه ساماندهی و آماده

  

  :اهم فعالیتها در این بخش عبارتند از
 هدف اساسـی بخـش فهرسـت نویـسی،          :نویسی  فهرست)1

سازی منابع اطالعاتی کتابخانه اسـت        بندی و آماده    ثبت، رده 
که طبق طرح جامع کتابخانه مرکزی و با همکاری کتابخانـه           

در حال حاضر امکـان جـستجو از        . گیرد  رکزی صورت می  م
دانشکده  و   دانها و کامپیوترهایی که در کتابخانه         طریق برگه 

  .فراهم استباشد  مرکزی مستقر میکتابخانه 
یکی از فعالیتهای دیگر ایـن بخـش وارد         : ورود اطالعات ) 2

نویـسی    نمودن اطالعات مربوط به منابع اطالعـات فهرسـت        
ای انجام شـده و اطالعـات         بق سیستم رایانه  که ط است  شده  

  .گردند بعد از ورود تصحیح نیز می
یکی از وظـایف ایـن بخـش وارد کـردن           : بار کدگذاری ) 3

باشـد کـه      اطالعات بار کد کتابها و بار کدگذاری آنها مـی         
  .مقدمات انجام این مورد در آینده فراهم خواهد شد

ز شـده کـه         بخش اطالع رسانی هم در این بخش متمرک       
صورت فعـال شـروع خواهـد         فعالیتهای خود را در آینده به     

  .کرد

  ):مخزن(بخش امانت ) ب
صورت قفسه بسته     نامه، خدمات در بخش امانت به       طبق آئین 

گیـرد یعنـی اینکـه مراجعـان بـه قفـسه کتابهـا         صورت می 
دان یا کامپیوتر کتاب مورد  دسترسی ندارند و بایستی از برگه 

  .و نمایندنظر خود را جستج
   :باشد قرار زیر می نامه بخش امانت به آئین

انـسانی    دانشجویان، استادان و کارمندان دانـشکده علـوم       ) 1
  .شوند توسط کتابخانه عضو می

ها با ارائه کـارت عـضویت         به دانشجویان دیگر دانشکده   ) 2
شود کتاب امانـت      ویژه که توسط کتابخانه مرکزی صادر می      

  .شود داده می
نامـه کتابخانـه      امانت برای مـراجعین طبـق آئـین       مهلت  ) 3

  .مشخص و درصورت لزوم تمدید خواهد شد
مراجعان باید مشخصات کتاب مورد نظر خود را از طریق          )4

دانهای موجود و یا کـامپیوتر کـه در کتابخانـه مـستقر               برگه
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 ٤١

باشد جستجو و مشخصات کتاب را به متصدی میز امانت        می
  .تحویل دهند

ای امانت کتاب باید دو کـارت زرد و سـفید            مراجعان بر ) 5
در جیب پاکت کتاب را پر کرده و در صورتی که بخواهنـد      
در محل کتابخانه مطالعه نمایند کارت عضویت یـا کـارت           

  .دانشجوئی را گرو بگذارند
دانشجویان پس از فراغـت از تحـصیل بایـستی کـارت            ) 6

ش بخ(عضویت خود را برای تسویه حساب به این دانشکده          
  .تحویل نمایند) امانت

  :بخش مرجع و نشریات) پ
     دانشجویان در این بخش به صورت مستقیم و با مراجعه          

منـابع  . توانند کتاب مورد نظر خود را پیدا کننـد          به قفسه می  
این بخش در داخل کتابخانه مورد استفاده قرار گرفته و بـه            

 قبال  شود مگر برای کپی نمودن در       هیچ وجه امانت داده نمی    
ارائه کـارت عـضویت کتابخانـه دانـشکده و بـرای سـایر              

در قبال ارائه کارت عـضویت ویـژه        نیز  دانشجویان دانشگاه   
  .پذیر است کتابخانه مرکزی امکان

ذکر است که بخش نشریات هم در ایـن بخـش                  الزم به 
  .نماید  و به مراجعین کتابخانه خدمات ارائه میبودهمتمرکز 

  :باشد ش بشرح زیر میفعالیتهای این بخ
هـای علمـی بـا        پاسخگوئی به سؤاالت مختلف در زمینه     ) 1

  .استفاده از منابع موجود
  معرفی انواع منابع مرجع برای مراجعان و راهنمایی آنها) 2
بررسی و ارزیابی مجموعه برای رفـع کمبودهـا و تهیـه            ) 3

  .منابع جدید
ه شـده   آوری منابع اطالعاتی سفارش داد      پیگیری و فراهم  )4

  .ها و دانشجویان جهت خرید از طرف گروه
در این (سفارش و پیگیری مجالت فارسی جهت اشتراک ) 5

  ). عنوان نشریه اشتراک داریم100مورد بیش از 
  .ثبت شماره مجالت رسیده و آرشیو مجالت قبلی) 6

  سایت رایانه
 با تعداد 1379انسانی در سال      سایت رایانه دانشکده علوم  

اندازی شد که در ادامه با افزایش کمی و           امپیوتر راه اندکی ک 
کیفی فعالیت به یک مرکز مجهز به کامپیوتر و دسترسی بـه            

افزارهای موجود در این      نرم. شبکه اینترنت تبدیل شده است    

 ،Windows,Photoshop,Office,SPSS: سایت عبارتنـد از   
  ... .افزارهای تخصصی حسابداری و نرم

بـا فیبـر    دهـی شـده و        ط شبکه سرویس       این سایت توس  
سـاعات کـار ایـن      . باشـد   اینترنت متصل می  شبکه  به  نوری  

 عـصر و در روزهـای       18 صـبح تـا      8سایت همـه روزه از      
  .باشد  ظهر می12 صبح الی 8شنبه از ساعت  پنج

ای در  گـروه        سـایت جداگانـه    1383     همچنین در سال    
ــی   ــستقر م ــری م ــاختمان دیگ ــه در س ــا ک ــدبا جغرافی              ش

               کـــامپیوتر مجهـــز بـــه10انـــدازی شـــد کـــه بـــا  راه
ــرم ــشه  ن ــا و نق ــای تخصــصی جغرافی ــد  افزاره کــشی مانن

Office,Spss,Automap,Arcview,MapInfo باشد می... و.  
  

  شناسی آزمایشگاه روان
 و حمایـت ریاسـت           با همت مـدیر گـروه روانـشناسی       

 با خرید تعداد زیـادی از       1383 در ابتدای تابستان     دانشکده
ها، ابزار و تستهای سنجش سالمت روانی و جسمی،           دستگاه

  .گذاری شد آزمایشگاه گروه روانشناسی پایه
 آغاز   84     فعالیت این آزمایشگاه از ابتدای سال تحصیلی        

قـرار    های موجود در این آزمایـشگاه بـه         دستگاه. خواهد شد 
  :زیر است

   دستگاه الکتروشوک
   دستگاه بیوفیدبک دمای بدن

   دستگاه مترونوم
  همراه با سیستم الکترونیک) V( دستگاه لرزش سنج 

  سنجش واکنشت اتوماتیک  دستگاه زمان
  سنجش حافظه و سرعت یادگیری  دستگاه 

  نگار  دستگاه تعارض
   دستگاه ترسیم در آینه همراه با سیستم الکترونیک

  در تایپ دستگاه سنجش سرعت انگشتان 
   دستگاه ترکیب رنگها

  گیری خطای ادراکی و مولرالیر  اندازه
  کش تخمین فاصله  خط

ــه    ــساس دو نقطـــ ــابی احـــ ــولیس ارزیـــ                 کـــ
POINT AESTHEIOSMETER 

  ماز2 - دستگاه ماز همراه با سیستم الکترونیک
   سنگینی سنج
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 BIMANMAL  PEG  BOARD  
 STEROGNISE  BOARD  AND  TEST 
 PURDUE  PEG  BOARD  
 OCONNER  FINGER 

   کرنومتر
   خطای جنبشی دمور

  شناسی  انواع مختلف تستهای روان
  

  بدنی تربیت آزمایشگاه
 علـوم  دانـشکده  در بـدنی  تربیت رشته تأسیس از پس     

 و جـدی  تـالش  با بدنی تربیت گروه ،1378 سال در انسانی
 در و نمود آزمایشگاه تجهیز و امکانات تهیه به اقدام فراوان
 و دانشگاه مسئوالن حمایت و گروه مدیر باتالش 1383 سال

 مرکزی ورزش سالن جنب در مذکور، آزمایشگاه دانشکده،
  .شد افتتاح دانشگاه

  
  :است شده واحد،طراحی دو در آزمایشگاه این

  :انسانی مطالعات واحد -1
 بررسی و مطالعه به بخش سه در انسانی مطالعات واحد     
ــاتوانایی ــم  یه ــسمانی  مه ــکاران  ج ــراد و  ورزش ــادی اف  ع
  .پردازد می
 سـنجش -1 شـامل  بـدنی،  قابلیتهـای  سـنجش  بخش) الف

 سـنجش -2.  جـسمانی  آمـادگی  در دخیـل  بدنی قابلیتهای
  .سالمتی و تندرستی در دخیل بدنی قابلیتهای

   اسـکلتی  وضـعیت  سـنجش -1 شامل پیکرسنجی، بخش)ب
     بـدنی  ترکیـب  سـنجش -3   جلـدی  زیر چربی سنجش-2
  .مفاصل حرکتی دامنه سنجش-4
 و اعـضا  انـدامها،  موالژهـای  از متـشکل : موالژها بخش)ج

  .بدن مفاصل
  حیوانی مطالعات واحد -2

 در. اسـت  آزمایشگاه توسعه دوم برنامه جزء واحد، این     
 عالیـت ف هنگام که جانورانی از برخی ها، آزمایشگاه نوع این

  و دهنـد   مـی  بـروز  خود از  را انسان مشابه واکنشهای بدنی،
 .گیرند  می قرار ویژه غذایی رژیم یا فعالیتی برنامه یک تحت
 آمـده  وجود به تغییرات شکافی، کالبد و برنامه انجام از پس
 بـه  آن نتـایج  و گرفتـه  قرار مطالعه و بررسی مورد دقت به

  .یابد می تعمیم انسان

  :بدنی تربیت آزمایشگاه در موجود تجهیزات
 عضالت نیروی سنجش دستگاه شامل) نیروسنج (دینامتر 
  .دست عضالت نیروی سنجش دستگاه و پا

 سـرعت  دسـتگاه  ایـن : العمـل   عکـس  سـنجش  دستگاه 
 دسـتگاه  کـارایی  تـوان  و پـا  و دست عضالت العمل  عکس
  .سنجد می را اعصاب مرکزی

  .فرد جابجایی سرعت سنجش دستگاه 
 تـوان  سـنجش   (انـسان  پرشـی  ارتفـاع  سنجش گاهدست 
  .)پا زی هوا بی
  .شکم عضالت سنجش دستگاه 
  .پرشها کیفیت سنجش برای پرش تخته 
  .ریپایدا میزان سنجش دستگاه 
 چربـی  میـزان   و ضـخامت   گیری  اندازه  برای  کالیبر،  دستگاه 

  .زیرجلدی
 و چربـی   کـل  میزان سنجنده: بدن ترکیب  سنجش دستگاه 
  .بدن آب
  .پیکری انحرافات سنجش برای آنترویومتری، دستگاه 
  .مختلف مفاصل حرکتی دامنه گیری اندازه برای گونیامتر، 

  :موالژها
 عـضالت  مـوالژ  ،دست عضالت موالژ ،تنه عضالت موالژ
 دسـتگاه  عـضالت  موالژ ،مفاصل کلیه عضالت موالژ ،قلب
 ،کبـد  عـضالت  مـوالژ  ،خون گردش عضالت موالژ ،تنفس
ــ ــز عــضالت والژم ــوالژ ،مغ ــده عــضالت م ــوالژ  ومع            م

  .پا عضالت
 اخیراً که آزمایشگاه برای شده خریداری تجهیزات از بخشی

  :باشد شده و یا در حال ترخیص می ترخیص گمرک از
 حـداکثر  گیری    اندازه) الف برای) نوارِگردان (تردمیل -1

  قعـرو  و قلـب  آمادگی میزان سنجش) ب مصرفی اکسیژن
   قلبی بیماران بخشی توان) ج

 گیـری   اندازه برای) الف) کارسنج دوچرخه(ارگومتر -2
 و قلـب  آمـادگی  میزان سنجش)ب مصرفی اکسیژن حداکثر
 هـوازی   بـی  آسـتانه  میـزان  تعیـین  و گیری  اندازه) ج عروق

  قلبی بیماران توانبخشی )د
 خـون  الکتیک اسید گیری    اندازه برای) الف  الکتومتر -3
  هوازی بی آستانه تعیین )ب   تمرین مختلف شرایط در
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 ٤٣

توضیح اینکه گروه تربیت بدنی در حال حاضر با داشتن سه           
نفر عضو هیأت علمی تمام وقت و چند نفر مدرس مـدعو،            
عالوه بـر اداره کالسـهای تخصـصی، تـدریس واحـدهای            

 را در سطح دانـشگاه بـرای        1و2بدنی    درسی عمومی تربیت  
ـ     تمام رشته  ده داشـته و بـا گـشایش سـالن ورزش           ها به عه

) الـسالم   علیـه (شماره دو واقع در جنب مـسجد بـاقرالعلوم          
دانشگاه، مقداری از دغدغه مسئوالن محترم دانشکده و گروه         

  .کاسته شده است
  

  کارگاه جغرافیا
  

گــروه جغرافیــا دارای چهــار کارگــاه و دو ســایت رایانــه 
  :باشد می
   کارگاه جغرافیای شهری-الف

هــای شــهری و  ای از نقــشه ر ایــن کارگــاه مجموعــه     د
کشی و    ای در مقیاسهای مختلف به همراه وسایل نقشه         منطقه

باشد کـه مـورد اسـتفاده         عکسهای هوایی شهرها موجود می    
  .گیرد دانشجویان قرار می

   کارگاه جغرافیای روستایی-ب
هـای روسـتایی و    ای از نقشه      در این کارگاه نیز مجموعه 

کـشی و     ای و وسایل نقشه     ای به همراه تصاویر ماهواره     منطقه
  .باشد کارتوگرافی موجود می

   کارگاه سنجش از دور-ج
ــشرفته  ــی از پی ــاه یک ــن کارگ ــرین       ای ــرین و مجهزت ت

باشـد کـه بـا خریـد          هـای موجـود در کـشور مـی          کارگاه
امکانات ... ، پالنوواریوگراف نوری و   CP2هایی نظیر     دستگاه

  . نموده استخوبی را فراهم
   کارگاه جغرافیای طبیعی-د

هـای    گیری و دستگاه    ای از وسایل و ابزار اندازه            مجموعه
آوری و مـورد      هواشناسی و آب شناسی در این کارگاه جمع       

  .گیرد استفاده دانشجویان قرار می
   سایت جغرافیا-ه

 مجهز به نـرم افزارهـای       کامپیوتر10     این سایت با تعداد     
 در این زمینه فعالیـت      GISوافیا و نقشه کشی     تخصصی جغر 

کارهای آماری، تهیه نمودارها، ترسیم و تبدیل نقشه،        :کند  می
ساعات کـاری ایـن     ... . استفاده از نرم افزارهای اینترنتی و     

 عصر و پنچ شنبه از سـاعت        18 صبح تا    8سایت همه روزه    
  .باشد  ظهر می12صبح الی 8

  :های جغرافیا اهبرخی از امکانات و تجهیزات کارگ
بینـی    دستگاه استرسکوپ، مورد استفاده جهت برجسته      -1

  .عکسهای هوایی و تهیه نقشه از عکسهای هوایی
متـر    پالنی(گیری مساحت نقشه      پالنی متر، برای اندازه    -2

  ).دیجیتالی و مکانیکی
  .گیری محیط بر روی نقشه کروی متر، برای اندازه -3
4- GPS ــت ــرای برداش ــاط و موقx و z ،y، ب ــت  نق عی

  .ریاضی نقاط
پالن واریوگراف، برای بـزرگ و یـا کوچـک کـردن             -5

  .اندازه نقشه
  .های نقشه هاشورزن، برای هاشور زدن پهنه -6
 .یابی نما، جهت تعیین گرا و شمال نقشه، جهت قطب -7
، جهـت مـساحی و      T2-T16بـرداری     دوربینهای نقشه  -8

های توپـوگرافی از روی       برداشت موقعیت نقاط و تهیه نقشه     
 .زمین

 .ها و تصاویر سکنر، برای اسکن کردن نقشها -9
، برای تبدیل عکسهای هوایی به نقشه به        CP2دستگاه   -10

 .صورت مکانیزه
دوربین نیوو، برای ترازیـابی و تهیـه پروفیـل از روی             -11

 .زمین
 .گیری فشار و ارتفاع نقاط  بارومتر، برای اندازه -12
، برای تبدیل عکسهای هوایی به نقـشه  DVP افزار  نرم -13

 .مپیوترتوسط کا
 .پالتر، برای چاپ نقشه و عکس هوایی از کامپیوتر -14
15-  P.Hmeterگیری  ، برای اندازهPHمحلول . 
 .بندی خاک شکِر، برای تجزیه دانه -16

 .قلم راپید، ترسیم نقشه روی کاغذ کالک -17
بـاران سـنج،    (مجموعه وسـایل هواشناسـی از جملـه         -18

  ...)رطوبت سنج، باد سنج، و،فشار سنج،دماسنج
  ).قطر سنج(س  کولی-19
  ). اندزه گیری رطوبت خاک( تانسیومتر – 20
).جریان سنج( کارنمتر -21
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 ٤٤

  دانشکده علوم
-70     دانشکده علوم دانشگاه زنجان در سـال تحـصیلی          

 با افتتاح رشته شیمی محض در سـطح کارشناسـی و            1369
وقت فعالیت     نفر عضو هیأت علمی تمام     6 نفر دانشجو و     32

های دبیری    به دنبال آن در رشته    . غاز نمود آموزشی خود را آ   
شناســی،  شــیمی، دبیــری فیزیــک، دبیــری ریاضــی، زمــین

های شیمی محـض، ریاضـی        شناسی و همچنین رشته     زیست
صورت روزانه و شبانه، ریاضی کاربردی        محض و فیزیک به   

و شیمی کاربردی برای مقاطع کارشناسی مبادرت به پذیرش         
مچنـین در مقطـع کارشناسـی     این دانشکده ه  . دانشجو نمود 

 رشـته فیزیـک،     1379 در رشته شیمی،     1373ارشد در سال    

 رشته ریاضی و در مقطـع دکتـرای شـیمی در سـال              1380
  . مبادرت به پذیرش دانشجو نمود1381
 18 گـروه آموزشـی و       5اکنون دانشکده علوم دارای            هم

رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و           
 نفـر   1319 تعـداد    84-85در سال تحصیلی    . باشد  یدکترا م 

تعـداد  . اند  دانشجو در این دانشکده مشغول به تحصیل بوده       
 59 بیش از    85اعضای هیأت علمی این دانشکده در شهریور      

امکانات آموزشی و پژوهشی دانـشکده علـوم        . باشند  نفر می 
 آزمایشگاه و کارگاه آموزشی، مـوزه تـاریخ         30: عبارتند از 

دانشگاه زنجان، سایت کامپیوتر دانـشکده مجهـز بـه          طبیعی  
های تحصیلی دانشکده و متـصل        افزارهای مرتبط با رشته     نرم

  .به اینترنت و کتابخانه

  مدیریت
  

  رئیس دانشکده
  میرزاپور... ا دکتر فرض

  دکتری ریاضی: رشته و مدرک تحصیلی
  +98241 -5152355: تلفن
  +98241-5283203: فکس

  
  معاون آموزشی

  تر مجید ادیبدک
  دکتری ریاضی: رشته و مدرک تحصیلی

  5152530: تلفن
  

  معاون پژوهشی
  اصغر ترابی علیدکتر 

  دکتری شیمی: رشته و مدرک تحصیلی
  5152590: تلفن

  
  های آموزشی گروه

 بـا پـذیرش     1369این گروه آموزشی در سال      : گروه شیمی 
دانشجو در مقطع کارشناسی شیمی محض فعالیـت خـود را    

 بـا پـذیرش دانـشجو در مقطـع      1373نمود و در سال     آغاز  
کارشناسی ارشد گرایشهای تجزیه، آلـی، معـدنی و شـیمی           

 در  1380فیزیک فعالیت خـود را گـسترش داد و در سـال             
مقطع دکتری در گرایش شیمی معـدنی اقـدام بـه پـذیرش             

 در مقطع کارشناسـی گـرایش       1381در سال   . دانشجو نمود 
 در مقطع دکترا در گـرایش       1382شیمی کاربردی و در سال      

  . شیمی آلی اقدام به پذیرش دانشجو نمود
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 ٤٥

  آمار تعداد دانشجویان در حال تحصیل گروه شیمی
   نفر55حضوری نیمه   نفر35روزانه شیمی کاربردی   126  نفرکاربردی شبانه 2شبانه محض    نفر128روزانه   کارشناسی

  نفر6آلی شبانه   کارشناسی ارشد
  ر نف4آلی روزانه 

   نفر4معدنی شبانه 
  نفر8معدنی روزانه 

  
  نفر2شیمی فیزیک روزانه 

   نفر5تجزیه شبانه 
   نفر8تجزیه روزانه 

         نفر روزانه10  دکتری
  

   گروه شیمی84-85آمار تعداد دانشجویان ورودی سال تحصیلی 
   نفر30شیمی کاربردی    نفر25شیمی محض   کارشناسی

   نفر7 معدنی - نفر5شیمی فیزیک    نفر8ه تجزی- نفر 10آلی   کارشناسی ارشد
  

  های گروه شیمی آزمایشگاه
  NMRآزمایشگاه شیمی کاربردی، آزمایشگاه تصفیه آب و پسابهای صنعتی، آزمایشگاه شیمی و صنعتی و مرکز 

  
 بـا پـذیرش     1370این گروه آموزشی در سال      : گروه فیزیک 

ـ           . وددانشجو در رشته دبیری فیزیک فعالیت خود را آغاز نم
 در مقطــع کارشناســی در گــرایش فیزیــک 1373در ســال 

 در گرایش فیزیک حالت جامـد و در        1379محض، در سال    
 در مقطع کارشناسـی ارشـد رشـته فیزیـک بـا             1379سال  

پذیرش دانشجو به فعالیت خود ادامه داده است و در حـال            
ای، اپتیـک و لیـزر، مـاده          حاضر در گرایشهای فیزیک هسته    

وم و فیزیـک ذرات بنیـادی دانـشجوی         چگال، فیزیـک نجـ    
در حال حاضر مدیر این گـروه،       . پذیرد  کارشناسی ارشد می  

  .باشد آقای دکتر یوسفعلی عابدینی می
  

  آمار تعداد دانشجویان گروه فیزیک
  تعداد دانشجو  دوره  مقطع  نام رشته  

  کارشناسی  فیزیک محض   104  روزانه
  62  حضوری نیمه

  سیکارشنا  فیزیک حالت جامد  45  روزانه
  85  شبانه
   فیزیک  19  روزانه

  ً  )مختلف گرایش(
  نفر شبانه4  نفر روزانه4

دکتری فیزیک گرایش 
       نفر2  نجوم

  
  :در مقطع کارشناسی ارشد

  شبانه       روزانه     گرایش
  4  4  ذرات بنیادی  
  4  4  اتمی مولکولی

  1  5  نجوم
  8  6  حالت جامد

  3  3  هسته ای      
  1  1  گرایشفاقد 

  
 اقدام به پـذیرش  1370این گروه از سال : شناسی  گروه زمین 

 نیـز دانـشجوی شـبانه       1383دانشجوکرده و از بهمن سـال       
 نفـر دانـشجو در مقطـع        126اکنـون تعـداد       هـم . پذیرد  می

کارشناسی دوره روزانه در این رشته مـشغول بـه تحـصیل            
بـه  درضمن این گروه در آینده نزدیـک مبـادرت          . باشند  می

در حـال   . پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد خواهد نمـود      
  .باشد حاضر مدیر گروه،آقای دکتر علی حاج ابوالفتح می

  
  

 در مقطع کارشناسی،    1372این گروه از سال     : گروه ریاضی 
سال    گرایش کاربردی، در همان    1379گرایش محض و سال     

 مقطع کارشناسی   1381در مقطع کارشناسی ارشد و در سال        
 دانـشجوی شـبانه در   82 گرایش کاربردی و در سـال       ارشد

. رشته ریاضـی کـاربردی پـذیرش دانـشجو داشـته اسـت            
اکنون مدیر این گروه آقای دکتر جعفـر ملکـی زنجـانی              هم
  .باشد می

  

  تعداد  مرتبه علمی
  5  استادیار

  8  مربی مأمور به تحصیل دکتری
  9  بورسیه دکتری

  هیأت علمی

  21  جمع
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 ٤٦

  85انشجویان در شهریور آمار تعداد د

  شبانه کاربردی  روزانه کاربردی  شبانه محض  روزانه محض
89  28  73  64  
  

 نفـر، شـبانه     10روزانـه محـض      :در مقطع کارشناسی ارشد   
  . نفر3 نفر و شبانه 12 نفر، روزانه 1محض 

  
 )نفر14با ظرفیت) (1(پایگاه رایانه  گروه سایت اختصاصی

ات
کان

ام
 

 و ها اسامی آزمایشگاه
 ها کارگاه

  )1(آزمایشگاه ریاضی 
 )2(آزمایشگاه ریاضی 

  
  :های تحصیلی موجود در گروه معرفی کامل شاخه

 با پـذیرش    1371     گروه ریاضی دانشگاه زنجان در سال       
 نفر در دوره کارشناسی گـرایش ریاضـی دبیـری           35حدود  

تأسیس گردید و این پذیرش ساالنه با همان تعداد تـا سـال             
التحصیل در     نفر فارغ  220ه یافت و تاکنون حدود       ادام 1377

 نفر  25 با پذیرش حدود     1372سال  . این گرایش داشته است   
در دوره شبانه کارشناسی ریاضی محض، این گـرایش نیـز           

 نفـر در    35 با پذیرش ساالنه حدود      1375تأسیس و از سال     
التحـصیل داشـته      نفر فـارغ   210دوره روزانه، تاکنون حدود     

 نفـر   35 بـا پـذیرش حـدود        1379ین در سال    همچن. است
دانشجو، دوره روزانه کارشناسی ریاضی کاربردی تأسیس و        
این پذیرش ساالنه با همان تعـداد ادامـه داشـته و تـاکنون              

دوره کارشناسـی   . التحصیل داشته اسـت      نفر فارغ  50حدود  
 نفـر   52 با پـذیرش     1382ناپیوسته آموزش ریاضی در سال      

های کارشناسی ارشد     دوره.  نموده است  دانشجو آغاز به کار   
 و  1379ریاضی محض و کاربردی بـه ترتیـب در سـالهای            

هـا بـا پـذیرش سـاالنه           تأسیس و در هر یک از دوره       1381
  . است التحصیل داشته  نفر فارغ24 نفر، تاکنون 6حدود 

  :سایر اطالعات
ساله آموزشی دانشگاه زنجان از سـال              براساس برنامه ده  

، تأسیس دوره کارشناسی رشته آمـار بـا    1389غایت   ل 1379
 و نیـز تأسـیس      1384-85 نفر دانشجو در سـال       25پذیرش  

-87 نفر دانشجو در سـال       2دوره دکتری ریاضی با پذیرش      
سازی مقدمات آنهـا در دسـت         بینی شده و آماده      پیش 1384

 و  2های رایانه     همچنین تأسیس آزمایشگاه  . تهیه و اجرا است   

ــه  تخصــصی ریاضــی ــه از جمل ــشتر کتابخان ــز بی  و تجهی
  .باشد بینی شده گروه ریاضی می های پیش برنامه

 و در   1381این گروه آموزشی در سال      : شناسی  گروه زیست 
اکنـون تعـداد     همومقطع کارشناسی شروع به فعالیت نموده    

 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی زیست شناسی مشغول         118
ر سرپرسـت گـروه     در حـال حاضـ    . باشـند   به تحصیل مـی   

  .باشد شناسی خانم وجیهه اسکندری می زیست
  شناسی آمار تعداد دانشجویان گروه زیست

  مقطع  دوره  گرایش  تعداد  سال ورود
  کارشناسی  روزانه  زیست عمومی  30  82-81
  کارشناسی  روزانه  زیست عمومی  30  83-82
  کارشناسی  روزانه  زیست عمومی  36  84-83
  کارشناسی  انهروز  زیست عمومی  30  85-84

مربوط به 
  "  "  "  32  85شهریور 

  
  

  ها آزمایشگاه
هـای    نفر کارشـناس آزمایـشگاه      یک: کارشناسان آزمایشگاه 

در حال  (های جانوری     گیاهی، یک نفر کارشناس آزمایشگاه    
  ، یک نفر تکنسین آزمایشگاه)جذب

ــشگاه- ــست   آزمای ــروه زی ــای گ ــی ه ــشگاه :شناس آزمای
 آزمایـشگاه   - و ژنتیـک   شناسی سـلولی و مولکـولی       زیست

  .2و1جانورشناسی 
  :آزمایشگاه جدیدالتأسیس

شناسی بدون مکان آزمایشگاه؛ ظرفیت       آزمایشگاه جنین  -1
   نفر20
  نفر20آزمایشگاه ژنتیک بدون مکان آزمایشگاه؛ ظرفیت -2
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری بدون مکان آزمایـشگاه؛        -3

  نفر20ظرفیت 
کـان آزمایـشگاه؛    آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی بدون م     -4

  نفر20ظرفیت 
آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی بدون مکان آزمایـشگاه؛        -5

  نفر20ظرفیت 
  :های گروه شیمی اطالعات مربوط به آزمایشگاه

  ).آلی وتخصصی سرویسی دروس ارائه(آلی شیمی آزمایشگاه) 1
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 ٤٧

ارائه آزمایـشگاه شـیمی      (2و1آزمایشگاه شیمی تجزیه      ) 2
  ).شناسی گروه خاک سرویسی برای 2و1تجزیه 

  .آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی) 3
عـالوه بـر ارائـه دروس شـیمی           معـدنی   شیمی  آزمایشگاه) 4

  . سرویسی1 و عمومی 2آزمایشگاه شیمی عمومی2و1معدنی
آزمایشگاه شیمی  (ارائه دروس   : آزمایشگاه شیمی فیزیک  ) 5

  ). سرویسی1آزمایشگاه شیمی عمومی (و ) 2و1فیزیک 
جهـت  (ه تحقیقـاتی شـیمی تجزیـه و معـدنی           آزمایشگا) 6

  ).شیمی ارشد، دکتری وتمرین پژوهش کارشناسی دانشجویان
جهت دانشجویان ارشد   (آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی     ) 7

  ).و دکتری
جهـت دانـشجویان    (آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیـک      ) 8

  ).ارشد و دکتری شیمی فیزیک و آلی
  :ی گروه فیزیکها اطالعات مربوط به آزمایشگاه

ــه(1آزمایــشگاه فیزیــک پایــه ) 1  گــروه سرویــسی 25ارائ
 گروه آزمایشگاهی اختصاصی دانـشجویان      2آزمایشگاهی و   

  ).فیزیک در هر ترم
ــه(2آزمایــشگاه فیزیــک پایــه ) 2  گــروه سرویــسی 20ارائ

 ). آزمایشگاهی در هر ترم
  . 3آزمایشگاه فیزیک پایه ) 3
  .آزمایشگاه فیزیک جدید) 4
  .ایشگاه فیزیک اپتیک و لیزرآزم )5
ارائـه آزمایـشگاه    (آزمایشگاه پیشرفته اتمی و مولکـولی       ) 6

هـای   برای دانشجویان کارشناسی ارشد و محل انجام پـروژه  
  ).کارشناسی ارشد در زمینه اپتیک و لیزر

ای  ارائــه فیزیــک هــسته(ای  آزمایــشگاه فیزیــک هــسته) 7
  ).های دانشجوئی کارشناسی و محل انجام پروژه

  .آزمایشگاه فیزیک حالت جامد) 8
  

  شناسی های گروه زمین اطالعات مربوط به آزمایشگاه
شناسی  کانی  ( XRDآزمایشگاه میکروسکوپی آزمایشگاه 

 .کانی شناسی و سنگ شناسی) پترولوژی
 .آزمایشگاه رسوب شناسی و فسیل شناسی

  .آزمایشگاه فتوژئولوژی و تکتونیک
  ).پتروگرافی(تحقیقاتی آزمایشگاه میکروسکوپی 

 .کارگاه تهیه مقاطع نازک سنگی با تجهیزات مربوطه

  .کارگاه تهیه مقاطع صیقلی با کلیه تجهیزات
  سایت دانشکده علوم

  :امکانات موجود
 اتاق واقـع    4 مترمربع و دارای     965/103  فضایی حدود     -1

  . دانشکده علوم1در طبقه همکف ساختمان شماره 
  .افزارهای کاربردی اه کامپیوتر دارای نرم دستگ21 تعداد -2 
 Check ایستگاه کاری برای کار با اینترنت و 5  تعداد -3 

Mail.  
 امکانات مناسب جهت ارتبـاط بـا اینترنـت و کـاوش             -4 

  ... .اطالعات و
  .on-lineرسانی  های اطالع امکان استفاده از پایگاه-5 

  .off-lineنی رسا های اطالع  امکان استفاده از پایگاه-6  
  :چگونگی استفاده از امکانات

حضوری و اعـضای       کلیه دانشجویان روزانه، شبانه، نیمه     
صـورت    توانند از این امکانات بـه       هیأت علمی دانشکده می   

  :زیر استفاده نمایند
 سایت کامپیوتر دانـشکده علـوم روزهـای شـنبه تـا             -1
  شب مخصوص7:30 صبح الی 8شنبه هر هفته از ساعت    پنج

 7:30دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشـد از سـاعت          
 شب مخصوص دانشجویان    12 و در شرایطی تا      10شب الی   
  .باشد ارشد دانشکده می کارشناسی

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

د و کامپیوترمنحصراً به اساتی هفته یک  در تمام روزهای-3
  .)بااولویت اساتید.(دارد ارشداختصاص کارشناسی دانشجویان

  
  دانشکده علومکتابخانه 

  . مترمربع150 کتابخانه به گنجایش -
  .و دارای شبکه  امکانات کامپیوتری جهت ورود به اینترنت-
  . جلد فارسی4250 جلد التین، 1250 تعداد -
  . نفر دانشجو40 گنجایش سالن -
  .ر نف2 تعداد پرسنل -
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 ٤٨

  موزه تاریخ طبیعی
  

   مدیر موزه تاریخ طبیعی-دکتر یوسف قدیمی
  

     شناخت و بررسی ذخائر طبیعی و فرهنگی هر کشور، 
این کار . نیازمند مطالعات و تحقیقات علمی بسیار است

ها و آماده سازی علمی و  بدون توجه به جمع آوری نمونه
ز این جهت مطالعه همه جانبه آنها، امکان پذیر نیست و ا

های تاریخ طبیعی با هدف جمع آوری، آماده سازی و  موزه
  .شناسایی و نگهداری این ذخائر تاسیس می شوند

با در نظر گرفتن اهداف فوق، موزه تاریخ طبیعی دانشگاه 
زنجان در منتهی الیه دانشگاه در محل ساختمان فنی قدیم 

مین این موزه از چهار بخش مردم شناسی، ز. دایر شده است
شناسی، گیاه شناسی و جانور شناسی تشکیل شده و در 
حال حاضر قسمتهای مردم شناسی، زمین شناسی، گیاه 

  .شناسی فعال می باشد
های مختلف سنگها، کانیها و  نمونه: در بخش زمین شناسی

های متعدد مربوط به  فسیلها نگهداری شده و سنگواره
هداری می دورانهای مختلف زمین شناسی طبقه بندی و نگ

  .گردد
هایی از گیاهان داروئی و نیز  نمونه: در بخش گیاه شناسی

گیاهان خشک شده، جهت آشنایی بازدید کنندگان با 
  .های مختلف گیاهی موجود است گونه

از آنجائی که شناخت ابـزار سـنتی،        : در بخش مردم شناسی   
پایه مطالعات فرهنگی جامعه اسـت لـذا بـا جمـع آوری و              

بزار تا اندازه ای می توان بازدیدکننـدگان را         نگهداری این ا  
  .با فرهنگ و آداب و رسوم اقوام مختلف آشنا کرد
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 ٤٩

  دانشکده کشاورزی
  

     دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سـال تحـصیلی         
ــشاورزی   55-1354 ــدیریت ک ــصیلی م ــته تح               در دو رش

 نفر دانشجو   63 با   کارشناسیر سطح   و مدیریت دامپروری د   
               نفر عضو هیأت علمـی تمـام وقـت فعالیـت آموزشـی           6و  

                      هــای تــرویج و متعاقــب آن رشــته. خــود را شــروع کــرد
آموزش کـشاورزی، باغبـانی، گیاهپزشـکی، خاکـشناسی و          

ــر  ــسل دایـ ــرورش زنبورعـ ــصیلی  وپـ ــال تحـ                            در سـ
                نیــز رشــته علــوم دامــی در مقطــع کارشناســی 77-1376

ــد ــود    ارش ــی خ ــت آموزش ــشجو فعالی ــذیرش دان ــا پ                 ب
  .را شروع کرد

 گروه آموزشی و    7     هم اکنون دانشکده کشاورزی دارای      
ــی و   13 ــاردانی، کارشناس ــاطع ک ــصیلی در مق ــته تح  رش

 تعـداد   83-84در سال تحصیلی    . دکارشناسی ارشد می باش   
 نفر دانشجو در این دانشکده مشغول به تحصیل بـوده           1141

.  نفر می باشند   65و تعداد اعضای هیأت علمی این دانشکده        
: امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی عبارتند از       

آزمایشگاه و کارگاه آموزشی، سایت کامپیوتری مجهز به نرم     
های تحـصیلی و متـصل بـه شـبکه             رشته افزارهای مرتبط با  

  .کتابخانه و اینترنت
  

  مدیریت
  
  

  رییس دانشکده
  دکتر جالل صبا

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

   + 98241 – 5152348: تلفن
  +98241 – 5283202: فاکس

  
  

  معاون آموزشی
  دکتر محمدحسین شهیر

   دکترای دامپروری:رشته و مدرک تحصیلی
  5152645: تلفن

  
  

  معاون پژوهشی
  دکتر بهرام ملکی زنجانی

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

  5152465: تلفن
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 ٥٠

  جدول اعضای هیأت علمی
  تعداد  مرتبه
  23  استادیار و دانشیار

  13  مربی
  9  مأمور به تحصیل در مقطع دکتری

  20   دکترای بورسیهدانشجوی
  65  جمع

 

  های آموزشی  گروه
  

این گـروه آموزشـی در      : گروه زراعت و اصالح نباتات         
 و تحت عنوان مـدیریت کـشاورزی شـروع بـه            1354سال  

هم اکنون این گروه آموزشی در سـه گـرایش          . فعالیت نمود 
 دو مقطع کارشناسی و      در زراعت، اصالح و بیوتکنولوژی و    

در حال حاضر   . مشغول به فعالیت می باشد    کارشناسی ارشد   
مدیر گروه زراعت و اصالح نباتات آقای دکتر بزرگزاده می          

  . باشد
  زراعت و اصالح نباتاتتعداد دانشجویان گروه آمار 

  تعداد دانشجو  دوره  مقطع  نام رشته
  32  روزانه  کارشناسی  زراعت و اصالح نباتات

  کارشناسی  زراعت  56  روزانه
  67  شبانه
  کارشناسی  اصالح نباتات  60  روزانه
  73  شبانه
کارشناسی   اصالح نباتات  9  روزانه

  3  شبانه  ارشد
کارشناسی   بیوتکنولوژی کشاورزی  10  روزانه

  4  شبانه  ارشد
  314                              جمع کل

 1354ایـن گـروه آموزشـی در سـال      :گروه علوم دامی      
 و هم اکنـون در سـه گـرایش علـوم            شروع به فعالیت نمود   

دامی، ژنتیک و اصالح نژاد و تغذیه در دو مقطع کارشناسی           
در حـال   . باشـد  و کارشناسی ارشد مشغول به فعالیـت مـی        

حاضر مدیر گروه علوم دامی آقای دکتر مرادپاشا اسکندری         
  .نسب می باشد

  گروه علوم دامیتعداد دانشجویان آمار 
  دانشجوتعداد   دوره  مقطع  نام رشته

  کارشناسی  علوم دامی  121  روزانه
  103  شبانه

ژنتیک (علوم دامی   14  روزانه
  7  شبانه  کارشناسی ارشد  )و اصالح نژاد

  کارشناسی ارشد  )تغذیه(علوم دامی   10  روزانه
  4  شبانه
  1  شبانه  کارشناسی ارشد  مدیریت دامپروری  6  روزانه

  266                         جمع کل
       

در ایـن گـرو آموزشـی         :گروه ترویج و آموزش کشاورزی    
 108 و هم اکنـون تعـداد         شروع به فعالیت نمود    1371سال  

نفر دانشجو در مقطع کارشناسی و در دوره روزانـه در ایـن             
در حـال حاضـر مـدیر       . رشته مشغول به تحصیل می باشند     

گروه ترویج و آموزش کـشاورزی آقـای مهنـدس ابـراهیم            
  . می باشندشمسایی

 شـروع   1371این گروه آموزشی در سال      : گروه باغبانی      
 نفر دانشجو در مقطع    222به فعالیت نمود و هم اکنون تعداد        

 101 نفـر در دوره روزانـه و         121کارشناسی دارد که تعداد     
نفر در دوره شبانه در این رشته مـشغول بـه تحـصیل مـی               

آقای دکتـر ولـی     در حال حاضر مدیر گروه باغبانی،       . باشند
  . ربیعی می باشد

 1376در سـال    این گـروه آموزشـی      : گروه گیاهپزشکی      
 نفـر دانـشجو     139 و هم اکنون تعداد      شروع به فعالیت نمود   

 29 نفر در دوره روزانه و     110در مقطع کارشناسی که تعداد      
نفر در دوره شبانه در این رشته مـشغول بـه تحـصیل مـی               

 گروه گیاهپزشکی، آقـای دکتـر       در حال حاضر مدیر   . باشند
  .باشد مرتضی موحدی فاضل می

 1378این گـروه آموزشـی در سـال         : گروه خاکشناسی      
در حال حاضـر مـدیر گـروه        . شروع به فعالیت نموده است    

  .خاکشناسی، آقای دکتر احمد گلچین می باشد
  

  :تعداد دانشجویان گروه بشرح زیر می باشد 
  انشجوتعداد د  دوره  مقطع  نام رشته

  کارشناسی  خاکشناسی  116  روزانه
  112  شبانه

شیمی و حاصلخیزی 
  خاک

کارشناسی 
  13    ارشد

رده بندی و ارزیابی 
  خاک

کارشناسی 
  1    ارشد

  142                                 جمع کل
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 ٥١

  : گروه زنبورداری
 شـروع بـه فعالیـت       1381این گروه آموزشی در سـال            

 نفـر دانـشجو در مقطـع        67 تعـداد    هم اکنـون  . نموده است 
 نفـر در    8 نفر در دوره روزانـه و تعـداد          59کاردانی، تعداد   

  .دوره شبانه این رشته مشغول به تحصیل می باشند
 1384این گروه آموزشـی در سـال        :      گروه مهندسی آب  

 نفر دانشجو در    27 و هم اکنون تعداد      نمودشروع به فعالیت    
وزانه این رشـته مـشغول بـه        مقطع کارشناسی و در دوره ر     

  .تحصیل می باشند
  های موجود ها و آزمایشگاه کارگاه

  گروه زراعت و اصالح نباتات
  آزمایشگاه زراعت و فیزیولوژی  1
  آزمایشگاه گیاهشناسی  2
  آزمایشگاه ژنتیک و اصالح نباتات  3
  آزمایشگاه آبیاری  4
  کارگاه ماشین آالت  5

  گروه علوم دامی
  ذیهآزمایشگاه تغ  1
  آزمایشگاه میکروبیولوژی  2
  های دامی آزمایشگاه فرآورده  3
  آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دام  4

  گروه ترویج و آموزش کشاورزی
  اتاق تکنولوژی آموزشی  1

  گروه باغبانی
  1آزمایشگاه شماره   1
  2آزمایشگاه شماره   2
  گلخانه  3

  گروه خاکشناسی
  1آزمایشگاه شماره   1
  2اه شماره آزمایشگ  2

  گروه زنبورعسل
  آزمایشگاه زنبورداری  1
  کارگاه زنبورداری  2

  گروه گیاهپزشکی
  آزمایشگاه حشره شناسی و دفع آفات  1
  آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی  2
  گلخانه  3

  

  مرکز اطالع رسانی 
  کتابخانه دانشکده کشاورزی
انه ای  ها نش        ایجاد مراکز اطالع رسانی و توسعه کتابخانه      

مراکـز  . شـود  از رشد فکری و فرهنگی جامعه محسوب مـی        
اطالع رسانی برای پاسخگویی به نیازهایی همچون نیازهـای         

  .اند مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی بنا شده
     با توجه به توسـعه و جهـانی شـدن سـریع اینترنـت و               
فناوریهای وابسته، عرصه تأمّل و درنگ را برای افراد هرچه          

گیریهای سریع با استفاده از ابزارهـای         نموده و تصمیم   تنگتر
ارتباطی و اطالعاتی جدیـد را ضـرورت بیـشتری بخـشیده            

کتابخانه دانشکده کشاورزی نیز در پی ایجـاد مرکـز          . است
فعالیت خـود را آغـاز کـرده        اطالع رسانی در این کتابخانه    

  :وظایف این مرکز عبارتند از. است
  .اینترنتامکانات مناسب ارتباط با  -1
             هـای اطـالع رسـانی گسـسته        امکان استفاده از پایگـاه     -2

(Off - Line). 
ــاه  -3 ــتفاده از پایگ ــان اس ــته  امک ــاتی پیوس ــای اطالع                ه

(On – Line). 
هـای    آموزش زبان انگلیـسی بـا اسـتفاده از سـی دی            -4

  :آموزشی زیر 
  Head wayمجموعه  -
 Follow meمجموعه  -
 Learn to speak Englishمجموعه  -
  فیلمهای آموزشی زبان انگلیسی -

  

   :Off – Lineبانکهای اطالعاتی 
  Agricula 1  کشاورزی 1970-2000
 Agris 2  کشاورزی 1975-200

 CAB 3  کشاورزی 1972-2000

2000 
ها و  فهرست پایان نامه
 4  گنجینه  مقاالت علمی

 Britanica 5  دایره المعارف عمومی 2002

  
  :از امکانات نحوه استفاده 

کلیه دانشجویان محترم می توانند از امکانات این بخش       -1
  .استفاده کنند

 .کاوش اطالعات به صورت حضوری امکان پذیر است -2
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بـا  کاوش اطالعات حضوری با تعیـین وقـت قبلـی و             -3
 .هماهنگی مسئول کتابخانه امکانپذیر است

ساعت کار بخش اطـالع رسـانی کتابخانـه دانـشکده            -4
 30/15 صبح لغایـت     8 شنبه تا چهارشنبه     کشاورزی از روز  

 .بعد از ظهر می باشد

  کتابخانه دانشکده کشاورزی
     کتابخانه دانشکده کشاورزی دانـشگاه زنجـان در سـال          

 به بهره برداری رسید و هم اکنون این کتابخانه دارای           1379
 جلد کتـاب فارسـی مـی        10072 جلد کتاب التین و      1480
مجالت، اشتراک مجالت فارسی    در قسمت نشریات و     . باشد

کتابخانـه  .  مجلـه مـی باشـد      2 مجله و مجـالت التـین        25
دانشکده کشاورزی از روز شنبه تا چهارشـنبه هـر هفتـه از             

 بعـدازظهر پاسـخگوی نیـاز       30/15 صبح لغایـت     8ساعت  
دانشجویان محترم می باشد که این دانشجویان با عـضویت          

ارت عـضویت بـه   در کتابخانه دانشکده کشاورزی و ارائه ک 
 کتـاب   2مسئول  میز امانت کتابخانه مـی تواننـد حـداکثر            

  . هفته به امانت بگیرند2مدت  هب
     شایان ذکر است که کتابخانـه دانـشکده دارای سـایت           
کامپیوتری و قسمت اطالع رسانی مـی باشـد کـه در سـال              

بخـش اطـالع رسـانی      .  به بهره برداری رسیده اسـت      1383
های آموزش زبـان      دی  رنت، نوارها و سی   کتابخانه شامل اینت  

 و Agriousهــای اطالعــاتی  دی انگلیــسی و همچنــین ســی
Agricula           می باشد که دانشجویان دانشکده می تواننـد هـر 

 صـبح   8روز به جز روزهای پنجـشنبه و جمعـه از سـاعت             
 با هماهنگی مسئول مربوطـه از ایـن قـسمت           30/15لغایت  

  .استفاده نمایند
ه آنکه کتابخانه و بخش اطالع رسانی کتابخانـه              با امید ب  

با توسعه کمی و کیفی هرچه بیشتر بتواند در رفـع نیازهـای             
  .اطالعاتی دانشجویان عزیز گامی مؤثر بردارد

  تعداد عنوان مجله  تعداد کتاب
   عنوان25: فارسی  11000: فارسی

  

  سایت کامپیوتری دانشکده کشاورزی
ی برای اسـتفاده دانـشجویان           سایت کامپیوتری کارشناس  
 ساعته  12طور     کامپیوتر به  10مقطع کارشناسی کشاورزی با     

این مرکز تمام سعی و تالش خود را جهـت          . دایر می باشد  
اطالع رسانی و انجام فعالیتهای علمی دانشجویان کارشناسی     

 On Lineبا وصل کردن کامپیوترها به اینترنت که همیـشه  
ر نوری  به کامپیوترهـای سـایت        بوده و از طریق خطوط فیب     

این مرکز با دارا بودن یک سـی دی رایتـر           . وصل می باشد  
internal)       یک سـی    )ثابت و متصل به یکی از کامپیوترها ،
، یک پرینتر لیزری    )با قابلیت جابجایی   (externalدی رایتر   

سیاه و سفید و یک اسکنر خدمات رایگان رایت سـی دی و             
، پرینت و اسـکن تـصاویر را در         پشتیبان گیری از اطالعات   

قابـل ذکـر    . اختیار دانشجویان کارشناسی ارشد می گـذارد      
 آمـوزش بـرای آمـوزش زبـان از طریـق            های  CDاست که   
headset و همچنــین CD بانــک اطالعــاتی معــروف هــای 

Beast ،Agricola ،Agrisو  CAB ــرای  در search بـــ
از های معتبر جهـانی کـشاورزی در حافظـه تعـدادی              مقاله

  .کامپیوترها ذخیره شده است
  

   پژوهشی-مزرعه آموزشی
 هکتـار   70 سیستمهای آبیاری تحـت فـشار بـه مـساحت            -

  :شامل
   هکتار12) باغ(قطره ای  
   هکتار30بارانی 
   هکتار12سنترپیوت 
  هکتار4ویل مو  
 دستگاه2 گان 
  هکتار10مزرعه تحقیقاتی  

 در مساحتی بـالغ بـر     (  کشت محصوالت مختلف زراعی       -
  ) هکتار100

  مزرعه تحقیقاتی محصور شده با امکانات آبیـاری تحـت            -
   هکتار10فشار به مساحت 

   رأس200:   گاوداری-
   رأس گوسفند افشاری700:   گوسفندداری-
  سالن مرغداری گوشـتی بـا امکانـات انجـام طرحهـای              -

  پژوهشی
    سالن مرغ تخمگذار-
   کلنی زنبورعسل100  -
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  ظم رهبری در دانشگاهدفتر نهاد مقام مع
  
  

   سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری-اعالء قدیمی
   در دانشگاه زنجان

  

شود جز ظرف دانش که هرچه در  هر ظرفی با ریختن چیزی در آن پر می« 
  .»شود آن جای دهی، وسعتش بیشتر می

  205البالغه حکمت  نهج
  

نـدوزان و    را به همـه علـم ا       85-86    آغاز سال تحصیلی    
ناشران علم تبریک گفته و توفیقات الهی را مسئلت نموده و           
مقدم همه دانشجویان خصوصاً عزیزانـی را کـه امـسال بـه             

  ..داریم اند  گرامی می جمع دانشگاهیان زنجان پیوسته
  :مقدمه

    نهاد نمایندگی مقـام معظـم رهبـری بـه دستورایـشان و             
هـا و     لیه دانشگاه مصوبه  شورای عالی انقالب فرهنگی در ک       

مراکز آموزش عالی با اهداف متعالی  برای ایجـاد دانـشگاه            
 ملـی و    ،مؤمن و متعبد و ارتقای ارزشـهای فرهنـگ دینـی          

ــشکیل     ــشگاهیان ت ــاتید و دان ــشجویان و اس ــی دان انقالب
ها   دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه       .گردید

هـای    ار مجموعـه  به عنوان یک مرکز فرهنگی و دینی در کن        
دیگر دانشگاهی حمایت و هـدایت نیـروی عظـیم جوانـان            

داند  فرهیخته ی دانش طلب و معرفت جو را وظیفه خود می          
ایـن  . وامیدوار است که بتواند امین دانشگاهیان محترم باشد       

مجموعه دینی آماده پاسخگویی به سؤاالت دینی،فرهنگـی،        
الت هـای الزم جهـت حـل مـشک          انجام مـشاوره   سیاسی و 

دانشگاهیان محترم  . فرهنگی همه دانشگاهیان محترم می باشد     
خود را به صورتهای    ...می توانند پرسشهای دینی، اخالقی و     

الزم به ذکـر    . مطرح نمایند )کتبی،تلفنی وحضوری (مختلف  
است که این دفتر در رابطه با مسائل شرعی با دفاتر مراجـع             

عی را پوشـش    معظم تقلید در ارتباط بوده و هرگونه امر شر        
  . و اهداف این دفتر بشرح ذیل می باشد. می دهد

  :اهداف این دفتر عبارتند از
توسعه و تعمیق آگاهی و عالیق اسالمی دانـشجویان و           )1

  .دانشگاهیان

 .ها ایجاد و گسترش فضای معنوی در دانشگاه )2
 .انقالبی در سطح دانشگاهو اسالمی نمودن ارزشهای جاری )3
افکار انحرافـی و تقویـت روح       مقابله با ترویج عقاید و       )4

 .خودباوری در دانشگاهیان
همکاری با کلیه مراکز علمی و فرهنگی و ایجاد ارتباط            )5

 .حوزه و دانشگاه
 .حمایت از تشکلها و حرکتهای اسالمی دانشجویی )6
 .پیگیری و رفع مشکالت مرتبط )7

   نهاد نمایندگی براساس منویات و اوامر مقام معظم رهبری         
آگاهی فکری، معنوی و سیاسی دانـشجویان       در صدد ارتقاء    

و گسترش نقش و مشارکت آنان در این امور می باشد لـذا             
به همت خود آن عزیزان چندین کانون دانـشجویی تـشکیل           

  .باشند شده و در حال فعالیت می
  

  کانون قرآن و عترت ثقلین
باشد که به طور مـشخص در         ای دانشجویی می         مجموعه

ژوهشی و اجرایی به انجـام فعالیتهـای        سه حوزه آموزشی، پ   
از . پـردازد   مـی ... فرهنگی در زمینـه قـرآن و اهـل بیـت و           

تــوان بــه برگــزاری مــسابقات  فعالیتهــای ایــن کــانون مــی
 -کتابخوانی، کالسهای تفسیر، برگزاری اردوهـای فرهنگـی       
  .زیارتی و جلسات سخنرانی با موضوعات دینی اشاره کرد

  
  د باهنرفرهنگی احتماعی شهیکانون 

 اجتماعی در محیط    -     این کانون برای فعالیتهای فرهنگی    
تواند برخی خالءهای موجـود       دانشگاه تشکیل گردیده و می    

در محیط دانشگاه را درخصوص انجـام فعالیتهـای سـالم و            
  . اجتماعی پر نماید-سازنده فرهنگی

 ،     برخی از فعالیتهـای ایـن کـانون در سـالهای گذشـته            
 -ات سخنرانی در مناسبتهای مختلف انقالبـی      برگزاری جلس 

ملی، انتشار نشریه راه صبح، پخـش فـیلم همـراه بـا نقـد،               
 فرهنگی بویژه برگزاری کارگـاه      -برگزاری اردوهای زیارتی  

. آموزشی و انتشار بروشور از زندگی ایثارگران بـوده اسـت          
دی، کاست و فیلم      در ضمن نوارخانه این کانون با انواع سی       

ــشجویان و دیگــر  آمــاده ارا ــه دان ــه خــدمات فرهنگــی ب ئ
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 -نوارخانـه در دانـشکده فنـی      . (باشـد   دانشگاهیان عزیز می  
  ). است شدهروبروی ورودی شرقی واقع همکف طبقه مهندسی

  ادبی، هنری عالمه اقبال الهوریکانون 
     این کانون متشکل از بخـشهای هنـری و ادبـی بـوده و              

دباوری با تأکید بـر  سیاستهای فرهنگی آن تقویت روحیه خو 
از فعالیتهـای ایـن     . باشد   انقالبی می  -حفظ ارزشهای مذهبی  

 می توان به برگزاری چندین شـب         کانون در سالهای گذشته   
 دینــی، برگــزاری مــسابقات -شــعر بــا مــضامین فرهنگــی

نویسی، انتشار نشریه ادبی و هنری اقبـال،          کتابخوانی و مقاله  
  .ه کرداشار... برگزاری اردوهای فرهنگی و

  نماز و مناسبتهاکانون 
ترین کانون       این کانون به لحاظ گستردگی فعالیت، بزرگ

های ملی و مذهبی و مناسبتهای  باشد که در زمینه نهاد می
ها،  انقالبی از جمله همکاری با ائمه جماعات در خوابگاه

جشنها و مراسمهای مختلف ) ع(شهادت ائمه واعیاد برگزاری
 برگزاری مسابقات دینی اردوهای فرهنگی و ملی و انقالبی،
  .نماید  می سخنرانی و پرسش و پاسخ  فعالیت مذهبی،جلسات

  انتظارکانون 
مند به فعالیتهای     ای است برای دانشجویان عالقه           مجموعه

که این کانون تازه تأسـیس      ) مهدویت(دینی و مذهبی ویژه     
عـود  محلی است برای بـروز و ظهـور اشـتیاق منتظـران مو            

ای   کـه دل در گـرو جامعـه       ) الـشریف   تعالی فرجـه  ... ا  عج(
عدالت محور با معیارهای الهـی و توحیـدی دارنـد تـا بـا               
استفاده از صفای درونی و تـوان علمـی و فرهنگـی بـرای              

خواهی و خدامحوری و ایجاد فضای معنـوی بـرای            عدالت
مندان در   هواز عالق . ای عادالنه کوشش نمایند     تشکیل جامعه 

  .ها دعوت به همکاری می نماید م زمینهتما
     باتوجه به اینکه دو رکن دیگر دانشگاه هیـأت علمـی و            
کارکنان می باشد دفاتر نهاد برای ایجاد فضایی مناسـب در           
جهت ارج نهادن به مقام اساتید محترم و ارتبـاط و اسـتفاده            

های آنان دفتر هم اندیشی اسـاتید را          متقابل از ایده و اندیشه    
ـ         با ی دانـشگاه    مسئولیت یکی از اعضای محترم هیـأت علم

 از نقطـه نظـرات اسـاتید محتـرم بـه            فعال نموده تا  بتواند    
کالت عملی  صورت سیستمی و منسجم در حل برخی از مش        

 و نیـز در راسـتای تولیـد،         مند شـده    دانشگاهیان محترم بهره  
توسعه و تقویت علم و فن آوری گامهای مثبتی برداشـته تـا       

می سهمی هر چنـد      سازی علم و احیای تمدن اسال      در بومی 
لذا این دفتر از پژوهـشهای علمـی بـه          . کوچک داشته باشد  

  .ویژه در حوزه علوم انسانی استقبال و حمایت می نماید
     معاونت فرهنگی  و واحد خواهران نهاد عالوه بر انجـام           
موارد فوق فعالیتهای دینی و فرهنگی مانند برگزاری ازدواج         

شجویی، عمره دانـشجویی، مـسابقات کـشوری از قبیـل           دان
حکمت مطهر، طریق جاوید، طـرح آموزشـی کـوثر بـرای            
فعالین کانونها، نشستهای سیاسی و فرهنگی و نیز هـر سـال            

 روزه به مشهد مقدس همـراه بـا مـسابقات و            6یک اردوی   
. نمایـد   برگـزار مـی   » وصال والیـت  «اهداء جوایز با عنوان     

 نمایندگی در مجموعه مسجد     ابخانه نهاد کتکند    یادآوری می 
دانشگاه نیز با داشتن کتابهایی با موضوعات دینی، فرهنگی،         

  .پذیرد ازتمامی دانشگاهیان گرامی عضو می واجتماعی سیاسی
  

  :ارتباط با نهاد نمایندگی
     نهاد نمایندگی متعلق به همه دانشگاهیان اسـت و همـه           

 عزیـز و کارکنـان      اعضای محترم هیأت علمی، دانـشجویان     
توانند جهت انجـام فعالیتهـای فرهنگـی، علمـی،            گرامی می 

 ذیل بـا نهـاد ارتبـاط        های  سیاسی و طرح مشکالت به شیوه     
  :داشته باشند

  .ای با مسئول نهاد ارتباط حضوری و مکاتبه )1
ای بـا معـاون نهـاد و          ارتباط حضوری،تلفنی و مکاتبـه     )2

 .مسئول واحد خواهران
 .ان کانونهای وابسته به نهادارتباط حضوری با دبیر )3
و )2455داخلـی  (5152455هـای     ارتباط تلفنی با شماره    )4

 .باشد  مقدور می5283070
     در خاتمه الزم به یادآوری است که نهـاد از فعالیتهـای            
تشکلها و کانونهای فرهنگی دانشجویی در عرصـه دانـشگاه          
سپاسگزاری نموده و توفیق روزافزون الهـی را بـرای کلیـه            

االن سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آرزومند و همـواره از           فع
کلیه فعالیتهایی که درجهت رشد فکری، سیاسی، اعتقادی و         

پذیرد درحد امکـان   دینی دانشجویان و دانشگاهیان انجام می   
  .نماید صمیمانه حمایت می
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 ٥٥

    دانشجویان امور  کل اداره
  ایثارگر وشاهد 

  
  د و ایثارگر مدیر کل امور شاه-منصور معصومی

  

 علــی ،     ضـمن عـرض خیرمقـدم بــه کلیـه دانـشجویان     
دانـیم نکـات      الخصوص دانشجویان شاهدوایثارگر، الزم می    

  :ذیل را به اطالع دانشجویان جدیدالورود برسانیم
  :های مهم توصیه

شود از همان ابتدا عزم خود را برای کـسب            توصیه می  -1
  .علم و معرفت و فضائل اخالقی جزم نمائید

نایت داشته باشیدکه محیط دانشگاه با دوره متوسـطه         ع -2
تفاوت اساسی داشته و کوچکترین غفلت و یا جذب شـدن           

توانـد شـما را از پیمـودن ایـن راه             ای مـی    به مسائل حاشیه  
 .پرافتخار باز دارد

الخصوص در    های توجیهی دانشگاه، علی     در کلیه برنامه   -3
ــشجویان     ــژه دان ــشگاهی وی ــیش دان ــک روزه پ اردوی ی

 .جدیدالورود شاهد و ایثارگر شرکت نمائید
اداره کل شاهدوایثارگر برای تحت پوشـش قـرار دادن           -4

جانباز و رزمنده و فرزنـدان آنـان و         ،دانشجویان شاهد،آزاده 
لـذا درخواسـت    . خانواده شهداء آماده تشکیل پرونده است     

 معرفـی   -1: شود با به همراه داشتن مدارک مـورد نیـاز             می
 کپی شناسـنامه    -2ید وامورایثارگران مربوطه    نامه از بنیادشه  

علی ( مدارک پیش دانشگاهی     -4  3×4 دو قطعه عکس     -3
ــاهد   ــشجویان ش ــرای دان ــصوص ب ــه آدرس -5) الخ  ارائ

 بــه ایــن اداره کــل واقــع در )e-mailایمیــل (الکترونیکــی 
 .سازمان مرکزی دانشگاه مراجعه فرمائید

ثارگردانــشگاه زنجـان بــا داشــتن  دانـشجویان شاهدوای  -5
 : تشکلهایی چون 

 ،آمـوزش ،  پـژوهش : هـای   انجمن علمی شامل کمیتـه    ) الف
  . تدارکات و روابط عمومی ،نشریه

ــامل  ) ب ــی ش ــی و ورزش ــشکلهای فرهنگ ــرآن: ت ، دارالق
دو و  ، فوتـسال،     کوهنـوردی بـرادران    ،کوهنوردی خواهران 

توانـسته انـد در    والیبال بـرادران   ووالیبال خواهران ،  میدانی
جهت ارتقاء سطح علمی با بهره گیری از امکانات آموزشی،          
کمک آموزشی، مشاوره علمی و فرهنگی و فوق برنامـه بـا            
استفاده از اعتبـارات در نظـر گرفتـه شـده، گـامی مهـم را                

تواننـد در ایـن       لذا دانـشجویان جدیـدالورود مـی      . بردارند
  .تشکلها ثبت نام و فعالیت نمایند

  
یان شاهدوایثارگر شـبانه و نیمـه حـضوری  توجـه            دانشجو

داشته باشند که تنها بخـشی از  هزینـه  تحـصیلی خـود را                 
براساس  بخشنامه  مربوط  به امور مالی دانشگاه  پرداخـت              

جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت جدول       . خواهند نمود 
 .پرداخت به نماینده این اداره کل مراجعه  فرمایند

السهای تقویـت بنیـه علمـی در دروس         برای تشکیل ک   -6
توانند به ایـن اداره کـل مراجعـه             دانشجویان می  ،مورد نظر 

 . نمایند
و % 50دانشجویان محترم شاهدو فرزندان جانباز بـاالی         -7

فرزندان آزادگان در زمان انتخـاب واحـد حتمـاً بـه اسـتاد              
مشاور خود که از سوی نماینـده شـاهد وایثـارگر معرفـی              

 .نمایندشود مراجعه  می
ایثارگر باید معرفـی نامـه ای را در          و دانشجویان شاهد  -8

ــه مــسئولین   خــصوص اســکان از اداره کــل دریافــت و ب
هـای خـواهران و بـرادران تـسلیم کننـد تـا طبـق                  خوابگاه

ایثـارگر در    و نامه خوابگاهی ویـژه دانـشجویان شـاهد        آئین
 .زمانهای تعیین شده در خوابگاه داخل اسکان یابند

 .و سربلندی شما دانشجویان منتهای آرزوی ماستموفقیت 
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 ٥٦

  اداره حراست
  

   مدیر حراست-منیر عباسی
  

 شادابی و نوگرایی و ،جوانان دانشجو مظهر معرفت جویی
های  نامطلوب و گرایش به دین و  حساسیت در برابر پدیده

  .معنویت هستند
   مقام معظعم رهبری

  
ان اسالم و روح      با سالم و درود به ارواح قدسی شهید

و آرزوی طول عمر توام با صحت ) ره(بلند و ملکوتی امام 
برای رهبر معظم انقالب اسالمی و امید به عنایت خاص آقا 

 ضمن خوش آمدگویی و آرزوی )تعالی فرجه شریف... عج ا(امام زمان 
 مقدم شما را به عرصه علم و دانش گرامی داشته و ،موفقیت

حیط مناسب، آرام و مطمئن زمینه امیدواریم با ایجاد یک م
. رشد علمی، پژوهشی و فرهنگی را برای شما فراهم آوریم

در همین راستا و در جهت آشنایی شما با وظایف و اهداف 
حراست و همچنین جهت همکاری و تعامل بیشتر، توجه 

  .شما را به مطالب ذیل جلب می نمائیم
در      حراست دانشگاه زنجان به عنوان چشم نظام 

محیطهای علمی و فرهنگی نقش و وظیفه خطیر ایجاد امنیّت 
و آرامش در جهت گسترش بستری آرام و مطمئن برای رشد 

 این ،اساتید و دانشجویان...  علمی و فرهنگی ویفعالیتها
نخبگان ملت سربلند ایران اسالمی را به عهده دارد و تلقی 

سرمایه آن از دانشجو به عنوان مهم ترین و باارزش ترین 
ها به عنوان  ملت می باشد که برای حفاظت از این سرمایه

یک آرمان واالی انسانی و جهت رفع موانع اجتماعی و 
ها از هیچ  هموار نمودن اهداف تعیین شده برای دانشگاه

نه (تالشی فروگذار نبوده و سعی دارد با ایجاد رابطه متقابل 
دانشگاهی از نظرات دانشجویان و کلیه اقشار ) یک سویه

  .مند گردد بهره
     با عنایت به مطالب فوق الذکر موارد ذیل جهت تسهیل 
در ثبت نام، جلوگیری از حوادث احتمالی و همکاری 

با دقت نظری که خواهید ...  انشاء ا.بیشتر، آورده می شود
  .داشت ما را  در ایفای وظایف یاری نمایید

د در اختیار  ضروری است فرمهایی را که به هنگام ورو-1
شما قرار می گیرد با دقت مطالعه نموده و ضمن تکمیل 

 و یک 4x3 قطعه عکس 2تمام موارد خواسته شده به همراه 
برگ تصویر شناسنامه از صفحه اول و در صورت توضیح 
دار بودن شناسنامه تصویر صفحه توضیحات را به مسئول 

 که در سالن ثبت نام حضور دارند ،واحد صدور کارت
  .ویل نمائیدتح
زمان ( توصیه می گردد بعد از دریافت کارت شناسایی -2

که نوعی سند رسمی بوده و ) آن متعاقباً اعالم خواهد شد
 در نگهداری آن کوشا باشید و از ،بیانگر هویت شماست

قرار دادن کارت دانشجویی در دسترس افراد دیگر که 
 جدداً امکان هر گونه سوء استفاده از آن را مهیا می کند

  .خودداری فرمائید
 در صورت مفقود شدن کارت دانشجویی تحت هر -3

عنوان سریعاً مورد را به اطالع واحد صدور کارت المثنی 
  .برسانید

  : شرایط برای صدور کارت المثنی عبارت است از-4
 به نام واحد 50200واریز مبلغی به شماره حساب  

  .هصدور کارت دانشجویی نزد بانک تجارت دانشگا
  .درخواست کتبی 
   4x3یک قطعه عکس  

 کارت شناسایی دانشجویی خود را بایستی همیشه همراه -5
  .خود داشته باشید

ت دانشجویی تنها جهت  الزم به توضیح است کار-6
 در محیط دانشگاه و ورود به جلسات امتحانی شناسایی شما

می باشد و هرگونه سوء استفاده شخصی از آن ممنوع می 
  .باشد

تردد دانشجو در دانشگاه با وسایل نقلیه شخصی مستلزم  -7
باشد که این  می) انتظامات(اخذ مجوز از حراست دانشگاه 

امر با ارائه تصویر کارت خودرو، تصویر گواهینامه رانندگی 
و تصویر کارت دانشجویی که اصل آنها باید به همراه باشد 

  . صورت می پذیرد4x3 قطعه عکس 2به عالوه 
ورت نیاز به ورود وسایل شخصی از قبیل  در ص-8

 اقالم خود را در ،به دانشگاه...  تلویزیون و،کامپیوتر
انتظامات درب ورودی دانشگاه به ثبت برسانید تا هنگام 
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 ٥٧

خروج با ارائه همان برگه لوازم شخصی  خود را از دانشگاه 
  .خارج نمائید

 در صورت حضور میهمان غیردانشگاهی، لطفاً با امور -9
دانشجویان و انتظامات درب ورودی دانشگاه هماهنگی الزم 

  .را بعمل آورید
 - در صورت مشاهده حوادثی از قبیل آتش سوزی-10

 درگیری و هرگونه آسیب و مشکل در - تصادف–سرقت 
 موضوع را ،درب و پنجره اتاقها و مشاهده افراد مشکوک

 2271فوراً به نزدیک ترین محل انتظامات یا با شماره تلفن 
  .اطالع دهید تا اقدامات الزم صورت پذیرد

 جهت حفاظت از اموال و امنیت محل زندگی خود از -11
تکثیر و در اختیار قرار دادن کلید اتاق و یا واحد مسکونی 

  .به افراد غیر مطمئن خودداری فرمائید
 تردد دانشجویان در روزهای تعطیل در دانشگاه و -12

ا، برای انجام کارهای علمی و همچنین بعد از اتمام کالسه
با اخذ مجوز کتبی از رئیس دانشکده و تائید ... تحقیقاتی و

آن در مدیریت حراست دانشگاه و هماهنگی با انتظامات 
  .دانشکده صورت می گیرد

 توصیه می شود جهت جلوگیری از تبعات منفی حضور -13
شما در محیطهای خلوت و غیر اداری دانشگاه از تردد در 

  .ط خلوت خودداری نمائیدنقا
 علمی و ،نگی با توجه به این امر که دانشگاه محیط فره-14

 خواهشمند است قبل از فیلم شود اداری محسوب می
برداری از محیط جهت یادگاری وغیره برای اخذ مجوز با 

  .اداره حراست هماهنگی الزم را بعمل آورید
خصی  توصیه می گردد از سوار شدن به وسایط نقلیه ش15

االمکان از وسایط  بویژه در خارج از شهر بپرهیزید و حتی
)  تاکسی شهری– تاکسی تلفنی –سرویس (نقلیه عمومی 
  .استفاده نمائید

  . افراد غریبه را سوار خودروی خود نکنید-16
 در انتخاب معاشر دقت داشته و مسائل خانوادگی خود -17

  .را به راحتی در اختیار آنان قرار ندهید

 را ، تهدید از جانب افراد مختلف-هرگونه مزاحمت -18
قبل از انجام هر اقدامی با حراست دانشگاه در میان 

  .بگذارید
  . شماره تلفنهای اضطراری را همراه داشته باشید-19
  .ها را قفل نمائید  درب و پنجره، هنگام خروج از اتاق-20
  از اعتماد به افرادی که بدون مقدمه قصد کمک به شما-21

  .را دارند جداً خودداری فرمائید
استفاده از عکس و فیلمهای  با توجه به امکان سوء-22

شخصی شما توسط افراد سودجو از قرار گرفتن در معرض 
  .دوربینهای افراد ناشناس خودداری فرمائید

 پاکت از طرف اشخاص ناشناس جداً ، از پذیرفتن بسته-23
  .بپرهیزید

  مهم خود، نظیر شناسنامه،ی اسناد در حفظ و نگهدار-24
 کارتهای  و دسته چک بانکی، دفترچه بانکی،کارت ملی

اعتباری دقت نموده و از در اختیار گذاشتن رمز آن به سایر 
  .افراد و دانشجویان جدداً خودداری فرمائید

در مرحله اولیّه ( از آنجایی که تشخیص به موقع اعتیاد -25
) ه سلولهای فرد النه نکردهاز نظر اینکه هنوز اعتیاد در کلیّ

موجب درمان سریع و بهتر می شود در صورت مشاهده 
آن را به اداره حراست ) همه اقالم اعتیاد آور(چنین مواردی 
  .منعکس فرمائید

 در ارتباطات رادیویی و استفاده از اینترنت آدرس و -26
  .مشخصات شخصی خود را به اشخاص نامطمئن ندهید

هرگونه تخلف از سوی پرسنل  در صورت مشاهده -27
 رسانی  ارتکاب اعمال غیر قانونی، ارتشا و آسیب(دانشگاه 
موارد را سریعاً جهت رسیدگی به اداره ) المال به بیت

  .حراست منعکس فرمائید
 برای مواقع اضـطراری شـماره تلفنهـای سـتاد خبـری        -28

ــت  ــت اداری  (5283073 و 5152371حراس ــرای وق و ) ب
بعـد  (فن مرکز پیام حراست و انتظامات        شماره تل  5152271

را در اختیار داشته باشـید تـا هنگـام لـزوم            ) از وقت اداری  
  .بتوانید سریعاً تماس بگیرید
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  مرکز رشد واحدهای فنĤوری
  
  

   مدیر مرکز رشد-دکتر فرهنگ فرخی
  :مقدمه

یکی از عالیترین ) مرکز(واحدهای فناوری مرکز رشد 
 و با جذب نخبگانکه لی  مح.باشد های دولت می برنامه

محل امیدی برای آنان، دولتمردان و مردم عزیز  کارآفرینان
ه علل  که بیافراد کاردانمرکز با کمک به  .ایران شده است

های خویش را ندارند  رساندن ایده به فعلمختلف توانایی 
جذب فارغ التحصیالن و نخبگان جامعه و محلی  جهت یکانم

  .وانان عزیز کشورمان شده استده شدن امید جبرای برآور
به طور کلی اهداف به وجود آمدن مراکز را می توان به 

  :صورت زیر بیان کرد
  اهداف اصلی مراکز رشد 

  ـ پیوند دانشگاه و متفکرین
 های نو و فنĤور ـ حمایت از ایده

  التحصیالن دانشگاه  خصوصاً برای فارغزایی ـ اشتغال
 دانش ایجاد انگیزش و مدیریت جریان ـ
  ایجاد و رشد شرکتهای متکی بر نوآوریـ

  ـ افزایش ثروت در جامعه با استفاده از فنĤوری 
   تجربه کسب شده در مورد مراکز رشد

% 80تجربه بسیاری از مراکز رشد حاکی از موفقیت بیش از 
شرکتهایی است که سالهای ابتدایی خود را در مرکز رشد 

شرکتهای % 75دهد  ن میحال آنکه آمار نشا. اند مستقر بوده
اند، دچار  بهره بوده نوپا که از حضور در مرکز رشد بی

    .اند شکست شده
  معرفی پارکها و مراکز رشد  

عنوان  بهپارکها و مراکز رشد علمی و فناوری در یک نگاه 
گیری از تحقیقات کاربردی  هایی جهت تحقق و بهره پایگاه

ی هاا ایجاد ظرفیتد به نحوی که از یک سو بنشو محسوب می
دیگر  وفناوری موثر بوده و از طرف تحقیقات جدید در توسعه

  .نماید ها و صنایع عمل می حلقه ارتباطی بین دانشگاه عنوان به
ست برای جذب و تطبیق یا اوری مکانی اعلمی و فنپارک 

وری و اابداع و توسعه دانش فنی که با تأکید بر توسعه فن
تواند در  سازی فناوریهای بومی می افزایش قابلیتها و بهینه

این مهم از . جهت تقویت توان نوآوری کشور گام بردارد
ها، مراکز  طریق متمرکز نمودن توانمندیهای دانشگاه

پژوهشی، صنایع و پژوهشگران حقیقی یا حقوقی در یک 
  . محل تحقق خواهد یافت

ای است متشکل از بخشهای   مجموعهپارکدر حالت کلی 
شرکتها و مرکز  (R&D)پا، تحقیق و توسعۀ شرکتهای نو

رشد واحدهای فناوری که خود مرکز نیز شامل بخشهای 
از دیگر بخشهایی که درون پارک . باشد رشد می رشد و پیش

تواند وجود داشته باشد، امکانات رفاهی نظیر مراکز  می
که چارت مربوط به . تفریحی، مسکونی و تجاری است

  .کل زیر آمده استساختار پارک و مرکز در ش

    
  

 (Incubator) معرفی مرکز رشد 
انکوباتور مرکزی است که با در اختیار قرار دادن امکانات و           

هـای فنـی،      های الزم در زمینه     خدمات از یک سو و مشاوره     
از سوی دیگر بـه ایجـاد، پـرورش و          ... مدیریتی، حقوقی و  

توسعه واحدهای نوپا اعم از شرکتهای خصوصی و دولتـی          
هـا و       های کارآفرینانه، اشتراک ایده     تبادل ایده . کند  مک می ک

افزایش اشتیاق و انگیزه کارآفرینان در محـیط مرکـز رشـد            
  . قابل حصول است

ارائه خدمات در مرکز رشد طـی یکـی از دو دوره رشـد و               
   .گیرد رشد صورت می پیش

  رشد  دوره پیش
هایی  ایدههای مستعد که  ه افراد یا گروهرشد ب طی دوره پیش

در زمینه فناوری دارند مشاوره و آموزشهای الزم برای 
آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده و کسب 

با موفقیت در این دوره . شود هویت حقوقی مستقـل داده می
 ماه قابل 9 مرکز رشد تا شوراشش ماهه که با تصویب 

   .افزایش است
   دوره رشد

دهای نوپا اعم از شرکتهای خصوصی به واحدر دوره رشد 
و دولتی در جهت سرعت بخشیدن به روند موفقیت آنها 

مدت استقرار مؤسسات در این مرکز معموالً . شود کمک می
پنج تا  سال و با تصویب شورا در صورت امکانبین سه 
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واحدهای نوپای ایجاد شده توسط . تواند باشد میسال 
قادر به ادامه فعالیت تجاری آور، تا زمانی که  کارآفرینان فن

توانند از خدمات حمایتی  خود به صورت مستقل شوند، می
  .مرکز رشد استفاده کنند

   تفاوت پارک فناوری و انکوباتور
که هدف آتی و اصلی مرکز رشد زنجان  ییآنجا     از 

باشد بد نیست که  احداث پارک علم، تحقیقات و فناوری می
  : انکوباتور داشته باشیمیک مقایسه کلی بین پارک و

 حاضر در پارکها شرکتهای بالغ شرکتهای:  شرکتهانوعـ 1
 که شرکتهای نوپا در انکوباتورها ساکن حالیباشند، در  می
 .شوند می

افتد، در   پارکها اغلب در زمین اتفاق میتوسعه: زمینـ 2 
 محدود به یک یا چند ساختمان دتاًمعحالی که انکوباتورها 

  .باشند می
 اصلی شرکتهای فعال در پارکهای فعالیت:  فعالیتنوعـ 3

 تحقیقات و تحقیق و توسعه نتایجسازی  فناوری تجاری
(R&D) و ها هسته در حالی که فعالیت اصلی باشد، می 

شرکتهای نوپا در انکوباتورها بیشتر تبدیل ایده به محصول 
  .باشد می
 رفاهی و عمومی پارکهای خدمات:  خدماتسطحـ 4

  .شود  به انکوباتورها ارائه مینسبتفناوری در سطح باالتری 
ای در   تخصصی و مشاورهخدمات:  خدماتنوعـ 5

الملل، بازاریابی   زمینه تجارت بیندرپارکهای فناوری عمدتاً 
 و مسایل حقوق تکنولوژیهای انتقال  المللی، مشاوره بین

 عمدتاً انکوباتورهاباشد، در حالی که در  می... تکنولوژی و
 کنترلهای ابتدایی در زمینه مدیریت،  خدمات و مشاوره

  .شود عرضه می... پروژه، عقد قرارداد، بازاریابی و
  
 پارکهای فناوری بیشتر های آزمایشگاه: ها آزمایشگاه نوعـ 6

ها در   بوده، در حالی که آزمایشگاهپیشرفتهتخصصی و 
  .باشند  میابتداییانکوباتورها بیشتر عمومی و 

توانند سالها در   عضو پارک میشرکتهای:  حضورمدتـ 7
داشته باشند، در حالی دایمی  و فعالیت حضوراین مجموعه 

 سه سال حضور خواهند حداکثرکه در انکوباتورها، شرکتها 
  . نمایندکسبداشت و در این مدت باید رشد الزم را 

تلقی   فناوری به عنوان یک سرمایهپارکهای: سوبسیدـ 8
 احداث باید از لحاظ مالی خودکفا باشد، در از و پس شده

اندازی نیز   از راهپس ا عمدتفناوریحالی که انکوباتورهای 
  .برند  می از سوبسیدهای دولتی بهره

یابی، پارکهای فناوری عمدتاً در   لحاظ مکاناز: موقعیتـ 9
شوند، در حالی که انکوباتورها درون   میایجادحومه شهرها 

  .شوند داث میشهرها اح
 به عنوان مکانیزمی برای ایجاد انکوباتورها: اشتغالـ 10

 فارغ التحصیالن دانشگاهی مطرح مورداشتغال بخصوص در 
 جابجایی و ارتقاء بیشترهستند، در حالی که در پارکها 

  .)متخصصینی برا کار تخصصی(شغلی مطرح است 
  مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان

 پس از اخذ موافقت اصولی از 1382 از بهمن این مرکز
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کار خویش را رسماً 

 واحد به عنوان 25شروع کرده و هم اکنون این مرکز دارای 
 واحد به عنوان شرکت در مرحله 5هسته و در پیش رشد و 

که است  کارشناس 2رشد می باشد و تعداد کارکنان آن 
ان کارشناس جذب و مسئول امور به عنوآنها یکی از 

عمومی و دبیرخانه و دیگری به عنوان کارشناس رسیدگی 
  .باشد به امور رشد واحدها و نظارت و پشتیبانی می

 های فعالیت مرکز رشد   زمینه
 های علوم، کشاورزی و صنعت  تمامی رشته-1 
  . باشد  میهای گردشگری و جهانگردی ـ تمامی رشته2 

ا شرکتها پس از ورود به مرکز رشد در های علمی ی هسته
صورتی که شرایط ورود به بخش رشد را نداشته باشند، 
جهت رفع اشکاالت،  ضعفها و کاهش ریسک، وارد بخش 

رشد خواهد شد و پس از طی یک دوره شش ماهه  پیش
  .  توانند با ثبت شرکت وارد مرحله رشد بشوند می

تها در مرحله رشد امکاناتی که از طرف مرکز در اختیار شرک
  .گیرد، بشرح زیر است رشد قرار می و پیش

  خدمات اداری. 1
  : بینی شده عبارتند از خدمات اداری پیش

  )به صورت استیجاری (اسکان -
   و اجتماعاتسالن کنفرانس -
  تجهیزات اداری -
  گری خدمات منشی -
 خدمات تایپ و تکثیر  -
  .خدمات کارپردازی -
  خدمات اطالع رسانی. 2

بخش اطالع رسانی با توجه به ضرورت  تأمین اطالعات 
ها امکان دسترسی به تعدادی پایگاه  علمی مورد نیاز هسته

ها موضوعاتی در  این پایگاه. اطالعاتی را فراهم نموده است
های مهندسی، علوم پایه، پزشکی، هنر و علوم انسانی  زمینه

  . و اقتصاد و مدیریت را تحت پوشش دارند
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و نشریات  مقاالت:  فارسی قابل دسترسی شامل اطالعات
های دانشجویی و طرحهای  نامه ، پایان)غالباً تمام متن(داخلی

  .پژوهشی است
  ای خدمات رایانه. 3

تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری که در 
  :گیرد، شامل موارد ذیل است قرارمی هاومؤسسات اختیارهسته

   کامپیوتر-
  رنتاشتراک اینت  -
  سایر تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری -
 و دسترسی به امکانات موجود در LANاتصال به شبکه  -

  شبکه
  E-mail و Homepage اختصاص فضا جهت ایجاد -
  ای خدمات کتابخانه. 4

های  استفاده از امکانات کتابخانه مرکزی و کتابخانه دانشکده
های  روزنامهدانشگاه زنجان از قبیل کتب، مجالت علمی و 

  .داخلی و خارجی
  خدمات آزمایشگاهی. 5

های آزمایشگاهی در  این واحد با در اختیار گذاشتن دستگاه
بخشهای مختلف آمادگی دارد خدمات آزمایشگاهی مرتبط 

  .های متقاضیان را انجام دهد با خواسته
   فعالیتهای زیربنایی صورت گرفته در مرکز رشد 

ارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ موافقت اصولی از وز) 1
ناپذیر  با مساعدت و فعالیت خستگی) 20/10/82به تاریخ (

  .ریاست و معاونین و سایر دست اندرکاران محترم دانشگاه
  انتخاب مدیر مرکز) 2
تجهیز دفتر مرکز رشد در حوزه معاونت پژوهشی ) 3

  دانشگاه زنجان
  ری زنجانمرکز رشد واحدهای فناو و تنظیم اساسنامه تهیه) 4
 رشد واحدهای فناوری زنجان تصویب اساسنامه مرکز) 5

   وزارت علوم، تحقیقات و فناوریتوسط
  جذب کارشناس برای امور اداری و تبلیغاتی مرکز) 6
تعیین محل دائمی مرکز رشد در سایت دانشگاه واقع در ) 7

  باشد ضلع غربی کتابخانه مرکزی که در دست احداث می
 واحد جذب 30تاکنون جمعاً به  جذب واحدهایی که) 8

  .اند شده
  انجام دیگر امور که کماکان در دست اجرا است) 9

  گرفته در جهت معرفی و شناساندن مرکز   اقدامات انجام
   مجزاDomain و Hostمرکز رشد با Homepageاندازی راه) 1
های توزیع نیروی  شرکت در نمایشگاه کنفرانس شبکه) 2

  جهت معرفی مرکز) ندر دانشگاه زنجا(برق 

  تهیه و تکثیر بروشور و ارسال آن به مراکز دیگر) 3
ارسال بروشور و اطالعات مربوطه جهت شناسایی مرکز ) 4

  رشد به تمامی ادارات و موسسات دولتی استان زنجان
خیرمقدم به عزیزان جدیدالورود دانشگاه در قالب ) 5

  بروشور معرفی مرکز
  : اهداف مرکز در آینده نزدیک

  مرکزی کتابخانه غربی ضلعدر مرکزرشدواقع ساختمان  تکمیل
سازی مرکز رشد واقع در ضلع غربی کتابخانه   محوطه

  مرکزی
  واحد جدید20حددیگرتا فناوری واحدهای وجذب  فراخوان

گیری از   معرفی هرچه بیشتر و بهتر مرکز با کمک
 ، صدا و(IT)همایشها، جراید، بروشور، فناوری اطالعات 

دانشجویان، اساتید و مردم (سیما به صاحبان اصلی آن 
  )شریف زنجان

 عقد قرارداد همکاری با سازمانها، موسسات در سطح 
  شهر، استان و کشور

های مختلف علمی در   شناسایی افراد متخصص در زمینه
  سطح کشور جهت دعوت به همکاری

   تشکیل کمیته پذیرش جهت جذب واحدهای فناور
سازی ارتباط  تنگاتنگ با صنعت برای فرهنگ ارتباط 

  دانشگاه و لزوم نیاز صنعت به دانشگاه
 شرکتهای (R&D) کمک به راه اندازی و متحول کردن 

  موجود در استان 
   تدوین آمایش استان در امور علوم و فناوری 

  : هدف مرکز در آینده دور
   احداث پارک تحقیقات و فناوری استان زنجان

  
  

توانید به  جهت کسب اطالعات بیشتر میمندان عزیز  هعالق
  :آدرسهای زیر مراجعه نمایید

دانشگاه زنجان ـ روبروی دانشکده مهندسی ـ ضلع غربی کتابخانه 
  .مرکزی ـ مرکز رشدهای واحدهای فناوری زنجان

  0241-5152676: شماره تلفنهای مرکز
5152751-0241  

  0241-5152750: تلفکس
    

Homepage: http://zti.znu.ac.ir 
ir.ac.znu.mail@zti :mail-e  
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  شماره تلفنهای ضروری دانشگاه
  5151در صورت تماس از شهر  و  9: شماره مرکز مخابرات دانشگاه

  

  
  

  حوزه ریاست دانشگاه

 و روابط  دفتر ریاست دانشگاه، مدیررئیس مشاور 
  عمومی

2318  

  2331  منشی ریاست
  2238  تئاترو سمعی و بصری روابط عمومی آمفی

  2210  دفتر روابط عمومی

  2328  نشریه رویداد
  حوزه نهاد رهبری

  2344  نماینده ولی فقیه
  2455  دفتر نهاد رهبری

  اداره حراست
  2547  حراست واحد برادران
  2608  حراست واحد خواهران

  واحد انتظامات
  2483-2220  رودی نگهبانی درب و

  2221  نگهبانی دانشکده کشاورزی
  2320  نگهبانی دانشکده مهندسی

  2359  نگهبانی دانشکده علوم
  2616  نگهبانی دانشکده شیمی

  2402  خوابگاهی برادران نگهبانی مجتمع 
  2422  6 و2، 1نگهبانی خوابگاه خواهران

  اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
  2232  مدیریت

  2421  دفتر
  5283080 حوزه معاونت اداری و مالی

  2644 -2332  معاونت اداری و مالی
  2366  دفتر طرحهای عمرانی

  5283251 اداره تدارکات و خدمات
  2445  مسئول کارپردازی
  2313  دفتر کارپردازی

  2444  واحد برق و مخابرات
  2321  تأسیسات
  2305  خدمات
  2555  آژانس

    دانشگاهیدانشجوینهادهای 
  2317   جهاد دانشگاهیسرپرست

  2236   جهاد دانشگاهیبخش فرهنگی
  2329  )دانشکده ادبیات(شهیدبهشتی دانشجویی بسیج حوزه
الزهرا  خواهران دانشجویی بسیج پایگاه

  )کشاورزی دانشکده(
2449 -2670  

  2486  )مهندسی دانشکده(برادران شهیدباکری دانشجویی بسیج پایگاه
  2486  )علوم دانشکده(کوثرخواهران دانشجویی یجبس پایگاه
  2486  )علوم دانشکده(برادران باقرالعلوم دانشجویی بسیج پایگاه
  برادران خمینی شهیدمصطفی دانشجویی بسیج پایگاه

  )اموردانشجویان کیوسک(
2449  

  2341  )دانشکده کشاورزی(انجمن اسالمی دانشجویان
  2276  )ندسیدانشکده مه(انجمن اسالمی دانشجویان
  2276  )دانشکده علوم(انجمن اسالمی دانشجویان

  2519  جمعیت اسالمی دانشکده علوم
  2275  صندوق قرض الحسنه دانشجویان

  2389  شورای صنفی ادبیات 
  2263  شورای صنفی کل

  2268  شورای صنفی دانشکده کشاورزی

  2463  شورای صنفی دانشکده مهندسی
  2463  شورای صنفی دانشکده علوم

  2278  انجمن علمی دانشکده کشاورزی
  2463  انجمن علمی دانشکده علوم
  2275  نوارخانه دانشکده کشاورزی

  حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی
5283254  

  2431   فرهنگی-دفتر معاونت دانشجویی
  2454   مدیر کل امور دانشجویان

  2263  انتشارات
  2284  مسئول اداره رفاه و خدمات

  2283  ور رفاهیمسئول ام
  2427  حسابداری امور دانشجویان

  2412  مدیر امور فرهنگی
  2401   مسئول امور فوق برنامه

  2311  دفتر مشاوره
  2298  مسئول خوابگاه برادران
  2428  مسئول خوابگاه خواهران

  2297  کارشناس تغذیه
  2602  مسئول سلف سرویس و شرکت طبخ غذا

  2213  سلف سرویس

  2472  بوفه خوابگاه بردارانسلف سرویس و 
  2307  تربیت بدنی کل 

  2324  تربیت بدنی خواهران
  2307  سالن ورزشی

  2403  انبار امور دانشجویان
  2203  سردخانه امور دانشجویان

  2409  بهداری
  2245  دفتر خوابگاه برادران

  2367  1دفتر خوابگاه خواهران 
  2422  6دفتر خوابگاه خواهران 

  2342   کشاورزیبوفه دانشکده
  2447  مهندسیبوفه دانشکده 

  2472  بوفه مجتمع خوابگاهی برادران
  2356  کارپردازی امور دانشجویان
  2270  مسئول خدمات دانشجوئی

  2565  امور کانونها
  2770  سمعی و بصری

  2236  دفتر ایسنا در دانشگاه 

  حوزه معاونت پژوهشی

  2334   معاون پژوهشی

  کتابخانه مرکزی

  2323  تاق ریاست و دبیرخانه ا
  2279  بخش امانت کتاب

  2361  خدمات فنی کتابخانه
  2391  اتاق مرجع
  2272  کارپردازی

  2272  اتاق نشریات

  5283232حوزه معاونت آموزشی     

  2335  معاون آموزشی
  2376  مدیر امور آموزشی

  2280-2338  مدیر تحصیالت تکمیلی
  2741  صیالنسرپرست اداره امور فارغ التح

  2294  کارشناس واحد فارغ التحصیالن
  2605  سرپرست اداره امور پذیرش و ثبت نام

  2605  کارشناس واحد ثبت نام
  2296  بایگانی آموزش

  2293   کارشناس واحد حین تحصیل
  2286   خدمات ماشینی 

  2597  کارشناس واحد حین تحصیل
  2282  دبیرخانه آموزش کل

  2451  میلیدبیرخانه تحصیالت تک
  2698  های شبانه و نیمه حضوری   مدیر دوره

  2563  های شبانه و نیمه حضوری   کارشناس دوره

  5283202دانشکده کشاورزی             

  2348   دفتر ریاست
  2645  معاون دانشکده

  2398  آموزش دانشکده
  2461  کتابخانه دانشکده

  2481-2227  سایت کامپیوتر دانشکده
  2211  دانشکدهانتشارات 

  5283201انسانی      دانشکده علوم

  2299   دفتر ریاست
  2406   آموزشیمعاون

  2370   دبیرخانه
  2399  آموزش دانشکده

  2668 -2239  کتابخانه
  2434  اتاق رایانه

  2668  کارشناس کتابخانه
  2407  کارگاه جغرافیا
  2389  شورای صنفی

  5283304دانشکده مهندسی          

  2413  ر ریاست دفت
  2488 -2610  دفتر آموزش

  2413  دبیرخانه 
  2490  کتابخانه

  2487  امور عمومی دانشکده

  5283303دانشکده علوم            

  2516  ریاست دانشکده
  2355   دفتر علوم

  2355   دبیرخانه علوم
  2541  سایت علوم

  2536  آموزش علوم
  2573  کتابخانه علوم

  2264  دبیرخانه فیزیک
  2477  دبیرخانه شیمی

  2543  شناسی زمین
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