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  پيام دكتر عليرضا نداف اسكويي
 رييس دانشگاه زنجان

 1386-87به مناسبت آغاز سال تحصيلي 
 )سال اتحاد ملي و انسجام اسالمي(

 
 بسمه تعالي

 :فرمايند مي)  و آلهعليه... ا صلوات(پيامبر اعظم 
العالمو تَالملِّعريكانِ شَمخَلْي ا فرِيو الخَاسِ النّرُ سائ مفيهِرَي 

 »درج گهر« .دانشمند و دانشجو درخير انبازند و درديگر مردم خيري نيست
 

سـازي اسـت را      كارخانه انسان دانشگاه  در پيام سال گذشته اهميت دانشگاه و اينكه         . يك سال از خدمتگزاري حقير در دانشگاه زنجان گذشت        
يست ساله و نقش دانشگاه در رسيدن به اهداف ترسيم شده در آنها             از ب اند  توجه به برنامه چهارم توسعه و سند چشم       همچنين   .متذكر شده بودم  

كنم و از همه اقشار دانشگاه اعـم از          مي اكنون نيز همان اهداف تعيين شده را خدمت عزيزان دانشگاهي گوشزد             .را مورد اشاره قرار داده بودم     
 اهدف متعـالي را مـد نظـر قـرار         اين  ي خود   ها  مه فعاليت خواهم در ه   مي دانشجويان عزيز و كارمندان زحمتكش       ،اعضاي محترم هيات علمي   

 .دهند
تـوان بـه پيـشرفت قابـل توجـه در       مـي سال گذشته در مجموعه دانشگاه كارهاي بزرگي صورت گرفته است كـه در راس آنهـا        در يك      

المللـي   اختتاميه سي وهشتمين كنفـرانس بـين      اتر بزرگ دانشگاه و برگزاري مراسم افتتاحيه و         ئي عمراني از قبيل آماده سازي آمفي ت       ها  فعاليت
 حجـيم در    ريـزي   ي محوطـه سـازي از جملـه آسـفالت         ها   پيشرفت در پروژه   ،ي راكد و نيمه تمام دانشگاه     ها  ، فعال شدن پروژه   رياضي كشور 

 . پروژه گازرساني و غيره را نام برد،دانشگاه
 تمركـز زدايـي و تـشديد نظـارت          ، ساماندهي به امور آموزشي    ،كميلي در بخش تحصيالت ت    ي تحصيلي دانشگاه خصوصاً   ها  توسعه رشته      

ي هـا  نامـه   مفيـدتر شـدن خروجـي پايـان     ، در بخش پژوهش رشد مقاالت علمي      .ي صورت گرفته در بخش آموزش است      ها  ستادي از فعاليت  
 به نتيجه رسـيدن  ،در دانشگاه  flagship فعال كردن طرح ، تعامالت با بيرون از دانشگاه، ساماندهي به تسهيالت پژوهشي،تحصيالت تكميلي

 .ي انجام گرفته در اين بخش استها انشگاه از جمله فعاليتي كالن استاني و كشوري در دها  ي قبلي و اجراي پروژهها  پروژه
تـورم در ايـن   در صدي اجاره مسكن در شهر با تدابيري كه صورت گرفته اسـت   رغم افزايش صد    علي ،ي خودگردان ها   دربخش خوابگاه      

 .  به حداقل برسدما ن بخش مشكالتاند و اميدوارم امسال در اي ي داخلي تا حد زيادي بازسازي شدهها  خوابگاه .ايم بخش را متوقف كرده
ار يم تا ضمن محدود كردن آث     كار گرفت ه   تمامي توان خود را ب     86  سياست انقباضي دولت در تدوين بودجه      رغم  عليدربخش اداري مالي          

 .منفي آن بر معيشت كاركنان در توزيع امكانات مازاد دانشگاه عدالت را رعايت كرده باشيم
كه اميـدواريم   ي بسيار خوبي صورت گرفت و اردوهاي زيارتي سياحتي زيادي ترتيب داده شدها  دربخش فرهنگي در سال گذشته فعاليت          

ريزي كنيم كه نقاط ضعف به حداقل ممكن كاهش يابد و نقـاط مثبـت                نده را طوري برنامه   ي سال آي  ها    برنامه ،ي قبلي ها  با مطالعه دقيق فعاليت   
 .آن در حد امكان تقويت گردد

ي ديگر صورت گرفته است كه وارد شدن در آنها در اين پيام مختصر باعث اطاله متن خواهد شد و                    ها  ي بسيار ديگري در بخش    ها       فعاليت
  . دادمين زمينه خدمت عزيزان گزارش خواهدر جلسات حضوري در ا... انشاءا

 مشاركت و همدلي همه اقشار دانشگاه و همكاري صميمانه مسئولين محترم استاني و كشوري               ،شد مگر با همت      حاصل نمي  ها       اين موفقيت 
ق فكر را در جهت مـشاركت بيـشتر   تشكيل اتاقبالً در اين خصوص . ي آتي نيز ادامه داشته باشدها كه اميدواريم اين همدلي صميمانه در سال     
 يك اتاق فكر الكترونيكي داشته باشيم و        تاهم به دنبال ايجاد ساز و كار مناسب آن هستيم           و اكنون   دانشگاهيان در اداره دانشگاه مطرح كرديم       

 .نماييم  مياستقبالچنين اتاقي ي پيشنهادي عزيزان براي تشكيل ها از طرح
گيرد خـدمت تمـامي دانـشگاهيان گرامـي          يد با ماه مبارك رمضان را كه براي دومين سال پياپي صورت مي            تقارن آغاز سال تحصيلي جد         

 كارمنـدان زحمـتكش و      ،بخصوص دانشجويان جديد الورود تبريك گفته و براي همه اقشار دانشگاه اعـم از اعـضاي محتـرم هيـات علمـي                     
 .دانشجويان عزيز آرزوي توفيق دارم

به ما عنايت فرمايـد تـا       را در سال اتحاد ملي و انسجام اسالمي         متعال همچنان توفيق خدمتگزاري بيشتر به جامعه علمي         اميدوارم خداوند        
  .بتوانيم در انجام رسالت سنگين خود بيش از پيش موفق باشيم
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 تاريخچه دانشگاه زنجان

درسـه عـالي كـشاورزي و دامپـروري را در            تأسـيس م   15/5/1353 مـورخ    97شـماره   شوراي گسترش آموزش عالي در جلسه       
 1353 اسفندماه سال    14به دنبال آن در     . در شهر زنجان تصويب كرد    ) كارشناسيمقطع  (هاي مديريت كشاورزي و دامپروري        رشته

 فعاليـت آموزشـي خـود را بـا          1354اولين جلسه هيأت امناي مدرسه عالي زنجان تشكيل و مقرر گرديد كه از اول مهرماه سـال                  
بـدين ترتيـب كـار      . سراسري در دو رشتة مديريت كشاورزي و مديريت دامپروري آغاز كند          آزمون   دانشجو از طريق     72يرش  پذ

 . آغاز شد1354رسماً از سال ) مدرسه عالي كشاورزي و دامپروري(آموزشي دانشگاه زنجان 
ي آموزشي و كارهاي عمراني     ها   انجام فعاليت   هكتار براي  400در آذرماه همان سال با تصويب هيأت دولت، زميني به مساحت               

 .استان در اختيار دانشگاه قرار گرفتوقت از طريق سرجنگلداري 
 از سـوي شـوراي گـسترش آمـوزش عـالي بـه دانـشكده        2/12/1355مدرسه عالي كشاورزي و دامپروري زنجان در مورخ         

ستاد انقالب فرهنگي در    بنابه مصوبه   . اسي، تغيير نام پيدا كرد    كارشنمقطع  كشاورزي زنجان با دو رشته كشاورزي و دامپروري در          
 تغيير نظام آموزش عالي كشاورزي، دانشكده كشاورزي زنجان به آموزشكده كشاورزي زنجـان               چارچوب  در 25/5/1361مورخه  

، موضوع تغيير   در استان وب  امكانات خ وجود  اي از مسئولين استان و دانشگاهيان و با توجه به             ولي براثر تالش عده   . تبديل گرديد 
مطرح و به دانشكده كشاورزي   سابق   شوراي بازگشايي وزارت فرهنگ و آموزش عالي         11/3/1364ن مجدداً در جلسه مورخ      نام آ 

 .زنجان تغيير نام پيدا كرد
زنجـان،   شوراي گسترش آموزش عالي، مبني بر پـذيرش دانـشجو در آموزشـكده فنـي                 5/2/1366باتوجه به موافقت مورخ          

) شامل آموزشكده فني و دانشكده كـشاورزي      (شوراي مذكور با تبديل دانشكده كشاورزي زنجان به مجتمع آموزش عالي زنجان             
 .  نيز موافقت نمود19/2/1366در تاريخ 

خ سـرانجام در تـاري    ،  1370 و دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني در سـال               1369تأسيس دانشكده علوم در سال      همچنين با        
موافقـت  از سوي وزارت فرهنگ و آموزش عـالي وقـت           مجتمع آموزش عالي زنجان به دانشگاه زنجان        تغيير نام    با   15/11/1370

 .بعمل آمد
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 اهداف و وظايف اساسي دانشگاه
 

 :اهداف 
ي علمي  ها  پرورش استعدادها از طريق آموزش و پژوهش       -

به منظور كمك به تجهيز و تأمين نيروي انـساني متخـصص            
 كشورافزايي در  و دانشمورد نياز 

ايجاد امكانات پژوهشي به منظور شناخت عوامـل بـالقوه           -
در زمينـه  و فنـاوري  ناشناخته درجهت افزايش توان علمـي      

 علوم مختلف
 :وظايف

 هاي مختلف  آموزش دانشجويان در رشته-
هاي داخل يا خـارج        برقراري روابط دانشگاهي با دانشگاه     -

عقد قراردادهـاي آموزشـي، پژوهـشي و        از كشور از طريق     
 فرهنگي 

 ي علمي و آموزشيها سمينارها و كنفرانسبرگزاري  -
هـاي      شـاخه در  علمـي   نـشريات    و   كتب  تأليف و    ترجمه -

 مختلف علوم

 رياست دانشگاه
براساس تشكيالت سازماني، كليه امور دانشگاه توسط رئيس        

ـ   ميدانشگاه با همكاري معاونين ذيربط اداره        و رئـيس   ردد  گ
دانشگاه محور اصلي اتخاذ تصميمات و عملكـرد دانـشگاه،         

 .باشد برطبق ضوابط و مقررات مربوط مي
 :وظايف و اختيارات

تعيين سياست كلي و خـط مـشي اجرائـي دانـشگاه در              -
 .يپژوهش  ويي آموزشها قالب سياست

 .اداري، پژوهشي و ي آموزشيها رهبري فعاليت -

 مختلف دانـشگاه و ايجـاد       يها  اعمال نظارت بر فعاليت    -
 .هماهنگي بين آنان

هـاي    هـا، مـديران گـروه       شكدهنصب و عزل روساي دان     -
مسئوالن واحدهاي ذيربط و اعضاي هيأت رئيـسه        آموزشي،  
 .دانشگاه

ــين نامــهاجــراي مــصوبات،  - هــا و   بخــش نامــه،هــا آئ
ي تعيين شده از سوي وزارت علوم، تحقيقات    ها  دستورالعمل
 .و فناوري

اير مراكز آموزشـي    ي علمي باس  ها  نهاد همكاري ارائه پيش  -
 . و خارجو پژوهشي  داخل

ــضباطي اعــضاي هيــات علمــي،   - ــر امــور ان نظــارت ب
 .دانشجويان و كاركنان دانشگاه برابر ضوابط و مقررات

 

 :اعضاي هيات رئيسه عبارتند از 
 رئيس دانشگاه  -1

 معاون آموزشي  -2

 معاون پژوهشي  -3

 معاون دانشجويي و فرهنگي  -4

  اداري و ماليمعاون -5

 )دبيرجلسه عنوان به(مدير دفتر رياست و روابط عمومي  -6
 

 :وظايف و اختيارات هيات رئيسه دانشگاه
ــه  - ــردن زمين ــراهم ك ــين  ف ــي آئ ــاي اجرائ ــه ه ــا و  نام ه

هاي صادر شده از سوي وزارت علوم، تحقيقات و           نامه  بخش
 .فناوري

بررسي و ارزيابي نحوه اجراي تصميمات هيات رئيسه و          -
 .ت بر عملكرد واحدهاي  دانشگاهنظار

هـاي مختلـف و       الزم بـين حـوزه    هـاي     ايجاد هماهنگي  -
 .ها معاونت

 مالي و معـامالتي دانـشگاه       ،هاي اداري   بررسي آئين نامه   -
 و  هـا   براي طرح در هيأت امنـاء و تهيـه پيـشنهادها، طـرح            

 .هايي كه بايد در دستور كار هيأت امنا قرار گيرد برنامه

 النه دانشگاه از طريق رئيس دانشگاهپيشنهاد بودجه سا -

ي مطالعــاتي، هــا پيــشنهاد توزيــع و تخــصيص فرصــت -
هاي كوتاه مدت آموزشي و تحقيقاتي داخـل و خـارج          دوره

 وزارت و توسـط كه طبق ضوابط از طريق رئـيس دانـشگاه        
 .گيرد متبوع به اعضاي آموزشي وپژوهشي تعلق مي
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 :اعضاي شوراي دانشگاه عبارتند از
 

 .يات رئيسه دانشگاهاعضاي ه -
بيوتكنولـوژي و     پژوهـشكده  ، رييس ها  ساي دانشكده ؤر -

 .مدير مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاهو فيزيولوژي 

شــوراي ( نفــر از اعــضاي هيــات علمــي هــر شــورا 2 -
به انتخاب شوراي   ) آموزشي، پژوهشي و تحصيالت تكميلي    

 .مربوط كه واجد شرايط باشند

به انتخاب رييس دانـشگاه      نفر از اعضاي هيات علمي       2 -
 .كه دانشيار، استاد و واجد شرايط باشند

 
 :وظايف و اختيارات شوراي دانشگاه

هـاي آموزشـي جديـد و         ها و رشته     دوره تاييدبررسي و    -
 .برنامه آن براي پيشنهاد به وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري

هاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي        برنامه تاييدبررسي و    -
 .كوتاه مدت

ي همكاري با موسـسات دولتـي و غيـر          ها  بررسي روش  -
 .دولتي و تدوين ضوابط براي آن

ــات علمــي   - ــاالنه امكان ــساني و (بررســي س ــروي ان ني
دانشگاه و تعيين كمبودها و طبقه بندي نيازهـاي         ) تجهيزات

 .هاعلمي و اقدام براي تامين آن

 پذيرش دانشجو بر اساس امكانات دانـشگاه        ريزي  برنامه -
 .به برنامه توسعه كشوربا توجه 

بررسي مسايلي كه توسط رئيس دانشگاه در دستور كـار           -
 .گيرد شورا قرار مي

بررسي مشكالت آموزشي و پژوهشي دانـشگاه و ارائـه           -
 .ي الزمها راه حل

 .ارزيابي كلي عملكرد دانشگاه -

پيـشنهادي  هـاي     هـا و برنامـه      طـرح بررسي و تـصويب      -
 .اي تخصصياهشور

امه داخلي شورا و تصويب آيين      تدوين و تصويب آيين ن     -
 .  داخلي شوراهاي نامه كميته

 

 شوراي فرهنگي دانشگاه
شــوراي فرهنگــي دانــشگاه بــه منظــور هماهنــگ نمــودن  

 و  هـا   هاي فرهنگي دانـشگاه در چهـارچوب سياسـت          برنامه
ضوابط مصوب، با توجه بـه حـدود اختيـارات و وظـايف             

نـشگاه در   دارياست  مراجع و نهادهاي ذيربط و همكاري با        
 در شئون مختلف    ي اخالقي و فرهنگي اسالم    ها  تحقق ارزش 
 .شود تشكيل مي

 حوزه رياست دانشگاه
 :كه زير نظر مستقيم رياست قرار دارند عبارتند از واحدهايي

 دفتر رياست و روابط عمومي -
 گزينش -

 اداره حراست -

 ريزي و ارزيابي  مديريت برنامه -

 موزه تاريخ طبيعي -

 دفتر حقوقي -

 هد و ايثارگرامور شا -

 

 دفتر رياست و روابط عمومي
 
 
 
 
 
 
 
 

  مدير دفتر رياست و روابط عمومي-علي فيوجي
 

 الزم جهـت انـسجام      هاي  اين واحد مسئول ايجاد هماهنگي    
كليه واحدهاي ذيربط و همچنين پيگيري مستقيم امور اداري         

 .باشد دانشگاه ميرياست محترم و اجرايي مقام 
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 ٥

 :وظايف دفتر رياست
هـايي كـه از واحـدهاي مختلـف ارسـال             فت نامـه  دريا -

 .شود و الزم است به نظر رياست محترم دانشگاه برسد مي
هايي كـه متـضمن       ها و صدور نامه     تهيه پيش نويس نامه    -

نظرات و دستورات رئيس دانشگاه بـه واحـدهاي مختلـف           
 .باشد دانشگاهي 

 .پيگيري و اجراي دستورات رئيس دانشگاه -

ه مشكالتي كه ارباب رجـوع بـا        جوابگوئي و رسيدگي ب    -
 .كند واحدهاي مختلف دانشگاه پيدا مي

افـراد جهـت تـشكيل جلـسات و         از مسئولين و    دعوت   -
 .ي مختلفها كميسيون

هـاي تبليغـاتي و        و برنامـه   ها   تنظيم و اجراي طرح    ،تهيه -
 .انتشاراتي

جمع آوري اطالعـات و اخبـار مربـوط بـه اقـدامات و        -
 .ي دانشگاهها فعاليت

هــا و مجــالت روزانــه جهــت  كليــه روزنامــهمطالعــه  -
آوري مطالب دانشگاهي و ارسال آنهـا بـه واحـدهاي             جمع

 .مربوطه

ــه - ــزي  برنام ــور جهــت اجــرا ري ــه و اداره ام ــوط ب مرب
 .  و سمينارهاها كنفرانس

 :وظايف روابط عمومي
نظري گذرا به تاريخ تحوالت اجتماعي بشر، نـشانگر رونـد           

تـرين    اشد كه انسان، اين كامل    ب  بغرنج و پر فراز و نشيبي مي      
به بـاور   . موجود جهان خلقت در آن طي طريق نموده است        

 زنـدگي بـشر     ،يكـي از انديـشمندان معاصـر      » الوين تافلر «
مـوج اول يـا     . تاكنون با سه مرحله يا موج همراه بوده است        

كه تشكيل آن هـزاران سـال بـه طـول           » انقالب كشاورزي «
كـه بـا شـتابي      »  صـنعتي  تمدن«موج دوم يا ظهور     . انجاميد

 سـال بـه منـصه ظهـور         300بيشتر و پس از گذشت حدود       
تمدن مبتنـي   «تر از همه موج سوم يا         رسيد و اكنون پرشتاب   

ظهور يافته است، اين تمدن در      كه  » بر اطالعات و ارتباطات   
 .دارد  گام بر مـي   » دانايي«يابد كه بر بنيان       اي شكل مي    جامعه

مـدن مبتنـي بـر اطالعـات و       ت«هـاي     گمان يكي از چهره     بي
روابط «را بايد در تحولي كه شاهد آن در عرصه          » ارتباطات
اند پيشينه    گرچه برخي خواسته  . هستيم جستجو كرد  » عمومي

تاريخي روابط عمومي را تا روزهاي آغازين پيدايش زندگي    
ي، گـسترش دهنـد، امـا       انسان اين موجود اجتماعي و متعال     

. اخير حكايتي ديگـر اسـت     ويژه در سه دهه     سرگذشت آن ب  
هاي ارتباطات انـساني      روابط عمومي به موازات ديگر شاخه     

هاي گذشته شاهد تغيير چشمگيري بـوده و توانـسته            در دهه 
تـرين و     است از مفهوم ساده و سنتي خود به يكي از پيچيده          

ترين علـوم بـشري تبـديل شـود و بـسياري ديگـر از                 رايج
ايـن تحـول و     .  گزينـد  هاي علوم انساني را به خدمت       شعبه

پذيرا شدن كاركردهاي گوناگون چنان پرشتاب و همه جانبه         
را صورت گرفته كه حتي ارايه تعريفي علمي و منطقي از آن 

 .سخت و دشوار كرده است
پردازان ارتباطات معتقدند كه ارتباطات در        امروزه نظريه      

كند و رفتار حاصـل از         دگرگوني ايجاد مي   ها  ساخت سيستم 
هايي است كه به راحتي آثـار آن          ين دگرگوني داراي جلوه   ا

امـروزه در سـايه وسـايل       . قابل مطالعه و بازشناخت اسـت     
ارتباط جمعي مانند مطبوعات، راديو، تلويزيون، مـاهواره و         

اي جهـاني تبـديل       اينترنت كه دنياي گسترده ما را به دهكده       
هـا بـه لحـاظ تئـوري و عملـي             روابط عمومي . استكرده  

. انـد  ربردهاي انكارناپذير، اساسي و محـوري پيـدا كـرده         كا
ها بتوانند   تا سازمان اند    شده به دانشي تبديل     ها  روابط عمومي 

آگاهانه به مسئوليت اجتماعي خود عمل نماينـد و تفـاهم و            
كـه در    پشتيباني مخاطبين خود را به دست آورند تا جـايي         

  :اند كه يكي از تعاريف روابط عمومي گفته
 و اقداماتي آگاهانـه     ها  بط عمومي عبارت است از تالش     روا«

ريزي شده و سنجيده براي استقرار و كـسب تفـاهم             و برنامه 
 ».هاي مورد نظر متقابل بين يك سازمان و گروه

افزارهاي فنـاوري     ي مديريتي به عنوان نرم    ها  امروزه نظام      
شوند كه يكـي      و ابزارهاي اصلي فرآيند توسعه محسوب مي      

وري و    ي مديريتي پويا كه نقـش مهمـي در بهـره          ها  ظاماز ن 
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 ٦

ست كه  ها  انارد نظام مديريت ارتباطات در سازم     اثربخشي د 
  .روابط عمومي متولي و مسئول آن است

مندي مناسب برخوردار باشد، جريـان        اگر روابط از نظام        
رساني و تنوير افكـار عمـومي را بـر عهـده خواهـد                اطالع
رساني كه    دانشگاه زنجان جهت اطالع   روابط عمومي   . گرفت

ت اقـدام بـه انتـشار       سيكي از وظايف مهم روابط عمومي ا      
نامه آغاز سال تحصيلي و عملكرد دانشگاه نموده است           ويژه

 . را جلب نمايدكه اميدواريم رضايت مخاطبين عزيز
 

روابط عمومي دانشگاه زنجان جهت ارتبـاط بيـشتر بـا            
در چهـار بخـش زيـر تقـسيم         ي خود را    ها  مخاطبان فعاليت 

 :نموده است
مـدير دفتـر    مسئوليت آن بـا      مديريت روابط عمومي كه      -1

 .باشد رياست و روابط عمومي مي
رساني كه مسئوليت هماهنگي و        واحد ارتباطات و اطالع    -2

رساني اخبار دانشگاه بـه مطبوعـات، وسـايل ارتبـاط             اطالع
 رويداد كه   و همچنين تهيه و انتشار نشريه     جمعي، نظرسنجي   

شامل مطالب پژوهشي، آموزشي، فرهنگي، ورزشي، علمـي،        
هاي   ارسال پيام ،  ها  ، سمينارها، سخنراني  ها  برگزاري كنفرانس 

... تسليت و تبريك، آشنايي با واحدها و مسئولين دانشگاه و         
بـار بـراي ارسـال بـه          را بر عهده دارد كه هر سه مـاه يـك          

 .گردد  ميواحدهاي داخل و خارج از دانشگاه تهيه
واحد تبليغات و تشريفات كه وظيفـه آن تهيـه و نـصب             -3

ي تبليغـاتي، همكـاري در برگـزاري        هـا   پالكارد و تراكـت   
 و  هـا   ، مراسـم  هـا   جـشن   ، برگـزاري    هـا   سمينارها، كنفرانس 

و توزيـع     تئـاتر در اختيـار متقاضـيان، تهيـه              واگذاري آمفي 
 .باشد در دانشگاه مي  سراسري  هاي روزنامه 

برداري و عكاسـي      مسئوليت فيلم : احد سمعي و بصري    و -4
دهـي بـه       برگزار شده در دانـشگاه، سـرويس       هاي    از مراسم 

ي هـا  متقاضيان استفاده از آمفي تئاتر مركزي و تهيـه عكـس          
نـشريه رويـداد را بـه       مختلف با موضوعات متفاوت بـراي       

 .عهده دارد
 :قابل توجه دانشجويان محترم
ي آمفي تئاتر با مراجعه     ها  در سالن متقاضيان برگزاري مراسم    

  بـه صـورت كتبـي      به واحدهاي مربوطه درخواست خود را     

 مراتب به ،تاييد پس از بررسي و در صورت    دهند و   ميارايه  
 طبـق     روابـط عمـومي    تاشود    مياداره روابط عمومي اعالم     

 .نمايداقدام  رزرو سالن  به ود نسبت موج بندي  زمان 

 موزه تاريخ طبيعي
 
 
 
 
 
 
 

  مدير موزه تاريخ طبيعي-دكتر يوسف قديمي
شناخت و بررسي ذخائر طبيعي و فرهنگي هر كشور، نيازمند   

اين كار بدون توجه    . مطالعات و تحقيقات علمي بسيار است     
سازي علمـي و مطالعـه همـه         و آماده ها    آوري نمونه  به جمع 

هاي تاريخ    پذير نيست و از اين جهت موزه       جانبه آنها، امكان  
سـازي و شناسـايي و       آوري، آمـاده    يعي بـا هـدف جمـع      طب

 .شوند نگهداري اين ذخائر تاسيس مي
با در نظر گـرفتن اهـداف فـوق، مـوزه تـاريخ طبيعـي             

اليه دانشگاه در محل ساختمان فني       دانشگاه زنجان در منتهي   
اين موزه از چهار بخش مردم شناسي،       . قديم داير شده است   

و جانورشناسي تشكيل شده و در      زمين شناسي، گياه شناسي     
شناسـي و   شناسـي، زمـين    هـاي مـردم    حال حاضـر قـسمت    

 .باشد شناسي فعال مي گياه
هـا،   هـاي مختلـف سـنگ    نمونـه : شناسي در بخش زمين      
هـاي متعـدد      ها نگهداري شـده و سـنگواره       ها و فسيل   كاني

بنـدي و     شناسـي طبقـه     هاي مختلـف زمـين     مربوط به دوران  
 .دگرد نگهداري مي

ي و نيز هايي از گياهان داروي     نمونه: ناسيش      در بخش گياه  
گياهان خـشك شـده، جهـت آشـنايي بازديدكننـدگان بـا             

 .هاي مختلف گياهي موجود است گونه
ي كه شناخت ابـزار سـنتي،       از آنجاي : در بخش مردم شناسي   

آوري و   پايه مطالعات فرهنگي جامعـه اسـت لـذا بـا جمـع            
توان بازديدكنندگان را بـا      اي مي  اندازهنگهداري اين ابزار تا     

ــرد    ــنا ك ــف آش ــوام مختل ــوم اق ــگ و آداب و رس .فرهن
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 ٧

 معاونت آموزشي
 

 
 
 
 
 
 

  معاون آموزشي-اكبر پيرمحمدي دكتر علي
 

 زيـر     حـوزه  4حوزه معاونت آموزشـي دانـشگاه در قالـب          
 :كند فعاليت مي

 مديريت امور آموزشي  -1
ــر اســتعدا  -2 ــي و دفت ــديريت تحــصيالت تكميل دهاي م

 درخشان

 دفتر جذب و امور هيأت علمي -3

 دفتر نظارت و ارزيابي آموزشي -4

ــيحاتي    ــي توض ــشجويان گرام ــشتر دان ــنايي بي ــت آش جه
ها   نامه  اي از آيين    ها و نيز خالصه     برخي از حوزه  درخصوص  

اطالعات بيـشتر در سـايت دانـشگاه موجـود          . گردد  قيد مي 
دات و  تواننـد پيـشنهادات، انتقـا        دانـشجويان مـي    .باشد  مي

ــا آدرس   ir.ac.znu@educationمــشكالت خــود را ب

 .مستقيماً به معاون آموزشي دانشگاه ارسال نمايند
 

 نحوه ثبت نام از دانشجويان جديد الورود
منظـور  دانشجوي جديد الورود ابتدا در محلي كه به همـين           

حـضور يافتـه و     ) ورزشسـالن   (در نظر گرفته شده اسـت       
 : نمايد اقدام به ثبت نام بشرح ذيل مي

تحويل مدارك ثبت نام به مسئول مربوطه شامل اصل و    .1
كپي شناسنامه، اصل و كپي مدرك تحـصيلي، شـش قطعـه            

 ،بـراي بـرادران   دوازده قطعه عكس    عكس براي خواهران و     
كليه مداركي كه از طرف سازمان سـنجش        كپي كارت ملي،    

 موجـود   دفترچه آماده به خـدمت در صـورت        واعالم شده   
 .بودن

 . ي ثبت نامها تكميل نمودن فرم .2

 . ي مذكور به مسئول تشكيل پروندهها تحويل فرم .3

 . معرفي برادران دانشجو به واحد نظام وظيفه .4

معرفي دانشجو به مسئول آموزش دانـشكده و تكميـل           .5
 . ي مربوطهها فرم

آمـوزش  هاي مربوطـه توسـط        معرفي دانشجو به گروه    .6
 . ي مربوط به انتخاب واحدها دانشكده و تكميل فرم

 ،... شاهد، ايثارگر، رزمنـده و انمعرفي به امور دانشجوي   .7
 . ي مربوطهها و دريافت فرم

اطالعات مالي مربوط به ثبت نام دانشجويان 
 حضوري شبانه و نيمه

كد بانك تجارت شعبه       دانشجويان عزيز دقت نماييد تا              .1
 ها   قبل از شماره حساب بر روي فيش             دانشگاه زنجان حتماً        

 . ثبت شود

نجان                     .2 ز ه  نشگا ا د تجارت شعبه  نك  با حساب  ه  ر شما
است    1703051312 به شماره حساب      واريز شهريه     جهت  

 .باشد بل واريز در كليه شعب سراسر كشور ميقاكه 

از واريز مبالغ مربوط به تغذيه و خوابگاه به اين                        :  توضيح * 
كه متاسف              امكان استرداد          حساب خودداري شود  مبالغ   انه 

 . وجود ندارد

 .باشد ميدارنده حساب دانشگاه زنجان  .3

نشجوئي                            .4 دا و شماره  آدرس  و  نوادگي  خا نام  و  نام 
 . دانشجو حتماً بر روي فيش قيد شود

دانشجويان بايد برگه واريزي شهريه را كه حتماً                     :  توضيح * 
سه برگي باشد پر كرده و برگه اول آن را به بانك داده و                           

را هنگام ثبت نام به واحد            )  اعالميه   / رسيد مشتري   ( رگه دوم     ب 
را نزد خود تا پايان           )  رونوشت   ( مالي تحويل و برگه سوم         
 . تحصيل نگهداري نمايند

 . بانك قيد شده باشدتاييدبر روي فيش حتماً بايد پرفراژ و 
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 ٨

 تابعه و واحدهاي ي آموزش اموراداره كل
 
 
 
 
 

 
 مور آموزشي مدير كل ا -نوروزيسياوش دكتر 

 

 :وظايف اداره كل آموزش دانشگاه و واحدهاي تابعه
  اداره امور آموزش دانشگاه 

اداره آموزشي دانشگاه مسئول اجراي تمام مـوارد آموزشـي          
بر اساس آئين نامه آموزشي مقاطع مختلف تحصيلي و ساير          

كه در شوراي آموزشي دانشگاه بـه       است  مصوبات آموزشي   
تـصميم گيـري در امـور آموزشـي         عنوان بـاالترين مرجـع      

 ،تدوين،   وظيفه مدير آموزش دانشگاه تهيه     .باشد  دانشگاه مي 
 ابالغ و نظارت بر حسن اجراي تمام موارد آموزشي دانشگاه         

 . است
 و واحـدهاي اداره كـل آمـوزش         هـا   اسامي مـسئولين اداره   

 : دانشگاه عبارتند از 
 ن مـدير كـل امـور      معـاو :  خانم سيمين نجـار تبريـزي        -1

انجام كارهـاي  آموزشي دانشگاه كه به عنوان معاون، مسئول    
 محوله از سوي معاون آموزشي و مـدير آمـوزش دانـشگاه           

 .باشند مي
سرپرست اداره پذيرش و     :  آقاي محمد كاظم جمشيدي    -2 

 ثبـت نـام و تـشكيل        ،وظيفه اين اداره، پذيرش   ثبت نام كه    
اه و معرفي پرونده براي دانشجويان در ابتداي ورود به دانشگ 

ي مختلف پس از تكميـل كامـل پرونـده          ها  آنها به دانشكده  
همچنين انجام كليه امور مربوط بـه اخـذ معافيـت           . باشد  مي

ي ها يهتاييد درخواست ، نقل و انتقاالت دانشجويان،تحصيلي
تحــصيلي پــيش دانــشگاهي و دوره كــارداني دانــشجويان 

 برابـر   ، برابر سازي دروس دانـشجويان     ،كارشناسي ناپيوسته 

 اعالم تغييـرات شناسـنامه      ،سازي دروس مراكز تربيت معلم    
دانشجويان به سازمان سنجش آموزش كشور و موارد جاري         

كـه از طـرف مـدير آمـوزش دانـشگاه محـول             است  ديگر  
 .شود مي

 

 سرپرست واحد حين تحصيل:  مزين  خانم سهيال-3
نظارت ،  ها  وظيفه اين واحد هماهنگي امور آموزش دانشكده      

 بررسي كليـه مـوارد آموزشـي شـامل بررسـي پيـشرفت              و
 بررسي و گزارش پرونده دانـشجويان       ،تحصيلي دانشجويان 
نظارت بر حضور و غياب دانشجويان از ، محروم  از تحصيل

رعايـت اخـذ    بـه جهـت     كنترل  ،  ها  طريق آموزش دانشكده  
انتخـاب دروس   رعايت  جهت  تعداد مجاز واحدها و كنترل      

 در هـر نيمـسال و ارائـه دروس          ويان توسط دانشج  نياز پيش
 .باشد معرفي به استاد مي

مـسئول دبيرخانـه    :  خانم معـصومه قاسـمي چهارطـاق         -4
 :آموزش

ي هـا   شماره گذاري و ارسال نامه    ،  دريافت: وظيفه اين واحد  
 .باشد مختلف مربوط به حوزه معاونت آموزشي مي

سرپرست اداره دانـش آموختگـان،      : آقاي مهدي سليمي    -5
 :  وظايف اداره دانش آموختگان عبارتند ازاهم 

 ي موقت پايان تحصيالت ها بررسي و صدور گواهينامه-
 ي پايان تحصيالتها بررسي و صدور دانشنامه-
 ي انصراف از تحصيلها بررسي و صدور نامه-
  بررسي دروس معرفي به استاد-
 ي نظام وظيفه ها ي معرفي به حوزهها بررسي و صدور نامه-
 و معرفي فارغ التحـصيالن رتبـه اول بـه سـازمان        بررسي -

 سنجش آموزش كشور 
 : مسئول بايگاني :  آقاي محبعلي حسني -7
كـارداني  ( تشكيل پرونده براي دانشجويان جديد الورود        -
 – كارشناسـي ارشـد      – كارشناسي پيوسـته و ناپيوسـته        –

هـا و انجـام كليـه امـور          و انتقالي از ساير دانشگاه    ) دكتري
 اني مربوط به حوزه معاونت آموزشي دانشگاهبايگ
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 ٩

  85-86 و مقاطع تحصيلي در سال تحصيلي ها  ، رشتهها  فهرست دانشكده
 هاي كارداني و كارشناسي دوره

  شبانه روزانه
 

 دانشكده
 

 رشته
من مهر مقطع تحصيلي

به
داد 

تع
من مهر 

به
داد 

تع
  

  60 * - 90 - * كارشناسي برق 
  33 * - 27 - * كارشناسي  عمران   -عمران

  25 * - 25 - * كارشناسي  نقشه برداري –عمران 

  30 * - 30 - * كارشناسي مكانيك جامدات
  - - - 30 - * كارشناسي مكانيك سياالت 

  12 - * 20 - * كارشناسي معدن
  50 - * - - - كارداني  كارداني معماري 

سي
هند

م
 

 432 210   222    جمع كل 
 

   شبانه روزانه
 دانشكده 

 
 رشته 

 مقطع تحصيلي 

هر 
م

من 
به

داد 
تع

هر  
م

ن   
بهم

داد 
تع

  

  12 * - 20 * - كارشناسي  رياضي كاربردي 
  12 - * 20 - * كارشناسي رياضي محض 
  12 - * 20 - * كارشناسي فيزيك محض

  12 * - 20 * - كارشناسي فيزيك حالت جامد 

  30 * - 15 - - كارشناسي  كاربردي شيمي
  - - - 25 _ * كارشناسي شيمي محض
  36 * - 25 _ * كارشناسي زمين شناسي 

  30 * - 25 _ * كارشناسي زيست شناسي 

لوم
ع

 
 314 144   170    جمع كل 

 

   شبانه روزانه
 دانشكده 

 
 رشته 

 مقطع تحصيلي 

هر 
م

من 
به

داد 
تع

هر  
م

ن   
بهم

داد 
تع

  

  29 * - 28 - * كارشناسي علوم باغباني 
  30 * - 30 - * كارشناسي  ترويج و آموزش كشاورزي

  29 * - 28 - * كارشناسي علوم خاك 
  20 * - 17 - * كارشناسي )طيور(علوم دامي 

  20 * - 17 - * كارشناسي اصالح نباتات
  20 * - 17 - * كارشناسي زراعت 
  20 * - 17 - * كارشناسي ) دام(مي علوم دا

  29 * - 28 - * كارشناسي گياهپزشكي 
  40 * - 30 - * كارداني كارداني زنبور عسل 

  29 * - 28 - * كارشناسي   مهندسي آب 

زي
اور

كش
 

 506 266   240    جمع كل 
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 ١٠

   شبانه روزانه
 دانشكده 

 
 رشته 

مقطع 
 تحصيلي 

هر 
م

من 
به

داد 
تع

هر  
م

ن  
بهم

داد  
تع

  

  48 - * 40 * - كارداني  كارداني حسابداري 
  48 *  30 * - كارشناسي  مترجمي زبان 

  40 - * 30 * - كارشناسي زبان و ادبيات فارسي
 فرهنگ –تاريخ تمدن  –الهيات 
 تمدن 

  42 - * 30 * - كارشناسي

  12 - * 20 - *    فلسفه و حكمت –الهيات 
  - - - 25 * - كارشناسي جغرافياي روستايي
  - - - 25 - * كارشناسي جغرافياي شهري 
  - - - 25 - * كارشناسي جغرافياي طبيعي 

  12  * 20 - * كارشناسي روانشناسي عمومي 
     30 * - كارداني تربيت بدني

اني
انس

وم 
 عل

 و 
ات

ادبي
 

  40 - * 40 * - كارشناسي مديريت بازرگاني
     15 * - كارشناسي بيعي ژئومورفولوژيجغرافياي ط 
 572 242   330    جمع كل   رشته36در مجموع 

 

  كارشناسي ارشدهاي هدور
 دانشكده رشته تعداد كل

 اسالمي وكالم فلسفه_ اسالمي ومعارف الهيات ٩

  اقليم شناسي-جغرافيا ١٣

  برنامه ريزي روستايي-جغرافيا  ١٩

  برنامه ريزي شهري-جغرافيا ٢۴

 زبان وادبيات فارسي ٣۴

 علوم انساني

 )پنج رشته(

 

  فيزيك ـ گرايش هسته اي  ٧

 شيمي ـ گرايش شيمي فيزيك ١١

 پترولوژي  گرايش_ شناسي زمين ١٣

 فيزيك ـ گرايش ذرات بنيادي ١۶

 فيزيك ـ گرايش نجوم ٢٠

 رياضي ـ گرايش  محض ٢٢

 گرايش معدني شيمي  ـ  ٢٣

  گرايش حالت جامد فيزيك ـ ٢۴

 گرايش كاربردي -رياضي  ٢۵

 علوم

)دوازده رشته(
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 ١١

 )اپتيك( لكوليووم فيزيك ـ گرايش اتمي ٢۶

 لي آشيمي  ـ گرايش  ٣٢

 شيمي  ـ گرايش شيمي تجزيه  ٣٢

 خاك   ـ گرايش رده بندي وارزيابي خاكشناسي ٢

 گياهي شناسي بيماري-كشاورزي مهندسي ۴

 خاك وتكنولوژي بيولوژي  گرايش خاك علوم_  كشاورزي.م ۵

 زراعت-كشاورزي مهندسي ٨

 باغباني علوم_ كشاورزي مهندسي ١٢

 دامپروري مديريت گرايش دامي علوم_ كشاورزي مهندسي ١۶

 خاك وحاصلخيزي شيمي گرايش خاك علوم_ كشاورزي مهندسي ٢٢

 دركشاورزي بيو تكنولوژي _كشاورزي  مهندسي ٢۵

 ) دام  واصالح ژنتيك(دامي علوم_ كشاورزي مهندسي ٢۵

 نباتات  اصالح_كشاورزي  مهندسي ٢٩

 دام غذاوتغذيه  گرايش دامي علوم_كشاورزي  مهندسي ٣٢

 كشاورزي

)يازده رشته(

 

 كاربردي طراحي-مكانيك مهندسي ١٠

 وپي خاك مكانيك_عمران مهندسي ١٣

 الكترونيك_برق مهندسي ١۴

 سازه_ عمران  مهندسي ٢٧

 قدرت  _ برق مهندسي  ٣۵

 مهندسي

 )پنج رشته(

  رشته33در مجموع  تعداد كل ۶٢٩

 

 هاي دكتري دوره
 دانشكده رشته تعداد كل

 فيزيك ـ گرايش نجوم  2

  گرايش حالت جامد فيزيك ـ 2

 شيمي  ـ گرايش معدني 4

 ليآشيمي  ـ گرايش  8

 شيمي تجزيهشيمي  ـ گرايش  3

 معلو

 در مجموع پنج رشته تعداد كل 19
 

 

 74: ها جمع كل رشته
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 ١٢

 نامه آموزشي چكيده آئين
 هاي كارداني و كارشناسي  دوره

 .هاي آموزشي را در آدرس اينترنتي دانشگاه زنجان مشاهده نمايند نامه توانند متن آيين دانشجويان مي
 

 :نويسي نام
ــه:2مــاده  ن ورودي موظفنــد در شــدگان آزمــو   پذيرفت

نويسي   شود براي نام    يي كه توسط دانشگاه اعالم مي     ها  مهلت
نويسي   عدم مراجعه براي نام   . و انتخاب واحد مراجعه نمايند    

در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعـالم نتـايج آزمـون،             
 .انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد

كـه     دانشجو موظف است هر نيمـسال در زمـاني         :3ماده  
كند براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به          نشگاه اعالم مي  دا

عـدم مراجعـه دانـشجو بـراي        . اداره آموزش مراجعه كنـد    
نويسي بدون اطالع و عذر موجه در يك نيمسال به منزله             نام

 در صـورت تـأخير و يـا عـذر           بوده و انصراف از تحصيل    
موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل را در آن نيمـسال            

 ولي آن نيمسال جزء مدت مجاز تحصيل وي         د داشت نخواه
 .محسوب خواهد شد

دانشجو موظف اسـت عـذر موجـه خـود را در            : تبصره
طـور مكتـوب در       نويسي با داليل مستند بـه       خودداري از نام  

اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال تحصيلي به اداره آمـوزش            
 . اطالع دهددانشكده

 
 :منع تحصيل همزمان

نويـسي و ادامـه       انشجو در يك زمان حـق نـام        د :4ماده  
تحصيل در بيش از يك رشته و در هر رشـته بـيش از يـك                

در . گرايش در يك يـا چنـد دانـشگاه را نخواهـد داشـت             
هـاي    صورت تخلف از ادامـه تحـصيل در يكـي از رشـته            

انتخابي به تشخيص كميسيون بررسي موارد خـاص وزارت         
وي باطـل اعـالم     محروم و سوابق تحـصيلي      دانشجو  علوم،  

هـاي    دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه       . شود  مي
هاي تعيين شـده      مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه       

 .به دانشگاه ذيربط بپردازد
، از  )اسـتعدادهاي درخـشان   (دانـشجويان ممتـاز     : تبصره

 .شمول اين ماده مستثني خواهند بود

 :تعداد واحدها
 

دهاي درسي الزم براي گذراندن هـر        تعداد واح  :10ماده  
 :هاي تحصيلي بشرح ذيل است يك از دوره

  واحد72 تا 68بين : هاي كارداني دوره
هــاي فنــي و  هــاي كارشناســي پيوســته غيــر از رشــته دوره

  واحد135تا 130: مهندسي
  واحد140 تا 130: ومهندسي پيوسته فني كارشناسي هاي دوره

 

 در هـر نيمـسال تحـصيلي        تواند   هر دانشجو مي   :11ماده  
 .  واحد درسي را انتخاب كند20 و حداكثر 12حداقل 
در آخرين نيمسال تحصيلي، دانشجو از رعايـت        : 1تبصره

 . واحد معاف است12شرط انتخاب حداقل 
تعــداد واحـدهاي انتخــابي در دوره تابــستاني  : 5تبـصره 

 . واحد درسي است6حداكثر 
 

 :نياز دروس پيش
 

شـدگان آزمـون سراسـري        ته از پذيرفتـه   دس   آن :12ماده  
هاي كـارداني و كارشناسـي در         ها در دوره    ورودي دانشگاه 

هاي تحصيلي كه نمره خام امتحان آنها در آزمـون            همه رشته 
ورودي در يك يا چند درس به تشخيص شوراي آموزشـي           
دانشگاه پذيرنده از حد نصاب معيني كمتر باشـد، موظفنـد           

كنـد   كه آن دانشگاه تعيـين مـي  حسب نياز رشته دروسي را      
بـر    عـالوه ) پيش نياز دانـشگاهي   (عنوان دروس جبراني يا       به

 .دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند
نمره اين دروس در كارنامه دانشجو ثبـت و در          : 3تبصره

ميانگين نمرات پايان نيمـسال و همچنـين در ميـانگين كـل             
ـ          ولي و يـا    نمرات دانشجو محاسبه شده و در مشروطي و قب

 .مردودي دانشجو نيز تأثير دارد
به حداكثر طول دوره تحـصيل دانـشجوئي كـه          : 4تبصره
 واحد از دروس پيش نياز دانـشگاهي را گذرانـده           8حداقل  

 .شود باشند يك نيمسال تحصيلي افزوده مي



  8686 پاييز  پاييز -- هجدهم هجدهم شماره شماره--نشريه خبري فرهنگي دانشگاه زنجاننشريه خبري فرهنگي دانشگاه زنجان                                                                                                                  خبريخبري  رويدادرويداد                    
  

 

 ١٣

 :طول دوره
هـاي     حـداكثر مـدت مجـاز تحـصيل در دوره          :13ماده  
 سـال   6ارشناسي پيوسـته    هاي ك    سال و در دوره    3كارداني  

است در صورتي كه دانشجو نتوانـد واحـدهاي دوره را در            
حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانـشگاه          

 .شود مربوط اخراج مي
 

 :حضور در جلسات درس
 حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هـر          :14ماده  

درس الزامي است و ساعات غيبـت دانـشجو در هـر درس             
ايد از     نب

١۶
در غيـر   .  مجموع ساعات آن درس تجاوز كنـد       ٣

 نمــره دانــشجو در آن درس صــفر محــسوب  صــورت ايــن
 .شود مي

كه غيبت دانشجو در هر درس بـيش          در صورتي : 1تبصره
از  

١۶
 بوده و غيبت او موجه تـشخيص داده شـود آن درس             ٣

 واحـد در    12ل رعايت حد نصاب     حا  در اين . شود  حذف مي 
ولـي نيمـسال مـذكور      نبـوده   طول نيمسال براي وي الزامي      

عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحـصيلي دانـشجو            به
 .گردد محسوب مي

دليل   غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به        : 2تبصره
حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نبوده و در صورت             

پيشامد جزو 
١۶
 .شود  غيبت مجاز محسوب مي٣

 
 :غيبت در امتحان

 غيبت غيرموجه در امتحان هـر درس بـه منزلـه           :15ماده  
گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبـت موجـه             

 .گردد در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي
 تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و         :16ماده  

هده شوراي آموزشي دانشگاه يا كميته منتخب آن        امتحان برع 
 .باشد شورا مي

 :حذف و اضافه
تواند در هر نيمسال تحصيلي، فقـط          دانشجو مي  :17ماده  

در مهلتي كمتر از دو هفته، پس از شروع نيمسال تحـصيلي            
حداكثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خـود را       

و درس ديگر جابجـا     حذف يا دو درس انتخابي خود را با د        

نمايد مشروط برآنكه تعداد واحدهاي انتخـابي وي از حـد            
 .مقرر تجاوز نكند

 هفته  5تواند تا      در صورت اضطرار، دانشجو مي     :18ماده  
ي نظري ها  مانده به پايان نيمسال تحصيلي فقط يكي از درس        

 گروه آموزشي مربوط حذف كند مشروط بر        تاييدخود را به    
دانـشجو در آن درس بـيش از         آنكه اوالً غيبت    

١۶
 مجمـوع   ٣

ساعات آن درس نبوده و ثانياً تعداد واحدهاي باقيمانده وي          
 . واحد كمتر نشود12از 

ي اخذ شده در يك نيمسال،     ها   حذف كليه درس   :19ماده  
تنها در صورتي مجاز است كـه بنـا بـه تـشخيص شـوراي               

ادامـه تحـصيل در آن      آموزشي دانشگاه، دانشجو قـادر بـه        
صورت نيمسال مزبور جـزو حـداكثر         در اين . نيمسال نباشد 

 .مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد
 :ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

صـورت     ارزيابي نمرات دانشجو در هر درس به       :21ماده  
 .شود عددي بين صفر تا بيست تعيين مي

اسـت و    10 حداقل نمره قبـولي در هـر درس          :22ماده  
دانشجويي كه در هر يك از دروس الزامي مـردود شـود در             

با اين حـال نمـرات      . اولين فرصت، ملزم به تكرار آن است      
كليه دروس اعم از قبولي و مـردودي در كارنامـه دانـشجو             

 .شود ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي
 :درس ناتمام

 در مــوارد اســتثنائي نمــرات تمــرين دبيــري، :23مــاده 
 كارورزي، عمليات صحرايي، كـار در عرصـه و    ،آموزيكار

دروسي كه در برنامه آموزشي مصوب توأم با پـروژه ارائـه            
 گـروه   تاييـد شود درصورتي كه بـه تـشخيص اسـتاد و             مي

آموزشي مربوط تكميل آنها در طول يك نيمـسال تحـصيلي        
نمره ناتمام بايد حداكثر تا     . گردد  ميسر نباشد ناتمام تلقي مي    

 .يمسال بعد به نمره قطعي تبديل گرددپايان ن
 :اعالم نمرات

نمره پس از اعـالم بـه آمـوزش كـل دانـشگاه،             : تبصره
 .غيرقابل تغيير است

 :ميانگين نمرات
براي محاسبه ميانگين نمرات، تعـداد واحـدهاي        : 1تبصره

هــر درس در نمــره آن درس ضــرب  و مجمــوع حاصــل  
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 ١٤

نها نمره گرفتـه     در تمام دروسي كه دانشجو براي آ       ها  ضرب  
بر تعداد كل واحـدهاي اخـذ       ) اعم از ردي يا قبولي    (است  

 .گردد شده تقسيم مي
عنــوان نيمــسال تحــصيلي  دوره تابــستاني بــه: 2تبــصره
ايـن   نمرات دروسي كـه دانـشجو در   نشده و فقطمحسوب  

گذراند در محاسبه ميانگين كل دانـشجو محـسوب           ميدوره  
انشجو، در نيمسالي كـه     همين ترتيب نمرات د     به. خواهد شد 

كند و كسر بودن واحدها        واحد انتخاب مي   12الزاماً كمتر از    
مانند دروس تابستاني در ميانگين     باشد    ميخارج از اراده او     
آن نيمسال جـزو حـداكثر مـدت        و  شود    كل او محاسبه مي   

 .مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد
 

 :نويسي مشروط نام
دانــشجو در هــيچ نيمــسال  ميــانگين نمــرات :27مــاده 

صــورت   باشــد در غيــر ايــن12تحــصيلي نبايــد كمتــر از 
صورت مشروط خواهد     نويسي دانشجو در نيمسال بعد به       نام
 .بود

هر دانشگاه موظف است موضوع مـشروط بـودن         : تبصره
وي كتباً اطالع دهد و يـك نـسخه از آن را در               دانشجو را به  

، قصور در اخطـار  با اين وصف. پرونده دانشجو ضبط نمايد  
اطالعـي دانـشجو از    به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بـي      

 .اين امر، مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود
نويـسي    صـورت مـشروط نـام        دانشجويي كه به   :28ماده  

كند جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از            مي
 . واحد درسي در آن نيمسال را ندارد14

 : مشروطاخراج دانشجوي
كـه ميـانگين نمـرات دانـشجو در            در صـورتي   :29ماده  

 نيمـسال   4هاي كارشناسي در سه نيمـسال متـوالي يـا             دوره
هاي كارداني در دو نيمسال تحصيلي اعم         متناوب و در دوره   

اي كـه      باشد در هر مرحله    12از متوالي يا متناوب، كمتر از       
 .شود باشد از ادامه تحصيل محروم مي

دانشجويي كه به لحاظ مشروط بـودن بـيش از           :30ماده  
شود در    حد از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي محروم مي        

تر رشته مربوط را تا سقف        صورتي كه واحدهاي مقطع پائين    
مجاز با موفقيت گذرانده و ميانگين كل او در ايـن واحـدها            

تواند با رعايت ساير ضـوابط مربـوط           نباشد، مي  12كمتر از   
 .تر را در آن رشته دريافت كند م مقطع پائينمدرك مرسو

 دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد    :31ماده  
شود در صورت انجـام يـا لغـو           از ادامه تحصيل محروم مي    

توانـد بـراي      تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است مي       
ــد و     ــركت كن ــري ش ــون سراس ــدد در آزم ــصيل مج تح

 .تحصيل دهد خود ادامه القهدر رشته مورد ع قبولي درصورت
تواند واحدهايي را كه دانـشجو در              دانشگاه پذيرنده مي  

رشته قبلي گذرانده است با برنامه رشته جديد تطبيق داده و           
 .نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد طبق ضوابط اين آئين

 
 :مرخصي تحصيلي

هـاي   توانـد در هـر يـك از دوره     دانـشجو مـي    :33ماده  
 نيمسال متوالي و يا متناوب از       2ني و كارشناسي براي     كاردا

 .مرخصي تحصيلي استفاده كند
مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز        :تبصره

 .شود تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي
صورت كتبي     تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به     :34ماده  

ط نويسي هر نيمـسال توسـ       حداقل دو هفته قبل از شروع نام      
 .يا دانشگاه تسليم گردد دانشكده  آموزش  اداره  دانشجو به  

اداره آموزش موظف است پس از كسب نظـر از          : تبصره
نويسي، موافقت    گروه آموزشي ذيربط قبل از اتمام مهلت نام       

 .ابالغ نمايد وي دانشجو را كتباً به موافقت بادرخواست يا عدم
 

 :انصراف از تحصيل
 بدون كـسب اجـازه از دانـشگاه          ترك تحصيل  :35ماده  

ــصراف از تحــصيل محــسوب شــده و ،محــل تحــصيل  ان
 .تحصيل را ندارد ادامه  دهنده حق   انصراف  دانشجوي

     در موارد استثنائي كه دانشجو تـرك تحـصيل خـود را            
داند بايد داليل آن را حداقل يك ماه قبل از پايـان              موجه مي 

 موجـه   تاييـد درصورت  . همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد     
بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه آن نيمسال جزو مرخصي         

 .شود تحصيلي دانشجو محسوب مي
 دانشجويي كه بخواهد از تحصيل انصراف دهد        :36ماده  

بايد درخواست خود را شخصاً بـه اداره آمـوزش دانـشگاه            
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 ١٥

اين دانشجو مجاز است فقط براي يـك مـاه از           . تسليم نمايد 
.  تقاضاي انصراف خود را پيگيري نمايـد       ،تتاريخ درخواس 

پس از انقضاي مهلت، حكم انصراف از تحصيل وي صـادر           
آن دوره را   در  و دانشجو پـس از آن حـق ادامـه تحـصيل             

 .ندارد
دانشجويي كه از تحصيل انصراف داده موظـف        : 1تبصره

است به كليه تعهداتي كه در دوران تحـصيل سـپرده اسـت             
 .عمل كند
ل مجـدد دانـشجوي انـصراف دهنـده از          تحصي: 2تبصره

تحصيل موكول به شـركت و قبـولي در آزمـون سراسـري             
 .براساس ضوابط مربوط است

 
 :مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت

 دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنـان          :37ماده  
 به  عنوان همراه   دولت يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه به       

توانـد بـا ارائـه حكـم          شـود مـي     خارج از كشور اعزام مي    
 شـوراي آموزشـي     تاييـد مأموريت همسر و به تـشخيص و        

دانشگاه عالوه بر استفاده از ميزان مرخـصي اسـتحقاقي در           
 سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي       4طول دوره تحصيل، تا     

 .مند گردد بدون احتساب در سنوات بهره
 

 :انتقال
 :تعريف انتقال

 انتقال به معني تغيير محل تحـصيل دانـشجو از           :38ماده  
يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطـع            

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

 بـه   هـا    و از شهرسـتان    هـا   آموزش عالي تهران به شهرسـتان     
افقـت  يكديگر در يك رشته و در يك مقطـع، بـه شـرط مو             

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

و ) اعم از روزانه و شـبانه     (هاي حضوري     نور به دانشگاه    پيام
هاي دولتي ممنوع است      هاي غيردولتي به دانشگاه     از دانشگاه 

مـانع  عكس آن با موافقـت مبـدأ و مقـصد بال            ولي انتقال به  
 .است

 :ميهماندانشجوي 
طور موقت بـه تغييـر         در مواردي كه دانشجو به     :43ماده  

محل خود ناگزير بوده، اما شرايط انتقـال را نداشـته باشـد             
عنـوان    مبـداء و مقـصد بـه         تواند بـا توافـق مؤسـسات        مي

تغييـر     طور موقت   خود را به     تحصيل   محل  ميهمان    دانشجوي
 .دهد
 دانشجو در يـك مؤسـسه آمـوزش          شدن ميهمان -1-43

 واحـد  12عالي مشروط بر اين است كـه دانـشجو حـداقل          
 .درسي خود را در مؤسسه مبداء گذرانده باشد

 در مؤسسه مقصد ميهمان انتخاب واحد دانشجوي -3-43
بايستي با نظر گروه آموزشي مربـوط در مؤسـسه آمـوزش             

 .عالي مبداء انجام شود
ـ      :44ماده    در  ميهمـان ه دانـشجوي     تعـداد واحـدهائي ك

گذراند در هيچ صورت نبايد       مؤسسه يا مؤسسات مقصد مي    
 . درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند40از 

طور موقت ناگزير بـه        در مواردي كه دانشجو به     :49ماده  
توانـد بـا موافقـت        تغيير محـل تحـصيل خـود باشـد مـي          

ر طـو   به ميهمانعنوان دانشجوي     مقصد به  هاي مبدأ و    دانشگاه
 .خود را تغيير دهد تحصيل مدت معين محل موقت براي

 شدن دانشجو در يك دانشگاه مـشروط        ميهمان :50ماده  
به اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خـود           

 .را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد
 شدن دانـشجو در يـك دانـشگاه بـراي           ميهمان :51ماده  

ـ     گذراندن يك يا چند درس بـه       درس بـا نظـر       كصـورت ت
 .دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است

تواند حـداكثر يـك نيمـسال در          هر دانشجو در هر رشته مي     
دوره كارداني يا دو نيمـسال در دوره كارشناسـي در يـك             

.  تحصيل كند  ميهمانطور تمام وقت و به صورت         دانشگاه به 
صـورت   در هر حال نبايد تعداد دروسي را كه دانـشجو بـه           

) درس  وقت و چه به صورت تك       صورت تمام   چه به  (ميهمان
 درصـد كـل   40در يك يا چند دانشگاه گذرانـده اسـت از          

 .واحدهاي دوره تجاوز كند
درس و    انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تك      : تبصره

وقـت بايـد بـا اطـالع گـروه آموزشـي              چه به صورت تمام   
 . باشددانشگاه مبدأ و طبق شرايط دانشگاه مقصد
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 ١٦

 در يـك    ميهمـان  واحدهايي را كـه دانـشجوي        :53ماده  
گذراند عيناً در كارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبـت            دانشگاه مي 

شده و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميـانگين           
 .كل او منظور خواهد شد

 در  ميهمـان  مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي       :54ماده  
 .شود بدأ صادر ميهر صورت توسط دانشگاه م

 
 :تغيير رشته
 دانــشجو در طــول دوران تحــصيل در مقطــع :55مــاده 

توانـد بـا داشـتن شـرايط زيـر و             كارداني و كارشناسي مي   
موافقت گروه آموزشي ذيربط از يك رشته به رشته ديگـر و            

 :در يك گروه آزمايشي و همان دانشگاه تغيير رشته دهد
لـي از نظـر مقـررات        ادامه تحصيل متقاضي در رشته قب      -1

 .آموزشي بالمانع باشد
 حداقل-2

۶
 وحداكثر١

٣
 .دوره را گذرانده باشد  واحدهاي٢

ترين    نمرات آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پائين        -3
فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مـورد تقاضـا در همـان        

 .سال كمتر نباشد
 توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذرانـدن     با -4

 .واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد
هـاي    تغيير رشته دانـشجوياني كـه بـه دسـتگاه         : 1تبصره

اجرايي خاص تعهد دارند با رعايت كليه شرايط اين ماده و           
 .پذير است اعالم موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان

هايي كه در ضوابط گـزينش        تغيير رشته به رشته   : 2تبصره
آنها شرايط خاص پيش بيني شده است موكـول بـه احـراز             

 .شرايط مربوط است
دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي تنها يـك          : 3تبصره
 .تواند تغيير رشته دهد بار مي

سـطح     تغيير رشته بايد در مقاطع تحـصيلي هـم         :56ماده  
صورت فقط از مقطع بـاالتر بـه         صورت گيرد و در غير اين     

 .پذير است تر امكان مقطع پائين
 در صورت موافقت بـا تقاضـاي تغييـر رشـته،            :57ماده  

دانشجو موظف اسـت در اولـين فرصـت در رشـته جديـد          
نام، دانشجو حق بازگـشت بـه         نويسي كند و پس از ثبت       نام

 .رشته قبلي را نخواهد داشت

نويسي در رشته جديد      ماقدام نكردن دانشجو به نا    : تبصره
در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي شـده و             

 .خواهد شد دوره از وي سلب حق تغيير رشته تا پايان
 

 دروسي كه دانـشجو در رشـته قبلـي گذرانـده            :58ماده  
سـازي    است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل        

د كـه بـه     شـو   شود و فقط دروسـي از وي پذيرفتـه مـي            مي
تشخيص گروه آموزشي بـا دروس رشـته جديـد، اشـتراك            

 12نيـز كمتـر از        دروس    از آن     و نمره هريـك     داشته  محتوايي
 .نباشد

شده در كارنامه دانشجو ثبـت و         دروس پذيرفته : 1تبصره
شـود ولـي      نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظـور مـي         

گين در  نمرات دروس پذيرفته نشده، بدون احتساب در ميـان        
حال چنانچـه ميـانگين       در اين . ماند  كارنامه دانشجو باقي مي   

 باشـد جمعـاً     12كل واحدهاي پذيرفته نـشده او كمتـر از          
عنوان يك نيمسال مشروطي براي دانشجو در رشته جديـد     به

 .گردد منظور مي
كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفتـه        در صورتي : 2تبصره

ن گذراندن واحـدهاي    نشدة دانشجو در حدي باشد كه امكا      
مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از وي            

 .شود سلب كند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي
 

 :تغيير رشته اضطراري
 چنانچه دانشجو به تشخيص شـوراي آموزشـي         :59ماده  

اي گـردد     دانشكده در دوران تحصيل دچار بيماري يا سانحه       
گيـري    صيل در آن رشته و يا امكان بهره       كه توانايي ادامه تح   

از كارآيي حاصل از آن را طبق جدول نقص عضو از دست            
تواند با رعايت ساير مقـررات بـه رشـته ديگـري              بدهد، مي 

متناسب با رشته خود در همان گروه آزمايشي كه از لحـاظ            
ترين نمره را دارد، تغييـر رشـته          نمره آزمون ورودي نزديك   

نشجو از رعايت شرايط موضـوع مـاده        در اين حال دا   . دهد
 . معاف خواهد بود57و ماده) 1به استثناي بند  (55

در مواردي كه دانشجو به داليل نقـص عـضو و           : تبصره
هـاي    بيماري، توانايي ادامه تحصيل در هـيچ يـك از رشـته           

گروه آزمايشي مربوط را نداشته باشد، كميـسيون آموزشـي          
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 ١٧

نسبت بـه تغييـر رشـته       دانشگاه پس از بررسي كامل مسأله       
 .گيرد اي در گروه آزمايشي ديگر تصميم مي دانشجو به رشته

 
 در صورتي كه دانشگاه مبدأ فاقد رشته متناسب         :60ماده  

براي تغيير رشته اين گونه دانشجويان باشد شوراي آموزشي         
دانشگاه نظر خود را داير بر تغييـر رشـته دانـشجو، حـسب              

 فرهنگ و آموزش عالي يا      مورد به معاونت آموزشي وزارت    
معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي        

هـاي ديگـر      كند تا دانشجو را در يكي از دانـشگاه          اعالم مي 
 .جايابي نمايند

 
خود  را همراه  بايد درخواست  تغييررشته  متقاضي  :61ماده

 نيمسال تحـصيلي   پيش از شروع  هفته  6حداقل    مدارك الزم   
 .ه آموزش دانشگاه محل تحصيل خود  تسليم نمايدبه ادار 

 
 تغيير رشته از مقطع كارشناسي به مقطع كارداني      :62ماده  

گونه دانشجويان حداكثر     در اين حال براي اين    . بالمانع است 
مدت مجاز تحصيل بر مبناي دوره كـارداني محاسـبه و بـه             

 واحد پذيرفته شده از دانشجو، يك نيمـسال از          20ازاي هر   
 .شود ول تحصيل وي كاسته ميط
 

 :پذيرش واحدهاي درسي
شـدگان    سازي و پذيرش دروسي كه قبول        معادل :63ماده  

ها يا ديگر مقاطع تحـصيلي        آزمون سراسري قبالً در دانشگاه    
 :اند با رعايت شرايطي بشرح زير مجاز است گذرانده

 دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت -1
 . ورودي رشته جديد باشددر آزمون

 وزارت  تاييـد  دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد         -2
علوم، تحقيقات و فنـĤوري يـا وزارت بهداشـت، درمـان و             

 .آموزش پزشكي باشد
 تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مـصوب          -3

 .ريزي باشد شوراي عالي برنامه
شجو با دروس  محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دان      -4

رشته جديد به تشخيص گروه آموزشـي اشـتراك محتـوايي           
 . نباشد12 هر يك از دروس كمتر از  داشته و نمره

ــصره ــط   : 1تب ــذيرفتن دروس توس ــازي و پ ــادل س مع
 .شود آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي هاي گروه

نمــرات دروس پذيرفتــه شــده از دانــشجو در : 2تبــصره
ين نيمسال محـسوب نـشده ولـي در محاسـبه           محاسبه ميانگ 

 .ميانگين كل دانشجومحسوب خواهد شد
 واحـد از دروس پذيرفتـه شـده         20به ازاي هر    : 3تبصره

دانشجو يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل 
 .شود وي كاسته مي

 
 :فراغت از تحصيل

 
تـاريخ فراغـت از تحـصيل، روزي اسـت كـه            : 1تبصره

سي دانشجو توسط استاد بـه اداره آمـوزش         آخرين نمره در  
 .شود دانشكده يا دانشگاه تحويل مي

 
 ميانگين كـل نمـرات دانـشجو در پايـان دوره            :65ماده  

 باشد تا در رشـته تحـصيلي خـود          12تحصيل بايد حداقل    
در . حسب مورد، مدرك كارداني يا كارشناسي دريافت كند       

باشـد،   12صورتي كه ميـانگين نمـرات دانـشجو كمتـر از            
توانـد    چنانچه از نظر طول تحصيل مانعي نداشته باشـد مـي          

يي را كه با نمره كمتر      ها   واحد درسي از درس    20حداكثر تا   
در دوره  ( قبول شده است در يك نيمـسال تحـصيلي           12از  

، )در دوره كارشناســي( نيمــسال تحــصيلي  2و ) كــارداني
 خود  مجدداً انتخاب و آن درس را تكرار كند تا ميانگين كل          

در ايـن صـورت نمـرات دروس تكـراري          . را جبران نمايد  
عالوه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه           

 .شود ميانگين كل نمرات او محسوب مي
 

دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور        : تبصره
در اين ماده استفاده كند يـا عليـرغم اسـتفاده از آن نتوانـد               

انگين كــل نمــرات خــود را جبــران نمايــد، در كمبــود ميــ
كه مقطع تحـصيلي او كـارداني اسـت از تحـصيل              صورتي

شــود و در صــورتي كــه در مقطــع  محــروم و اخــراج مــي
توانـد بـا       و تبصره آن مي    30ماده      باشد براساس   كارشناسي
 .التحصيل شود تر فارغ پائين  مقطع تحصيلي  اخذ مدرك
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 ١٨

 دفتر استعدادهاي درخشاناداره تحصيالت تكميلي و 
 

 
 
 
 
 
 

  مدير تحصيالت تكميلي -اله ارشدي نعمتدكتر 
 و دفتر استعدادهاي درخشان

 
اداره تحــصيالت تكميلــي و دفتــر اســتعدادهاي درخــشان 
دانشگاه ازجملـه دفـاتر زيـر مجموعـه معاونـت آموزشـي             

 :دانشگاه است كه اجراي وظايف زير را برعهده دارد
هـاي    ور گسترش كمي و كيفي دوره     ريزي به منظ    برنامه -1

 تحصيالت تكميلي در دانشگاه
هـاي    نظارت بر كليه امور آموزشـي دانـشجويان دوره         -2

تحصيالت تكميلي شامل ثبت نام، انتخـاب واحـد، صـدور           
نامه، صدور مـدرك تحـصيلي، گـواهي          مجوز دفاع از پايان   

 وظيفـه،   نامه به حوزه نظام     ، صدور معرفي   به تحصيل  اشتغال
آموختگـان    نوات تحصيلي و امور مربوط به دانـش       تمديد س 

همچنين نظـارت بـر اجـراي دقيـق و درسـت مقـررات و               
 .هاي آموزشي ها و گروه هاي آموزشي در دانشكده نامه آيين

آوري، تنظيم و ارسال ظرفيت پذيرش دانـشجوي           جمع -3
هاي تحصيلي دانـشگاه بـه        كارشناسي ارشد هر يك از رشته     
 .سازمان سنجش آموزش كشور

تهيه، تنظيم و انتـشار آگهـي بـراي برگـزاري آزمـون              -4
هاي دكتراي تخصصي دانشگاه، اجراي سالم آزمـون و           دوره

 .تاييد و اعالم نتايج آن

تصويب مقرراتي به منظور نظـم بخـشيدن بـه مراحـل        -5
نامـه،    ، اجـرا و دفـاع از پايـان        )پروپوزال(تصويب پيشنهاد   

 ).خصصيبراي دوره دكتراي ت(برگزاري امتحان جامع 

هاي   نامه دوره   تصويب مقرراتي براي تهيه و تنظيم پايان       -6
 .تحصيالت تكميلي

هاي خاص برخي از دانشجويان و ارجـاع          طرح پرونده  -7
آن به كميـسيون مـوارد خـاص دانـشگاه و انعكـاس نظـر               

 . مربوطه كميسيون به دانشكده

ت هـاي تحـصيال     تهيه و تنظيم آمـار دانـشجويان دوره        -8
 .به واحدهاي مربوطهتكميلي و ارسال آن 

بررسي و تـصويب پيـشنهاد دروس جديـد از سـوي             -9
 .ها و پيگيري مراحل بعدي و ابالغ آن براي اجرا دانشكده

 .نظارت بر امور دانشجويان بورسيه دانشگاه -10

 .شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاهجلسه اري زبرگ -11

شناســايي، پــشتيباني و راهنمــايي دانــشجويان ممتــاز  -12
ان بدون شركت در آزمون ورودي بـراي        دانشگاه، پذيرش آن  

هاي تحصيلي باالتر و ايجاد انگيزه مـادي و معنـوي و              دوره
فراهم آوردن امكانات آموزشي، پژوهشي و رفاهي مناسـب         

نامـه مـصوب شـوراي هـدايت          براي آنان مطـابق بـا آيـين       
 .استعدادهاي درخشان وزارت متبوع

ارشناسـي  اكنون در شـانزده رشـته ك             دانشگاه زنجان هم  
 -فيزيــك در شــش گــرايش حالــت جامــد، اتمــي(ارشــد 

؛ شـيمي در    اي  مولكولي، اپتيك، نجوم، ذرات بنيادي هـسته      
چهار گرايش معدني، آلي، تجزيه و شيمي فيزيك؛ رياضـي          

شناسـي در گـرايش       در دو گرايش كاربردي و محض، زمين      
خيـزي    پترولوژي؛ خاكشناسي در دو گرايش شيمي حاصـل       

 و ارزيابي خاك؛ علوم دامي در سه گرايش         بندي  خاك و رده  
ژنتيــك و اصــالح دام، تغذيــه دام و مــديريت دامپــروري؛ 

شناسـي گيـاهي،      اصالح نباتـات، بيوتكنولـوژي و بيمـاري       
ريزي شهري، زبـان و       جغرافيا در دو گرايش طبيعي و برنامه      

و كـالم اسـالمي، عمـران در دو         ادبيات فارسـي و فلـسفه       
 بـرق در دو گـرايش قـدرت و           پي و سازه،   -گرايش خاك 

 در الكترونيــك و مكانيــك در گــرايش طراحــي كــاربردي
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 ١٩

شيمي در  (و دو رشته دكتراي تخصصي       )مجموع سي و سه   
)  در مجموع پنج گرايش    سه گرايش و فيزيك در دو گرايش      

 .پذيرد دانشجو مي
 جديـد    تهدور رش  نزديك در     پيگيريهاي الزم در آينده        با  

بــه پــذيرش اقــدام ي ارشــد و دكتــرا دو دوره كارشناســو 
 . خواهيم كرددانشجو

 چكيده اي از آئين نامه 
 هاي تحصيالت تكميلي و مقررات دوره

تعداد كـل واحـدهاي درسـي دوره كارشناسـي ارشـد             .1
ناپيوسته با احتساب واحد پايان نامه بر حسب رشته حـداقل   

 .  واحد است32 و حداكثر 28

 . ل است سا2طول دوره كارشناسي ناپيوسته  .2

انتقال و تغيير رشته در دوره كارشناسي ارشـد ناپيوسـته            .3
 . ممنوع است

در هـر    ارشـد مجـاز اسـت        دانشجوي دوره كارشناسـي    .4
 .  واحد درسي را انتخاب نمايد14 تا 8نيمسال تحصيلي بين 

حداقل  نمره قبولي در هـر درس اعـم از دروس دوره و               .5
 . شدبا  مي12دروس جبراني در دوره كارشناسي ارشد 

ميانگين نمرات دروس دانشجو در دوره كارشناسي ارشد         .6
 باشـد و در غيـر       14در هر نيمسال تحصيلي بايد بيـشتر از         

 . صورت مشروط خواهد بود اين

اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي كمتر          .7
 .  باشد آن دانشجو در ادامه تحصيل محروم خواهد شد14از 

 14و در پايـان دوره نبايـد از   ميانگين كل نمرات دانـشج    .8
صــورت فــارغ التحــصيل دوره  در غيــر ايــن. كمتــر باشــد

 . كارشناسي ارشد شناخته نخواهد شد

 است  بخش دوره كارشناسي ارشد   تهيه پايان نامه آخرين      .9
كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينـه مربـوط بـه              
 .رشته تحصيلي خود زير نظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد

دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبـل            .10
طــي نيمــسال (از شــروع نيمــسال ســوم تحــصيلي خــود 

موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخـاب           )دوم
 .نمايد

تحصيل در دوره كارشناسي ارشد بـه صـورت تمـام            .11
 . باشد وقت مي

توانند با شـماره تلفـن        دانشجويان جهت اطالعات بيشتر مي    
 . خانم مصطفوي تماس حاصل نمايند2451

 هاي جديد و پذيرش دانشجويان غير ايراني تأسيس رشته
هـاي سراسـر      نظر به اهميت گسترش و شناسـايي دانـشگاه        

كشور در عرصه پذيرش دانشجويان غير ايراني و به منظـور           
ايجاد فرصت براي متقاضيان غير ايراني اعم از مقـيم و غيـر    

ها و مؤسسات آموزش      در دانشگاه مقيم ايران جهت تحصيل     
 تحقيقات و فناوري شـرايطي را فـراهم       ،عالي، وزارت علوم  

آورده است تا متقاضيان بتوانند با پرداخت شهريه و مطـابق           
 .با ضوابط و شرايط تعيين شده تحصيل نمايند

هاي علوم دامـي      در همين راستا دانشگاه زنجان نيز در رشته       
 اصالح نباتـات، تـرويج و       ، زراعت و  )گرايش دام و طيور   (

آمــوزش كــشاورزي، باغبــاني، خاكــشناسي، گياهپزشــكي، 
، بـرق   هـا   ، شيمي در كليه گـرايش     ها  فيزيك در كليه گرايش   

، در  )سـياالت (برداري، عمران، مكانيـك       ، نقشه )الكترونيك(
 نفـر از سـال      5مقطع كارشناسي و هـر رشـته بـه ظرفيـت            

. ه اسـت  د اقدام به پـذيرش دانـشجو نمـو        84-85تحصيلي  
هـاي    همچنين شوراي گسترش آموزش عالي با تاسيس رشته       

 طراحي جامدات و مهندسي كـشاورزي       –مهندسي مكانيك   
آب در مقطع كارشناسي و پترولوژي در مقطـع كارشناسـي           
ارشد و نيز پذيرش دانشجو در دوره دكتري فيزيك، از سال           

 . موافقت نموده است84-85تحصيلي 
 )شبانه(دانشجويان نوبت دوممقررات آموزشي مربوط به 

عيناً مشابه  ) شبانه(هاي نوبت دوم      مقررات آموزشي دوره  
 . باشد دوره روزانه مي

انصراف دانشجو چنانچه قبل از تاريخ حـذف و اضـافه           
صورت شهريه   گردد در غير اين    شهريه متغير مسترد مي    باشد
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 ٢٠

بديهي اسـت شـهريه     . شود  ثابت و متغير بازگشت داده نمي     
 . باشد تحت هيچ شرايطي قابل بازگشت نميثابت 

در ) شـبانه (نوبت دوم   ي  دوره    ها  ساعات تشكيل كالس  
 . تمامي ساعات روز و در طول هفته خواهد بود

در صورت مرخصي تحصيلي، شهريه ثابـت نيمـسال از          
 . گردد دانشجو اخذ مي

 

 حضوري مقررات آموزشي مربوط به دانشجويان نيمه
 واحـد و  8وري در هر ترم حـداقل       دانشجويان نيمه حض  

 .توانند اخذ نمايند  واحد مي16حداكثر 
 حـضوري  نيمـه   دانـشجوي   نيمـسال   معدل  كه درصورتي

 12حداكثر  انتخاب  به مجاز بعد  نيمسال در  باشد، 12كمتراز   
 .باشد مي واحد
 مقـدار  حـضوري   نيمـه  دانشجويان براي  درسي واحد هر

  دروس  بـراي   كـه   اسـت   علمـي   ممفاهي و  طالبممعيني از   
 ساعت درسـي    6پايه   دروس  براي درسي،    ساعت 4 عمومي

صورت رفع اشـكال      به ساعت درسي    8 و دروس اختصاصي  
تدريس به دانشجو منتقـل        جلسه 10و دروس آزمايشگاهي    

 .خواهد شد
در صورت مرخصي تحصيلي، شهريه ثابـت نيمـسال از          

 . گردد دانشجو اخذ مي
دانشجو چنانچه قبل از تاريخ حـذف و اضـافه          انصراف  

صـورت   گـردد در غيـر ايـن        باشد، شهريه متغير مسترد مي    
بـديهي اسـت    . شود  شهريه ثابت و متغير بازگشت داده نمي      

 . باشد شهريه ثابت تحت هيچ شرايطي قابل بازگشت نمي
مربوطـه    ثابت   شهريه% 50 ثابت در ترم تابستاني      شهريه

 . باشد مي
 :ه درس خودخواننحوه ارائ

 :  شرايط آموزش دانشجو)1بند
 .دانشجو در درس مذكور افتاده باشد) الف
 . بالفاصله در ترم بعد درس مذكور ارائه نشده باشد) ب
 . درس مذكور پيش نياز درس ترم آتي باشد) ج

  دانشجويي كه در يك نيمسال خارج از اختيـار           - 1: تبصره
صي نمايـد  بـا      خود مبادرت به حذف تـرم يـا اخـذ مرخـ           

توانـد تعـدادي از    تشخيص و صالحديد گروه مربوطـه مـي      
 .صورت خود خوان اخذ كند دروس را به

  تعداد دروس خود خوان كه توسط دانشجو اخذ          -2: تبصره
 . درس خواهد بود3شود حداكثر  مي

الذكر، جلب نظر      بديهي است در تمام موارد فوق      – 3تبصره  
 . گروه مربوطه ضروري است

 

 الف  كسبِ معدل) 2بند
كـسب نمايـد،     دانشجويي كه در نيمسال ماقبل معدل الـف       

اخـذ   توانـد درس خودخـوان    ميبراساس نظر گروه مربوطه  
 .كند

 
 :زمان اخذ دروس خود خوان 

 اداره   تـاريخ توسـط    قبل از شروع هر نيمسال بـا اعـالم        ) 1
هاي نيمه حضوري دانشجويان  بايد فرم درخواسـت را    دوره

 .ها ارائه نمايند ه اداره آموزش مربوطه در دانشكدهتكميل و ب
 نفـر و بيـشتر باشـند درس         10چنانچه تعداد دانشجويان    ) 2

  .                      مورد درخواست در نيمسال  بعد ارائه  خواهد شد
صورت هم نياز ارائـه        در حالت فوق، دروس به     – 1: تبصره

 . شود مي
 نفر باشد، طبق فرم  10متر از چنانچه تعداد دانشجويان  ك ) 3

هاي   اخذ درس خود خوان عمل شده و با معرفي مدير دوره          
تواند با اسـتاد مربوطـه هماهنـگ          حضوري دانشجو مي   نيمه
ئه نمره توسط استاد كمتر     ازمان معرفي به استاد تا ار     . (نمايد

 .)از يك هفته نباشد
توانـد دروس نيمـسال را تـا تعيـين تكليـف              دانشجو مي )4
بديهي است چنانچه دانشجو    . وس خود خوان  اخذ نمايد     در

موفق به گذراندن  دروس خود خوان نشود، دروس وابـسته           
تـا  ( ضمناً. به پيش نياز در نيمسال جاري حذف خواهد شد        

 .)مدت حذف و اضافه بايد وضعيت نمرات مشخص شود
بررسي و   را   ها   درخواست ،هاي نيمه حضوري    اداره دوره ) 5

با همـاهنگي   متقاضي يك در باشند      فر و بيشتر   ن 10چنانچه    
دانشكده و گروه  درس مورد درخواست  در نيمـسال بعـد             

 .شود ارائه مي
نمرات درس خودخوان اخذ شـده در شـهريور مـاه بـه             ) 6

عنـوان تــرم تابــستاني ثبــت خواهــد شــد و نمــرات درس  
خودخوان اخذ شده در بهمن ماه جزو دروس نيمـسال دوم           

 .يدمحسوب خواهد گرد
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 معاونت دانشجويي و فرهنگي
 
 
 
 
 
 

  معاونت دانشجويي و فرهنگي-دكتر حسن مددي
 

 4معاونت دانشجويي و فرهنگي دانـشگاه زنجـان در قالـب       
 :حوزه 

 امور دانشجويان .1
 امور فرهنگي .2
 مركز بهداشت و روان و مشاوره دانشجويان .3
 امور تربيت بدني .4

اي وظيفه در راستاي نيل به اهداف سازماني دانشگاه ايف
 .نمايد مي

 امور دانشجويي
 
 
 
 
 
 

  مدير كل امور دانشجويي-سيد سعيد قوامي
 بخش انجـام    3مجموعه وظايف و خدمات اين واحد كه در         

 :شود عبارتند از مي

 : اداره تغذيه–الف 

براي سرويس دهي و تامين غذاي دانـشجويان، كاركنـان و           
  سـلف سـرويس    3مجهز بـه    اعضاي هيأت علمي، دانشگاه     

 سلف سرويس سـازمان     ،مركزي، مجتمع خوابگاهي برادران   
 دانـشكده   ،دانشكده مهندسي (مركزي و دو بوفه دانشجويي      

و يـك آشـپزخانه مركـزي جهـت پخـت غـذا              )كشاورزي
 باشد  جهت پخت غذا مي   دانشگاه   آشپزخانه مركزي    .باشد  مي
براي ( سلف سرويس مركزي داراي دو سالن غذا خوري          كه

و سـلف سـرويس مجتمـع       ) ن دانـشجو  خواهران و بـرادرا   
نـرخ  .  اسـت  خوابگاهي برادران داراي يك سالن غذاخوري     

فروش ژتون غذا همه ساله از طـرف وزارت متبـوع تعيـين             
  نرخ فروش هر وعده غذا     86-87در سال تحصيلي    . شود  مي

 ريال بوده و براي صدور كـارت تغذيـه از هـر             1600مبلغ  
 35000شود كه      مي  دريافت هشتاد هزار ريال  دانشجو مبلغ   

 آن هزينه كارت و مابقي وجه اعتبار ذخيـره دركـارت            ريال
 . باشد مي
  :ها   مديريت خوابگاه-ب

هاي برادران و سركار خانم       آقاي محمدرضا شامي مسئول خوابگاه    
 .باشند هاي خواهران مي ل خوابگاهزهرا غفاري مسئو

 بــرادران و بگــاهي ملكــيدانــشگاه داراي دو مجتمــع  خوا
 بـاب خوابگـاه   15اهران  در داخـل دانـشگاه و حـدود       خو

مجتمـع  . باشـد   تحـت پوشـش مـي     ) غير دولتي (خصوصي  
شهيد نوري، شهيد بابـازاده،     ( بلوك   6خوابگاهي برادران در  

شهيد عسگري نژاد، شهيد ناصر بخت، شهيد علـي خـاني و            
 نفـر بـوده و داراي       740، جمعاً بـه ظرفيـت       )شهيد فرجامي 

كـامپيوتري، فروشـگاه مـواد غـذايي،        سالن مطالعه، سايت    
هاي روباز واليبال،     سازي، زمين   سالن بدن (ي ورزشي   ها  مكان

سرويس و سالن     ، نمازخانه، سلف    )بسكتبال و زمين فوتسال   
 .باشد تلويزيون مي

 بلـوك   4شامل  ) داخل دانشگاه (مجتمع خوابگاهي خواهران    
 با  1 نفر است كه فاطميه      1165با ظرفيت   ) 1،2،3،6فاطميه  (

 نفـر داراي سـالن مطالعـه، نمازخانـه، سـالن            450ظرفيت  
تلويزيون، اتاق ورزش، سايت كامپيوتري و اتـاق فرهنگـي          

 نفر داراي نمازخانه، سـالن      319 با ظرفيت    2است و فاطميه    
 نفـر   105 بـا    6فاطميـه   . مطالعه و سايت كـامپيوتري اسـت      

ظرفيت داراي سالن مطالعه، نمازخانه، سايت كـامپيوتري و         
 نفر داراي امكانـات     290 با ظرفيت    3اتاق ورزش و فاطميه     
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 ٢٢

 باب خوابگاه اسـتيجاري     15همچنين حدود   . باشد  مشابه مي 
با مـديريت  بخـش خـصوصي در شـهر و تحـت نظـارت                

باشد كه بـا دريافـت هزينـه اجـاره نقـدي بـه                دانشگاه مي 
 .گردد دانشجويان متقاضي واگذار مي

بگاه، دانشجو موظف    در صورت عدم تخليه به موقع خوا       
 .باشد خوابگاه ميبهاء  برابر اجاره 10به بازپرداخت 

در صورت امكـان تخـصيص خوابگـاه بـه دانـشجويان            
هـاي بخـش      جديدالورود، ايـن خوابگـاه از نـوع خوابگـاه         

خــصوصي بــوده و دانــشجو متعهــد بــه رعايــت مقــررات 
ــه   ــتفاده از آن ب ــه اس ــدي هزين خوابگــاهي و پرداخــت نق

يين شده توسـط شـركت قبـل از اسـكان در            ي تع ها  حساب
تواننـد   دانشجويان در صورت تمايـل مـي      . باشد  خوابگاه مي 

در . نسبت به تامين محل سكونت خود شخصاً اقدام نماينـد         
ي الزم را در    هـا   االمكان همكـاري    صورت دانشگاه حتي    اين

 .نمايد تامين برخي لوازم خوابگاهي فراهم مي
مـدت  % 50 حداكثر معادل    كليه دانشجويان جديدالورود   

هاي تحت پوشـش بخـش خـصوصي          تحصيل، در خوابگاه  
هاي مذكور توسـط شـركت        خوابگاه. اسكان خواهند داشت  

تحت نظارت دانشگاه و با ارائـه برخـي  امكانـات توسـط              
دانشگاه تجهيز و دانشجو ملزم بـه پرداخـت نقـدي هزينـه             

 .باشد آن ميبهاء اجاره 
هاي بخش خصوصي، مبلغي      هاز دانشجويان مقيم خوابگا    

 ريال به عنوان وديعه بابت جبران خـسارت         000/100معادل  
احتمالي اخـذ و در زمـان تخليـه در صـورت عـدم بـروز                

 . خسارت مسترد خواهد شد
 ترم 2 خوابگاه بخش خصوصي به صورت ساالنه و براي 

 .شود متوالي اجاره داده مي
وشش بخـش   ي تحت پ  ها   مبلغ اقامت هر فرد در خوابگاه      

 .گردد ميخصوصي در اول هر ترم از دانشجو اخذ 
هاي خودگردان دانشجويي بـا        اداره امور داخلي خوابگاه    

نظارت مسئوالن دانشجويي و با مشاركت متولي خوابگـاه و          
 . دانشجويان خواهد بود

 جهت رعايت مـسائل بهداشـتي و ايمنـي، تـامين پتـو،              
انـشجو بـوده و   ملحفه، بالش و لوازم شخـصي بـه عهـده د          

بايستي در زمان مراجعه به خوابگاه لوازم خود را به همـراه            
 .داشته باشد

 دانشجويان متعهد به رعايـت كليـه مقـررات انـضباطي            
اين مقررات  . باشند  ها مي   مربوط به سكونت در كليه خوابگاه     

 . ها الصاق گرديده است در محل خوابگاه
مـسابقات  (برنامه  ي فوق   ها   و اجراي فعاليت   ريزي   برنامه 

در ...) ي فوق برنامـه و    ها  ورزشي، فرهنگي، برگزاري كالس   
ها بـا مـشاركت و همفكـري دانـشجويان            ساختمان خوابگاه 

ساكن و مسئوالن خوابگاه و امور دانشجويان و تربيت بدني          
 .دانشگاه خواهد بود

 دانشجو ملزم به رعايـت مقـررات انـضباطي، اخالقـي،            
ي در محـيط خوابگـاه و دانـشگاه         شئون دانشجوئي و اسالم   

بــوده و در صــورت وارد آوردن خــسارات مــالي از قبيــل 
ايجاد مزاحمت  و  ، شعارنويسي   ، ديوار تخريب ميز، كمد، در   

به جبـران خـسارات وارده اقـدام و         بايد  ،  ...براي سايرين و  
متخلفـين بـر    ضمناً بـا    . پرداخت نمايد هاي مربوطه را      هزينه

 . شداساس مقررات رفتار خواهد
آقــاي محمــود دائــم رئــيس اداره رفــاه وخــدمات  :  اداره رفــاه دانــشجويان-ج

 دانشجويي

هـاي صـندوق رفـاه        اين اداره مجري مقررات و آئـين نامـه        
وام تحـصيلي، وام     (هـا   دانشجويان در خصوص  انـواع وام      

ازدواج، وام مسكن، وديعـه مـسكن، وام ضـروري و بيمـه             
  واجد شرايط در هر      بوده و به دانشجويان   ) خدمات درماني 

ي ارائـه شـده،     ها  بندي و براساس فرم     ترم بر حسب اولويت   
ارائه سند، تعهد محـضري  و ارائـه شـماره حـساب بانـك               
تجارت شعبه دانشگاه به اداره رفاه و خدمات دانـشجويي و           
همچنين ارائه حكم كارگزيني و يا جواز كسب ضـامن، وام           

ت و نـام    نمايد كه در صـفحات بعـدي فهرسـ          پرداخت مي 
 . ي دانشجويي آمده استها وام

ضمناً براي نوبت دوم و نيمـه حـضوري فقـط وام شـهريه              
 .شود براساس شرايط فوق پرداخت مي
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 ٢٣

 :كار دانشجويي
ودر پايان هر نيمـسال     . شود ميي مختلف دانشگاه كار دانشجويي واگذار       ها  دانشجويان واجد شرايط وبرحسب نياز قسمت     % 10به  

 .شود ميحق الزحمه طبق گزارش واحد مربوط اقدام نسبت به پرداخت 
 85-86ي دانشجوئي از مجموعه قوانين و مقررات صندوق رفاه دانشجويان سال تحصيلي ها جدول مبالغ انواع وام

 مقطع تحصيلي وام گيرنده نوع وام
بيني  مبلغ پيش

شده ماهيانه 
 )ريال(

قت
واف
م

 
نده

كن
 

 توضيحات

 دانشجويان مجرد-1
كارداني،كارشناسي، 

 ارشد، دكتري
 دانشگاه 000/150

تأهل مرد كه دانشجويان م-2
 همسر شاغل نباشد

كارداني،كارشناسي، 
 ارشد، دكتري

 دانشگاه 000/250

 دانشجويان متأهل مرد -3
 .كه همسر دانشجو باشد

كارداني،كارشناسي، 
 ارشد، دكتري

ده  دانشگاه 000/150
ي ما

صيل
 تح

وام
10

ص 
 

11-
 دانشجويان ممتاز و نمونه-4 10

كارداني،كارشناسي، 
 ارشد، دكتري

حداكثر تا 
000/450 

 صندوق

دانشجويان واجد شـرايط پرداخـت خواهـد        % 60 حداكثر به    -
 )باتوجه به اعتبار اعالم شده. (شد

ريال حـداكثر  1000 حق اوالد براي هر فرزند  2 مربوط به بند     -
 )11 ص 10بند و  ماده. ( فرزند پرداخت خواهد شد3تا 
منـد    شجويان زن در صورت فوت همسر از حق اوالد بهره          دان -

 )11ص. (هستند
 - مدت اختصاص وام براي كارداني و كارشناسـي ناپيوسـته          -

- تـرم  8 كارشناسـي    - ترم 4كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر     
 دكتـري   - تـرم  12 دكتـري عمـومي      -كارشناسي ارشد پيوسته  

 )9-10ص ( ترم 8بورسيه حداكثر 

 دانشجويان مجرد-5
كارداني،كارشناسي، 

 ارشد، دكتري
 دانشگاه 000/150

دانشجويان متأهل مرد كه -6
 اشدهمسر شاغل نب

كارداني،كارشناسي، 
 ارشد، دكتري

 دانشگاه 000/300

دانشجويان متأهل مرد كه -7
 همسر دانشجو باشد

كارداني،كارشناسي، 
 ارشد، دكتري

 دانشگاه 000/150

دانشجويان متأهل زن -8
 دور از همسر

كارداني،كارشناسي، 
 ارشد، دكتري

 دانشگاه 000/300

 12دانشجويان غيربومي به مـدت      % 50 وام مسكن به حداكثر    -
منـدان    شودو بهره   ماه كه در خوابگاه ساكن نيستند پرداخت مي       

 .شود كسر مي% 50خوابگاه از 
 

مسكن وام 
 ص 11ماده 

11 

 دانشجويان متأهل زن-9
ارشناسي، كارداني،ك

 ارشد، دكتري
 دانشگاه 000/300

درصورت سرپرستي فرزندان با ارائه مدرك قـانوني بـه علـت            
شهادت و فـوت و از كارافتـادگي و متاركـه از همـسر تعلـق                

 .گيرد مي

  دانشجويان متأهل-10
و كارشناسي  كارداني

 ساكن در تهران
 دانشگاه 000/500/12

  دانشجويان متأهل-11
تحصيالت تكميلي 
 ساكن در تهران

 دانشگاه 000/000/25

  دانشجويان متأهل-12
  كارداني
 در  ساكن وكارشناسي

 شهرهاي بزرگ
 انشگاهد 000/000/10

  دانشجويان متأهل-13
تحصيالت تكميلي 

درشهرهاي  ساكن 
 بزرگ

 دانشگاه 000/000/18

وام وديعه 
مسكن ماده 

 12 ص 13
 

  دانشجويان متأهل-14
و كارشناسي  كارداني

 ساير شهرها
 دانشگاه 000/500/7

التحصيلي و انصراف و ترك تحـصيل    در زمان فارغ   -متذكر مه 
 201114جـا بـه حـساب        مبلغ فـوق بايـد يـك      ... و اخراج و  

 .بازپرداخت گردد
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 ٢٤

  دانشجويان متأهل-15
تحصيالت تكميلي 

 ساير شهرها
 دانشگاه 000/000/15

 دانشجويان ممتاز و -16
 ص 4ند د ماده ب(نمونه 

22( 

و كارشناسي،  كارداني
 ارشد و دكتري

 15 و 13، 11بند 
 مالحظه شود

 )همين برگ (15 و 13، 11مراجعه به بند  دانشگاه

 دانشجويان حادثه -17
وام غيرمترقبه ) متأهل(ديده

 ص 18مسكن بند دو ماده 
 39 و  13

و كارشناسي،  كارداني
 ارشد و دكتري

 15 و 13، 11بند 
 ه شودمالحظ

 )همين برگ (15 و 13، 11مراجعه به بند  دانشگاه

  دانشجويان متأهل-18
و كارشناسي،  كارداني

 ارشد و دكتري
 صندوق 000/500/7

 بـار   1 حداكثر يك سال پس از تاريخ ثبت عقد ازدواج براي            -
 . ريال پرداخت خواهد شد000/500/7با امتياز تا سقف

وام ازدواج 
 ص 12ماده 

11 
شجويان ممتاز و  دان-19

 نمونه
و كارشناسي،  كارداني

 ارشد و دكتري
 صندوق 000/500/7

 ريال بدون امتيازبنـدي در طـول دوره       000/500/7حداكثر مبلغ 
 . بار پرداخت خواهد شد1براي 

  كلية دانشجويان-20
و كارشناسي،  كارداني

 ارشد و دكتري
 صندوق 000/200/1

 صندوق 000/200/1 ارشد تخصصي نامه دانشجويان پايان-21

 نامه دانشجويان پايان-22
دكتري تخصصي 

 )غيربورسيه(
 صندوق 000/400/2

 صندوق 000/500/1 ارشد تخصصي خريد كتب -23

 خريد كتب تخصصي-24
دكتري تخصصي 

 )غيربورسيه(
 صندوق 000/000/2

دانشجويان براي هر رويداد در طول      % 5حداكثر   وام ضروري    -
تحصيل يك نوبت به پيشنهاد معاونـت دانـشجويي و موافقـت            

 .گيرد رياست دانشگاه تعلق مي

 كلية دانشجويان ممتاز -25
 و نمونه

كارداني، كارشناسي 
 ناپيوسته

 صندوق 000/400/2

وام ضروري 
 ص 12ماده 

12 

 دانشجويان ممتاز و -26
 نمونه

 

كارداني، كارشناسي، 
 ارشد، دكتري

 صندوق 000/600/3

تواننــد  دانــشجويان ممتــاز بعــد از دو نيمــسال تحــصيلي مــي
 2 در   17معـدل   داشتن  . درصورت تمايل درخواست وام نمايند    

 دفتـر   تاييدنيمسال متوالي ضروري و پرداخت وام هم منوط به          
معاونت تاييداستعدادهاي درخشان و دانشجويان نمونه منوط به        

 )23و22، 21ص. (باشد دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مي
 :حات اضافيتوضي

 57 و 56، 55   از ص   دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت وام به دانشجويان مؤسسه آموزش عالي غير دولتي، غير انتفاعي                 -1
 65 و 64      از ص                 مندي دانشجويان نيمه بينا و نابينا از تسهيالت ويژه كمك آموزشي                         دستورالعمل بهره-2
 74-64           از ص                                         ها ها و دستورالعمل اجارة بهاء خوابگاه  آئين نامه نحوة واگذاري ادارة خوابگاه-3
 89 – 74            از ص                     التحصيلي و بازپرداخت تسهيالت                                    ها بعد از فارغ  نحوة محاسبه بدهي-4

 85-86ي دانشجوئي از مجموعه قوانين و مقررات صندوق رفاه دانشجويان سال تحصيلي ها جدول مبالغ انواع وام

 مقطع تحصيلي وام گيرنده نوع وام
بيني شده  مبلغ پيش
 )ريال(ماهيانه 

 موافقت
 كننده 

 توضيحات

ضروري نوبت 
 )شبانه(اول 

 دانشجويان نوبت اول -27
 )شبانه(

و كارشناسي،  كارداني
 ارشد و دكتري

  صندوق 000/000/10

 15مبتكر ماده 
 39 و 13ص 

دانشجويان مبتكر روزانه -28
 )شبانه (نوبت اول 

و كارشناسي،  كارداني
 ارشد و دكتري

 حداكثر
000/000/10 

 صندوق

ــر  ــشجويان مبتك ــبانه(وام دان ــه و ش ــا ) روزان ــدب  تايي
 دبيرخانه جـشنواره    تاييدي علمي و صنعتي و      ها  شپژوه

پرداخـت    بعنـوان پـيش   % 40 مرحله مبلغ    2خوارزمي در   
. شـود   از انجام كار پرداخـت مـي      % 70بعد از   % 60مبلغ  

 )34 و 35ص(
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 ٢٥

دانشجويان قهرماني -29
 ورزشي اول تا سوم

و كارشناسي  كارداني
 ناپيوسته

قهرماني  صندوق 000/400/2
ورزشي ماده 

 36، 13 ص 16
 37و 

 دانشجويان قهرماني -30
 ورزشي اول تا سوم

كارشناسي ارشد 
پيوسته، ناپيوسته، 

 دكتري
 صندوق 000/600/3

 اداره كل تربيت بدني و وزارت متبوع پرداخـت          تاييدبا  
 .شود مي

 موارد خاص
 ص 17ماده 
 38 و 13

  دانشجويان مواردخاص-31
و كارشناسي،  كارداني

 ارشد و دكتري
 فتا سق

000/000/20 
  صندوق

 دانشجويان نوبت اول -32
 نور پيام) شبانه(

و كارشناسي،  كارداني
 ارشد و دكتري

تا سه برابرسقف 
 مجاز

000/600/3 
حوادث غير   صندوق

 1مترقبه بند 
 ص 18ماده 

  دانشجويان روزانه-33 40 و 39، 13
و كارشناسي،  كارداني

 ارشد و دكتري

 برابر سقف 5سه تا 
 -000/600/3مجاز  

000/000/60 
  دانشگاه

 بيمه درماني
 ص 14ماده 

13 
 دانشجويان درماني   بيمه-34

و كارشناسي،  كارداني
 ارشد و دكتري

 دانشگاه  مالحظه شود33بند
نصف هزينه هر سال توسط اداره خدمات درماني اعـالم          

نـصب آن توسـط     . شود  شده به صورت وام پرداخت مي     
 .گردد دانشگاه پرداخت مي

 دانشجويان نوبت دوم -35
 )شبانه(

 گردد به حساب آموزش دانشگاه واريز مي دانشگاه 000/500/1 كارداني و كارشناسي

 دانشجويان نوبت دوم -36
 )شبانه(

 گردد به حساب آموزش دانشگاه واريز مي دانشگاه 000/500/7 ارشد و دكتري

 دانشجويان نيمه -37
 حضوري

 گردد به حساب آموزش دانشگاه واريز مي دانشگاه 000/500/1 داني و كارشناسيكار

 وام شهريه
-59-58ص 

60 

 گردد به حساب آموزش دانشگاه واريز مي دانشگاه 000/500/7 ارشد ودكتري  دانشجويان نيمه حضوري38
 :توضيحات اضافي

 57 و 56، 55غير انتفاعي                                        از ص  دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت وام به دانشجويان مؤسسه آموزش عالي غير دولتي، -1
 65 و 64مندي دانشجويان نيمه بينا و نابينا از تسهيالت ويژه كمك آموزشي                                                             از ص   دستورالعمل بهره-2
 74-64                                  از ص                                     ها  و دستورالعمل اجارة بهاء خوابگاهها بگاه آئين نامه نحوة واگذاري ادارة خوا-3
 89 – 74           از ص                        التحصيلي و بازپرداخت تسهيالت                                                ها بعد از فارغ  نحوة محاسبه بدهي-4

 
 ي صندوق رفاه دانشجويان در داخل كشورها نامه نحوه استفاده از وام آيين 

صندوق رفاه دانشجويان به منظور كمك به تأمين        :  هدف -1
هاي دانشجويان ايراني مستعد و كم بضاعت         بخشي از هزينه  

ها و مؤسسات آمـوزش عـالي         شاغل به تحصيل در دانشگاه    
 .نمايد آئين نامه وام پرداخت ميطبق اين 
 شرايط عمومي وام گيرندگان: فصل اول

اعتقاد به اصول دين مبين اسالم و يا يكي از اديان            )1مـاده    
 .اسالمي  ايران جمهوري رسمي مطرح در قانون اساسي

 دارا بودن صـالحيت اخالقـي و رعايـت شـئون            )2مـاده    
 .دانشجويي

 .ز ماليدارا بودن اولويت نيا )3ماده 
 .عدم استفاده از وام يا بورس تحصيلي )4 ماده 
 در زمان دريافت وام دانشجويي، عدم اشـتغال بـه           )5 ماده 

به اسـتثناي كـار     (باشد    كاري كه مستلزم دريافت اجرت مي     
 ).دانشجوئي
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 ٢٦

حـداكثر يـك    : سپردن سند تعهد با ضـامن معتبـر        )6ماده 
عهد را صندوق   نوع ت (نيمسال بعد از اولين دريافت تسهيالت     

 ).نمايد رفاه دانشجويان تعيين مي
 شرايط آموزشي: فصل دوم

 
 ثبت نام حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبـق          )7مـاده    

 ).به عنوان دانشجوي تمام وقت(مقررات آموزشي
ي صندوق رفاه بـراي دانـشجوياني       ها  استفاده از وام  : تبصره

 در صورت   گذرانند،  كه آخرين نيمسال تحصيلي خود را مي      
داشتن حداقل نصف واحدهاي مورد نيـاز، طبـق مقـررات            

 . آموزشي بالمانع است
 .  مشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال)8 ماده
اختصاص وام بـه دانـشجويان ورودي جديـد در          : 1تبصره  

نيمسال اول و دوم  تحصيل بـدون احتـساب معـدل انجـام              
 . خواهد گرفت

يمسال مشروط تحـصيلي    دانشجوياني كه در يك ن    : 2تبصره  
توانند حداكثر از نصف وام تحصيلي استفاده         اعالم شوند مي  

گونه افراد به     نمايند، بديهي است وام مسكن و حق اوالد اين        
 .شود صورت كامل پرداخت مي

دانشجوياني كـه در دو نيمـسال متـوالي مـشروط     : 3تبصره  
شوند از دريافت هرگونه وام در نيمسال بعـدي مـشروطي،           

 .شوند م ميمحرو
در صورت تشخيص كميسيون مـوارد خـاص يـا          : 4تبصره  

شوراي آموزش دانشگاه مبني بر بالمانع بودن ادامه تحـصيل       
 .دانشجو، پرداخت وام تحصيلي و مسكن نيز بالمانع است

ي تحـصيلي  و مـسكن در        ها   مدت استفاده از وام    )9مـاده    
 :باشد طول تحصيل بشرح زير مي

اسـي ناپيوسـته و كارشناسـي ارشـد         دوره كارداني، كارشن  
دوره ) چهـار نيمـسال   ( سـال تحـصيلي      2ناپيوسته حداكثر   

 ).دوازده نيمسال( سال تحصيلي 6كارشناسي حداكثر 
 4دوره كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي عمومي حـداكثر          

 ).دوازده نيمسال(سال تحصيلي 

 سال تحصيلي   4دوره دكتراي تخصصي غير بورسيه حداكثر       
 ).يمسالهشت ن(

 معـاون   تاييـد در موارد اسـتثنائي بـا تـصويب و          : 1تبصره  
 اضافه  ها  دانشجويي دانشگاه ذيربط يك نيمسال به مدت وام       

 .گردد مي
چنانچـه دانـشجو بـه هـر نحـوي در دوره اي از              : 2تبصره  

تحصيل از وام استفاده ننمايـد، مـدت مـذكور جـزو دوره             
انـد از   تو  دانـشجو مـي    محـسوب شـده و       9مندرج در ماده    

 .باقيمانده مدت دوره استفاده نمايد
 انواع و ميزان وام: فصل سوم

 :وام تحصيلي  )10  ماده
دانشجويان هر دانشگاه يا مؤسسه  % 60وام تحصيلي به    ) الف

 ماه در سـال از شـروع        10حداكثر به مدت    و  آموزش عالي   
 :سال تحصيلي به ميزان زير تعلق خواهد گرفت

 واحـد   6در نيمسال تابستان حداقل     دانشجوياني كه   : تبصره
توانند به مدت دو ماه عـالوه بـر           نمايند مي   درسي اختيار مي  

 .مدت معين در بند الف، از وام تحصيلي بهره مند گردند
 آيين نامـه صـندوق رفـاه دانـشجويان          15به استناد ماده    . 2

چنانچه مشخص شود دانشجويي اطالعات خـالف واقـع را          
از قبيـل   ( درخواست امكانات رفاهي     ي ثبت نام و     ها  در فرم 

درج نموده است، امكانات مزبور قطع يـا        ...) وام، خوابگاه و  
بر حسب مورد عالوه  بر آن، دانشجو موظف به باز پرداخت     

طـور     و يا امكانات تخصيـصي بـه       ها   برابر كليه دريافتي   5/1
بـر اسـاس فـرم تعهـد     (جا قبل از فراغـت از تحـصيل     يك

 .خواهد بود) محضري
دانشجو موظف است حداقل تا پايان ترم اول اصل و . 3

فتوكپي تعهد محضري و فتوكپي مدارك ضامن را به اداره 
 .رفاه و خدمات دانشجويي ارائه نمايد

 : و تسهيالت اعطائيها شرايط بازپرداخت وام
مندان از مزايـاي صـندوق رفـاه دانـشجويان ملـزم               بهره -1

تـرك  ،  ت، انصراف فراغ(باشند حسب وضعيت تحصيلي       مي
طبق مقررات  صـندوق نـسبت بـه         ) و يا اخراج از تحصيل    
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 ٢٧

هـاي   بهـاي خوابگـاه   اجـاره ، ي دريـافتي هـا   بازپرداخت وام 
 .دانشجويي و وديعه مسكن اقدام نمايند

 دانشجويان انصرافي، ترك تحصيل و اخراجي ملـزم بـه           -2
هاي   جاي كل مبلغ دريافتي و هزينه      بازپرداخت كامل و يك   

صـندوق رفـاه      بـه   دانـشجويي   ازخوابگـاه    ه اسـتفاده  مربوط ب 
 .باشند دانشجويان مي

 دانشجوياني كه موفـق بـه پايـان دوره تحـصيلي خـود              -3
اند، مؤظفند پس از فراغت از تحصيل نـسبت بـه اخـذ               شده

 .دفترچه اقساط اقدام نمايند
منـدان از تـسهيالت وام طـول           تعداد و مبلغ اقساط بهره     -4

سال و    حداقل يك (توجه به ميزان بدهي     مدت بازپرداخت با    
، توسط صندوق رفاه دانـشجويان تعيـين        )حداكثر پنج سال  

 .خواهد شد
التحصيالني    تاريخ شروع پرداخت اولين قسط براي فارغ       -5

 و يا از خـدمت معـاف         كه خدمت نظام وظيفه را انجام داده      
 ماه پـس از     9التحصيل،    اند و همچنين خواهران فارغ      گرديده

 .باشد ت تحصيل ميفراغ
التحصيالني    تاريخ شروع پرداخت اولين قسط براي فارغ       -6

 سـال پـس از      2انـد،     كه خدمت نظام وظيفه را  انجام نداده       
 .باشد فراغت از تحصيل مي

التحـصيالني كـه در مقـاطع بـاالتر مـشغول بـه         به فارغ  -6
شوند برحسب حداقل مجـاز تحـصيل در دوره           تحصيل مي 

 .گردد ولين قسط بازپرداخت نيز اضافه ميباالتر، سررسيد ا
التحصيالني كه قصد ادامـه تحـصيل در خـارج از              فارغ -7

 .جا تسويه نمايند كشور را دارند بايد كل بدهي خود را يك
التحصيالني كه قصد ادامه تحصيل در خارج از          فارغ: تبصره

، با اخذ سند تعهد محضري،      باشند  كشور را داشته و بورسيه      
ت بدهي آنها به بعد از فراغت از تحصيل موكـول           بازپرداخ

 .خواهد شد
التحصيالني كه به نحـوي از مزايـاي           دانشجويان و فارغ   -8

به درجه رفيع شـهادت نائـل       شوند و بعداً    مند    صندوق بهره 
براساس اعالم بنياد شـهيد انقـالب       شوند   و يا جانباز      ندگرد

به (ديون خود   اسالمي يا بنياد مستضعفان و جانبازان از كليه         
معـاف  ) غير از وديعه مسكن و ديركرد سكونت در خوابگاه        

 .شوند مي
 وديعه مسكن و ديركرد سكونت در خوابگاه جزء بدهي          -9

منـدان از آن موظفنـد قبـل از           و بهـره  باشد    ميتقسيط نشده   
صدور دفترچه اقساط كل مبلغ را به حساب صندوق واريـز           

 .و فيش آن را ارائه نمايند
م اصـــل مـــدارك تحـــصيلي و ريزنمـــرات  تـــسلي-10

كنندگان از مزاياي صندوق رفاه دانـشجويان بعـد از            استفاده
پـذير    استرداد كل بدهي و انجام تعهدات قانوني ديگر امكان        

بديهي است پس از صدور دفترچـه اقـساط گـواهي           . است
 .گيرد فراغت از تحصيل در اختيار آنها قرار مي

طالعه اين راهنمـا و ديگـر       اميد است دانشجويان محترم با م     
 در دسـترس قـرار       هايي كـه در دانـشگاه       نامه  ضوابط و آئين  

دسـت  ه  گيرد در ادامه تحصيل خويش موفقيت بيشتري ب         مي
 .آورند

 مديريت امور فرهنگي
 
 
 
 
 
 

  مدير امور فرهنگي-محمدحسين داودونديمهندس 
 

طور مستقيم و غيرمستقيم از  مديريت امور فرهنگي به
ي فرهنگي، سياسي، اجتماعي، هنري و علمي اه فعاليت

كند و نقش عمدة مديريت فرهنگي  دانشجويان حمايت مي
ايجاد بستر مناسب و تهية امكانات الزم براي اجراي هر چه 

ها، توسط دانشجويان فعال بوده و همواره سعي  بهتر برنامه
ها با محوريت   و برنامهها دارد تا تدوين و اجراي طرح

طور عمده نقش  انجام پذيرفته و اين حوزه بهدانشجويان 
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 ٢٨

شوراي فرهنگي دانشگاه مهمترين . نمايد نظارتي ايفاء مي
هاي  بازوي فكري مديريت فرهنگي بوده و بسياري از برنامه

تصويب شوراي فرهنگي قابل اجرا و اين حوزه با هماهنگي 
ي امور فرهنگي دانشگاه در قالب شش ها فعاليت. باشد مي

 :ماندهي شده است كه عبارتند ازدفتر ساز
هايي  فرهنگي مجموعه ي ها  كانون:فرهنگي ي ها  دفتر كانون-الف

نامة  هستند كه توسط دانشجويان فعال و در چهارچوب آيين
كنند و فعاليت آنها صرفاً   مي ويژه در دانشگاه فعاليت

مذهبي، اجتماعي، هنري،  هاي مختلف  فرهنگي و در زمينه
و  باشد و هركانون داراي يك اساسنامه  مي... بشردوستانه و

 مركزي با رأي  شوراي مركزي است و اعضاي شوراي
هاي  برنامه. شوند مستقيم مجمع عمومي كانون برگزيده مي

ساليانه هر كانون پس از تدوين جهت تصويب نهايي به 
اسامي  ليست . شود  ارائه ميها شوراي هماهنگي كانون

 :ذيل است رحفرهنگي بش ي ها كانون
    )ع(كانون محبان اهل بيت  .1
     كانون دارالقران كريم .2

     كانون موسيقي .3

      كانون تئاتر .4

   باران كانون هنرهاي تجسمي تبسم .5

     كانون ادبي دكتر شريعتي .6

   كانون گردشگري و ايران شناسي .7

   )ويژة دانشجويان كرد(كانون وژين  .8

 )هالل احمر(كانون بشردوستان جوان  .9
 نون نشرياتكا .10
 كانون فيلم  و عكس سيمرغ .11

 

 : ي علميها دفتر انجمن: ب
 به منظور تقويت نشاط علمي در ميان دانشجويان و -

و  و خودجوش پژوهشي  ي جمعي ها از فعاليت حمايت 
راهنمايي و مشاركت دانشجويان مستعد و توانمند در جهت 

ي علمي ها بالندگي علمي و فرهنگي دانشگاه، انجمن

ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي  وئي دانشگاهدانشج
ها  ي علمي دانشجوئي دانشگاهها نامه انجمن كشور طبق آئين

 به 1378و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه در مهرماه 
رسيده است، شروع و فنĤوري  تحقيقات ،تصويب وزير علوم

ي علمي دانشجوئي دانشگاه ها به فعاليت نمودند كه انجمن
هاي  ه  با تعداد بسيار اندك در رشت1378يز از سال زنجان ن

 با 1382 كه اين تعداد از سال مختلف شروع به فعاليت نمود
دريغ و دلسوزانه مديران و  ي بيها مساعدت و حمايت

ي علمي و پژوهشي ها مسئوالن دانشگاه از فعاليت
ي علمي ها صورت مستقل انجمن دانشجويان هر گروه به

طور كلي تعداد  ها را تشكيل دادند كه به دانشجوئي دانشكده
 گروه انجمن علمي دانشجوئي توسط اين دفتر در 33

ليست اسامي  .نمايند دانشگاه ساماندهي شده و فعاليت مي
 :باشد ي علمي دانشجوئي بشرح ذيل ميها انجمن

مترجمي زبان  -تاريخ و تمدن  -زبان و ادبيات فارسي
 -جغرافيا -بدني بيتتر -مشاوره -روانشناسي -انگليسي
انجمن علمي ترويج و  -انجمن علمي حسابداري -فلسفه

انجمن علمي  -انجمن علمي زراعت -آموزش كشاورزي
انجمن علمي   -انجمن علمي زنبورداري -علوم دامي
انجمن علمي  -انجمن علمي باغباني  -گياهپزشكي
انجمن علمي  -انجمن علمي رياضي  -  آب-خاكشناسي

 -شناسي انجمن علمي زمين -علمي شيميانجمن  -فيزيك
انجمن  -انجمن علمي مكانيك -شناسي انجمن علمي زيست

انجمن علمي  -انجمن علمي برق -علمي كامپيوتر
  -انجمن علمي معماري -انجمن علمي معدن -برداري نقشه

انجمن علمي دانشكده  -انجمن علمي دانشكده كشاورزي
 - و مهندسيانجمن علمي دانشكده فني -علوم انساني
 .دانشكده علوم

 

 :ي كامپيوتريها ها و سايت هاي فرهنگ خوابگاه خانه: ج
ها و  هاي فرهنگ خوابگاه  خانه،سايت كامپيوتري مركزي

و   دانشجويي  ي كامپيوتر زير نظر حوزه معاونتها سايت
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 ٢٩

  حوزه معاونت  و با نظارت   توسط دانشجويان وفرهنگي بوده
 .شود دانشجويي اداره مي

 
 :واحد سمعي وبصري: د

واحد سمعي و بصري مديريت امور فرهنگي داراي 
باشد و تمامي   مناسب و پرسنل مجرب مي تجهيزات

هاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه را تحت پوشش قرار  برنامه
داده و در صورت وجود ظرفيت به ساير واحدهاي دانشگاه 

 .نمايد نيز كمك مي
 

 : ي اسالميها دفتر تشكل: هـ
اي  متشكل از دانشجويان عضو   تشكل اسالمي به مجموعه

نامه خاص و طبق  شود كه در چهارچوب آيين گفته مي
ي سياسي، اجتماعي و علمي مشغول ها اساسنامه به فعاليت

 .باشند مي
ي اسالمي، بسيج دانشجوئي، بسيج اساتيد ها  عالوه بر تشكل

 .شوند دفتر پشتيباني مي كاركنان نيز توسط اين و بسيج
 
 :دفتر حج و گردشگري: و

ي مربوط به اردوهـاي فرهنگـي، تفريحـي         ها   تمامي فعاليت 
دانشجويان و حج عمرة دانشجويان، اعضاي هيأت علمـي و          

ي آموزشـي و    هـا   نـام تـا كـالس       كاركنان از مرحلـة ثبـت     
ايـن  . شود  توسط اين دفتر انجام مي    ... ي اعزام و  ها  هماهنگي

ه اردوهـاي مختلـف اعـزام        نفر ب  1500دفتر در سال حدود     
 . كند مي

 
 :كميته ناظر بر نشريات دانشجوئي: ه

نفـر   يـك    ،هيـأت علمـي   عضو   نفر   2 اين كميته متشكل از     
حقوقدان، معـاون دانـشجوئي و فرهنگـي، مـدير فرهنگـي،        

 نفـر نماينـده     2مسئول دفتـر نهـاد نماينـدگي ولـي فقيـه،            
دانشجوئي بوده و كـار آن صـدور مجـوز بـراي نـشريات              

 .باشد مينظارت بر عملكرد آنها و انشگاهي د

 
 نامه انضباطي دانشجويان اي از آئين خالصه

 
 مركز توليـد علـم و دانـش و يكـي از             ، دانشگاه به تحقيق  

اركان مؤثر در حركت انقالب و تنوير افكار مردم، محسوب          
عنوان نخبگان نسل جوان  اهميت نقش دانشجويان به. شود مي

و توسعه پايـدار جامعـه، پيـروزي        در مراحل مختلف رشد     
از ايـن روي  . انقالب اسالمي و تثبيت نظام انكارناپذير است   

توجه به مسائل فرهنگـي دانـشگاه و صـيانت از جايگـاه و              
ي جامعـه اسـالمي همـواره       ها  منزلت رفيع آن وحفظ ارزش    
 .مورد عنايت خاص بوده است

 پاسداري از جايگاه رفيع دانـشگاه و كمـك بـه سـالم                 
ي آموزشي و پژوهشي و تـأمين حقـوق         ها  نگهداشتن محيط 

عمومي دانشگاهيان از طريق ترغيب دانـشجويان بـه حفـظ           
نظمـي، هنجارشـكني و       كرامت دانشجويان و مقابله بـا بـي       

ناديده گرفتن حقوق فردي و اجتمـاعي ديگـران از اهميـت            
 .بسزايي برخوردار است

ح و  هـاي برخـورد صـحي       بديهي است توجه بـه شـيوه           
عالمانه با مسايل دانشجويي و رعايت تقوا در امر قضاوت و           

 .شود مي ناپذير تلقي اساسي و خدشه گيري جزو اصول تصميم
 به تصويب   1374نامه انضباطي دانشجويان در سال        آئين     

انقالب فرهنگي رسيد و شيوه نامه اجرايـي آن         عالي  شوراي  
، تحقيقـات و  م با امضاي وزراي علو  1378در اسفندماه سال    

هـاي     به دانشگاه  ، درمان آموزش پزشكي    و بهداشت  فنĤوري
 .سراسر كشور جهت اجرا ابالغ شد

ي نامه، كميته انضباطي دانشجويان يكـ           براساس اين آئين       
 رسمي دانشگاه است كه از اعضاي هيأت علمي         هاي نهاد از

 .شود و دانشجويان تشكيل مي
كيد بر انجام مـسئوليت     اين كميته موظف است ضمن تأ          

قانوني خود از هرگونه برخـوردي كـه موجبـات تحقيـر و             
 .آورد، اجتناب ورزد توهين به دانشجو را فراهم مي
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 ٣٠

 
هاي  اي از مقررات و اختيارات كميته گزيده

 انضباطي دانشجويان
 

 
 همانگونه كه در باال اشاره شد انتظار دانـشگاه و جامعـه از    

يــت شــئونات اســالمي و اســت كــه رعاايــن دانــشجويان 
ضـمناً در   .  انجـام شـود    دانشجويي توسط دانشجويان عزيز   

برخي مـوارد عـدم رعايـت    در شود كه  مواردي مشاهده مي  
شئونات ياد شده، سبب بروز مـشكالتي بـراي دانـشجويان           

توانـد    ذيربط و دانشگاه شده است كه ذكر برخي از آنها مي          
برخـي از مـواد     در اين راسـتا     . براي دانشجويان مفيد باشد   

قـرار زيـر بـه        هاي كميته انضباطي جهت اطالع بـه        نامه  آئين
 :رسد ميدانشجويان محترم استحضار 

تـصميم شـامل    ( عدم رعايت مقررات دانشگاه   در مورد    -1
 ).جدول ذيل 10تا1بندهاي 

 9تـا 1بنـدهاي   تـصميم شـامل     ( اخالل در نظم دانشگاه      -2
 ). 6 بند به استثنايجدول ذيل 

بنـدهاي  تـصميم شـامل     (ايت شئون دانشجويي     عدم رع  -3
 ).جدول ذيل 9تا1
 دخل و تصرف در اسناد دانشگاه، جعل امضاء، تقلب در           -4

امتحانات، رفتارهاي سوء اخالقـي و اجتمـاعي و نظـاير آن            
بـراي  و    جدول ذيـل   10 تا   7 و   5تا3بندهاي  تصميم شامل   (

 ) »6« تقلب در امتحانات بند 
ي يا ملي و ارتكاب اعمـال عليـه          توهين به شعائر اسالم    -5

جـدول   8تا1بندهاي  تصميم شامل   . (نظام جمهوري اسالمي  
 ).6به استثناي بند ذيل 

 ارتكاب هر عملي از سوي اشخاص حقيقي كه موجـب           -6
هاي دانشگاه يا خوابگـاه       اخالل يا مزاحمت در اجراي برنامه     

تـصميم  . (شود و يا ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانـشگاه          
 ).6به استثناي بند جدول ذيل  8تا1بندهاي  شامل

 ارتكاب هر عملي كه خالف شـئون و حيثيـت دانـشجو             -7
 ).جدول ذيل 4 تا 1بندهاي تصميم شامل . (باشد

 عدم رعايت شئون دانشجوئي نظير عدم رعايت پوشـش          -8
 ). جدول ذيل4تا1بندهايتصميم شامل . (اسالمي و نظاير آن

ـ        -9  نوارهـاي   ،ر كتـب، مجـالت     استفاده يـا توزيـع و تكثي
تـصميم  . (اي غيرمجـاز    ي رايانـه  ها   لوح ،ويدئويي يا صوتي  

 ).جدول ذيل 7 و يا 5 تا 1بندهاي شامل 
 - عدم رعايت مقررات دانشگاه اعم از مقررات آموزشي -10

رساني بـه امـوال دانـشگاه و           خوابگاهي و آسيب   -انضباطي
 3كرار   و در صورت ت    2و1بندهاي  تصميم شامل   . (المال  بيت
 ).قابل تشديد استجدول ذيل  10 تا 7 و 5تا

 ارتكاب اعمال يا رفتاري كه خالف منزلت دانـشجوئي          -11
ــوق ديگــران،  (محــسوب شــود  ــد عــدم رعايــت حق مانن

 ...).پرخاشگري، ايجاد درگيري و
 

شماره بند مربوط 
 نامه در آئين

  انضباطي دانشجويانتصميم كميته

 احضار و اخطار شفاهي 1
   بدون درج در پرونده و اخطارذكرت 3و2

 5و4
كتبي  با درج در و توبيخ تذكر 
 پرونده

6 
  در درس مربوط به 25/0دادن نمره 

 تخلف

7 
محروميت از تسهيالت رفاهي 

 دانشگاه
 دريافت خسارت از دانشجو 8

 10و9
منع موقت از تحصيل به مدت يك 

و يا با احتساب نيمسال بدون 
 لاحتساب در سنوات تحصي

 12و11
منع موقت از تحصيل به مدت دو 

و يا با احتساب نيمسال بدون 
 احتساب در سنوات تحصيل
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 ٣١

  و فناوريمعاونت پژوهشي
 
 
 
 
 
 
 

  و فناوري معاون پژوهشي -دكتر حسين صارمي
 

ريزي دانشگاه زنجان كـه از سـال          معاونت پژوهشي و برنامه   
و  يافت    به معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه ارتقاء       1383

به اقتضاي ماهيت وظايف جديد كه امور فناوري نيـز بـدان            
 و مراكـز ذيـل      هـا   داراي مـديريت  اكنون   هم   ،محول گرديد 

 :باشد مي
 يتمدير -3    فناوري   يت مدير  -2    پژوهشي يت مدير  -1

 مركـز   -5 انفورماتيـك    يتمدير -4 اسناد    مركز  و كتابخانه
 -7بيوتكنولوژي   و   پژوهشكده فيزيولوژي  -6پژوهشي طارم   

ايجاد پيگيري مسايل در ضمن  .مركز رشد واحدهاي فناوري  
 مـوارد   مـسايل مربـوط بـه     پيگيـري    پارك فناوري اسـتان،   

ـ    هـا   پژوهشي دانشگاه اعـم از طـرح        و   يي پژوهـشي داخل
ـ   علمـي  يهـا   ، همـايش  خارجي  چـاپ  ،ي و خـارج   ي داخل
 و مـسايل مربـوط     پايگاه ماهواره   اداره   ،كتب انتشار ،مقاالت

 از  ه ارتباط دانشگاه بـا مراكـز صـنعتي و مـوارد فنـاوري             ب
وظايف اصلي معاونت پژوهشي و مديرتهاي تحت پوشـش         

 . باشد مي
 :مديريت پژوهشي) الف

 
 
 
 
 
 
 

  مدير امور پژوهش -دكتر جواد ايزديار

 
يكي از اركان اصـلي مـديريت       به عنوان     اداره پـژوهش     -1

ي ها  نجام فعاليت  ا پيگيرهاي مختلف      حوزه درامور پژوهشي   
ي تحقيقـاتي   هـا    پژوهـشي در زمينـه اجـراي طـرح         -علمي

ي هـا    اسـتاني، طـرح    -ي تحقيقاتي ملـي   ها  دانشگاهي، طرح 
ي هـا   و امـور همـايش  102ي هـا  تحقيقاتي سفارشي و طرح   

ي مطالعاتي، امـور    ها  علمي داخل و خارج از كشور، فرصت      
 در  اين حوزه .  باشد ...چاپ مقاالت و  براي  تشويق  مربوط به   

معيارهـاي  چهارچوب وظايف مصوب خـود و بـر اسـاس           
ي پژوهشي اعضاء محتـرم     ها  پژوهشي مختلف تمامي فعاليت   

هيات علمي و پژوهـشگران دانـشگاه را پوشـش داده و بـر       
ي مادي و معنوي الزم     ها  هاي موجود حمايت    نامه  اساس آيين 

 .دهد انجام ميرا 
 

 86اد  لغايت مرد85از مرداد  اين حوزه اهم عملكرد 
  عنوان26 ي تحقيقاتي پايان يافته داخليها  طرح-
  عنوان18 ي تحقيقاتي مصوب داخليها  طرح-
  مقاالت چاپ شده در مجالت نمايه شده در -

ISI 
  عنوان74

  عنوان130 مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت داخلي -
مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت  -

  عنوان24 خارجي

 ،ISI چاپ شده در مجالت غير مقاالت -
  عنوان24 مجالت معتبر و ساير مجالت

  عنوان6 ي تحقيقاتي سفارشي  پايان يافتهها  طرح-
  عنوان5 ي تحقيقاتي سفارشي  در حال اجراها  طرح-
  عنوان3 ي تحقيقاتي سفارشي  مصوبها  طرح-
  عنوان2 ي تحقيقاتي استاني  پايان يافتهها  طرح-
  عنوان17  تحقيقاتي استاني  در حال اجرايها  طرح-
  عنوان4   پايان يافته102ي تحقيقاتي ها  طرح-
  عنوان8   در حال اجرا102ي تحقيقاتي ها  طرح-
 

علمــي، در راســتاي ارتقــاي ســطح :  دفتــر چــاپ و نــشر-2
هـا و    صـل از پـژوهش    نتايج حا انتشار  ،  فرهنگي و اجتماعي  

 و ترغيب اعضاي هيـأت       تشويق ، پژوهشي -هاي علمي  يافته
  و علمي دانشگاه و ساير پژوهشگران به امر تـأليف، ترجمـه          
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 ٣٢

ي كـشور، انتـشارات     هـا   هاي علمي مورد نياز دانشگاه     يافته
 آغـاز نمـوده   1372 را از سـال     خوددانشگاه زنجان فعاليت    

 عنوان كتاب در    35اين بخش با چاپ و انتشار تعداد         .است
شـته  ي مـؤثري بردا   ها  مگادانشگاه  جهت رشد كمي و كيفي      

حمايـت و    :ي ايـن بخـش    ها از جمله اهداف و برنامه     .است
 -تشويق محققان در جهت تـأليف و ترجمـه متـون علمـي            

 چـاپ   -اندازي قسمتي از امور فني چاپ كتـب        تجهيز و راه  
 -نـشريات علمـي  و  انتـشار مجـالت     -كتب تصويب شـده   

  و مهندسـي فني و    كشاورزي،   ،هاي علوم  پژوهشي دانشكده 
 )در صورت كسب مجوز انتشار(علوم انساني 

  عنوان2  كتب تاليف شده   -
  عنوان2  كتب ترجمه شده  -
 عنوان 15 كتبداوري  و  ويرايش،  تايپ-
 

در ابتـدا ايـن      :) ماهواره سايت(شنيداري ديداري   پايگاه   -3
 و با ارائـه      دانشگاه  واحد سمعي و بصري    عنوان مركز به 

 تحقيقاتي و آموزشـي و      ،خدمات به واحدهاي فرهنگي   
 فيلم برداري، تكثير فيلم، تهيـه عكـس، اسـاليد،           انجام

ميكس، ضبط و صدابرداري از سـمينارها و جلـسات و           
نمـود ولـي بـر اسـاس         بازديدهاي علمي فعاليـت مـي     

بـه  بازنگري كلي در جهت هدايت فعاليت ايـن مركـز           
 و ارتقـاي    هـا   جهاني در تمام زمينه    تحقيقات   استفاده از 

ي شنيداري ديداري و پوشش كمك آموزشي       ها  يتفعال
 با تغيير اهـداف و وظـايف و اخـذ مجـوز از              دروس،

وزارت بـا   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و هماهنگي        
ــاوري  ــات و فن ــوم، تحقيق ــزات   وعل ــه تجهي ــا تهي  ب

 سـايت اندازي   اي و لوازم جانبي، راه     هاي ماهواره  گيرنده
هـم  . قـق يافـت    تح 1379 در سـال     دانشگاهاي   ماهواره

 آموزشي  -هاي علمي    اكنون اين مركز با دريافت برنامه     
 هــاي هــاي جهــاني از جملــه مــاهواره    مــاهواره

Hotbird,Asiasat,Nilesat,Intelsat    ــبط ــه ض ــسبت ب ن
ي حاصل را در اختيار     ها  اقدام و فيلم  ،  ها  برنامهويديويي  

 .دهــد هــاي آموزشــي قــرار مــي پژوهــشگران و گــروه
ي هـا    و فـيلم    MITي  هـا    دريافـت فـيلم    مندان جهـت   هعالق

ي گوناگون مي توانند به     ها   فرهنگي و علمي به زبان     ،مذهبي
 .آدرس ذيل مراجعه نمايند

http://sat.znu.ac.ir  و ftp. znu.ac.ir/mit 
 

ي مختلف حوزه   ها   ارتباطي بخش  كانال دبيرخانه پژوهش    -4
ني هـا و بايگـا      ارسال نامه پژوهش بوده و تمامي مكاتبات و       

 .گيرد در آنجا انجام مياسناد 
 
 : و ارتباط با صنعتمديريت فناوري) ب
 
 
 
 
 
 

 سعيد جليل زادهدكتر 
  ارتباط با صنعتفناوري ومدير 

 
 زير نظر   1383دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه زنجان در سال         

 : شروع نمودي زير راها معاونت پژوهشي دانشگاه فعاليت
 
دي مراكز صـنعتي و ارائـه آن        هاي پيشنها    دريافت پروژه  -1

 . ي مربوطهها به قسمت
 . پيگيري و انجام تحقيقات مورد نياز صنايع در دانشگاه-2
نامـه بـراي دانـشجويان جهـت پـذيرش             صدور معرفي  -3

 .كارآموزي
 دريافت محل كارآموزي از مراكز صـنعتي و تقـسيم آن            -4

 .بين دانشجويان
ي دانـشجويان  و      تنظيم برنامه نظارت بر نحوه كـارآموز       -5

 . ارزيابي ميزان فراگيري آنها
 انجام كليه وظايف محوله از طرف دفتر ارتباط با صنعت           -6

 .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 .ها در جهت حل مشكالت صنعت نامه  جهت دادن پايان-7
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 ٣٣

ي درســي در جهــت هــا  تعريــف و بــازنگري سرفــصل-8
 . كاربردي شدن آنها

نعتي و عـضويت گـروه كارشناسـي         ارتباط با مراكز صـ     -9
 .صنعت و معدن استان

 اجراي تعامل بين دانشگاه و صـنعت هماننـد تـدريس            -10
برخي دروس توسط كارشناسان مجرب صنعت و استفاده از         

 . ي صنعتيها اساتيد دانشگاه براي اداره سازمان
 تشويق مراكز توليـدي و صـنعتي بـه برقـراري رابطـه         -11
 . با دانشگاهمند نظام
 حضور دفتر فناوري و ارتبـاط بـا صـنعت در صـنايع              -12

  ... . همكاري و،ي مشاورهها گوناگون در قالب
 
  :اسناد دانشگاه مركز وكتابخانه) ج

كتابخانه "هسته اصلي كتابخانه مركزي دانشگاه تحت عنوان        
 پايه ريـزي و در سـال        1354 در سال    "دانشكده كشاورزي 

 در  . زنجان تغيير نام يافت     به كتابخانه مركزي دانشگاه    1370
 ،مرجـع ،  امانـت ي  هـا   حال حاضر اين كتابخانـه بـا بخـش        

خـدمات  ،    اسناد و مدارك   ،اطالع رساني و كاوش    ،اتينشر
 كتب فارسي و غير فارسي و سـازماندهي و          سفارشات ،فني

 ،طبق استانداردها و ضوابط بين المللي     كتب  مجموعه سازي   
عضاي هيات علمـي،    اطالعاتي ا علمي و   پاسخگوي نيازهاي   

 .پژوهشگران و دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي مي باشد
 
 
 
 
 
 

 فريد شكاريدكتر 
 اسناد دانشگاه مركز و مدير كتابخانه مركزي

 بخش امانت
تحويل كتـاب بـه اعـضاي        نگهداري و    ،وظيفه بخش امانت  

. باشد ميدانشگاه  محترم هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان       
ي ها  ارسي و غير فارسي كه جزء كتاب      در اين بخش كتب ف    

مرجع نبوده و قابليت امانت دارند، طبق ضوابط و آئين نامـه          

د پـس از    افـرا . شـوند  مـي  امانت داده    ها  استفاده از كتابخانه  
تواننـد از ايـن مجموعـه        مـي  عضويت در كتابخانه مركزي   

، ها  اين بخش عالوه بر امانت و تحويل كتاب       . استفاده نمايند 
يه حساب دانشجويان و اساتيد و كارمنـدان را از          وظيفه تسو 

كتابخانه مركزي داشته و افـراد جهـت تـسويه حـساب بـا              
 .كتابخانه مركزي بايد به اين بخش مراجعه نمايند

 
 بخش مرجع

شوند كه امانـت دادن آن       ميدر اين بخش منابعي نگهداري      
باشد و مراجعـه     ميبه محيط خارج از كتابخانه امكان پذير ن       

گان بايد در همان جا به مطالعه و استفاده از اين منـابع             كنند
تواننـد بـا ارائـه     مـي فقط در صورت كپي و تكثير      . بپردازند

كارت دانشجويي يا عضويت دركتابخانه آنها را از كتابخانه         
اين بخـش بـه   .خارج و در اسرع وقت به كتابخانه برگردانند      

خـش   ايـن ب   هـاي    مجموعـه  .شود ميصورت قفسه باز اداره     
، مجموعـه   ها  ، اطلس ها  المعارف دائره  ،ها  فرهنگ: عبارتند از 

ي ها  همچنين يك نسخه از پايان نامه     ...  و   ها  مقاالت، گزارش 
فارغ التحصيالن دانشگاه زنجـان در ايـن بخـش نگهـداري            

 طرح غدير اجراي  ي اين بخش    ها  از ديگر فعاليت  . شود مي
صيالت باشد كه اعضاي هيات علمي و دانـشجويان تحـ          مي

توانند بـا عـضويت در ايـن طـرح از خـدمات              ميتكميلي  
 .ي تحت پوشش اين طرح استفاده نمايندها كتابخانه

 
 بخش نشريات

اين بخش از دو قسمت نشريات فارسـي و التـين تـشكيل             
يافته است و مجموعه سازي و ساماندهي آنها بر عهده ايـن            

بخش نـشريات فارسـي بـر اسـاس عنـوان           . باشد ميبخش  

                                                 
 كه در قالب اين طرح اعضاي هيأت علمي و طرح غدير طرحي است 

توانند پس از عضويت در اين طرح از          دانشجويان تحصيالت تكميلي مي   
هاي زيرمجموعه وزارت     ها و سازمان    هاي ساير دانشگاه    امكانات كتابخانه 

 كتب و مجـالت     هاي اطالعاتي،   علوم، تحقيقات و فنĤوري اعم از پايگاه      
 .استفاده نمايند
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 ٣٤

 و بخـش نـشريات      اند  ت به صورت الفبايي مرتب شده     مجال
 تفكيـك شـده و در داخـل هـر           ها  التين بر اساس دانشكده   

ي صحافي ها دوره. اند  دانشكده به صورت الفبايي مرتب شده     
 A-Zشــده مجــالت در آرشــيو نيــز بــه ترتيــب الفبــايي از 

 .اند سازماندهي شده
 محـل   توانند از ايـن مجموعـه در       ميمراجعان به اين بخش     

و فقط در صورت نياز از مقاالت كپي       كرده  كتابخانه استفاده   
بـه  تـوان    مـي ي ايـن بخـش      ها  از ديگر فعاليت  . تهيه نمايند 

سفارش و پيگيري مجالت فارسي جهت اشتراك و همچنين         
 جهـت   هـا   پيگيري مجالت درخواست شده از طرف گـروه       

 .سفارش آنها اشاره كرد
 

 بخش اطالع رساني و كاوش
ي هـا  ري و ارائه خدمات الكترونيكي در زمينه رشته    فراهم آو 

باشد كه با برقراري     ميتحصيلي دانشگاه بر عهده اين بخش       
ي اطالعـاتي چـه بـه صـورت پيوسـته           هـا   ارتباط با پايگاه  

)Online ( و چــه بــه صــورت گســسته)Offline ( در قالــب
 .باشد ميي فشرده از اهم وظايف اين بخش ها لوح

الت فارسي نـرم افـزار نمايـه كـه بـا            همچنين در زمينه مقا   
گردآوري و نمايه سازي مقـاالت فارسـي چـاپ شـده در             

 با قابليت جستجوي عنوان، موضوع، نام ها مجالت و روزنامه
در بخـش اطـالع رسـاني       .باشـد  ميقابل استفاده   ... نشريه و 

ي اطالعاتي، بازيـابي،    ها  عالوه بر خدمات اينترنتي از پايگاه     
قاالت براي دانشجويان و اعضاي هيات      گردآوري و اشاعه م   

علمي از داخل كشور و در صورت امكان خارج از كـشور            
ي ديگر ها يي كه با دانشگاهها در قالب قراردادها و تفاهم نامه

همچنـين ايـن بخـش وظيفـه برگـزاري          .گيرد ميدارد انجام   
ي هـا   ي آموزشي جهت آشنايي و استفاده از پايگاه       ها  كارگاه

 .اي را بر عهده دارد افزار كتابخانهاطالعاتي و نرم 
 

 بخش اسناد و مدارك
بخش اسناد و مدارك با توجه به اينكـه تـازه بـه مجموعـه               

، بـا هـدف      اسـت  گـشته اضافه  ي كتابخانه مركزي    ها  بخش

گردآوري و سازماندهي اسناد مهم كه نياز مراجعه كننـدگان          
ي نمايد آغاز به كار كرده و در حال فراهم آور ميرا برطرف  

 .باشد ميو مجموعه سازي مواد 

 
 بخش خدمات فني

سازماندهي، فهرست نويسي و طبقه بندي كتب كتابخانه اعم         
از فارسي و غير فارسي با روش طبقه بندي كتابخانه كنگـره            

)L.C (   ي فشرده  ها  ي موجود مانند لوح   ها  با استفاده از فناوري
ي هـا   كتابشناسي و اينترنت و همچنين سازماندهي پايان نامه       

ي پژوهشي وظيفه ايـن     ها  دانشجويان دانشگاه زنجان و طرح    
عالوه بر آن آماده سازي و برگـه آرائـي منـابع            . بخش است 

سازماندهي شده ورود اطالعات، تصحيح اطالعـات، ثبـت         
) نوسـا (اي   كه توسط برنامه نـرم افـزار كتابخانـه        ... كتب و   
. از ديگــر فعاليتهــاي ايــن بخــش اســتگيــرد  مــيانجــام 

كدگذاري كتب سازماندهي شده جهت اسـتفاده بـا نـرم           بار
 ،باشـد  مـي افزار ميز امانت كتابخانه كه به صورت مكـانيزه          

ي هـا   آمار كاملي از ميزان اسـتفاده كننـدگان و نـوع كتـاب            
. دهـد   مـي را نـشان آنهـا   دريافـت و تـاخير    شده و استفاده  

ي دانشگاه زنجان   ها  همچنين با توجه به طرح جامع كتابخانه      
نويـسي و طبقـه بنـدي        م مراحل سـازماندهي، فهرسـت     تما

 .گيرد مي در اين بخش انجام ها ي دانشكدهها كتابخانه

 
 بخش سفارشات

 نـشريه، ،  اي شامل كتاب   اين بخش تهيه منابع كتابخانه    وظيفه  
انتخاب منابع خارجي كه بـا      و همچنين   هاي اطالعاتي    ايگاهپ

توجـه بـه ميـزان       گروه آموزشي و اعالم نياز آنها و با          تاييد
 داخلـي بـا     بوده و انتخاب منبع   بودجه و سهميه اختصاصي     

پس از بررسي شوراي    و  ارائه درخواست كتبي به اين بخش       
آوري  فراهمه  اين بخش وظيف   ضمناً   .گيرد   صورت مي  انتخاب

زمينه جهت عضويت اعضاي هيات علمي در مجامع علمـي          
 .داردرا و تخصصي بين المللي 
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 ٣٥

 ماليمعاونت اداري و 

 
 
 
 
 
 

 معاون اداري و مالي -دكتر مرتضي موحدي فاضل
ورود شما دانشجويان عزيز را به محيط انديشه و دانش خير           
مقدم گفته و اميدوارم اين دوران محدود را غنيمت شـمرده،           

ي بلندي در جهت ارتقاء سطح علمي خود برداشـته و           ها  گام
ـ              ن ابه مراتب باالي رشد و بالندگي بـراي خـدمت بـه ميهم

  . دست يابيدمانعزيز
حوزه معاونت اداري و مالي از چهار بخش مدير اداري               

ي عمراني، دفتر حقوقي    ها  و پشتيباني، مدير مالي، مدير طرح     
و امور قراردادها تشكيل يافته است و با توجه به  اينكه شما             
دانشجويان گرامي هر يك به نحوي از خدمات ايـن حـوزه            

ي ادارات اين حوزه،    ها  همترين فعاليت مند خواهيد شد م     بهره
 :گردد ميصورت مختصر و جهت آشنائي كلي ارائه  به

 مديريت اداري و پشتيباني
 
 
 
 
 

 مدير اداري و پشتيباني -علي عمارلومهندس 
ريزي براي واحدهاي زير مجموعـه        هماهنگي و برنامه   -1

 .و ساماندهي امور براي انجام وظايف محوله
ر موارد اصالح ساختار اداري و      انجام مطالعات الزم د    -2

 .بندي مشاغل روند انجام امور و طبقه

تشريك مساعي با كارشناسـان و مـسئولين واحـدهاي           -3
ــه و تنظــيم   ــراي تهي مختلــف و واحــدهاي زيرمجموعــه ب

ي الزم در حوزه نيروي انساني و ها  ها و دستورالعمل    نامه  آئين
 .پشتيباني و تداركات دانشگاه

ي تعيـين شـده و      ها  ه به سياست  ارائه خط مشي با توج     -4
هـا و     ي واحدهاي تابعه بـا برنامـه      ها  هماهنگ نمودن فعاليت  

 .اهداف

 : كارگزيني
وظايف اداره كارگزيني با هدف ساماندهي منابع انـساني در          

 :دانشگاه، عبارتست از
ي هـا   ح وظـايف پـست    تهيه مجموعـه اهـداف و شـر        -1

 .سازماني
 و مقـررات    آوري، تجزيه، تحليل و اجراي قوانين       جمع -2

 .اداري

 .مطالعه و بررسي نظام ترفيع و ارتقاء كاركنان -3

صدور احكام استخدامي و تعيـين جايگـاه تـشكيالتي           -4
 .كاركنان

رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربـوط بـه           -5
تبديل وضعيت و ترفيع كاركنان و اعضاي       امور استخدامي و    

 هيأت علمي

 .با بازنشستگيها و قوانين مرتبط  نامه اجراء آئين -6

نظارت بر حضور كاركنـان و انجـام خـدمات الزم در             -7
 . زمينه كاركرد ايشان

 

 :امور رفاهي
امـور رفـاهي كاركنـان و اعـضاي هيـأت علمـي يكــي از        
واحدهاي زير مجموعه حـوزه مـديريت اداري و پـشتيباني           
است كه وظيفه ارائه خـدمات رفـاهي كاركنـان و اعـضاي             

هاي خـدمات     مواردي مانند بيمه  هيأت علمي دانشگاه را در      
ي الزم جهـت    هـا   درماني، تكميلي، عمر، انجـام همـاهنگي      

ي هـا    همكاران، اداره مهد كودك، تهيه و توزيع بن         مسافرت
ي بـانكي،   هـا   غيرنقدي، پيگيري و ارائه تسهيالتي ماننـد وام       

توانـد    سازماني و ساير اقداماتي كـه مـي   هاي  واگذاري خانه 
 كاركنـان و اعـضاي هيـأت علمـي       موجب ايجاد رفاه براي   

 . باشد دار مي گردد را عهده
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 ٣٦

 :اداره تداركات و خدمات
، محوطــه و هــا انجــام كليــه كارهــاي خــدماتي دانــشكده

ي اداري، نقليه، پشتيباني خدماتي و تهيه وسـيله         ها  ساختمان
ي ها  ، سمينارها و گردش   ها  ، همايش ها  نقليه براي كليه مراسم   

ي داخلي و خـارجي، همـاهنگي       علمي، انجام كليه خريدها   
ي اياب و ذهاب دانشجويي و كاركنان، طراحـي،         ها  سرويس

از وظـايف  ايجاد، بهسازي و نگهداري فضاي سبز دانـشگاه        
 .باشد  مياين اداره

 ي عمرانيها مديريت ناظر طرح
 
 
 

 
 

 ي عمرانيها  مدير طرح-مهندس ابوسعيد فلسفي
 

سيسات، بـرق و    اين دفتر شامل واحد عمراني، ساختماني، تأ      
ريزي و كنترل اجراي      مخابرات بوده و نظارت بر اجرا، برنامه      

ي عمرانــي، احــداث، تعميــر و نگهــداري هــا كليــه طــرح
 و تأسيسات و ارائه طريـق در ايـن خـصوص،            ها  ساختمان

گي به امور بـرق،     گزارش پيشرفت عمليات و همچنين رسيد     
 . را برعهده داردسازي مخابرات و محوطه

 
 ي و امور قراردادهادفتر حقوق

 
 
 
 
 
 

 دفتر حقوقي مدير -وطن محمد سراجي
 دعـاوي لـه يـا عليـه          انجام كليه امورحقوقي اعم از طـرح      

دانشگاه، بررسي و تنظيم قراردادهاي دانشگاه با پيمانكـاران         
ها و    و مؤسسات دولتي و غيردولتي و برگزاري كليه مناقصه        

 .باشد  ميها به عهده اين دفتر مزايده
 

 يريت امور ماليمد
 

 
 
 
 
  مدير مالي-كيومرث مصلي

نحوي منجر به پرداخت      كه به هايي    ها و عمليات    كليه فعاليت 
گـردد از طريـق      ميي دانشگاه   ها  يا دريافت وجه از حساب    

پذيرد كه شامل كليـه  عمليـات ثبـت و             اين اداره انجام مي   
رسيدگي، دريافت، پرداخت و نظـارت بـر امـوال دانـشگاه            

 .باشد مي
  شرح وظايف دفتر مديريت امور مالي

ي هـا   نظارت بر حسن اجـراي تهيـه و تنظـيم پرداخـت            .1
  مقررات مربوط با رعايتو موقع  هدستگاه ب

  منابع مختلفوصول درآمدهاي دانشگاه از  .2

  ي دريافتي و پرداختي دانشگاهها تنظيم حساب .3

ــت  .4 ــورد درياف ــالي الزم در م ــات م ــه اطالع ــا تهي  و ه
  ها پرداخت

  اعتبارات  صحيحت برمصرفنظار .5

تعبير و تفسير خط مشي مالي دانـشگاه و تفهـيم آن بـه               .6
  جهت اجرا واحدهاي ذيربط

  آنهاعملكرد تهيه و تنظيم كار ادارات تابعه و نظارت بر  .7

نظارت در تهيه وتنظيم دفاتر اموال و مراقبت در اجـراي            .8
  مقررات مربوط قوانين و

ــ .9 ــشگاه از موســسات ووصــول مطالب  اشــخاص ات دان
  تا حصول نتيجه نهائي آن تعقيب اساس مقررات موجود وبر

 بخشهاي مختلف امور ماليايجاد هماهنگي بين  .10

  ي ماليها نظارت وكنترل سيستم .11
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 ٣٧

ي ها نظارت دقيق بر اجراي اعتبارات مصوب و تخصيص       .12
  دريافتي

ي مـورد نيـاز بـر اسـاس         هـا   صدور درخواسـت وجـه     .13
  شدهي صادرها تخصيص

 دبيرخانه مالي
 شرح وظايف دبيرخانه مالي

كـار  ه زير نظر مدير امور مالي مشغول ب مستقيماً اين بخش 
 :كه وظايف آن عبارت است از باشد مي

o   تايپ گزارش اداره دريافت وپرداخت در پايان مـاه بـه 

 ، بازنشـستگي  ،ي مربوطه ماننـد تـامين اجتمـاعي       ها  سازمان
  ...دارائي و غيره

o ماننـد وام صـندوق  ي كـسورات متفرقـه  ها تنظيم نامه ، 

تايپ گزارش اداره دريافت  شركت تعاوني مصرف كاركنان،  
ي مربـوط در  هـا  هرمـاه بـه قـسمت    و پرداخـت در پايـان  

  خصوص كسورات فوق

o تايپ تعهد وام و ضمانت نامه براي پرسنل  

o ها بايگاني نامه  

o         تنظـيم و تايـپ نامـه كـسور پرسـنل بـراي ارائـه بـه 

  ي بيمه اي و غيرهها سازمان

o تـامين    پيمانكاران بـه سـازمان  نامه تنظيم و تايپ معرفي
  اجتماعي و دارايي

o ي كسورات قانوني قراردادها تنظيم و تايپ وارسال چك 

  ي مربوطهها به همراه نامه رسمي به سازمان

o  پيمانكـار ومعرفـي بـه تـامين      تايپ نامه كاركرد كلـي
 در زمان اتمام قرارداد اجتماعي جهت اخذ مفاصا حساب

o يــپ نامــه آزاد ســازي ســپرده حــسن انجــام كــار و تا
  ي پيمانكاران بر اساس مقررات و قوانينها ضمانت

o شماره گذاري وارسال ابالغ اعتبار براي عاملين مالي  

o ي مشتركها تنظيم اسناد حساب  

o يي كه به حساب واريز خواهد شدها نوشتن فيش چك  

o ي ارساليها شماره گذاري به نامه  

o   ت افتتـاح حـساب جـاري نـزد بانـك      معرفي پرسنل باب
  تجارت

o تنظيم جلسات مدير مالي  

o ي مربوطههاي واحدها توزيع نامه  

o  ني تلفه صورتبامور  و پيگيري ها تلفنپاسخ به 

o ي امـوال، رسـيدگي  هاي مربوط به واحـد ها تايپ نامه، 

   دريافت وپرداخت،درآمد

o بيمـه   ي كسورات پيمانكاران از قبيلها تايپ وتنظيم نامه
  اراييود

o يهـا  ي پستي به دبيرخانـه مركـزي ونامـه   ها ارسال نامه 
  واحدهاي متفرقه

o    سـال در   هـر يهـا واردكردن اطالعات مربوط به فاكتور 
  سيستم حسابداري

o  آن از طريق ها فاكس و دريافت نامهارسال 

 اداره اعتبارات
  وظايف حسابداري حقوق ودستمزد شرح -1

 ،خدم اعـم از رسـمي  مست ايجاد فايل حقوقي براي هر) ١-١
ــراردادي براســاس احكــام كــارگزيني پــس از  ،پيمــاني  ق
 الزم يها كنترل

محاسبه وكنترل كسورات قـانوني پرسـنل براسـاس    ٢_١)  
مـاه بـه   هـر  گـزارش در پايـان    ارسال مقررات و قوانين و

 ، بازنشـستگي  ،ي مربوطه ماننـد تـامين اجتمـاعي       ها  سازمان
  ...و غيره دارائي

براي ي پرسنل كه    ها  كنترل برگ ماموريت  رسيدگي و   ٣_١)  
 درصـورت عـدم   كـه مالي ارسال گرديده  پرداخت به امور

 به فايل حقوقي هـر فـرد   ماموريتبه لحاظ قانوني مشكل 

 .شود وارد مي
رســيدگي و كنتــرل و ورود اطالعــاتي نظيــر اضــافه ۴_١) 
 اضافه فعاليت وساير مزاياي پرسـنلي بـر   ، حق جلسه ،كاري

  اساس مقررات
اطالعات مربوط به كسورات متفرقه ماننـد وام   ورود۵_١) 
دانـشگاه    شركت تعاوني مصرف كاركنان، درآمـد ،صندوق
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 ٣٨

ي مربوط در خـصوص     ها  وگزارش در پايان هرماه به قسمت     
  كسورات

  صدور تعهد وام وضمانت براي پرسنل۶_١) 
بايگـاني   تشكيل پرونده پرسنلي براي هر مـستخدم و ٧_١) 

  پروندهر دمدارك واحكام 
التـدريس اسـاتيد    تنظيم سند مربوط به پرداخت حـق ٨-١) 

   و مقرراتها نامه مدعو واعضا هيات علمي با رعايت آيين
 يتنظيم اسناد مربوط بـه دانـشجويان بـورس دكتـرا          ٩_١) 

  دانشگاه و پرداخت مقرري آنها
تنظيم اسناد تسويه حساب نهايي براي اعضا هيـات         ١٠_١) 

  فرصت مطالعاتي  وĤموربه تحصيلعلمي بورس خارج، م
تهيه ريز كـسور سـنواتي پرسـنل بـراي ارائـه بـه              ١١_١) 
  اي بيمه يها سازمان

  وظايف حسابداري قراردادها وصدور چك شرح -2
قراردادهـاي جـاري وعمرانـي     بايگاني و نگهداري٢_١)   

  پس از كنترل اوليه واخذ ضمانت نامه الزم
  مان تامين اجتماعي و داراييپيمانكاران به ساز  معرفي٢_٢) 
درصـورت تكميـل شـدن      و  كنترل سقف قراردادهـا     ٢_٣) 

  گـزارش بـه مـدير مـالي     و سقف قبـل از اتمـام قـرارداد   

يا مـتمم قـرارداد   % 25حقوقي جهت ابالغ  ودر نهايت دفتر
  براساس مقررات

ماهيانه كليه قرار دادها كه بر اساس  پرداخت كاركرد٢_۴) 
اداري   و در نهايـت تاييـد معاونـت   گزارش واحد مربوطـه 

  .دومالي به اداره دريافت و پرداخت ارجاع مي گرد
كسورات قانوني قـرارداد بـه همـراه     يها ارسال چك٢_۵) 

  ي مربوطهها نامه رسمي به سازمان
مدت قرار داد و اعالم آخرين پرداخت كاركرد         كنترل ٢_۶)

  پيمانكار
ركرد كلـي پيمانكـار   تهيه كـا ، قرارداد زمان اتمام در٢-٧) 

  ومعرفي به تامين اجتماعي جهت اخذ مفاصا حساب
ي هـا   آزاد سازي سپرده حسن انجام كـار و ضـمانت         ٢-٨) 

   و قوانين پيمانكاران بر اساس مقررات

  معرفي پيمانكاران به سازمان تامين اجتماعي و دارايي٢_٩) 
از خزانه در برنامه صـدور چـك و          ها  ثبت دريافتي ٢_١٠) 

  حساب ل نقدينگي با هماهنگي تنظيمكنتر
  صدور ابالغ اعتبار براي عاملين مالي بر اساس اسناد٢_١١) 
ي متفرقه همانند اسـناد     ها  تنظيم اسناد براي پرداخت   ٢_١٢) 
 ذهاب وغيره  خريد گازوئيل،اياب و،اينترنتي

ي عمراني بر اسـاس     ها  هژتنظيم اسناد مربوط به پرو     ٢_١٣)
 ) و مشاورپيمانكار (قرار دادها

 اداره رسيدگي به اسناد
  ها دفتر داري و تنظيم حساب شرح وظايف اداره

، كد  ها  تجزيه و تحليل اطالعات مالي و سرفصل حساب        .1
  اطالعات مالي سيستم حسابداري گذاري و طبقه بندي

 رفـع  ، اسـناد حـسابداري صـادر شـده    تاييـد كنتـرل و   .2
اطلـه در  حسابداري و يا تعيـين اسـناد ب   نواقصات در اسناد

  پايان هرماه

ي بانكي جداگانه براي هريك از      ها  دريافت صورتحساب  .3
  ي بانكي مربوطهها وتهيه صورت مغايرت ي مستقلها حساب

ي هـا   تهيه گزارشات مالي ماهيانه براي هر يك از حساب         .4
 ،هـا   تهيه صورت ريز حـساب ،تهيه ترازنامه : مستقل اعم از

  تهيه صورت مغايرات بانكي

گزارشات مالي جهت اتخاذ تصميم مـديران و        تهيه ساير    .5
  مسئولين دستگاه

تهيه صورت عملكرد ساليانه بودجه تفريغ براي هريك از  .6
ارات  اعتب،اعتبارات جاري(وجوه دولتي  ي مستقلها حساب

 ... ) وعمراني و اعتبارات اختصاصي

پاسخگويي و رسيدگي به امور مالي مربوط بـه عـاملين            .7
نگهـداري  :  دانـشگاه اعـم از       مختلـف  ذيحسابي واحدهاي 

 تنخـواه گـردان  (ي بدهكاري واحدها و اشخاص ها حساب

و پيگيـري و    )  علي الحـساب و پـيش پرداخـت          ،پرداختي
  تسويه آنها

  مطابقت پرداخت با قوانين جاري .8
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 ٣٩

ي مـالي انجـام شـده در    ها ثبت و نگهداري كليه فعاليت   .9
 اند محل بودجه تامين شده دانشگاه كه از

 ل اداره اموا
 :باشد به شرح ذيل مي اهم كارهاي واحد اموال

o ها ثبت دفاتر طبقاتي كليه دانشكده  

o    براي كليـه همكـاراني كـه امـوال تحويـل      19ثبت فرم 
  .اند گرفته

o             صدور برگه خروج به اموال رسيده كه جهـت تعميـر و
 پـس از صـدور   ،ديگر بايد از دانشگاه خارج شـوند  موارد

خـروج كـاال و    ن در دفتـر مجوز از مقام مـسئول و ثبـت آ  
 )ي اموال برگشتيها برگه(پيگيري اموال برگشتي 

o        ثبت آن در حوالـه     (ثبت حواله اموال در تحويل وتحول
 )ها دفاتر و پرونده و

o    تحويل گرفتن اموال مـستعمل برگـشتي و ثبـت آن در 

  كسر از حساب همكاران و دفاتر

o وي موجود كليه همكاران جهت اطمينان ها كنترل پرونده 
 )هرسال دوبار(جلوگيري از اشتباه 

o تشكيل پرونده براي افراد جديداالستخدام  

o  كه پس از كنترل دقيق يك نسخه در پرونده16تهيه فرم  

اي ديگر به صاحب امـوال ارسـال         بايگاني مي شود ونسخه   
  .گردد مي

o            تهيه ليست اموال خريداري شده درهر شش مـاه جهـت
  اداره دارايي اعالم به

o در پرونده اشـخاص پـس از ثبـت در           ها   حواله بايگاني 
  دفاتر

o به امضا و پيگيري تا حصول نتيجـه  جهتارسال حواله  

 نهايي

o ي همكاران و ابالغ به آنها و پيگيريها تهيه ليست كسري 

  آن تا حصول نتيجه

o  ي اموال با قبض انبار و ثبت شماره قبض         ها  تطبيق حواله
  قيمت كاال در حواله اموال و دفتر و

o ك نمودن امضا تحويل گيرندگان اموالچ  

o            ثبت كتب فارسي وانگليسي در دفتـر مخـصوص كتـب
  16فرم مطابق با

o  بريا اموال جديدالصاق شماره بر چسب 

o تهيه مشخصات اموال رسيده وثبت آن در دفاتر  

o           و ارائـه   آنهـا   جمع آوري اموال اسقاطي و تهيـه ليـست
  فروش جهت

o ارانتحويل اموال فروخته شده به خريد  

o   ي تلف شده بـا     ها  امضاء صورت جلسه براي دام    و  تهيه
 مزرعه  مشاركت

o   ي فروخته شـده    ها  امضاء صورت حلسه براي دام    و  تهيه
  مشاركت مزرعه با

o صورت جداگانه به وتلفات فروش يها جلسه صورت بايگاني  

o گوسفندان و گاوهاي فروخته شدهعتوزي   

o      اهدايي ،روشمانند ف ) حذفي(تهيه ليست اموال فرستاده، 
و ارسال آن به دارايي و حذف از دفـاتر امـوال            ... سرقت و   

 )واحد اموال(كل دارايي  پس از تاييد اداره

o  نگهداري فيزيكي اموال و نظارت بر نحوه استفاده
 صحيح از آنها 

o ف متجاوزين به اموال رجلوگيري از تعدي و تص 
o ش شناسايي اموال فرسوده و غير قابل استفاده و از گرد

 خارج نمودن آنها 
o و دفاتر اموالهاتنظيم صورت حساب   
o  نظارت بر جابجايي كاالهاي غيرمصرفي 
o  اي   دورهطور بهكنترل اموال موجود در واحد 
o دريافت اموال جديد و توزيع آن بين واحدها و ثبت، 

 نگهداري و حساب آنها 
o  نگهداري حساب اموال غيرمنقول وسوابق مربوط به آنها

 .باشد مييت و اوراقي كه در حكم وجه نقد و سند مالك

 واحد درآمد
 :معرفي بخش

 با توجه به روند رو بـه رشـد دانـشگاه زنجـان از جهـات     
واحد ،  مختلف و به تبع آن مسائل و امورات مالي و اعتباري          

ي هـا   اعمـال كنتـرل   ،  شـدن امـور    تر  درآمد جهت تخصصي  
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 ٤٠

 ، از محـل اعتبـارات جـاري       هـا   مناسب مربوط به دريـافتي    
ي داخلـي دانـشگاه   هااختـصاصي و نيـز درآمـد    عمراني و

 ي ايـن  هـا   به طور كلي فعاليـت    .  ايجاد گرديد  1383درسال  
 :شرح ذيل تعريف كردواحد را مي توان حول سه محور ب

 كليه امور مربوط به اعتبارات مصوب جـاري و عمرانـي   -
  واختصاصي

 هاي هشهريه تحصيلي دانشجويان دوربه كليه امور مربوط  -
  شبانه ونيمه حضوري

  ي داخلي دانشگاههادرآمدبه كليه امور مربوط  -

  اعتبارات مصوب دانشگاه
 ها  باعنايت به رشد هر ساله اعتبارات دانشگاه و لزوم پيگيري         

ي الزم جهت دريافت به موقع تخصيص اعتبارات        ها  نترل ك و
ي مستمر و دقيق انجام پـذيرد   ها  بايست اقدامات وبررسي   مي

 از .باشـد  وظايف واحد درآمـد مـي    اين امور جزوكه انجام
 :ديگر وظايف اين واحد عبارت است از

پيگيري مبلغ تخصيص داده شده بـه دانـشگاه و صـدور      -
 درخواست وجه و ارسال به خزانه معين استان

  آن به حساب دانشگاهپيگيري و دريافت وجه و انتقال -
 صدور اسناد حسابداري مربوط به واريز وجه به حساب         -

 دانشگاه
 از هر بار دريافت تخصيص پس اعتبار مصوب كنترل مانده -
 كنترل سقف درآمد اختصاصي -

 ونيمه حضوري ي شبانهها شهريه تحصيلي دانشجويان دوره
o   وزارت  شهريه مصوب هيات امنـا و     مقدار  مبلغ  دريافت

 .باشد مي علوم
o ي درسي به تفكيك عموميهامحاسبه دقيق قيمت واحد، 

 .باشد مي و براساس سال ورود) ونظرييعمل(وتخصصي پايه
o براساس  محاسبه شهريه دانشجويان شبانه ونيمه حضوري

  .باشد متغير مي رشته دانشكده،دوره، به تفكيك مصوب يها نرخ
o ي مذكور وها دريافت شهريه تحصيلي دانشجويان دوره 

از  ي ايشان از نظر بـدهكاري و بـستانكاري  ها كنترل حساب
 .باشد وظايف واحد درآمد مي

 مبالغ شهريه دانشجويان مشغول به تحـصيل : توضيح اينكه 
در حساب غير قابـل برداشـت نـزد بانـك تجـارت شـعبه               

تمركـز يافتـه كـه     51312دانشگاه زنجان به مشاره حساب 
درپايان هـر مـاه مانـده ايـن حـساب بـه حـساب درآمـد                 

نزد بانك ملـي مركـزي زنجـان     اختصاصي دانشگاه زنجان
 آنجا نيز بـه حـساب خزانـه اسـتان انتقـال             منتقل شده و از   

يابدكـه پـس ازدرخواسـت كتبـي بـه حـساب درآمـد               مي
ر از ديگـ   .شـود  اختصاصي نزد بانـك تجـارت منتقـل مـي         

 ،فرآيند محاسبه  كردن مكانيزه بخش دراين گرفته صورت اقدامات
ي دانـشجويان مـي     ها   و كنترل حساب   ها   نگهداري ،دريافت

ي قابـل  هـا  تاكنون پيشرفتشروع و ١٣٨٢ باشد كه از سال
انجـام   توجهي در زمينه تكميل واصالح نرم افـزار مربوطـه  

به يـك  يابي  پذيرفته است وهم اكنون نيز اين روند تا دست          
 .ادامه دارد... اءمفيد وبدون نقص انشا ،نرم افزار جامع

 دانشگاه ي داخليهاامورمربوط به درآمد
قراردادهـاي    ازمحل عقد  ي داخلي دانشگاه معموالً   هادرآمد

گـردد از قبيـل      مختلف با افراد حقيقي وحقوقي حاصل مـي       
 ،زراعـي دانـشكده كـشاورزي    و فروش محصوالت دامـي 

ي ها  سالن نانوايي مانند ييها   لمح از واگذاري  حاصل مدهايآدر
 :باشد  ذيل ميبشرح  آنكه مراحل اجرايي مرغداري وغيره

o نظـر   ا درتوسط دفتر حقوقي دانشگاه ب دادابتدا متن قرار
الزم بـه ذكـر     . گرددگرفتن جوانب حقوقي تهيه وتنظيم مي       

گونـه قراردادهـا نماينـده دانـشگاه       در ايناست كه معموالً
 .باشد معاونت محترم اداري ومالي مي

o مرحلـه    مفاد آن به،پس از امضاي قرارداد توسط طرفين
 .شود ه ارجاع داده مياجرا درآمده و به مديريت مالي دانشگا

o داد پس از روئيت مديريت مالي جهت بررسـي بـه  قرار 
  .دشو ارجاع داده مي واحد درآمد

o  ي الزم نـسبت بـه اخـذ        هـا   پس از بررسي   واحد درآمد
احتمالي پيش بيني شـده درقـرارداد از پيمانكـار          هاي    وثيقه

بعـدي بـه جهـت     اقدام مي نمايد و قرارداد جهت پيگيـري 
  .شود يبايگاني م)  ساالنه،ماهانه(تحقق درآمدها 

o        درآمدهاي حاصل شده از قراردادهاي منعقده به صورت 
انه يا ساالنه پس از تحقق و واريز به حساب    يماهچه   ،مستمر

مستندات توسط واحـد درآمـد    دانشگاه بر اساس مدارك و
جمع بندي شده وسند حسابداري آن نيز توسط همين واحد          

بـت  وتنظيم و به اداره دفترداري وتنظيم حساب جهت ث تهيه
  .در دفاتر دانشگاه ارجاع مي شود

طبقـه   سندهاي صادره پس از ثبت در دفاتر رسمي دانشگاه
 .بندي و بايگاني مي شود
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 ٤١

 دانشكده مهندسي

 
 آموزشكده فنـي    نام با   1366-67دانشكده مهندسي در سال     

كارهــاي عمــومي گــرايش (عمــران رشــته و در  تأســيس
 نفـر عـضو     2و   دانشجو   43، در مقطع كارداني با      )ساختمان

. وقت فعاليت آموزشي خود را آغاز نمـود         هيأت علمي تمام  
 بـرق، معمـاري، مكانيـك،    يهـاي آموزشـ   متعاقب آن گروه  

تأسيس و اقدام بـه پـذيرش       و معدن   برداري   نقشه ،كامپيوتر
 گروه و 7اكنون دانشكده مهندسي داراي   هم .دانشجو نمودند 

شناسي ارشـد   رشته در مقاطع كارداني، كارشناسي و كار       19
 دانـشجو در    2085 تعـداد    86-87 در سال تحصيلي     بوده و 

 .باشند  مياين دانشكده مشغول به تحصيل

 :جدول اعضاي هيات علمي
 تعداد  مرتبه علمي 

 - استاد
 - دانشيار 
  نفر28 استاديار 
  نفر22 مربي 

  نفر23 بورسيه 
  نفر7 مأمور به تحصيل 

  نفر 80 جمع كل 
 

 :دانشكده مهندسيكاركنان 
 خدماتي  قراردادي رسمي و پيماني

  نفر8  نفر16  نفر12
 
 
 

 دانشكده مهندسيمسئولين 
 

 رئيس دانشكده
 زادهدكتر كاوه نظامي

 )دانشوري( گرايش قدرت-مهندسي برق: رشته و مدرك تحصيلي
  +98241 - 5152413 : تلفن

2283204 
 +98241-5283204: فكس 

 
 معاون آموزشي

 شاهپور عليرضايي دكتر
  مخابرات-برقدكتري : رشته و مدرك تحصيلي

 5152627: تلفن
  

 معاون پژوهشي
 دكتر هاشم غريبلو

 دكتري مكانيك : رشته و مدرك تحصيلي
 )طراحي كاربردي(

 5152593: تلفن
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 ٤٢

 هاي آموزشي گروه
 

اولين گروه آموزشي دانشكده مهندسي گـروه        :گروه عمـران  
 نفـر در مقطـع      43 با پـذيرش     1366 عمران بود كه در سال    

كارداني با گرايش كارهـاي عمـومي سـاختمان شـروع بـه             
 رشته مهندسي عمـران     1370تا اينكه در سال     . فعاليت نمود 

ضـمناً گـروه در سـال       . اندازي شـد     راه در مقطع كارشناسي  
ارشـد گـرايش سـازه      كارشناسيمجوز   موفق به اخذ     1380
ران آقاي دكتر حـسن     در حال حاضر مدير گروه عم     . گرديد

 .باشد طاهرخاني مي
 آمار تعداد دانشجويان گروه عمران

 تعداد دانشجو دوره مقطع نام رشته 
 -عمرانمهندسي 181 روزانه

 عمران
 كارشناسي

 99 شبانه
 -مهندسي عمران  19 روزانه

 سازه
-كارشناسي

 16 شبانه ارشد
 –مهندسي عمران  8 هروزان

 خاك و پي
-كارشناسي

 3 شبانه ارشد
 295 جمع كل 

 
 هاي گروه فضاهاي آزمايشگاهي و كارگاه

 آزمايشگاه مكانيك خاك 1
 آزمايشگاه تكنولوژي بتن 2
 آزمايشگاه مصالح ساختماني 3
 آزمايشگاه هيدروليك 4
 آزمايشگاه مقاومت مصالح 5
 سايت كامپيوتر كارشناسي ارشد عمران 6
 آزمايشگاه قير و آسفالت 7

 
 در مقطـع    1371گروه آموزشي بـرق در سـال          : گروه برق  

تـا اينكـه در     نمود  كارداني گرايش قدرت شروع به فعاليت       
 مهندسـي بـرق در گـرايش         مقطـع كارشناسـي    1374سال  

 مهندسـي   1379ل  گروه از سا  ضمناً  . الكترونيك تأسيس شد  
طع كارشناسي ارشـد     مق 1381 سال   برق با گرايش قدرت از    

 مهندسـي بـرق بـا گـرايش         1382 سال    از با گرايش قدرت  
در حال حاضر مدير گروه برق آقـاي        .  تأسيس شد  مخابرات

 .باشدمهندس محمد مصطفوي مي
 آمار تعداد دانشجويان گروه برق

 تعداد دانشجو دوره مقطع نام رشته  
 265 روزانه

 كارشناسي مهندسي برق
 209 شبانه
 -مهندسي برق 69 هروزان

 الكترونيك
 كارشناسي

 1 شبانه
 -مهندسي برق 71 روزانه

 قدرت 
 كارشناسي

 - شبانه
 -مهندسي برق 38 روزانه

 مخابرات 
 كارشناسي

 - شبانه
 -مهندسي برق 22 روزانه

 قدرت 
كارشناسي 

 27 شبانه ارشد
 -مهندسي برق 10 روزانه

 الكترونيك 
كارشناسي 

 4 شبانه ارشد
 716 جمع كل 

 تعيـين   6ه دانشجويان مهندسي بـرق از تـرم         توضيح اينك *
 .نمايندگرايش مي

 هاي گروه فضاهاي آزمايشگاهي و كارگاه
 گيري و مدار آزمايشگاه اندازه 1
 آزمايشگاه ماشين  2
 آزمايشگاه فشار قوي 3
 آزمايشگاه مدار مخابراتي 4
 آزمايشگاه الكترونيك و تكنيك پالس : آزمايشگاه آنالوگ شامل 5
 زمايشگاه كنترلآ 6
آزمايشگاه ميكروپروسور، آزمايشگاه : آزمايشگاه ديجيتال شامل 7

 مدار منطقي، آزمايشگاه معماري كامپيوتر
 آزمايشگاه مايكروويو 8
 اتاق پروژه 9
 كارگاه عمومي برق 10

 

 در مقطـع    1372 اين گروه آموزشي در سال       : گروه معمـاري   
 با پـذيرش    1381 سال    در  و كارداني شروع به فعاليت كرده    

فعاليت خود را ادامـه     دانشجو در مقطع كارشناسي ناپيوسته      
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 ٤٣

در حال حاضر مدير گروه معماري آقـاي دكتـر          . داده است 
 .باشد محمدصادق فالحت مي

 آمار تعداد دانشجويان گروه معماري
 تعداد دانشجو دوره مقطع نام رشته 

 1 روزانه
 كارداني معماري

 121 شبانه
 108 روزانه

 يمعمار
-كارشناسي

 55 شبانه ناپيوسته
 285 جمع كل

 

 هاي گروه فضاهاي آزمايشگاهي و كارگاه
 3و2و1كشي  هاي طراحي و نقشه آتليه 1
 سازي كارگاه ماكت 2
 كارگاه نجاري 3
 كارگاه عكاسي 4

 

 در مقطـع  1374 اين گروه آموزشي در سال     : گروه مكانيـك   
ابزار شروع به فعاليـت كـرده و در    كارداني با گرايش ماشين   

 با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي با گرايش        1381سال  
 بـا گـرايش جامـدات اقـدام بـه           1384سياالت و در سـال      

در حال حاضـر مـدير گـروه        . پذيرش دانشجو نموده است   
 .باشد فعال ميمكانيك آقاي دكتر رضا تيموري

 آمار تعداد دانشجويان گروه مكانيك
 تعداد دانشجو دوره مقطع تهنام رش

- ماشين-مكانيك - روزانه

 ابزار
 كارداني

 6 شبانه
 -مهندسي مكانيك 172 روزانه

 سياالتحرارت 
 كارشناسي

 82 شبانه 
 -مهندسي مكانيك 91 روزانه

 جامداتطراحي 
 كارشناسي

 31 شبانه
 -مهندسي مكانيك 5 روزانه

 طراحي كاربردي
كارشناسي 

 5 نهشبا ارشد
 392 جمع كل 

 

 هاي گروه فضاهاي آزمايشگاهي و كارگاه
 آزمايشگاه ترموديناميك  1
 آزمايشگاه مقاومت مصالح  2

 آزمايشگاه سياالت 3
 آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات 4
 )در حال تجهيز(آزمايشگاه علم مواد  5
 )در حال تجهيز(آزمايشگاه انتقال حرارت  6
 ابزار اشينكارگاه م 7
 كارگاه جوشكاري و فلزكاري 8
 گري  كارگاه ريخته 9
 كارگاه اتومكانيك 10
 گيري كارگاه سيستمهاي اندازه 11

 

بـرداري در سـال         گروه آموزشي نقـشه     :بـرداري    گروه نقشه  
 با پذيرش دانشجو در مقطع كارداني شروع به فعاليت          1378
قدام به پـذيرش  كارشناسي ا در مقطع 1381و در سال  كرده  

برداري   در حال حاضر مدير گروه نقشه     . دانشجو نموده است  
 .باشد آقاي دكتر مجيد عباسي مي

 
 برداري آمار تعداد دانشجويان گروه نقشه

 تعداد دانشجو دوره مقطع  نام رشته
 - روزانه

 كارداني نقشه برداري
 62 شبانه
 -مهندسي عمران 144 روزانه

 نقشه برداري
 كارشناسي

 25 شبانه
 231 جمع كل

 

 هاي گروه فضاهاي آزمايشگاهي و كارگاه
  فتوگرامتري آتليه 1
 آتليه كارتوگرافي 2
 كارگاه ميكروژئودزي 3
 GPSكارگاه  4

 كارگاه تعمير و نگهداري 5
 برداري كارگاه نقشه 6

 

 در 1375 گروه آموزشي كامپيوتر در   سال         : گروه كـامپيوتر   
افزار  شروع به فعاليت كرده و در          ني گرايش نرم  مقطع كاردا 

افـزار   در مقطع كارشناسي ناپيوسته گرايش نـرم       1383سال  
در حال حاضر مـدير     . اقدام به پذيرش دانشجو نموده است     

 .باشد گروه كامپيوتر خانم مهندس صفري مي
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 ٤٤

 آمار تعداد دانشجويان گروه كامپيوتر
 تعداد دانشجو دوره مقطع نام رشته 

 1 روزانه
 كارداني امپيوترك

 64 شبانه
 72 روزانه

 كامپيوتر
كارشناسي 
 1 شبانه ناپيوسته
 138 جمع كل

 

 هاي گروه فضاهاي آزمايشگاهي و كارگاه
 افزار آزمايشگاه مهندسي نرم 1
 آزمايشگاه معماري كامپيوتر 2
 ها آزمايشگاه پايگاه داده 3
 آزمايشگاه مدارهاي منطقي 4
 گاه سيسستم عامل شبكهكار 5

 كارگاه كامپيوتر 6
 اتاق پروژه 7

 
 در مقطـع  1385  گروه آموزشي معدن در سال   : گروه معـدن   

كارشناسي گرايش استخراج معدن شروع به فعاليت كـرده و        
در حال حاضر مـدير     . اقدام به پذيرش دانشجو نموده است     

 .باشدوند ميرفاگروه معدن آقاي دكتر پرويز مع
 تعداد دانشجويان گروه معدنآمار 

 تعداد دانشجو دوره مقطع نام رشته  
 29 روزانه

 كارشناسي معدن
 19 شبانه

 48 جمع كل 

 

 در حال پيگيريها و مقاطع رشته 
 وضعيت مقطع  عنوان رشته رديف

 در حال اخذ مجوز از وزارت علوم تحقيقات و فناوري كارشناسي  ITمهندسي  1

 در حال اخذ مجوز ارشدكارشناسي  مخابرات-مهندسي برق 2

 در حال اخذ مجوز از وزارت علوم تحقيقات و فناوري كارشناسي   كنترل -مهندسي برق 3

 در حال اخذ مجوز دكتري  قدرت-مهندسي برق 4

 در حال اخذ مجوز كارشناسي ارشد برداري  نقشه 5

 ذ مجوزدر حال پيگيري براي اخ دكتري  مخابرات-مهندسي برق 6

 :اطالعات مربوط به مركز كامپيوتر دانشكده مهندسي
چـاپگر  ،   P۴دستگاه كامپيوتر   17  :1سايت عمومي شماره  )1

-EPSON    LQچاپگر سوزني ،  دستگاه1 HP١٣٢٠ليزري 

  دستگاه1 ١١٧٠
 P۴دستگاه كامپيوتر 10: 2سايت عمومي شماره ) 2
 P٣ دستگاه كامپيوتر 5: سايت اينترنت كارشناسي)3
 :سايت تخصصي گروه كامپيوتر) 4
  دستگاهHP۶L 1چاپگر ليزري ،  P۴ دستگاه كامپيوتر 15 
  P۴دستگاه كامپيوتر 6: سايت تخصصي گروه عمران) 5
 P۴  دستگاه كامپيوتر6: نويسي سايت برنامه) 6
  P۴ دستگاه كامپيوتر 6: سايت پروژه) 7
  P۴ دستگاه كامپيوتر 9: افزاركالس نرم)8

 P۴ دستگاه 8: ه شبكهكارگا)9
  دستگاه كامپيوترIEEE :1سايت پژوهشي مقاالت)10
 دسـتگاه  4: ارشـد بـرق و عمـران    هاي كارشناسي  سايت)11

ــامپيوتر  ــامپيوتر P۴ ،1ك ــزري ، PIII دســتگاه ك چــاپگر لي
HP١٣٢٠ 1 دستگاه  

 

 :اطالعات مربوط به كتابخانه دانشكده مهندسي
 مرجع) 3ت نشريا )2امانت ) 1: بخشهاي كتابخانه

كتـب التـين     جلد،   8230 كتب فارسي    :تعداد كتب كتابخانه  
  عنوان65: اشتراك نشريه ، جلد3125

 :بندي مجموعه سيستم رده
بندي كتابخانه كنگره امريكا  بندي مجموعه برطبق رده رده

)LC (باشد مي.
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 ٤٥

 
 

 دانشكده علوم انساني
 

  بـا  1370دانشكده علوم انساني دانـشگاه زنجـان در سـال           
در سـال   . تأسيس گروه زبان و ادبيات فارسي تأسـيس شـد         

ي هـا    گروه جغرافيا نيز به آن اضافه و سپس در سـال           1371
ي آموزشي ديگري ايجاد گرديد به طوري كه در         ها  بعد گروه 

 گروه آموزشـي    9اين دانشكده داراري    ) 1386(حال حاضر   
 رشته گرايش تحصيلي در مقاطع كارداني، كارشناسـي         15و  

 در حـال حاضـر در ايـن         .شناسي ارشـد مـي باشـد      و كار 
 ، در مقــاطع كــارداني دانــشجو1833دانــشكده بــالغ بــر 

كارشناسي و كارشناسي ارشد مشغول به تحـصيل و تعـداد           
اجزاء و تجهيزات   .  نفر مي باشند   73اعضاي هيأت علمي آن     

دانــشكده عبارتنــد از كتابخانــه تخصــصي علــوم انــساني، 
ه و كتابخانه تخصـصي گـروه       كتابخانه تخصصي گروه فلسف   

 آزمايـشگاه و كارگـاه      7 ، سه سايت رايانـه    ،  ادبيات فارسي 
از لحـاظ اداري نيـز شـامل رياسـت       و   هـا   مربوط به گـروه   

 معاونـت پژوهـشي و مـسئول        ،دانشكده، معاونت آموزشـي   
 . اداري و مالي مي باشد

 

 دانشكده علوم انسانيمسئولين 
 
 

 :رئيس دانشكده
 دكتر عبداله فرجي

 )گرايش اقليم شناسي(جغرافياي طبيعي : رشته و مدرك تحصيلي
 0241-2283201:  و فكس0241-5152299: تلفن

 abfaraji@ mail.znu.az.ir: ايميل
 

 :معاون آموزشي دانشكده
 دكتر بهرام بهرامي

  فقه و مباني حقوق اسالميدكتري الهيات،: ته و مدرك تحصيليرش
  0241 – 5152406: تلفن

 0241-2283201:  فكس
 

 :معاون پژوهشي دانشكده
 دكتر حسين عساكره

 )اقليم شناسي(دكتري جغرافياي طبيعي : رشته و مدرك تحصيلي
  0241-5152292: تلفن
 0241-2283201:  فكس
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 ٤٦

 :ي آموزشي دانشكده علوم انسانيها گروه
 
 زبان و ادبيات فارسي  •

 جغرافيا  •

 تربيت بدني  •

 فلسفه  •

 زبان انگليسي •

 روانشناسي  •

 حسابداري  •

 معارف اسالمي  •

 تاريخ و تمدن ملل اسالمي  •

 
 تعداد دانشجويان دانشكده علوم انساني 

 

  85-86در نيمسال دوم تحصيلي 
،  نفـر  67نيمه حـضوري    ،   نفر 151دوره كارداني روزانه     -

  نفر62شبانه 
 479 نيمـه حـضوري   ، نفر1041دوره كارشناسي روزانه    -

  نفر 266نفر، شبانه 

  نفر22شبانه ،  نفر25 ارشد روزانه دوره كارشناسي -

 
 گروه تربيت بدني

 دكتر احمد آزاد: مدير گروه
  نفر 3تعداد اعضاي هيأت علمي  -
  نفر 6:تعداد استادان مدعو  -

گروه تربيت بدني داراي آزمايـشگاه تربيـت بـدني مـي             -
 . باشد

 
 گروه فلسفه 
 دكتر سحر كاوندي : مدير گروه 

 ر نف7: تعداد اعضاي هيأت علمي 
  نفر 10تعداد استادان مدعو  -

 

 گروه زبان انگليسي 
 آقاي احمد جمالي : مدير گروه 

  نفر 5: تعداد اعضاي هيأت علمي  -
  نفر 4تعداد استادان مدعو  -

 . گروه داراي آزمايشگاه زبان مي باشد
 گروه روانشناسي 

 دكتر جواد صالحي  : مدير گروه 
  نفر 3: تعداد اعضاي هيأت علمي  -
  نفر 2تادان مدعو تعداد اس -

 . گروه داراي آزمايشگاه روانشناسي مي باشد
 گروه حسابداري  

 دكتر علي منصوري : مدير گروه 
  نفر 3:تعداد اعضاي هيأت علمي  -
  نفر 6: تعداد استادان مدعو -

 گروه معارف اسالمي  
 يوسف فتحي  : مدير گروه 

  نفر 4: تعداد اعضاي هيأت علمي  -
  نفر 9: تعداد استادان مدعو -

 گروه جغرافيا 
 دكتر سيد حسين ميرموسوي  : مدير گروه 

  نفر 14: تعداد اعضاي هيأت علمي  -
  نفر 6: تعداد استادان مدعو -

ايــن گــروه داراي دوره كارشناســي ارشــد در ســه رشــته 
جغرافياي شهري، جغرافياي طبيعي و جغرافياي روستايي مي     

 .باشد
 گروه ادبيات فارسي 

 بوذريحسين تر آقاي دك:مدير گروه
  نفر10:تعداداعضاي هيات علمي  -

 گروه تاريخ تمدن اسالمي 
 بهراميبهرام دكتر : مدير گروه 

  نفر5:  تعداداعضاي هيات علمي -
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 ٤٧

 دانشكده علوم انساني در يك نگاه
 تعداد  مرتبه علمي 

 45 استاديار و دانشيار 
 9 مربي

 8 ي مربي مأمور به تحصيل دكتر
 11 بورسيه دكتري 

 هيأت علمي  1

 73 جمع 

 كارمندان رسمي و پيماني پرسنل اداري 2
 كارمندان قراردادي

8 
12  

 20 معج  
 

 گروه آموزشي تعداد دانشجويان
 

 مقطع رشته تحصيلي
 شبانه نيمه حضوري روزانه

 35 82 117 كارشناسي زبان و ادبيات فارسي ادبيات فارسي
 - 135 116 كارشناسي ياي شهريجغراف

 1 -80 132 كارشناسي جغرافياي روستايي
 جغرافيا

 1 35 114 كارشناسي جغرافياي طبيعي
 32 - 84 كارشناسي فلسفه و حكمت اسالمي
 65 - 23 كارشناسي تاريخ تمدن و ملل اسالمي

 فلسفه

    كارشناسي ارشد فلسفه و كالم اسالمي
 - - 46 كارداني تربيت بدني تربيت بدني

 روانشناسي 56 - 99 كارشناسي روانشناسي
 - 67 99 كارشناسي راهنمايي و مشاوره

 62 90 105 كارداني حسابداري حسابداري
 14 - 106 كارشناسي مترجمي زبان انگليسي زبان انگليسي
 40 - 40 كارشناسي مديريت بازرگاني مديريت

 - - - شناسيكار معارف اسالمي معارف اسالمي
 13 - 10 كارشناسي ارشد جغرافياي شهري
 - - - كارشناسي ارشد جغرافياي طبيعي

 جغرافيا

 5 - 4 كارشناسي ارشد جغرافياي روستايي
 4 - 11 كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي ادبيات فارسي

3 

 328 479 1106 جمع
 در حال پيگيريها و مقاطع رشته 

 وضعيت مقطع  تهعنوان رش رديف
 در حال پيگيري براي اخذ مجوز  كارشناسي ارشد زبان انگليسي 1

 در حال پيگيري براي اخذ مجوز كارشناسي تربيت بدني 2
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 ٤٨

 كتابخانه
 جلد كتاب 22000شامل 

 فارسي
  جلد1500كتب التين 

 5000كتب مرجع 
 جلد

  عنوان100اشتراك نشريه 

 4  سيستم 3 سايت ارشد دو مورد يا ، سيستم و فيبر نوري18شناسي دو مورد يا سايت كار سايت رايانه 

ات
هيز

تج
آزمايشگاه و  

 كارگاه 
، كارگاه كارتوگرافي؛ كارگاه جغرافياي طبيعـي ؛        GISآزمايشگاه روانشناسي، كارگاه    ،  آزمايشگاه تربيت بدني  
 البراتوار زبان انگليسي 

 

 كتابخانه دانشكده علوم انساني 
 همزمـان بـا     1370 كتابخانه در سال تحـصيلي       هسته اصلي 

افتتــاح رشــته دبيــري زبــان و ادبيــات فارســي در مقطــع  
 رشـته   11كارشناسي شكل گرفت و در حال حاضر بيش از          

ــي  و    ــارداني، كارشناس ــف ك ــاطع مختل ــصيلي در مق تح
اين كتابخانه با فـراهم     . دهد ميكارشناسي ارشد را سرويس     

ن و مجـالت فارسـي و        و التـي   ، عربـي  ،آوري كتب فارسي  
اردها و ضـوابط بـين المللـي        ساماندهي آنها طبـق اسـتاند     

ــأت علمــي يپاســخگو ــضاء هي ــاتي اع ــاي اطالع  ،ي نيازه
 بـوده و     و دانشجويان مقاطع مختلف تحـصيلي      پژوهشگران

 . باشد ميضمناً اين كتابخانه داراي بخش مرجع مستقل 
 ،مجموعه كتابخانه علوم انساني با احتـساب كتـب فارسـي          

 جلـد   22000عربي و التين و كتب فهرسـت شـده تقريبـاً            
جلـد بـراي امانـت      15500باشد كه از اين تعداد بيش از         مي

 جلد نيز كتـب و اسـناد  مرجـع و تعـداد              3000و  ) مخزن(
نسخه از كتب خريداري شده در حال كـد گـذاري و            3500

 . باشد ميقفسه بندي 
 :  در اين بخش عبارتند از ها اهم فعاليت

هدف اساسي بخـش فهرسـت نويـسي        : ت نويسي فهرس )1
ثبت، رده بندي وآماده سازي منابع اطالعاتي كتابخانه اسـت   
كه طبق طرح جامع كتابخانه مركزي و با همكاري كتابخانـه           

درحال حاضر امكـان جـستجو از       .  گيرد ميمركزي صورت   
كه در كتابخانه مركزي مستقر      ها و كامپيوتر  ها  دان طريق برگه 

 . ان پذير استباشد امك مي
ي ديگـر ايـن بخـش       ها  يكي از فعاليت  : ورود اطالعات  )2

وارد نمودن اطالعات مربوط بـه منـابع اطالعـات فهرسـت            
گيرد  ميباشد كه طبق سيستم رايانه اي انجام         مينويسي شده   

 . شوند ميو اطالعات بعد از ورود تصحيح نيز 

يكي ديگر از وظـايف ايـن بخـش وارد          :  باركد گذاري  )3
باشد  مي و باركد گذاري آنها      ها  العات باركد كتاب  كردن اط 

 . اين مورد در آينده فراهم خواهد شد كه مقدمات انجام
بخش اطالع رساني هم در اين بخش متمركز شده است كـه            

ي خود را در آينده به صورت فعال شروع خواهـد           ها  فعاليت
 . كرد

 
 ): مخزن(بخش امانت ) ب

نت بـه صـورت قفـسه       طبق آئين نامه خدمات در بخش اما      
 هـا   گيرد يعني اينكه مراجعان به قفسه كتاب       ميبسته صورت   
د و بايستي از برگه دان يـا كـامپيوتر كتـاب            ندسترسي ندار 

 . دنمورد نظر خود را جستجو نماي
 : باشد ميآئين نامه بخش امانت به قرار زير 

 استادان و كارمندان دانشكده علـوم انـساني         ،دانشجويان )1
 .ه عضو مي شوندتوسط كتابخان

 با ارائه كارت عـضويت      ها  به دانشجويان ديگر دانشكده    )2
شود كتاب امانـت     ميويژه كه توسط كتابخانه مركزي صادر       

 . شود ميداده 
مهلت امانت براي مراجعين طبـق آئـين نامـه كتابخانـه             )3

 مشخص و در صورت لزوم تمديد خواهد شد 
مراجعان بايد مشخصات كتـاب مـورد نظـر خـود را از              )4

ي موجود و يا كـامپيوتر كـه در كتابخانـه           ها  دان طريق برگه 
باشد جستجو كنند و مشخصات كتـاب را          ميمركزي مستقر   

 به متصدي ميز امانت تحويل دهند 
مراجعان براي امانت كتاب بايد دو كارت زرد و سـفيد            )5

در جيب پاكت كتاب را پر كرده و در صورتي كه بخواهنـد     
ايند كارت عضويت يـا كـارت       در محل كتابخانه مطالعه نم    
 . دانشجوئي را گرو بگذارند
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 ٤٩

دانشجويان پس از فراغـت از تحـصيل بايـستي كـارت             )6
بخش (عضويت خود را براي تسويه حساب به اين دانشكده          

 .  تحويل نمايند) امانت 
 : بخش مرجع و نشريات ) پ

  مـستقيم و بـا مراجعـه بـه         اين بخش به صورت   دانشجويان  
 منابع ايـن  .ب مورد نظر خود را پيدا كنند   توانند كتا  ميقفسه  

منابع ايـن   . بخش در داخل كتابخانه مورد استفاده قرار گيرد       
و بـه   بخش در داخل كتابخانه مورد استفاده قرار مي گيـرد           

شود مگر براي كپي نمودن در قبال        ميهيچ وجه امانت داده ن    
ارائه كـارت عـضويت كتابخانـه دانـشكده و بـراي سـاير              

دانشگاه در قبال ارائـه كـارت عـضويت ويـژه           دانشجويان  
الزم به ذكـر اسـت كـه        . كتابخانه مركزي امكان پذير است    

باشـد و بـه      مـي بخش نشريات هم در اين بخـش متمركـز          
 . نمايد ميمراجعين كتابخانه خدمات ارائه 

 :  باشد  مي زير بشرحي اين بخش ها فعاليت
بـا  ي علمـي    هـا   پاسخگوئي به سؤاالت مختلف در زمينه      )1

 استفاده از منابع موجود 
 معرفي انواع منابع مرجع براي مراجعان و راهنمايي آنها  )2
بررسي و ارزيابي مجموعه براي رفـع كمبودهـا و تهيـه             )3

 منابع جديد 
پيگيري و فراهم آوري منابع اطالعاتي سفارش داده شده          )4

  و دانشجويان جهت خريد ها از طرف گروه
در ( اشـتراك    سفارش و پيگيري مجالت فارسي جهـت       )5

 ).  عنوان نشريه اشتراك داريم80اين مورد بيش از 
 ثبت شماره مجالت رسيده و آرشيو مجالت قبلي  )6
 

 سايت رايانه
 با تعـداد    1379سايت رايانه دانشكده علوم انساني در سال        

اندكي كامپيوتر راه اندازي شد كه در ادامه با افزايش كمـي            
امپيوتر و دسترسي به    يك مركز مجهز به ك     و كيفي فعاليت به   

نرم افزارهاي موجود در اين . شبكه اينترنت تبديل شده است
 ،SPSS ، Offic، Photoshop: ســـايت عبارتنـــد از  

Windows، و نرم افزارهاي تخصصي حسابداري. ...  

شده و با فيبر نوري به   اين سايت توسط شبكه سرويس دهي       
ت همـه   ساعات كار اين سـاي    . باشد مي اينترنت متصل    شبكه

 عصر و در روزهاي پنج شنبه و جمعه       18 صبح تا    8روزه از   
 . باشد مي ظهر 12 صبح الي 8از ساعت 

اي در گروه جغرافيـا       سايت جداگانه  1383همچنين در سال    
باشد راه اندازي شـد كـه        ميكه در ساختمان ديگري مستقر      

 كامپيوتر مجهز به نرم افزارهاي تخصـصي جغرافيـا و           10با  
 Arc Info، MapInfo، Arc view ، Auto ماننـد نقـشه كـشي   

map، Spss، Offic باشد مي...  و  . 
 آزمايشگاه روانشناسي 

 بـا  1383با همت مدير گروه روانشناسي در ابتداي تابـستان    
ي سـنجش   ها  ، ابزار و تست   ها  خريد تعداد زيادي از دستگاه    

سالمت رواني و جسمي، آزمايشگاه گروه روانـشناسي پايـه         
 .  شدگذاري

 84فعاليت عملي اين آزمايشگاه از ابتـداي سـال تحـصيلي            
ي موجـود در ايـن      ها  دستگاه. ه است آغاز شد ) 2004اكتبر  (

 : آزمايشگاه به قرار زير است
 دستگاه الكترو شوك  -
 دستگاه بيوفيدبك دماي بدن  -
 دستگاه مترونوم  -
 همراه با سيستم الكترونيك ) V(دستگاه لرزش سنج  -
 اتوماتيك  -ج واكنشدستگاه زمان سن -
 دستگاه سنجش حافظه و سرعت يادگيري  -
 دستگاه تعارض نگار  -
 دستگاه ترسيم در آينه همراه باسيستم الكترونيك  -
 دستگاه سنجش سرعت انگشتان در تايپ -
  ها دستگاه تركيب رنگ -
 اندازه گيري خطاي ادراكي و مولرالير  -
 خط كش تخمين فاصله  -
  POINT كوليس ارزيابي احساس دو نقطه  -

AESTHEIOSMETER  
  ماز 2 -دستگاه ماز همراه باسيستم الكترونيك  -
 سنگيني سنج  -
-  BIMANMAL PEG BOARD 
- STEROGNISE BOARD AND TEST  
- PURDUE PEG BOARD 
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 ٥٠

- OCONNER FINGER  
 كرنومتر -
 خطاي جنبشي دمور -
 ي روانشناسيها انواع مختلف تست -
 

 آزمايشگاه تربيت بدني 
يت بدني در دانشكده علوم انـساني       پس از تأسيس رشته ترب    

، گروه تربيت بدني با تالش جـدي و فـراوان           1378در سال   
ـ اقدام به تهيه امكانات و تجهيز آزمايشگاه ن        ود و در سـال     م

 با تالش مدير گروه و حمايـت مـسئوالن دانـشگاه و             1383
 در جنب سالن ورزش دانشگاه      ،دانشكده، آزمايشگاه مذكور  

 . افتتاح شد
 :شگاه در دو واحد طراحي شده استاين آزماي

 
 :واحد مطالعات انساني -1

واحد مطالعات انساني در سه بخش بـه مطالعـه و بررسـي             
ي مهم جسماني ورزشكاران و افـراد عـادي مـي           ها  توانايي
 . پردازد
 سـنجش   -1ي بـدني، شـامل      ها   قابليت بخش سنجش ) الف

 سـنجش   -2ي بدني دخيل در آمـادگي جـسماني         ها  قابليت
 ي بدني دخيل در تندرستي و سالمتيها قابليت

 سنجش وضـعيت اسـكلتي      -1 شامل   ،بخش پيكرسنجي ) ب
 -4 سنجش تركيـب بـدني   -3 سنجش چربي زير جلدي      -2

 .سنجش دامنه حركتي مفاصل
 

  واحد مطالعات حيواني-2
در ايـن  . اين واحد جزء برنامه دوم توسعه آزمايشگاه اسـت      

كـه هنگـام فعاليـت       برخي از جـانوراني      ،ها  نوع آزمايشگاه 
ي مشابه انسان را از خود بروز مي دهنـد و           ها  بدني، واكنش 

 تحت يك برنامه فعاليتي يا رژيم غذايي ويژه قرار مي گيرند          
 تغييرات به وجـود       پس از انجام برنامه و كالبد شكافي،       كه

آمده به دقت مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته و نتـايج آن             
ت موجـود در آزمايـشگاه      تجهيـزا . به انسان تعميم مي يابد    
 :تربيت بدني عبارتند از

شـامل دسـتگاه سـنجش نيـروي        ) نيـرو سـنج   (دينامتر   -
عضالت دست و پا و توان كارايي دستگاه مركزي اعـصاب           

 . سنجد را مي

اين دستگاه سرعت عكس : دستگاه سنجش عكس العمل  -
العمل عضالت دست و پا و توان كارايي دسـتگاه مركـزي            

 .سنجد اعصاب را مي
  جابجاييدستگاه سنجش سرعت جابجايي فرد -
سـنجش تـوانبي    (دستگاه سنجش ارتفاع پرشـي انـسان         -

 ).هوازي پا
 دستگاه سنجش عضالت شكم -
  ها تخته پرش براي سنجش كيفيت پرش -
 دستگاه سنجش ميزان پايداري -
گيري ضخامت و ميزان چربي      براي اندازه    ،دستگاه كاليبر  -

 زير جلدي 
ميزان كل چربي و     سنجيدن: ب بدن دستگاه سنجش تركي   -

 .آب بدن
 ستگاه انترويومتري، براي سنجش انحرافات پيكريد -
  براي اندازه گيري دامنه حركتي مفاصل مختلف،گونيامتر -

 ها موالژ
موالژ عضالت تنه، موالژ عضالت دست، موالژ عضالت  -

قلب، موالژ عضالت كليه مفاصل، موالژ عـضالت دسـتگاه          
گردش خون، موالژ عـضالت كبـد،       موالژ عضالت    تنفس،  

 .معده وموالژ عضالت پا موالژ عضالت مغز، موالژ عضالت
بخشي از تجهيزات خريداري شده براي آزمايشگاه كه اخيراً 

 :از گمرك ترخيص شده و يا در حال ترخيص مي باشد
اندازه گيري حـداكثر    ) براي الف ) نوارگردان(ترمودميل   -1

دگي قلـب و عـروق      سنجش ميزان آما  ) اكسيژن مصرفي ب  
 توان بخشي بيماران قلبي ) ج
بـراي انـدازه گيـري      ) الف) دوچرخه كارسنج (ارگومتر   -2

سنجش ميزان آمادگي قلـب و      ) حداكثر اكسيژن مصرفي ب   
) اندازه گيري و تعيين ميزان آستانه بي هـوازي د         ) عروق ج 

 توانبخشي بيماران قلبي 
ن در  براي اندازه گيري اسيد الكتيك خـو      ) الكتومتر الف  -3

 تعيين آستانه بي هوازي ) شرايط مختلف تمرين ب
توضيح اينكه گروه تربيت بدني در حال حاضر با داشتن سه           
نفر عضو هيأت علمي تمام وقت و چند نفر مدرس مـدعو،            

ي هـا   ي تخصـصي، تـدريس واحـد      ها  عالوه بر اداره كالس   
 را در سطح دانـشگاه بـراي   2و1درسي عمومي تربيت بدني  

 به عهـده داشـته و بـا گـشايش سـالن ورزش             اه   تمام رشته 
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 ٥١

دانـشگاه،  ) ع(شماره دو واقع در جنب مـسجد بـاقرالعلوم          
كاسـته شـده    ز دغدغه مسئوالن محتـرم دانـشكده        مقداري ا 

 . است
 كارگاه جغرافيا

گروه جغرافيا داراي چهار كارگاه و دو سـايت رايانـه مـي             
 :باشد
 كارگاه جغرافياي شهري) الف

ي شهري و منطقـه اي      ها   وعه اي از نقشه   در اين كارگاه مجم   
ي مختلـف بـه همـراه وسـايل نقـشه كـشي و              ها  در مقياس 

 موجود مي باشد كه مورد اسـتفاده        ها  ي هوايي شهر  ها  عكس
 . دانشجويان قرار مي گيرد

 كارگاه جغرافياي روستايي) ب
ي روستايي و منطقـه     ها  در اين كارگاه نيز مجموعه اي نقشه      

 ماهواره اي و وسـايل نقـشه كـشي و           اي به همراه  تصاوير    
 . باشد كارتوگرافي موجود مي

 كارگاه سنجش از دور) ج
ي هـا   ين كارگـاه  تر  ين و مجهز  تر  اين كارگاه يكي از پيشرفته    

ي نظيـر   هـا   موجود در كشور مي باشد كه با خريد دسـتگاه         
CPامكانات خوبي را فراهم    ...  پالنو و اريوگراف نوري و     ،٢

 . نموده است
 اه جغرافياي طبيعي كارگ) د

ي هـا  مجموعه اي از وسايل و ابزار اندازه گيـري و دسـتگاه          
هواشناسي و آب شناسي در اين كارگاه جمع آوري و مورد           

 . استفاده دانشجويان قرار مي گيرد
  سايت جغرافيا -5

ي هـا  كـامپيوتر مجهـز بـه نـرم افزار    10اين سايت با تعداد     
 ايـن زمينـه       در  GISتخصصي جغرافيـا و نقـشه كـشي و          

كارهاي آماري، تهيـه نمودارهـا، ترسـيم و         : فعاليت مي كند  
سـاعات  ...  استفاده از نرم افزارهاي اينترنتـي و    ،تبديل نقشه 

 عصر و پنجـشنبه     18 صبح تا    8كاري اين سايت همه روزه      
 .  ظهر مي باشد12صبح الي 

 :برخي از امكانات و تجهيزات كارگاه جغرافيا
 ،رد استفاده جهت برجسته بينـي    مو  دستگاه استرسكوپ،  -1

 .ي هواييها ي هوايي و تهيه نقشه از عكسها عكس
پالنـي متـر    (پالني متر، براي اندازه گيري مساحت نقشه         -2

 )ديجيتالي و مكانيكي

 كروي متر، براي اندازه گيري محيط بر روي نقشه  -3
4- GPS  براي برداشتZ, Y,X     نقـاط و موقعيـت رياضـي

 نقاط 
اي بـزرگ و يـا كوچـك كـردن           بر ،پالن و راديوگراف   -5

 اندازه نقشه 
 ي نقشه ها هاشور زن، براي هاشور زدن پهنه -6
 قطب نما، جهت تعيين گرا و شمال نقشه، جهت يابي  -7
 جهت مـساحي و     ،T١۶ -T٢ي نقشه برداري    ها  دوربين -8

ي توپـوگرافي از روي     ها  برداشت موقعيت نقاط و تهيه نقشه     
 زمين 

 . تصاوير و ها اسكنر، براي اسكن كردن نقشه -9
ي هـوايي بـه     هـا    براي تبديل عكس   ،CP٢ي  ها   دستگاه -10

 نقشه به صورت مكانيزه 
دوربين نيوو، براي ترازيـابي و تهيـه پروفيـل از روي             -11

 زمين 
 بارومتر، براي اندازه گيري فشار و ارتفاع نقاط  -12
ي هوايي به نقشه    ها  سك، براي تبديل ع   DVPنرم افزار  -13

 توسط كامپيوتر 
  نقشه و عكس هوايي از كامپيوتر پالتر، براي چاپ -14
15- P.Hmeter براي اندازه گيري ،ph محلول  
 .شكر، براي تجزيه دانه بندي خاك -16
 راپيد، ترسيم نقشه روي كاغذ  -17
بـاران سـنج،    (مجموعه وسـايل هواشناسـي از جملـه          -18

 ...)دماسنج، فشارسنج، رطوبت سنج، باد سنج، و 
 ).قطر سنج(كوليس  -19
 ).بت خاكاندازه گيري رطو(تانسيومتر  -20
 )جريان سنج(كارنمتر  -21

 تجهيزات و آزمايشگاه جغرافياي طبيعي 
 ايستگاه پرتال هواشناسي  -1
 ي اندازه گيري آلودگي و محيط زيست ها كيت -2
 مولينه و ميكرو مولينه  -3
 وسايل سنجش هواشناسي  -4
  متر  phكليمتر و  -5
 كوره آزمايشگاهي  -6
 )الك برقي(شيكر  -7
 )الكترونيكي(ترازوي دقيق  -8
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 ٥٢

 

 كده علومدانش
 

 :رئيس دانشكده
 دكتر محمد رضا يافتيان

 شيمي: رشته و مدرك تحصيلي
 5152355: تلفن
 2283203:فاكس

 
 :معاون آموزشي دانشكده

 عباسي... ا دكتر نصر
 شناسي زمين: ته و مدرك تحصيليرش

 5152591: تلفن
 

 :معاون پژوهشي دانشكده
 دكتر جمال داودي
 فيزيك: رشته و مدرك تحصيلي

 5152353 :تلفن
 

.  با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي شيمي محض فعاليت خود را آغاز نمـود             1369 دانشگاه زنجان در سال      پايه  دانشكده علوم 
 بـا  1374 با پذيرش دانشجو در رشته رياضي، در سـال  1371 فيزيك، در سال   با تاسيس رشته 1370توسعه اين دانشكده در سال      

هـا   در بين اين سـال . شناسي همراه بوده است  با شروع فعاليت گروه زيست1381شناسي و در سال  يناندازي گروه آموزشي زم  راه
 .يري شده استناسبي پيگهاي آموزشي به ويژه در مقاطع تحصيالت تكميلي با رشد بسيار م گسترش آموزش در گروه

 مهاي آموزشي دانشكده علو وضعيت پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف گروه– 1جدول 
 گروه شيمي
 كارشناسي شيمي محض، كارشناسي شيمي كاربردي كارشناسي

 شيمي آلي، شيمي تجزيه، شيمي فيزيك، شيمي معدني كارشناسي ارشد
 شيمي آلي، شيمي تجزيه، شيمي معدني دكترا

 گروه فيزيك
 اي فيزيك، فيزيك حالت جامد، نجوم، فيزيك اتمي و مولكولي، فيزيك هسته كارشناسي

 اي فيزيك حالت جامد، نجوم، فيزيك نظري، فيزيك اتمي و مولكولي، فيزيك هسته ناسي ارشدكارش
 فيزيك حالت جامد، نجوم دكترا

 گروه رياضي
 رياضي محض، رياضي كاربردي كارشناسي

 رياضي محض، رياضي كاربردي كارشناسي ارشد
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 ٥٣

 شناسي گروه زمين
 شناسي زمين كارشناسي

 ناسي پترولوژيش زمين كارشناسي ارشد
 شناسي گروه زيست
 شناسي عمومي زيست كارشناسي

و همچنـين   ) كارشناسـي ارشـد و دكتـرا      (ويژه در مقـاطع تحـصيالت تكميلـي         هاي تحصيلي ب    هاي آموزشي و رشته    توسعه گروه 
 . ستن دانشكده اهاي اي ده در راستاي گسترش فعاليتاي از اهداف در نظر گرفته ش هاي تحصيلي بين رشته رشته

 
 هاي دانشكده علوم بندي پيشنهادي توسعه رشته  برنامه زمان– 2جدول شماره 

 88 - 89سال تحصيلي  86 - 87سال تحصيلي 
 كارشناسي ارشد بيوفيزيك كارشناسي آمار رياضي
 كارشناسي ارشد شيمي كاربردي شناسي محيط زيستي كارشناسي ارشد زمين

 شناسي كارشناسي ارشد زيست 
 89 - 90سال تحصيلي  87 - 88يلي سال تحص

 كارشناسي ارشد ژئوفيزيك كارشناسي ارشد علوم محيط زيست
 كارشناسي ارشد زمين شناسي اقتصادي شناسي شناسي چينه كارشناسي ارشد زمين

 90 - 91سال تحصيلي  كارشناسي ارشد فيزيك مهندسي اپتيك
 ناسي پترولوژيش دكتراي زمين شناسي كارشناسي ارشد فيزيك جو و هوا

  فيزيك كارشناسي ارشد نانو
 87-88سال تحصيلي  دكتراي رياضي

 دكتراي شيمي كاربردي دكتراي شيمي فيزيك
تـا پايـان    (جمعيت دانشجويي اين دانشكده در حال حاضر        

 نفر آنهـا    1221 نفر است كه     1418تعداد  )  1386خرداد ماه   
شناسـي   نفـر دانـشجويان كار     184دانشجويان كارشناسـي،    

ــستند10ارشــد و  ــرا ه ــشجوي دكت ــت .  دان ــع جمعي توزي
هاي مختلف آموزشـي دانـشكده در شـكل           دانشجويي گروه 

 .ارائه شده است) 1(
 عـضو هيـات     49در حال حاضر دانشكده علوم از همكاري        

از اين تعداد يك نفر اسـتاد،  . مند است علمي تمام وقت بهره   
با توجه  . مربي هستند  نفر   3 نفر استاديار و     39 نفر دانشيار،    6

به جمعيت دانشجويي دانشكده نـسبت دانـشجو بـه عـضو            
اگر چه اين نسبت در مقايسه      .  است 9/28هيات علمي برابر    

با ميانگين مراكز آموزشي عالي كشور نـسبت قابـل قبـولي            
هـاي آموزشـي در        در گـروه   ريـزي   است اما تالش و برنامه    

د كمتـري   اي است كه اين نـسبت بـه عـد           دانشكده به گونه  
 نفـر از    7به اين لحاظ در حال حاضـر تعـداد          . كاهش يابد 

اعضاء هيات علمي مربي با استفاده از ماموريت تحصيلي در          

 نفر با اسـتفاده از بـورس        18هاي داخل و خارج و        دانشگاه
تحصيلي دانشگاه زنجان به تحصيل در مقطع دكترا مـشغول          

مربـوط  هـاي آموزشـي       هستند و طي دو سال آينده به گروه       
توزيع تعداد اعضاء هيات علمي     ) 2(شكل  . خواهند پيوست 

هاي مختلـف آموزشـي در دانـشكده علـوم را نـشان               گروه
 .دهد مي

 
 
 
 
 
 
 
 

هاي   نمودار توزيع جمعيت دانشجويي در گروه– 1شكل 
 آموزشي مختلف دانشكده علوم

شيمي
447
32%

فيزيك
379
27%

رياضي
288
20%

زمين شناسي
172
12%

زيست شناسي
132
9%
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 ٥٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمودار توزيع تعداد اعضاء هيات علمي تمام وقت – 2شكل 
 شكده علومدان

 11در كنار اعضاء هيات علمي، اين دانـشكده از همكـاري            
بـا مـدارك كارشناسـي و كارشناسـي         (كارشناس آموزشي   

امـور اجرايـي دانـشكده شـامل        . كنـد   اسـتفاده مـي   ) ارشد
كارشناسان امور آموزشي، امور پژوهشي، كتابخانـه، سـايت    

 22رايانه، امور اداري، امور عمـومي و خـدمات از وجـود             
 .مند است و بهرهنير

به لحاظ پژوهشي كارنامه دانشكده علـوم مطلـوب و قابـل            
ارائه كننده بخشي از اطالعات ثبـت       ) 3(جدول  . قبول است 

 85 تا   82هاي    شده در امور پژوهشي دانشكده علوم در سال       
 .است

 تعداد مقاالت چاپ شده و ارائه شده در مجالت – 3جدول 
 هاي داخلي و خارجي معتبر و همايش

مقاالت نمايه شده  سال
 ISIدر فهرست 

مقاالت 
 ISIغير 

هاي  همايش
 داخلي

هاي  همايش
 المللي بين

82 34 5 36 8 
83 23 7 51 11 
84 34 8 30 4 
85 42 3 33 10 

اطالعات زير بيان كننده نسبت بسيار مناسب تعداد مقاله بـه           
ــد    ــي ارش ــشجويان كارشناس ــي و دان ــات علم ــضو هي ع

 : است1385ال آموخته در س دانش

نسبت مقاله به عضو هيات علمي استاديار به بـاال در سـال             
نسبت مقاله بـه دانـشجوي تحـصيالت تكميلـي          ،  05/1: 85

نـسبت ارائـه مقالـه در       ،   98/0 : 85دانش آموخته در سال     
 :85  به عضو هيات علمي استاديار به باال در سـال     ها  همايش

 دانـشجوي    بـه  هـا   نسبت مقاله ارائـه شـده در همـايش        ،  1
 93/0 :85تحصيالت تكميلي دانش آموخته در سال 

هاي ذكر شده اعضاء هيات علمي دانـشكده          در كنار فعاليت  
 طـرح  10 موفق به ارائه گزارش نهـايي       1385علوم در سال    

يكي از وظايف تبيين شده براي مراكز        .اند  پژوهشي نيز شده  
 هاي علمـي بـه      ها برگزاري همايش   آموزش عالي و دانشگاه   

منظور ايجاد فضاي مناسب و شرايط الزم براي تبادل نظر و           
دانشكده علـوم از    . تبادل اطالعات علمي بين محققين است     

هاي علمـي مختلـف بـه نحـو           اين منظر با برگزاري همايش    
برگـزاري  . اي وظيفه خود را به انجام رسانده اسـت          شايسته

سـال  (، نخـستين    81هفتمين سمينار شيمي معدني در سـال        
ــيكل  )80 ــيمي ماكروس ــمينار ش ــين س ــال ( و دوم ، )82س

، )74سال (، نخستين  )81سال  (كنفرانس ساالنه فيزيك ايران     
بـا  ) 81سـال   (و سومين سمينار مـشترك      ) 79سال  (دومين  

و سي و هشتمين كنفرانس     ) كشور آذربايجان (دانشگاه باكو   
هاي برگزار شده توسط       از همايش  86رياضي ايران در سال     

هاي آموزشي دانشكده علوم در       گروه .وم هستند دانشكده عل 
 متـر   8731 ساختمان با مساحتي بـالغ بـر         2حال حاضر در    
بـا  . هاي آموزشي و پژوهشي مشغول هـستند        مربع به فعاليت  

 3000 حـدود    1386تكميل بخش اداري علوم تا بهمن مـاه         
هـاي    آزمايشگاه. متر مربع به اين مساحت افزوده خواهد شد       

گـري، سـايت      و پژوهشي، كارگـاه شيـشه     مختلف آموزشي   
 سالن مجهز به ويدئو پرژكتـور و رايانـه،          5رايانه، كتابخانه،   

بـا  )  متر مربع بنـا    300با حدود   (خانه در حال احداث       رصد
 اينچ برخي از امكانات دانشكده را تشكيل        16يك تلسكوپ   

  .دهند مي
 

 دانشكده علومهاي آموزشي  گروه مديران – 4جدول 
 رشته تحصيلي مسئوليت ام خانوادگينام و ن

 شيمي مدير گروه شيمي آقاي دكتر مرتضي واحدپور
 فيزيك مدير گروه فيزيك آقاي دكتر يوسفعلي عابديني
 رياضي مدير گروه رياضي خانم دكتر مژگان امامي

 شناسي زمين شناسي مدير گروه زمين آقاي دكتر علي حاج ابوالفتح
 شناسي زيست شناسي گروه زيستمدير  خانم وجيهه اسكندري

شيمي
13

28%

فيزيك
14

30%

رياضي
10

22%

زمين شناسي
5

11%

زيست شناسي
4

9%
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 ٥٥

 دانشكده كشاورزي
 

             دانــشكده كــشاورزي دانــشگاه زنجــان در ســال تحــصيلي
 .  فعاليت آموزشي خود را شروع كرد55-1354

 1 گـروه آموزشـي،      8هم اكنون دانشكده كـشاورزي داراي       
رشـته تحـصيلي در       8رشته تحصيلي در مقطـع كـارداني،        

شته تحصيلي در مقطـع كارشناسـي        ر 7مقطع كارشناسي و    

 نفر دانـشجو در     1679در حال حاضر تعداد     . باشد  ارشد مي 
تعـداد اعـضاي    . باشـند   اين دانشكده مشغول به تحصيل مي     

امكانـات  .  نفـر مـي باشـد      65هيأت علمي ايـن دانـشكده       
ــد از  ــشاورزي عبارتن ــشكده ك ــشي دان ــي و پژوه : آموزش

ي كـامپيوتري   ها  هاي آموزشي، سايت    ها و كارگاه    آزمايشگاه
هاي تحصيلي و متـصل   مجهز به نرم افزارهاي مرتبط با رشته 

 .به شبكه اينترنت و كتابخانه

 مديريت
 

 رييس دانشكده
 دكتر جالل صبا

 دكتراي اصالح نباتات: رشته و مدرك تحصيلي
 )ژنتيك بيومتري(

 2283202: فاكسو  5152348: تلفن
 

 معاون آموزشي
 دكتر محمدحسين شهير

 دكتراي علوم دامي: و مدرك تحصيليرشته 
 )تغذيه دام(
 5152645: تلفن

 
 معاون پژوهشي

 دكتر بهرام ملكي زنجاني
 دكتراي اصالح نباتات: رشته و مدرك تحصيلي

 )ژنتيك(
 5152465: تلفن

 
 جدول اعضاي هيأت علمي

 تعداد مرتبه
 32 استاديار و دانشيار

 4 مربي
 9 مأمور به تحصيل در مقطع دكتري

 20 دانشجوي دكتراي بورسيه
 65 جمع

 

 هاي آموزشي  گروه
 

 1354اين گروه آموزشـي در سـال        : گروه زراعت و اصالح نباتـات     
هم اكنون اين گروه آموزشـي      . شروع به فعاليت نموده است    

 اصالح نباتات و -2 زراعت و -1 :در دو گرايش كارشناسي 
                تاصـالح نباتـا   -1: همچنين در سه رشته كارشناسي ارشد     

زراعـت در كارشناسـي      -3 بيوتكنولوژي كـشاورزي و      -2
پذيرد و مدير فعلي گروه زراعت و اصالح          ارشد دانشجو مي  

 . اد جباري مي باشندهنباتات آقاي دكتر فر
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 ٥٦

 :آمار تعداد دانشجويان گروه زراعت و اصالح نباتات

تعداد  دوره مقطع نام رشته
 دانشجو

 تزراعت و اصالح نباتا 69 روزانه
 كارشناسي )گرايش زراعت(

 84 شبانه
 زراعت و اصالح نباتات 82 روزانه

 كارشناسي )گرايش اصالح نباتات(
 87 شبانه
كارشناسي  اصالح نباتات 12 روزانه

 14 شبانه ارشد
كارشناسي  بيوتكنولوژي كشاورزي 12 روزانه

 10 شبانه ارشد
كارشناسي  زراعت 4 روزانه

 4 شبانه ارشد
 378                            جمع كل

 شـروع بـه     1354اين گروه آموزشي در سال      : گروه علوم دامـي   
 طيور  -2 دام و    -1: فعاليت نمود و هم اكنون در دو گرايش       

 ژنتيك و اصالح دام،     -1: در مقطع كارشناسي و سه گرايش     
اسـي   مديريت دامپروري در مقطع كارشن     -3 تغذيه دام و     -2

در حال حاضر مـدير گـروه علـوم         . پذيرد  ارشد دانشجو مي  
 .آبادي مي باشند دامي آقاي دكتر احمد حسن

 آمار تعداد دانشجويان گروه علوم دامي

تعداد  دوره مقطع نام رشته
 دانشجو

 علوم دامي 72 روزانه
 70 شبانه كارشناسي )گرايش دام(

 علوم دامي 70 روزانه
 كارشناسي  )گرايش طيور(

 68 شبانه
گرايش (علوم دامي  10 روزانه

 )ژنتيك و اصالح دام
كارشناسي 

 10 شبانه ارشد
گرايش (علوم دامي  11 روزانه

 )تغذيه دام
كارشناسي 

 13 شبانه ارشد
كارشناسي  مديريت دامپروري 6 روزانه

 7 شبانه ارشد
 337                       جمع كل

ايـن گـروه آموزشـي در سـال         :  ش كشاورزي گروه ترويج و آموز   
 شــروع بــه فعاليــت نمــود و هــم اكنــون در مقطــع 1371

 دانشجوي روزانه   107پذيرد و داراي      كارشناسي دانشجو مي  
در حــال حاضــر مــدير گــروه تــرويج و آمــوزش  . اســت

 .باشند كشاورزي آقاي مهندس جعفر يعقوبي مي

روع بـه    شـ  1371اين گروه آموزشـي در سـال        : گروه باغبـاني  
فعاليت نمود و هم اكنون در مقطع كارشناسي و كارشناسـي           

در حال حاضر مدير گروه باغبـاني،       . پذيرد  ارشد دانشجو مي  
 . آقاي دكتر ولي ربيعي مي باشند

تعداد  دوره مقطع نام رشته
 دانشجو

 كارشناسي باغباني 114 روزانه
 134 شبانه
كارشناسي  باغباني 4 روزانه

 5 شبانه ارشد
 257                            جمع كل

 شروع بـه    1376اين گروه آموزشي در سال      : گروه گياهپزشـكي  
فعاليت نمود و هم اكنون مقطع كارشناسـي گياهپزشـكي و           

در . پذيرد    شناسي گياهي دانشجو مي     كارشناسي ارشد بيماري  
حال حاضر مدير گروه گياهپزشـكي، آقـاي دكتـر عليرضـا            

 .شدبا معرفت مي
 تعداد دانشجو دوره مقطع نام رشته

 56 شبانه كارشناسي گياهپزشكي 125 روزانه
كارشناسي  شناسي گياهي بيماري 2 روزانه

 2 شبانه ارشد
 185                            جمع كل

 
 شـروع بـه     1378اين گروه آموزشي در سال      : گروه خاكشناسي 

: ارشناسي و دو گرايش   در يك رشته ك     و فعاليت نموده است  
 بيولـوژي خـاك در      -2 شيمي و حاصـلخيزي خـاك و         -1

در حـال حاضـر     . پـذيرد   مقطع كارشناسي ارشد دانشجو مي    
 .مدير گروه خاكشناسي، آقاي دكتر احمد گلچين مي باشد

 

 :تعداد دانشجويان گروه بشرح زير مي باشد 
 تعداد دانشجو دوره مقطع نام رشته

 كارشناسي خاكشناسي 115 انهروز
 142 شبانه
شيمي و حاصلخيزي  3 روزانه

 خاك
كارشناسي 

 16 شبانه ارشد
 1 روزانه

كارشناسي  بيولوژي خاك
 7 شبانه ارشد

 284   جمع كل                           
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 ٥٧

 شـروع بـه   1381اين گروه آموزشي در سـال   : گروه زنبورداري 
 مقطع كـارداني    هم اكنون اين گروه در    . فعاليت نموده است  

 در  . دانشجوي روزانـه اسـت     50پذيرد و داراي      دانشجو مي 
آقـاي دكتـر    مدير گروه پرورش زنبـور عـسل        حال حاضر   

 .باشد ميمحمد باقر فرشينه عدل 
 شروع بـه    1384در سال   اين گروه آموزشي    : گروه مهندسي آب  

فعاليت نمود و هـم اكنـون در مقطـع كارشناسـي دانـشجو              
 دانـشجوي  30 دانـشجوي روزانـه و      51پـذيرد و داراي       مي

آقـاي   مدير گروه مهندسـي آب     در حال حاضر     .شبانه است 
  .باشد ميعظيم شيردلي دكتر 

 هاي موجود ها و آزمايشگاه كارگاه
 گروه زراعت و اصالح نباتات

 آزمايشگاه زراعت و فيزيولوژي 1
 شناسي آزمايشگاه گياه 2
 آزمايشگاه ژنتيك و اصالح نباتات 3
 مايشگاه آبياريآز 4
 كارگاه ماشين آالت 5

 گروه علوم دامي
 آزمايشگاه تغذيه 1
 آزمايشگاه ميكروبيولوژي 2
 هاي دامي آزمايشگاه فرآورده 3
 آزمايشگاه تشريح و فيزيولوژي دام 4

 گروه ترويج و آموزش كشاورزي
 كارگاه تكنولوژي آموزشي 1

 گروه باغباني
 1آزمايشگاه شماره  1
 2شگاه شماره آزماي 2
 گلخانه 3

 گروه خاكشناسي
 1آزمايشگاه شماره  1
 2آزمايشگاه شماره  2

 گروه زنبورعسل
 آزمايشگاه زنبورداري 1
 كارگاه زنبورداري 2

 گروه گياهپزشكي
 آزمايشگاه حشره شناسي و دفع آفات 1
 آزمايشگاه بيماري شناسي گياهي 2
 گلخانه 3

 

 كتابخانه دانشكده كشاورزي
 1379تابخانه دانشكده كشاورزي دانشگاه زنجان در سـال         ك

 1480به بهره برداري رسيد و هم اكنون اين كتابخانه داراي           
در .  جلد كتاب فارسي مي باشـد 10072جلد كتاب التين و   

 مجله التين   2 مجله فارسي و     25قسمت نشريات و مجالت،     
 عمده مجالت التين مرتبط با كشاورزي در      . باشد  موجود مي 

كتابخانه مركزي دانشگاه نگهـداري شـده و قابـل اسـتفاده            
ــا  . هــستند ــشكده كــشاورزي از روز شــنبه ت ــه دان كتابخان

ــه از ســاعت   ــر هفت  30/17 صــبح لغايــت 8چهارشــنبه ه
بعدازظهر پاسخگوي نياز دانشجويان محترم مي باشد كه اين         
دانشجويان با عضويت در كتابخانه دانـشكده كـشاورزي و          

ويت به مسئول  ميـز امانـت كتابخانـه مـي            ارائه كارت عض  
 . هفته به امانت بگيرند2مدت   كتاب به2توانند حداكثر 

     شايان ذكر است كه كتابخانـه دانـشكده داراي سـايت           
كامپيوتري و قسمت اطالع رساني مـي باشـد كـه در سـال              

 .  به بهره برداري رسيده است1383
 يشاورزكبخش اطالع رساني كتابخانه دانشكده 

ها نـشانه اي از       ايجاد مراكز اطالع رساني و توسعه كتابخانه      
مراكز اطالع  . شود  رشد فكري و فرهنگي جامعه محسوب مي      

رساني بـراي پاسـخگويي بـه نيازهـايي همچـون نيازهـاي             
 .اند مطالعاتي، تحقيقاتي و آموزشي بنا شده

     توسعه و جهـاني شـدن سـريع اينترنـت و فناوريهـاي             
تأمل و درنگ را بـراي افـراد هرچـه تنگتـر            وابسته، عرصه   
ي سـريع بـا اسـتفاده از ابزارهـاي          هـا   گيري  نموده و تصميم  

ارتباطي و اطالعاتي جديـد را ضـرورت بيـشتري بخـشيده            
كتابخانه دانشكده كشاورزي نيز در پي ايجـاد مركـز          . است

اطالع رساني در اين كتابخانه فعاليت خـود را آغـاز كـرده             
 :كز عبارتند ازوظايف اين مر. است

 .امكانات مناسب ارتباط با اينترنت -1
              هـاي اطـالع رسـاني گسـسته         امكان اسـتفاده از پايگـاه      -2

(Off -Line). 
 .(On – Line) اي اطالعاتي پيوستهه امكان استفاده از پايگاه -3

هاي آموزشي  آموزش زبان انگليسي با استفاده از سي دي -4
 :زير 
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 ٥٨

 Head wayمجموعه  -
 Follow meمجموعه  -

 Learn to speak Englishمجموعه  -
 ي آموزشي زبان انگليسيها فيلم -

  :Off – Lineي اطالعاتي ها بانك
 ١ Agricola كشاورزي ٢٠٠۵-١٩٧٠
 ٢ Agris كشاورزي ٢٠٠۵-١٩٧۵

 ٣ CAB كشاورزي ٢٠٠٠-١٩٧٢

 ۴ گنجينه ها و مقاالت علمي فهرست پايان نامه ٢٠٠٠
 Britanica ۵ دايره المعارف عمومي ٢٠٠٢

    

 :نحوه استفاده از امكانات 
كليه دانشجويان محترم مي توانند از امكانات اين بخـش           -1

 .استفاده كنند
 .كاوش اطالعات به صورت حضوري امكان پذير است -2
كاوش اطالعات حضوري بـا تعيـين وقـت قبلـي و بـا               -3

 .پذير است هماهنگي مسئول كتابخانه امكان
ني كتابخانـه دانـشكده     ساعت كار بخـش اطـالع رسـا        -4

 30/15 صبح لغايـت     8كشاورزي از روز شنبه تا چهارشنبه       
 .باشد ازظهر ميبعد

با اميد به آنكه كتابخانه و بخش اطالع رسـاني كتابخانـه بـا     
توسعه كمي و كيفي هرچه بيشتر بتوانـد در رفـع نيازهـاي             

 .اطالعاتي دانشجويان عزيز گامي مؤثر بردارد
 

 ده كشاورزيسايت كامپيوتري دانشك
سايت كامپيوتري كارشناسي براي استفاده دانشجويان مقطع       

 ساعته دايـر    12طور     كامپيوتر به  10كارشناسي كشاورزي با    
اين مركز تمام سعي و تالش خود را جهت اطـالع           . باشد مي

ي علمـي دانـشجويان كارشناسـي       ها  رساني و انجام فعاليت   
ـ   در اين سايت    . دهد  انجام مي  ا بـه اينترنـت     كليـه كامپيوتره

اين مركز بـا دارا  . باشند  ميOn Lineمتصل بوده و هميشه 
ثابت و متصل به يكي از       (internalبودن يك سي دي رايتر      

بــا قابليــت  (external، يــك ســي دي رايتــر )كامپيوترهــا
، يك پرينتر ليزري سـياه و سـفيد و يـك اسـكنر              )جابجايي

ت، پرينـت   دي و پشتيبان گيري از اطالعا       خدمات رايت سي  
ــشجويان كارشناســي   ــار دان ــصاوير را در اختي و اســكن ت

 آموزش براي آموزش    هاي  CDقابل ذكر است كه     . گذارد  مي
 بانك اطالعـاتي    هاي  CD و همچنين    headsetزبان از طريق    

ــروف  ــراي CAB  وBeast ،Agricola ،Agrisمع  search ب
هاي معتبر جهاني كشاورزي در حافظـه تعـدادي از            در مقاله 

سـايت كـامپيوتر كارشناسـي       .امپيوترها ذخيره شده است   ك
صورت ه  ارشد نيز عيناً داراي كليه امكانات مشابه بوده كه ب         

رينت، رايت، اسـكن    پكليه خدمات   . باشد   ساعته داير مي   16
 .باشد براي دانشجويان كارشناسي ارشد رايگان مي... و

  پژوهشي-مزرعه آموزشي
دانشكده كشاورزي بـه     پژوهشي   -امكانات مزرعه آموزشي  

 :قرار زير است
 هكتـار   70ي آبياري تحت فـشار بـه مـساحت          ها   سيستم -

 :شامل
   هكتار12) باغ(قطره اي  
   هكتار30باراني 
   هكتار12سنترپيوت 
  هكتار4ويل مو  
 دستگاه2 گان 
  هكتار10مزرعه تحقيقاتي  

در مساحتي بـالغ بـر      (  كشت محصوالت مختلف زراعي       -
 ) هكتار100

رعه تحقيقاتي محصور شده با امكانات آبيـاري تحـت            مز  -
  هكتار10فشار به مساحت 

  رأس هشتياني200:   گاوداري-
  رأس گوسفند افشاري700:   گوسفندداري-
ي هـا     سالن مرغداري گوشتي بـا امكانـات انجـام طـرح            -

 پژوهشي
   سالن مرغ تخمگذار-
  كلني زنبورعسل100  -
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 ٥٩

 

 نمايندگي دفتر نهاد 
  معظم رهبري در دانشگاهمقام

 
 
 
 
 
 

  مسئول دفتر نهاد-اعالء قديمياالسالم  حجت
  نمايندگي مقام معظم رهبري

 

 سال اتحاد ملي وانسجام اسالمي گرامي باد
شود جز ظرف  هر ظرفي با ريختن چيزي در آن پر مي«

 ».شود دانش كه هرچه در آن جاي دهي، وسعتش بيشتر مي
 205البالغه حكمت  نهج

 را به همه علم اندوزان و ناشران        85-86 سال تحصيلي    آغاز
علم تبريك گفته ومقدم همه دانشجويان خـصوصاً عزيـزان          

 .داريم جديدالورود را به جمع دانشگاهيان زنجان  گرامي مي
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري به دستورايـشان         :مقدمه

ـ   و مصوبه  شوراي عالي انقالب فرهنگي در كليه دانشگاه          ا ه
 وبراي ايجاد   ها  شگاهنو مراكز آموزش عالي با هدف تعالي دا       

 هاي فرهنگي،   دانشگاه مؤمن و متعبد وهمچنين ارتقاي ارزش      
ديني، ملي و انقالبـي دانـشجويان و اسـاتيد و دانـشگاهيان             

دفاتر نهاد نمايندگي مقـام معظـم رهبـري در          .تشكيل گرديد 
ر كنـار    به عنوان يك مركـز فرهنگـي و دينـي د           ها  دانشگاه
ي ديگر دانشگاهي حمايت و هدايت نيروي عظيم        ها  مجموعه

جوانان فرهيخته دانش طلب و معرفت جو را وظيفـه خـود            
داند واميدوار است كه بتوانـد امـين دانـشگاهيان عزيـز             مي

، آماده پاسـخگويي بـه سـؤاالت دينـي        ،  اين مجموعه . باشد
سياسي وانجـام مـشاوره  جهـت حـل مـشكالت            ،  فرهنگي

ايـن عزيـزان مـي      .همه دانشگاهيان محترم مي باشد    فرهنگي  
ي ها  خود را به صورت    ...ي ديني، اخالقي و   ها  توانند پرسش 

. با اين دفتردرميان گذارند    )تلفني وحضوري ،  كتبي(مختلف  
الزم به ذكر است كه اين دفتر در رابطه با مسائل شرعي بـا              

پاسـخگوي  دفاتر مراجع معظـم تقليـد در ارتبـاط بـوده و             
 .باشد  ميي شرعيها پرسش

  سرپرست دفترنهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دردانشگاه       
. باشـند  ميحجه االسالم والمسلمين حاج آقا قديمي       ،  زنجان

اين دفترداراي معاونت فرهنگي، واحد خـواهران، مـديريت         
 .  باشد ميي دانشجويي ها اجرايي وذيحسابي وكانون

 :  ذيل مي باشدبشرحاهداف اين دفتر 
وسعه وتعميق آگاهي و عاليق اسـالمي دانـشجويان و          ت )1

 .دانشگاهيان
 .ها ايجاد و گسترش فضاي معنوي در دانشگاه )2
هاي اسـالمي و انقالبـي در سـطح           جاري نمودن ارزش   )3

 .دانشگاه
مقابله با ترويج عقايد و افكار انحرافـي و تقويـت روح             )4

 .خودباوري در دانشگاهيان
گي و ايجاد ارتبـاط      همكاري با كليه مراكز علمي و فرهن       )5

 .حوزه و دانشگاه
 .ي اسالمي دانشجوييها  و حركتها حمايت از تشكل )6
 .پيگيري و رفع مشكالت مرتبط )7

نهاد نمايندگي براساس منويات و اوامر مقام معظـم رهبـري           
در صدد ارتقاء آگاهي فكري، معنوي و سياسي دانـشجويان          

ـ .و گسترش نقش و مشاركت آنان در اين امور مي باشد           ذا ل
به همت خود آن عزيزان چندين كانون دانـشجويي تـشكيل           

 .باشند شده و در حال فعاليت مي
 كانون قرآن و عترت ثقلين

باشد كه به طور مـشخص در         اي دانشجويي مي         مجموعه
هاي   سه حوزه آموزشي، پژوهشي و اجرايي به انجام فعاليت        

 از. پـردازد   مـي ... فرهنگي در زمينـه قـرآن و اهـل بيـت و           
تـوان بـه برگـزاري مـسابقات          هاي اين كـانون مـي       فعاليت

 -هاي تفسير، برگزاري اردوهاي فرهنگـي       كتابخواني، كالس 
 .زيارتي و جلسات سخنراني با موضوعات ديني اشاره كرد

 فرهنگي احتماعي شهيد باهنركانون 
 اجتمـاعي در    -هـاي فرهنگـي          اين كانون براي فعاليـت    
توانـد برخـي خألهـاي        ه و مي  محيط دانشگاه تشكيل گرديد   

هـاي    موجود در محيط دانشگاه را درخصوص انجام فعاليت       
 . اجتماعي پر نمايد-سالم و سازنده فرهنگي

هـاي گذشـته      هـاي ايـن كـانون در سـال          برخي از فعاليـت   
 انتـشار   ،هاي مختلف   برگزاري جلسات سخنراني در مناسبت    

اردوهاي نشريه راه صبح، پخش فيلم همراه با نقد، برگزاري          
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 ٦٠

 بويژه برگـزاري كارگـاه آموزشـي روش         ، فرهنگي -زيارتي
تحقيق موضوعي قرآن و انتشار بروشور از زندگي ايثارگران         

دي،   در ضمن نوارخانه اين كانون با انـواع سـي         . بوده است 
آماده ارائه خدمات فرهنگي به دانـشجويان و       كاست و فيلم،  

 - دانشكده فنينوارخانه در. (باشد ديگر دانشگاهيان عزيز مي
 .) روبروي ورودي شرقي واقع است-مهندسي طبقه همكف

  هنري عالمه اقبال الهوري-ادبيكانون 
هـاي هنـري و ادبـي بـوده و            اين كانون متـشكل از بخـش      

هاي فرهنگي آن تقويت روحيه خودباوري با تأكيـد           سياست
هاي   از فعاليت . باشد   انقالبي مي  -هاي مذهبي   بر حفظ ارزش  

 مي توان به برگزاري چنـدين        هاي گذشته    در سال  اين كانون 
شب شعر با مضامين فرهنگي و دينـي، برگـزاري مـسابقات            

نويسي، انتشار نشريه ادبي و هنري اقبـال،          كتابخواني و مقاله  
 .اشاره كرد... برگزاري اردوهاي فرهنگي و

 ها نماز و مناسبتكانون 
انون ترين ك اين كانون به لحاظ گستردگي فعاليت، بزرگ

هاي ملي و  هاي مذهبي و مناسبت باشد كه در زمينه نهاد مي
ها،  انقالبي از جمله همكاري با ائمه جماعات در خوابگاه

 سوگواري درايام عزا وساير برگزاري جشن دراعياد ومراسم
 ملي و انقالبي، برگزاري مسابقات ديني، اردوهاي مراسمات

...  اسخ وفرهنگي و مذهبي، جلسات سخنراني، پرسش و پ
 .نمايد  مي فعاليت

 انتظاركانون 
هـاي    مند به فعاليت    عالقهاي است براي دانشجويان       مجموعه
 محلـي   ،اين كانون تـازه تأسـيس     ). مهدويت(ويژه  مذهبي ب 

... ا  عـج (است براي بروز و ظهور اشـتياق منتظـران موعـود            
اي عدالت محور     كه دل در گرو جامعه    ) الشريف  تعالي فرجه 

ي الهي و توحيدي دارند تا با اسـتفاده از صـفاي            با معيارها 
خـواهي و     دروني و توان علمـي و فرهنگـي بـراي عـدالت           

اي   خدامحوري و ايجاد فضاي معنوي براي تـشكيل جامعـه         
 .عادالنه كوشش نمايند

باتوجه به اين كه دو ركن ديگر دانشگاه اعـضاي محتـرم       * 
جـاد  دفتـر نهـاد بـراي اي      ،  هيأت علمي و كاركنان مي باشد     

فضايي مناسب در جهت ارج نهادن به مقام اساتيد محترم و           
دفتـر  ، ي آنـان هـا  ارتباط و استفاده متقابل از ايده و انديـشه      

يشي اساتيد را با مـسئوليت يكـي از اعـضاي محتـرم             اند  هم

هيأت علمي دانشگاه، فعال نموده تا  بتواند از نقطه نظـرات            
ز حل برخي ااساتيد محترم به صورت سيستمي و منسجم در 

مند شود و نيز در راسـتاي        مشكالت دانشگاهيان محترم بهره   
ي مثبتـي   هـا   توليد، توسعه و تقويت علم و فـن آوري گـام          

برداشته ودر بومي سازي علم و احياي تمدن اسالمي سهمي          
ي هـا   لذا اين دفتر از پـژوهش     . هر چند كوچك داشته باشيم    

حمايـت مـي    ويژه در حوزه علوم انساني استقبال و        علمي ب 
معاونت فرهنگي و واحد خواهران نهاد عالوه بر انجام         .نمايد

هـاي دينـي و فرهنگـي ماننـد برگـزاري             موارد فوق فعاليت  
ازدواج دانشجويي، عمره دانشجويي، مسابقات كـشوري از        
قبيل حكمت مطهر، طريق جاويد، طرح آموزشي كوثر براي         

ز هر سال هاي سياسي و فرهنگي و ني   ها، نشست   فعالين كانون 
 روزه به مشهد مقدس همـراه بـا مـسابقات و            6يك اردوي   

. نمايـد   برگـزار مـي   » وصال واليـت  «اهداء جوايز با عنوان     
 در مجموعه مسجد    كتابخانه نهاد نمايندگي  كند    يادآوري مي 

هايي بـا موضـوعات دينـي، فرهنگـي،           دانشگاه نيز با كتاب   
 سياسي و اجتمـاعي از تمـامي دانـشگاهيان گرامـي عـضو            

 .پذيرد مي
 :ارتباط با نهاد نمايندگي

نهاد نمايندگي متعلق بـه همـه دانـشگاهيان اسـت و همـه              
اعضاي محترم هيأت علمي، دانـشجويان عزيـز و كاركنـان           

هاي فرهنگـي، علمـي،       توانند جهت انجام فعاليت     گرامي مي 
هاي ذيل بـا نهـاد ارتبـاط          سياسي و طرح مشكالت به شيوه     

 :داشته باشند
 اي با مسئول نهاد ري و مكاتبهارتباط حضو ) 1
اي با معاون نهـاد و مـسئول          تلفني و مكاتبه   ارتباط حضوري،  ) 2

 واحد خواهران
 هاي وابسته به نهاد ارتباط حضوري با دبيران كانون ) 3
و )2455داخلــي (5152455هــاي  ارتبــاط تلفنــي بــا شــماره ) 4

 .باشد  مقدور مي2283070

هـاي   اليـت در خاتمه الزم به يادآوري است كـه نهـاد از فع           
هاي فرهنگي دانشجويي در عرصه دانشگاه        ها و كانون    تشكل

سپاسگزاري نموده و توفيق روزافزون الهـي را بـراي كليـه            
فعاالن سياسي و اجتماعي و فرهنگي آرزومند و همـواره از           

هايي كه درجهت رشد فكري، سياسي، اعتقادي         كليه فعاليت 
يرد درحـد   پـذ   و ديني دانشجويان و دانشگاهيان انجـام مـي        

 .نمايد امكان صميمانه حمايت مي
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 ٦١

  امور دانشجويان  كل اداره
 شاهد و ايثارگر

 
 
 
 
 
 
 

  مدير كل امور شاهد و ايثارگر-منصور معصومي
 
 

ضمن عرض خيرمقدم به كليه دانشجويان، علي الخـصوص         
دانيم نكـات ذيـل را بـه          دانشجويان شاهدوايثارگر، الزم مي   

 :د برسانيماطالع دانشجويان جديدالورو
 :هاي مهم توصيه

شود از همان ابتدا عزم خود را بـراي كـسب             توصيه مي  -1
 .علم و معرفت و فضائل اخالقي جزم نمائيد

عنايت داشته باشيدكه محيط دانشگاه بـا دوره متوسـطه           -2
تفاوت اساسي داشته و كوچكترين غفلت و يا جذب شـدن           

راه توانـد شـما را از پيمـودن ايـن             اي مـي    به مسائل حاشيه  
 .پرافتخار باز دارد

الخـصوص در     هاي توجيهي دانشگاه، علي     در كليه برنامه   -3
ــشجويان     ــژه دان ــشگاهي وي ــيش دان ــك روزه پ اردوي ي

 .جديدالورود شاهد و ايثارگر شركت نمائيد

اداره كل شاهدوايثارگر براي تحـت پوشـش قـرار دادن       -4
جانباز و رزمنده و فرزندان آنـان و        ،  آزاده دانشجويان شاهد، 

لـذا درخواسـت    . انواده شهداء آماده تشكيل پرونده است     خ
 معرفـي   -1: شود با به همراه داشتن مدارك مـورد نيـاز             مي

 كپي شناسـنامه    -2نامه از بنيادشهيد وامورايثارگران مربوطه      
علي ( مدارك پيش دانشگاهي     -4  3×4 دو قطعه عكس     -3

ــاهد   ــشجويان ش ــراي دان ــصوص ب ــه آدرس -5) الخ  ارائ

 بــه ايــن اداره كــل واقــع در )e-mailايميــل (الكترونيكــي 
 .سازمان مركزي دانشگاه مراجعه فرمائيد

ــا داشــتن  -5 دانــشجويان شاهدوايثارگردانــشگاه زنجــان ب
 : يي چون ها تشكل

پـژوهش، آمـوزش،    : هـاي   انجمن علمي شامل كميتـه    ) الف
 .نشريه، روابط عمومي و تداركات

دارالقــرآن، : و ورزشــي شــامل ي فرهنگــي هــا تــشكل) ب
كوهنوردي خواهران، كوهنـوردي بـرادران، فوتـسال، دو و          

 در  انـد   ميداني، واليبال خواهران و واليبال بـرادران توانـسته        
جهت ارتقاء سطح علمي با بهره گيري از امكانات آموزشي،          
كمك آموزشي، مشاوره علمي و فرهنگي و فوق برنامـه بـا            

نظـر گرفتـه شـده، گـامي مهـم را           استفاده از اعتبـارات در      
تواننـد در ايـن       لذا دانـشجويان جديـدالورود مـي      . بردارند
 . ثبت نام و فعاليت نمايندها تشكل

دانشجويان شاهدوايثارگر شـبانه و نيمـه حـضوري  توجـه            
داشته باشند كه تنها بخـشي از  هزينـه  تحـصيلي خـود را                 

پرداخـت   براساس  بخشنامه  مربوط  به امور مالي دانشگاه             
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت جدول       . خواهند نمود 

 .پرداخت به نماينده اين اداره كل مراجعه  فرمايند

ي تقويـت بنيـه علمـي در دروس         ها  براي تشكيل كالس   -6
توانند به ايـن اداره كـل مراجعـه            مورد نظر، دانشجويان مي   

 . نمايند

و % 50دانشجويان محترم شاهدو فرزندان جانباز بـاالي         -7
فرزندان آزادگان در زمان انتخـاب واحـد حتمـاً بـه اسـتاد              
مشاور خود كه از سوي نماينـده شـاهد وايثـارگر معرفـي             

 .شود مراجعه نمايند مي

دانشجويان شاهد و ايثارگر بايـد معرفـي نامـه اي را در        -8
ــه مــسئولين   خــصوص اســكان از اداره كــل دريافــت و ب

ننـد تـا طبـق       هـاي خـواهران و بـرادران تـسليم ك           خوابگاه
نامه خوابگاهي ويـژه دانـشجويان شـاهد و ايثـارگر در            آئين
 .ي تعيين شده در خوابگاه داخل اسكان يابندها زمان

 .موفقيت و سربلندي شما دانشجويان منتهاي آرزوي ماست
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 ٦٢

 اداره حراست
 
 
 

 

 
 
 
 
  مدير حراست-اكبر مصطفوي

 

لحظه  و تانگاه كه دانشجو براي آموختن دانش قدم برميدارد آ«
 ».اي كه دوباره برگردد سعي او جهاد در راه خداست

 )ص ( پيامبر گرامي اسالم 
 

و درود  ) ص(     با سالم و صلوات بر محمد و آل محمـد           
و شهيدان انقالب و با تبريك سـال        ) ره  ( بر روان پاك امام     

اتّحاد ملـي و انـسجام اسـالمي و آرزوي توفيـق و قبـولي               
ض خيرمقدم به دانـشجويان گرامـي       طاعات و عبادات و عر    

 .اند كه به عرصه علم و دانش قدم نهاده
 محـيط   ، طبيعـي  طـور   بـه با عنايت به اينكه محيط دانـشگاه        

 اسـت، بـروز و      هـا    نوگرا و محيط باليدن شخصيت     ،شاداب
حفظ و ايجاد آرامش و امنيت      منوط به   استعدادها  ظهور اين   

 .باشد ميدر اين محيط 
 خداوند متعال حراست دانشگاه بتواند بـا        اميد است به ياري   

ي علمـي و    ها  ايجاد فضايي مطلوب در جهت تعميق فعاليت      
 .قدمهاي مؤثري بردارد ،فرهنگي دانشجويان كشور اسالمي

ي علمـي  ها حراست بعنوان چشم و گوش باز نظام در محيط     
ت دانـشگاه را              و فرهنگي نقش ايجاد و حفظ سالمت و امنيـ

نمايد با ايجاد يك محيط مناسـب و         ميي  برعهده دارد و سع   
ت روانـي و زمينـه        ،آرام براي فراگيري علـم و دانـش        امنيـ 

را فراهم نمايد و    ...  فرهنگي و    ، پژوهشي ،ي علمي ها  فعاليت
تحت صيانت خـود    از رخنه عناصر معاند و بيگانه در محيط         

در امـان    آنرا از گزند و عوارض سوء        ممانعت بعمل آورده،  
 بـدور از    ،نگري  با اتخاذ تدابير الزم همراه با واقع        و نگهدارد

 ساليق و تعصبات عمل كند و از دسـتاوردهاي          ،احساسات
 . صيانت نمايدها نظام مقدس جمهوري اسالمي در دانشگاه

اميد است با عنايات الهي و مشاركت و همدلي دانـشجويان           
 ي واالي نظام و رسيدن بـه      ها   بتوانيم در تحقّق آرمان    ،گرامي

پويايي و خودكفايي علمي كه مقام معظم رهبـري از آن بـا             
ي مـؤثري   هـا    قـدم  ،انـد   عنوان جنبش نرم افزاري ياد نموده     

 .برداريم
با عنايت به مطالب فوق الذكر موارد ذيل جهت تـسهيل در            
ثبت نام، جلوگيري از حوادث احتمالي و همكـاري بيـشتر،           

هيد داشت ما   با دقت نظري كه خوا    ... انشاء ا . شود آورده مي 
 . ياري نماييدمانرا  در ايفاي وظايف

 
يي را كه به هنگام ورود در اختيـار         ها   ضروري است فرم   -1

شما قرار مي گيرد با دقت مطالعه نمـوده و ضـمن تكميـل              
 و يك   4x3 قطعه عكس    2تمام موارد خواسته شده به همراه       

برگ تصوير شناسنامه از صفحه اول و در صـورت توضـيح            
شناسنامه تصوير صفحه توضيحات را بـه مـسئول         دار بودن   

واحد صدور كارت، كه در سالن ثبت نـام حـضور دارنـد             
 .تحويل نمائيد

زمـان  ( توصيه مي گردد بعد از دريافت كارت شناسايي          -2
كه نوعي سند رسـمي بـوده و        ) آن متعاقباً اعالم خواهد شد    

بيانگر هويت شماست، در نگهـداري آن كوشـا باشـيد و از            
دادن كارت دانشجويي در دسـترس افـراد ديگـر كـه            قرار  

 امكان هر گونه سوء استفاده از آن را مهيـا مـي كنـد جـداً               
 .يدخودداري فرماي

 در صورت مفقود شدن كـارت دانـشجويي تحـت هـر             -3
را به اطالع واحد صدور كارت المثنـي        مراتب  عنوان سريعاً   

 .برسانيد
يشه همراه   كارت شناسايي دانشجويي خود را بايستي هم       -4

 .خود داشته باشيد
 الزم به توضيح اسـت كـارت دانـشجويي تنهـا جهـت              -5

شناسايي شما در محيط دانشگاه و ورود به جلسات امتحاني          
مي باشد و هرگونه سوء استفاده شخصي از آن ممنـوع مـي             

 .باشد
 تردد دانشجو در دانشگاه با وسايل نقليه شخصي مستلزم          -6

باشد كه ايـن      مي) انتظامات (اخذ مجوز از حراست دانشگاه    
تـصوير كـارت    -1 :پذير است    مدارك زير امكان   امر با ارائه  

  و اصل آن   تصوير گواهينامه رانندگي  -2،   و اصل آن   خودرو
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 ٦٣

 قطعه عكـس     دو -4 اصل آن    وتصوير كارت دانشجويي    -3
4x3صورت مي پذيرد . 
 در صــورت نيــاز بــه ورود وســايل شخــصي از قبيــل -7

بــه دانــشگاه، اقــالم خــود را در ...  وكــامپيوتر، تلويزيــون
انتظامات درب ورودي دانشگاه به ثبت برسـانيد تـا هنگـام            
خروج با ارائه همان برگه لوازم شخصي  خود را از دانشگاه            

 .خارج نمائيد
 در صورت حضور ميهمان غيردانشگاهي، لطفاً بـا امـور           -8

 هاي  دانشجويان و انتظامات درب ورودي دانشگاه هماهنگي      
 .م را بعمل آوريدالز
 - در صورت مـشاهده حـوادثي از قبيـل آتـش سـوزي             -9

 درگيري و هرگونـه آسـيب و مـشكل و           - تصادف –سرقت  
ي بدون نام و نشان موضوع      ها  مشاهده افراد مشكوك و بسته    

 يـا بـا      اطالع دهيـد و    ين محل انتظامات  تر  را فوراً به نزديك   
 .تماس حاصل نماييد 2271شماره تلفن 

ظت از اموال و امنيت محل زندگي خـود از           جهت حفا  -10
تكثير و در اختيار قرار دادن كليد اتاق و يا واحد مـسكوني             

 .يدبه افراد غير مطمئن خودداري فرماي
 تردد دانـشجويان در روزهـاي تعطيـل در دانـشگاه و             -11

، براي انجام كارهاي علمي و      ها  همچنين بعد از اتمام كالس    
كتبي از رئيس دانشكده و تائيـد       با اخذ مجوز    ... تحقيقاتي و 

آن در مديريت حراست دانشگاه و همـاهنگي بـا انتظامـات            
 .دانشكده صورت مي گيرد

 توصيه مي شود جهت جلوگيري از تبعات منفي حضور -12
ي خلوت و غير اداري دانشگاه از تـردد در          ها  شما در محيط  

 .يدينقاط خلوت خودداري نما
گاه محيط فرهنگي، علمي و      با توجه به اين امر كه دانش       -13

گـرفتن  شود خواهـشمند اسـت قبـل از           اداري محسوب مي  
براي اخذ مجوز با اداره هاي يادگاري و غيره     ها و فيلم    عكس

 . الزم را بعمل آوريدهاي حراست هماهنگي
 توصيه مي گـردد از سـوار شـدن بـه وسـايل نقليـه                - 14

ن از  االمكـا   شخصي بويژه در خارج از شهر بپرهيزيد و حتي        
 تاكـسي   – تاكـسي تلفنـي      –سرويس  (وسايل نقليه عمومي    

يد و افراد غريبه را سوار خودروي خود        ياستفاده نما ) شهري
 .نكنيد

 در انتخاب معاشر دقت داشته و مـسائل خـانوادگي و            -15
 .اسرار خود را به راحتي در اختيار آنان قرار ندهيد

، را   هرگونه مزاحمت و تهديد از جانب افـراد مختلـف          -16
قبل از انجـام هـر اقـدامي بـا حراسـت دانـشگاه در ميـان                 

 .بگذاريد
 .ي اضطراري را همراه داشته باشيدها  شماره تلفن-17
 .يديها را قفل نما  هنگام خروج از اتاق، درب و پنجره-18
 از اعتماد به افرادي كه بدون مقدمه قصد كمك به شما            -19

 .يديرا دارند جداً خودداري فرما
ي هـا   توجه به امكان سوءاسـتفاده از عكـس و فـيلم           با   -20

مـسير  شخصي شما توسط افراد سودجو از قرار گـرفتن در           
 .ي افراد ناشناس خودداري فرمائيدها دوربين

 از پذيرفتن بسته، پاكت از طرف اشخاص ناشناس جداً          -21
 .بپرهيزيد

 در حفظ و نگهداري اسناد مهم خود، نظيـر شناسـنامه،            -22
ي هـا   ترچه بانكي، دسته چك بانكي و كارت      كارت ملي، دف  

اعتباري دقت نموده و از در اختيار گذاشتن رمز آن به ساير            
 .يد و دانشجويان جداً خودداري فرمايافراد

 از آنجايي كه تشخيص به موقع اعتياد موجـب درمـان            -23
هرگونه موردي  شود در صورت مشاهده      ميآن  سريع و بهتر    

 .كس فرمائيدآن را به اداره حراست منع
 در ارتباطات راديويي و اسـتفاده از اينترنـت آدرس و            -24

 .مشخصات شخصي خود را به اشخاص نامطمئن ندهيد
 در صورت مشاهده هرگونه تخلّـف از سـوي پرسـنل            -25

 رسـاني    ارتكاب اعمال غير قانوني، ارتشا و آسيب      (دانشگاه  
ره مـوارد را سـريعاً جهـت رسـيدگي بـه ادا           ) المال  به بيت 

 .يدحراست منعكس فرماي
 در صورت لزوم ارائه كارت دانشجويي بـه انتظامـات           -26

 .باشد ميبويژه در درب ورودي ضروري 
ي سـتاد خبـري   هـا   براي مواقع اضطراري شماره تلفـن   -27

و ) در وقــــت اداري (2283073 و 5152371حراســــت 
بعـد  ( شماره تلفن مركز پيام حراست و انتظامات         5152271

را در اختيار داشته باشـيد تـا هنگـام نيـاز            ) از وقت اداري  
 بتوانيد سريعاً تماس بگيريد

 



  8686 پاييز  پاييز -- هجدهم هجدهم شماره شماره--نشريه خبري فرهنگي دانشگاه زنجاننشريه خبري فرهنگي دانشگاه زنجان                                                                                                                  خبريخبري  رويدادرويداد                    
  

 

 ٦٤

 مركز رشد واحدهاي فنĤوري
  مقدمه

يكي از عاليترين واحدهاي فناوري كز رشد امرايده تاسيس 
با كه   استمحليزيرا مركز رشد  .باشد هاي دولت مي برنامه

ي التحصيالن دانشگاه، كارآفرينان و فارغجذب نخبگان
نمايد جهت اشتغال و توسعه كارآفريني فناورانه فعاليت مي

ه داليل مختلف  كه بيافراد كاردانو با هدف كمك به 
پا به  ،هاي خويش را ندارند رساندن ايده به فعلتوانايي 

 .عرصه گذارده است
به طور كلي اهداف به وجود آمدن مراكز را مي توان به 

 :صورت زير بيان كرد
  مراكز رشداهداف اصلي  

 هاي نو و فنĤور ـ حمايت از ايده

 التحصيالن دانشگاه  خصوصاً براي فارغزايي ـ اشتغال
  ايجاد انگيزش و مديريت جريان دانشـ
 افزايي ميان موسسات ايجاد همـ

 ي متكي بر نوآوريها  ايجاد و رشد شركتـ

 ـ افزايش ثروت در جامعه با استفاده از فنĤوري
  ني حمايت از كارآفريـ

  تجربه كسب شده در مورد مراكز رشد
% 80تجربه بسياري از مراكز رشد حاكي از موفقيت بيش از 

ي ابتدايي خود را در مركز ها يي است كه سالها شركت
% 75دهد  حال آنكه آمار نشان مي. اند رشد مستقر بوده

اند،  بهره بوده ي نوپا كه از حضور در مركز رشد بيها شركت
   .اند دچار شكست شده

  و مراكز رشد ها معرفي پارك  
عنوان    و مراكز رشد علمي و فناوري بهها پاركدر يك نگاه 

گيري از تحقيقات كاربردي  هايي جهت تحقق و بهره پايگاه
د به نحوي كه از يك سو با ايجاد نشو محسوب مي

فناوري موثر بوده  و  تحقيقات  ي جديد در توسعهها ظرفيت
ها و  حلقه ارتباطي بين دانشگاه  عنوان هديگر ب و از طرف

 جذب و تطبيق يا  همچنين به وسيله.دننماي صنايع عمل مي
افزايش توانند در جهت ميابداع و توسعه دانش فني 

. دني بومي كشور گام بردارها سازي فناوري  و بهينهها قابليت
ها،  ي دانشگاهها اين مهم از طريق متمركز نمودن توانمندي

ژوهشي، صنايع و پژوهشگران حقيقي يا حقوقي در مراكز پ
 . يك محل تحقق خواهد يافت

اي است متشكل از   مجموعهپاركاما از ديدگاه ساختاري 
 (R&D)ي نوپا، تحقيق و توسعة ها ي شركتها بخش

 و مركز رشد واحدهاي فناوري كه خود مركز نيز ها شركت
از ديگر . باشد رشد مي ي رشد و پيشها شامل بخش

تواند وجود داشته باشد،  يي كه درون پارك ميها خشب
امكانات رفاهي نظير مراكز تفريحي، مسكوني و تجاري 

كه چارت مربوط به ساختار پارك و مركز در شكل . است
 .زير آمده است

 
 

 (Incubator) معرفي مركز رشد 
انكوباتور مركزي است كه با در اختيار قرار دادن امكانات و           

هـاي فنـي،      هاي الزم در زمينه      سو و مشاوره   خدمات از يك  
از سوي ديگر بـه ايجـاد، پـرورش و          ... مديريتي، حقوقي و  

ي خصوصي و دولتي    ها  توسعه واحدهاي نوپا اعم از شركت     
هـا و       هاي كارآفرينانه، اشتراك ايده     تبادل ايده . كند  كمك مي 

افزايش اشتياق و انگيزه كارآفرينان در محـيط مركـز رشـد            
 . ل استقابل حصو

رشـد    پيشركز رشد طي يكي از دو دوره        ارائه خدمات در م   
  .گيرد صورت ميرشد و 

 رشد  دوره پيش
هايي  هاي مستعد كه ايده ه افراد يا گروهرشد ب در دوره پيش

ي الزم براي ها در زمينه فناوري دارند مشاوره و آموزش
آشنايي با بازار، شناسايي گروه كاري، تثبيت ايده و كسب 

با موفقيت در اين دوره . شود يت حقوقي مستقـل داده ميهو
 ماه قابل 9 مركز رشد تا شورايشش ماهه كه با تصويب 

-، موسسات پذيرش شده وارد دوره رشد ميافزايش است
 . گردند
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 ٦٥

  دوره رشد
ي ها به واحدهاي نوپا اعم از شركتدر دوره رشد 

خصوصي و دولتي در جهت سرعت بخشيدن به روند 
مدت استقرار مؤسسات در اين . شود  آنها كمك ميموفقيت
 سال و با تصويب شورا در صورت امكان معموالً سه دوره
واحدهاي نوپاي ايجاد شده . تواند باشد ميپنج سال تا 

آور، تا زماني كه قادر به ادامه فعاليت  توسط كارآفرينان فن
توانند از خدمات  تجاري خود به صورت مستقل شوند، مي

 . مركز رشد استفاده كنندحمايتي
 

  تفاوت پارك فناوري و انكوباتور
كه هدف آتي و اصلي مركز رشد دانشگاه زنجان  ياز آنجاي

باشد بد نيست كه  احداث پارك علم، تحقيقات و فناوري مي
 :مقايسه كلي بين پارك و انكوباتور داشته باشيميك 

 ها  حاضر در پاركيها شركت: ها  شركتنوعـ 1
ي نوپا در ها  كه شركتحاليباشند، در  ي بالغ مياه شركت

 .شوند  ساكن ميمراكز رشد
افتد، در   اغلب در زمين اتفاق ميها  پاركتوسعه: زمينـ 2 

 محدود به يك يا چند ساختمان دتاًمعحالي كه مراكز رشد 
 .باشند مي
ي فعال در ها  اصلي شركتفعاليت:  فعاليتنوعـ 3

 تحقيقات و تحقيق و نتايجازي س ي فناوري تجاريها پارك
 ها هسته در حالي كه فعاليت اصلي باشد، مي (R&D)توسعه 

ي نوپا در مراكز رشد بيشتر تبديل ايده به ها و شركت
 .باشد ميمحصول 

ي ها  رفاهي و عمومي پاركخدمات:  خدماتسطحـ 4
 .شود  به مراكز رشد ارائه مينسبتفناوري در سطح باالتري 

اي در   تخصصي و مشاورهخدمات : خدماتنوعـ 5
الملل،   زمينه تجارت بيندري فناوري عمدتاً ها پارك

 و مسايل تكنولوژيهاي انتقال  المللي، مشاوره بازاريابي بين
 مراكز رشدباشد، در حالي كه در  مي... حقوق تكنولوژي و

هاي ابتدايي در زمينه مديريت،  عمدتاً خدمات و مشاوره
 .شود عرضه مي... ارداد، بازاريابي و پروژه، عقد قركنترل

ي فناوري بيشتر ها  پاركهاي آزمايشگاه: ها آزمايشگاه نوعـ 6
ها در   بوده، در حالي كه آزمايشگاهپيشرفتهتخصصي و 

 .باشند  ميابتداييمراكز رشد بيشتر عمومي و 

 ها توانند سال  عضو پارك مييها شركت:  حضورمدتـ 7
داشته باشند، در دايمي اليت  و فعحضوردر اين مجموعه 

 سه سال حضور حداكثر ها حالي كه در مراكز رشد، شركت
 كسبخواهند داشت و در اين مدت بايد رشد الزم را 

 .نمايند
تلقي شده   فناوري به عنوان يك سرمايهيها پارك: يارانهـ 8

 احداث بايد از لحاظ مالي خودكفا باشد، در حالي ازو پس 
اندازي نيز از   از راهپس ا عمدتوريفناكه مراكز رشدي 

 .برند  مي هاي دولتي بهرهيارانه
ي فناوري عمدتاً ها يابي، پارك  لحاظ مكاناز: موقعيتـ 9

شوند، در حالي كه مراكز رشد   ميايجاددر حومه شهرها 
 .شوند درون شهرها احداث مي

 به عنوان مكانيزمي براي ايجاد انكوباتورها: اشتغالـ 10
 فارغ التحصيالن دانشگاهي مطرح مورد بخصوص در اشتغال

 جابجايي و ارتقاء بيشتر ها هستند، در حالي كه در پارك
 .)متخصصيني برا كار تخصصي(شغلي مطرح است 

 مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه زنجان
 
 
 
 
 
 

  مدير مركز رشد واحدهاي فنĤوري-اله زلفخاني دكتر حبيب
س از اخذ موافقت اصولي  مركز رشد دانشگاه زنجان پ

خود  فعاليت 1382وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از دي 
 واحد 19را رسماً آغاز نموده و هم اكنون اين مركز داراي 

- واحد در مرحله رشد مي4مستقر در دوره پيش رشد و 
اله زلفخاني مركز رشد آقاي دكتر حبيبفعلي مدير . باشد
ليت مركز رشد را به عهده مسئوپيش ماه  9از باشند كه مي

 نفر است كه يكي از 2تعداد كاركنان اين مركز . اندگرفته
آنها به عنوان كارشناس مركز مسئول رسيدگي به امور 
جذب و نظارت واحدها و نفر ديگر به عنوان مسئول دفتر و 

 .باشد دبيرخانه مي
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 ٦٦

 هاي فعاليت و خدمات مركز رشد   زمينه
علوم، هنر , هاي مهندسي كليه رشته زمينه فعاليت مركز رشد

 . باشدو معماري، كشاورزي و علوم انساني مي
 در مرحله ها امكاناتي كه از طرف مركز در اختيار شركت

 :گيرد، بشرح زير است رشد قرار مي رشد و پيش
 خدمات اداري. 1

 : بيني شده عبارتند از خدمات اداري پيش
 )به صورت استيجاري (اسكان -
  و اجتماعاتنفرانسسالن ك -
 تجهيزات اداري -
 گري خدمات منشي -
 خدمات تايپ و تكثير  -
 .خدمات كارپردازي -
 خدمات اطالع رساني. 2

بخش اطالع رساني با توجه به ضرورت تأمين اطالعات 
ها امكان دسترسي به تعدادي پايگاه  علمي مورد نياز هسته

موضوعاتي در ها  اين پايگاه. اطالعاتي را فراهم نموده است
هاي مهندسي، علوم پايه، پزشكي، هنر و علوم انساني  زمينه

 . و اقتصاد و مديريت را تحت پوشش دارند
 اي خدمات رايانه. 3

تجهيزات و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري كه در 
گيرد، شامل موارد ذيل  مي قرار  مؤسسات و ها هسته اختيار
 :است

  كامپيوتر-
 نتاشتراك اينتر  -
 ساير تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري -
 و دسترسي به امكانات موجود در LANاتصال به شبكه  -

 شبكه
 E-mail و Homepage اختصاص فضا جهت ايجاد -
 اي خدمات كتابخانه. 4

هاي  استفاده از امكانات كتابخانه مركزي و كتابخانه دانشكده
هاي  وزنامهدانشگاه زنجان از قبيل كتب، مجالت علمي و ر

 .داخلي و خارجي
 خدمات آزمايشگاهي. 5

هاي آزمايشگاهي در  اين واحد با در اختيار گذاشتن دستگاه
ي مختلف آمادگي دارد خدمات آزمايشگاهي مرتبط ها بخش

 .هاي متقاضيان را انجام دهد با خواسته
 ي مركز رشد از سال گذشته تاكنونها  فعاليت 

 رشدپيش واحد جديد در دوره 5جذب ) 1
 رشد به مرحله رشدهاي پيش واحد از هسته3ورود ) 2
بازار ملي كشور شركت در نمايشگاه هفته پژوهش و فن) 3

 .85در دي ماه
 .85شركت در نمايشگاه هفته پژوهش استان در دي ماه ) 4
تاسيس شركت تعاوني مركز رشد، متشكل از اعضاي ) 5

 .واحدهاي مستقر در مركز رشد
ي شبكه اينترنت داخلي مركز جهت استفاده اندازراه) 6

 .واحدهاي مستقر در مركز رشد
 .سازي اتاق كنفرانس مركز رشدتجهيز و آماده) 7
ي ها هاي آموزش كارآفريني و مهارتبرگزاري دوره) 8

 .كسب و كار
تهيه و تدوين گزارش آمايش استان زنجان در بخش ) 9

 .مبادالت علمي و تكنولوژيكي
جام امور مقدماتي احداث پارك علم و پيگيري ان) 10

 .فناوري استان زنجان
ي كارآمد و اصولي با ها ريزي انجام همكاريبرنامه) 11

 .   اي استاناستانداري و سازمان كار و آموزش فني و حرفه
 :هاي آتي مركز برنامه

پيگيري امور مربوط به احداث پارك تحقيقات و فناوري 
 استان زنجان

هاي مختلف علمي در  فراد متخصص در زمينهشناسايي ا 
 سطح كشور جهت دعوت به همكاري

ريزي ارتباط نزديكتر با صنايع و مخابرات استان  برنامه
 .براي استفاده بيشتر از امكانات

ي ها  شركت(R&D)ازي و متحول كردن اند  كمك به راه
 . موجود در استان

توانيد  ات بيشتر ميجهت آشنايي و كسب اطالعمندان عزيز  عالقه
 :ي زير مراجعه نماييدها به آدرس

دانشگاه زنجان ـ روبروي دانشكده مهندسي ـ ضلع غربي 
 .كتابخانه مركزي ـ مركز رشدهاي واحدهاي فناوري زنجان

 0241-5152751و 0241-5152676: ي مركزها شماره تلفن
 0241-5152750: تلفكس

Homepage: http://zti.znu.ac.ir 
ir.ac.znu@zti mail-e 
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 ٦٧

  ي ضروري دانشگاهها شماره تلفن
 5151در صورت تماس از شهر  و  9: شماره مركز مخابرات دانشگاه

 

 

 حوزه رياست دانشگاه
  دفتر رياست دانشگاه، مديررئيس مشاور 

 و روابط عمومي
2318 

 2331 منشي رياست
 2238 و بصري روابط عموميتئاترو سمعي  آمفي

 2210 دفتر روابط عمومي
 2328 نشريه رويداد

 حوزه نهاد رهبري
 2344 نماينده ولي فقيه
 2455 دفتر نهاد رهبري

 اداره حراست
 2547 حراست واحد برادران
 2608 حراست واحد خواهران

 واحد انتظامات
 2483-2220 نگهباني درب ورودي 
 2221 ورزينگهباني دانشكده كشا

 2320 نگهباني دانشكده مهندسي
 2359 نگهباني دانشكده علوم
 2616 نگهباني دانشكده شيمي

 2402 خوابگاهي برادران نگهباني مجتمع 
 2422 6 و2، 1نگهباني خوابگاه خواهران

 2367 خواهران) 1(مسئول خوابگاه 
 2641 خواهران) 2(مسئول خوابگاه 

  شاهد و ايثارگراداره كل امور دانشجويان
 2232 مديريت

 2421 دفتر
 حوزه معاونت اداري و مالي

 2283080 
 2644 -2332 معاونت اداري و مالي

 2366 ي عمرانيها دفتر طرح
 2283251 اداره تداركات و خدمات

 2445 مسئول كارپردازي
 2313 دفتر كارپردازي

 2444 واحد برق و مخابرات
 2321 تأسيسات
 2305 خدمات
 2555 آژانس

   دانشگاهدانشجويينهادهاي 
 2317  جهاد دانشگاهيسرپرست

 2236  جهاد دانشگاهيبخش فرهنگي
 شهيدبهشتي دانشجويي بسيج حوزه

 )دانشكده ادبيات(
2329 

 خواهران دانشجويي بسيج پايگاه
 )كشاورزي دانشكده(الزهرا  

2449-2670 

برادران شهيدباكري دانشجويي بسيج پايگاه
 )مهندسي دانشكده(

2486 

 كوثرخواهران دانشجويي بسيج پايگاه
 )علوم دانشكده(

2486 

 برادران باقرالعلوم دانشجويي بسيج پايگاه
 )علوم دانشكده(

2486 

  شهيدمصطفي دانشجويي بسيج پايگاه
 )اموردانشجويان كيوسك( برادران خميني

2449 

دانشكده (انجمن اسالمي دانشجويان
 )كشاورزي

2341 

دانشكده (انجمن اسالمي دانشجويان
 )مهندسي

2276 

دانشكده (انجمن اسالمي دانشجويان
 )علوم

2276 

 2519 جمعيت اسالمي دانشكده علوم
 2275 صندوق قرض الحسنه دانشجويان

 2389 شوراي صنفي ادبيات 
 2263 شوراي صنفي كل

 2268 شوراي صنفي دانشكده كشاورزي
 2463 سيشوراي صنفي دانشكده مهند
 2463 شوراي صنفي دانشكده علوم

 2278 انجمن علمي دانشكده كشاورزي
 2463 انجمن علمي دانشكده علوم

 حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي
2283254 

 2431  فرهنگي-دفتر معاونت دانشجويي
 2454  مدير كل امور دانشجويان

 2263 انتشارات
 2284 مسئول اداره رفاه و خدمات

 2283 ل امور رفاهيمسئو
 2427 حسابداري امور دانشجويان

 2412 مدير امور فرهنگي
 2401  مسئول امور فوق برنامه

 2311 دفتر مشاوره
 2298 مسئول خوابگاه برادران
 2428 مسئول خوابگاه خواهران

 2297 كارشناس تغذيه
 2602 مسئول سلف سرويس و شركت طبخ غذا

 2213 سلف سرويس
 2472 س و بوفه خوابگاه بردارانسلف سروي

 2307 تربيت بدني كل 
 2324 تربيت بدني خواهران

 2307 سالن ورزشي
 2403 انبار امور دانشجويان

 2203 سردخانه امور دانشجويان
 2409-2733 بهداري

 2245 دفتر خوابگاه برادران
 2367 1دفتر خوابگاه خواهران 
 2422 6دفتر خوابگاه خواهران 

 2342 ه دانشكده كشاورزيبوف
 2447 مهندسيبوفه دانشكده 

 2472 بوفه مجتمع خوابگاهي برادران
 2356 كارپردازي امور دانشجويان
 2270 مسئول خدمات دانشجوئي

 2565 ها امور كانون
 2770 سمعي و بصري

 2236 دفتر ايسنا در دانشگاه 
 حوزه معاونت پژوهشي

 2334  معاون پژوهشي
 ه مركزيكتابخان

 2323 اتاق رياست و دبيرخانه 
 2279 بخش امانت كتاب

 2361 خدمات فني كتابخانه

 2391 اتاق مرجع
 2272 كارپردازي

 2272 اتاق نشريات
 2283232حوزه معاونت آموزشي     

 2335 معاون آموزشي
 2376 مدير امور آموزشي

 2280 مدير تحصيالت تكميلي
 2741  التحصيالنسرپرست اداره امور فارغ

 2294 كارشناس واحد فارغ التحصيالن
 2605 سرپرست اداره امور پذيرش و ثبت نام

 2605 كارشناس واحد ثبت نام
 2296 بايگاني آموزش

 2293  كارشناس واحد حين تحصيل
 2286  خدمات ماشيني 

 2597 كارشناس واحد حين تحصيل
 2282 دبيرخانه آموزش كل

 2451 ت تكميليدبيرخانه تحصيال
 2698 هاي شبانه و نيمه حضوري   مدير دوره

 2563 هاي شبانه و نيمه حضوري   كارشناس دوره
 2283202دانشكده كشاورزي             

 2348  دفتر رياست
 2645 معاون دانشكده
 2398 آموزش دانشكده
 2461 كتابخانه دانشكده

 2481-2227 سايت كامپيوتر دانشكده
 2211 ارات دانشكدهانتش

 2283201انساني      دانشكده علوم
 2299  دفتر رياست

 2406  آموزشيمعاون
 2370  دبيرخانه

 2399 آموزش دانشكده
 2668  كتابخانه

 2434 اتاق رايانه
 2668 كارشناس كتابخانه

 2407 كارگاه جغرافيا
 2389 شوراي صنفي

 2283304دانشكده مهندسي          
 2413 ر رياست دفت

 2488 -2610-2682 دفتر آموزش
 2413 دبيرخانه 
 2490 كتابخانه

 2487 امور عمومي دانشكده
 2283303دانشكده علوم            

 2516 رياست دانشكده
 2355  دفتر علوم

 2355  دبيرخانه علوم
 2541 سايت علوم
 2536-2571 آموزش علوم
 2573 كتابخانه علوم

 2264  فيزيكدبيرخانه
 2477 دبيرخانه شيمي

 2543 شناسي زمين
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 ٦٨

 در آداب صحبت
بخت كيست و بدبختي  عاقلي را پرسيدند نيك. مال) جمع كردن( عمر از بهر گرد كردن مال از بهر آسايش عمر است نه: يكمپند 

 و بـدبخت آنكـه مـرد و         وردآبه صورت باغ و مزرعه براي استفاده آيندگان در        بخت آنكه خورد و كشت و         نيك: ؟ گفت چيست
 ). به جاي نهاد(هشت 

 كه عمر در سر تحصيل مال كرد و نخورد مكن نماز بر آن هيچ كس كه هيچ نكرد  
 

 .يكي آنكه اندوخت و نخورد و ديگر آنكه آموخت و نكرد. فايده كردند دو كس رنج بيهوده بردند و سعي بي: پند دوم
  تو نيست نادانيچون عمل در علم چندان كه بيشتر خواني
 چارپايي برو كتابي چند نه محقق بود، نه دانشمند

 كه برو هيزم است يا دفتر آن تهي مغز را چه علم و خبر
 

 . علم از بهر دين پروردن است، نه از بهر دنيا خوردن: پند سوم
  بسوختكخرمني گرد كرد و پا هر كه پرهيز و علم و زهد فروخت

 
 .سياست و ملك بي) گفت و گوي علمي(بحث  تجارب و علم بي مال بي: ار نماندسه چيز پايد: پند چهارم

 
 .رحم آوردن بر بدان، ستم است بر نيكان، عفو كردن از ظالمان، جور است بر درويشان: پند پنجم

 كند به انبازي به دولت تو گنه مي خبيث را چو تعهد كني و بنوازي
 )مشاركت: انبازي(
 

 .زده نشوي و دشمن چنان گوي كه گر دوست گردند، شرمسخن ميان د: پند ششم
 

 .نصيحت از دشمن پذيرفتن خطاست، وليكن شنيدن رواست : پند هفتم
 كه بر زانو زني دست تغابن حذر كن زانچه دشمن گويد آن كن
 ازو برگرد و راه دست چپ گير گرت راهي نمايد راست چون تير

 )حسرت: تغابن(
 

نه چندان درشتي كن كه از تو سـير گردنـد و نـه             . وقت، هيبت ببرد    شت آرد و لطف بي    حد گرفتن، و  خشم بيش از ح   : پند هشتم 
 .چندان نرمي كه بر تو دلير شوند
 چو فاصد كه جراح و مرهم نهست درشتي و نرمي به هم در بهست

 نه سستي كه ناقص كند قدر خويش درشتي نگيرد خردمند پيش
 ره تن در مذلت دهدنه يكبا نه مر خويش را فزوني نهد
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