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آنچه که در این مجموعه مشاهده میشود ،حقیقتاً یک تحرک ،تپش ،شوق ،امید و
آماده به کاری برای پیمودن راههای دشوار و رسیدن به قله است.
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دکتر حسن روحانی
از بیانات رئیس جمهور اسالمی ایران در جمع مردم سمنان
95/1/31

ما نیاز به دانشگاهی داریم که اثرش تولید ثروت و قدرت باشد و مردم آثار آن
دانشگاه را در زندگی خود لمس کنند.
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شهدای دانشگاه سمنان
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شهدای دانشگاه سمنان
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استان سمنان در دامنههاي جنوبي سلسله جبال البرز واقع
شده است .اين استان با مساحت  97491كيلومتر مربع5/8 ،
درصد از مساحت کل كشور را به خود اختصاص داده است .اين
استان از لحاظ وسعت هفتمين استان كشور محسوب ميشود
و داراي جمعيتي برابر  734720نفر (براساس آخرین برآورد
سال  )1397ميباشد .استان سمنان هم اکنون داراي هشت
شهرستان ،پانزده بخش ،بيست شهر و سي و يک دهستان
ميباشد و براساس سرشماري عمومي سال  1395با ميزان
 91/5درصد نرخ باسوادي ،داراي رتبه سوم کشوري است.

دروازه ارگ سمنان

اين استان در طول تاريخ به اسامي مختلفي ناميده شده است،
ليکن بيشتر مورخان آن را ايالت ُکومشُ ،کومس يا ُقومس
ثبت نمودهاند .بر طبق نوشتههاي يکي از خاورشناسان ،ايالت
قومس همان واليتي است که در نوشته هاي بطليموس نيز
بخشي از ايالت بزرگ پارت به نام کومش ثبت شده است.
شهرستان سمنان با وسعتي در حدود  22119كيلومتر مربع،
مركز اين استان مي باشد.

مسجد جامع سمنان

شهر سمنان از ديرباز يکي از شهرهاي چهاردهمين ايالت
تاريخي ( َو ْر ِن) يا ( َو ْرن ِه) از تقسيمات شانزده گانه باستاني به
ثبت رسيده است .محققان ،سمنان راجزيره لهجهها مينامند.
اين منطقه داراي تنوع گويشي بااليي ميباشد به طوري که،
حتي در محلهها نيز در نوع لهجه ،تفاوتهايي مشاهده ميشود.
اهالي بومي منطقه ،شهر سمنان را (سِ َمن) مينامند.
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از مراكز ديدني و تاريخي شهر سمنان ميتوان به :مسجد جامع،
مسجد امام ،دروازه ارگ ،كاروانسراي شاه عباسي ،گرمابه حضرت
يا گرمابه پهنه ،بازار سمنان (بازار شيخ عالء الدوله) ،آرامگاه
پير نجم الدين ،كوير جنوبي شهر ،آبگرم ،پيغمبران ،منطقه
زيباي آهوان و كاروانسري موجود در آن منطقه ،قلههاي سارو
و تپههاي باستاني ميرک با قدمتي چندين هزار ساله نام برد .از
جمله مفاخر اين خطه ميتوان پير نجم الدين ،پير علمدار ،حکيم
حاج مال علي سمناني ،رفعت سمناني ،شيخ عالءالدوله سمناني
را ذکر کرد.

از جمله اماکن زيارتي سمنان ميتوان به امامزاده يحيي بنموسي
(ع) ،امامزاده علي بن جعفر (ع) ،امامزاده علي اشرف (ع) و مقبره
پيغمبران (سام و الم) از فرزندان حضرت نوح (ع) اشاره نمود.

موزه گرمابه پهنه سمنان

آستان مقدس امامزاده یحیی (ع) سمنان

بقعه پیغمبران سمنان
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پیشینه دانشگاه:
از زماني که نخستین مرکز آموزش عالي در شهر سمنان
فعاليت خود را آغاز کرد ،بيش از  44سال ميگذرد« .مدرسه
عالي تکنولوژي سمنان» به عنوان اولين مرکز آموزش عالي
در سال  1353در سمنان بنا شد .اين مرکز به صورت هیأت
امنايي ،با زيربنايي بالغ بر  5000متر مربع در  7رشته کارداني
با  580دانشجو فعاليت خود را آغاز کرد .فعاليت اين مرکز
به همين ترتيب تا پيروزي انقالب اسالمي ادامه داشت.
پس از پيروزي انقالب اسالمي بود که تصميم به گسترش
فعاليتهاي اين مدرسه عالي گرفته شد .در همين راستا اين
مرکز در دو رشته کارشناسي الکترونيک و عمران دانشجو
پذيرفت و با توسعة نسبي در سال 1367به «مجتمع آموزش
عالي سمنان» تبديل شد و نهايت ًا در سال  1372اين مجتمع با
گسترش ملموس و چشمگير فعاليتهاي خود از جمله افتتاح

دانشکدههاي مهندسي ،تربيت دبير و آموزشکده دامپزشکي به
«دانشگاه سمنان» ارتقاء يافت.
دانشگاه سمنان با داشتن حدود  800هکتار فضا ،پنج پرديس
با عناوين؛ پرديس فني ،پرديس علوم انساني ،پرديس علوم
پايه و پرديس علوم و فناوريهاي نوين ،پرديس هنر ،دو
پژوهشکده 7 ،گروه پژوهشي فعال ،پارک علم و فناوري ،مرکز
رشد واحدهاي فناور ،مرکز آپا ،پرديس دانشگاهي و مرکز
آموزشهاي مجازي (الکترونيکي) 370 ،عضو هیأت علمي
ثابت ،بيش از  12000دانشجو درقالب  274رشته تحصيلي از
جمله  78رشته دکتري 117 ،رشته کارشناسي ارشد 77 ،رشته
در مقطع کارشناسي و  2رشته کارداني به يکي از دانشگاههاي
بزرگ ايران تبديل شده است.
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افتخارات دانشگاه:

تشریف فرمایی مقام معظم رهبری به دانشگاه سمنان در سال 1385
اهم افتخارات :

• •قرار گرفتن دانشگاه سمنان در فهرست يک درصد برتر
دانشگاههاي تأثیرگذار دنيا از نظر تعداد استنادات در ده سال
اخير.
• •قرار گرفتن نام دکتر مجيد اسحاقي ،دکتر نيما امجدي و
دکتر سیف ا ..سعدالدین در زمرة يک درصد برتر دانشمندان و
نخبگان علمي جهان.
• •قرارگرفتن نام دانشگاه سمنان در رده  16-11رتبهبندی
دانشگاههای جامع و مؤسسات پژوهشی کشور از سوی پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCدر سال .95-96
• •قرار گرفتن نام دانشگاه سمنان در رده ( )401-500دانشگاه
برتر جهان در رتبهبندی شانگهای در رشته مهندسی شیمی در
سال .۲۰۱۸

• •قرارگرفتن دانشگاه سمنان بر اساس رتبه بندی نظام
وبومتریکس در رتبه شانزدهم در بین دانشگاه های وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری در سال .2018
• •قرار گرفتن دانشگاه سمنان با تولید  623مدرک علمی در
رتبه چهاردهم دانشگاههای جامع کشور که دارای بیشترین
کمیت تولید علم می باشند از سوی پایگاه استنادی اسکوپوس
در سال (.)2016-2017
• • قرار گرفتن دانشگاه سمنان با توليد  2315مدرک علمي در
جمع مؤثرترين دانشگاههاي جهان که داراي بيشترين کميت
توليد علم ميباشند .بر اساس اطالعات پايگاههای شاخصهاي
اساسي علم ISI ، ESI ،در سال (.)2016-2017
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سایر افتخارات:

• •نمايه شدن مجله بينالمللي International Journal

)of Nonlinear Analysis and Applicatios (IJNAA

(آناليز غيرخطي) دانشکده ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه
سمنان در پايگاه های .ISC، SCOPUS , ISI
• •نمایه شدن مجله دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان
با عنوان Mechanics of Advanced Composite Structures
در پایگاه بین المللی اسکوپوس در سال .2018
• •قرار گرفتن دکتر مجيد اسحاقي دانشمند علم رياضي
دانشگاه سمنان در فهرست پژوهشگران برتر جهان در سالهاي
 2014و .2015

• •انتخاب دکتر نيما امجدي به عنوان پژوهشگر برتر کشور در
هفته پژوهش سال .1392
• •انتخاب دکتر نیما امجدی عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
به عنوان دبیر برگزیده از سوی انتشارات جان وایلی آمریکا در
سال های  2017و .2018
• •عضویت دکتر محمد رحیمی عضو هیأت علمی دانشگاه
سمنان در تیم مؤلفان گزارش تخصصی هیأت بین الدول تغییر
اقلیم(.)IPCC
• •دستيابي مجله بين المللي دراسات في اللغة العرب ّية وآدابها
دانشگاه سمنان به ضريب تأثیر ( )2.2از پايگاه استنادي معتبر
جهان عرب در مصر در سال .2018
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• •انتخاب دکتر اسحاقي به عنوان جوانترين پروفسور (رکوردار
سريعترين ارتقاء مرتبه علمي کشور) و داراي بيشترين مقاله
 ISIدر استان سمنان.
• •عضويت دانشگاه سمنان در اتحاديه دانشگاههاي جهان
اسالم (.)FUIW
• •کشف کوتاهترين راه حل براي معماي رياضي ليب پس از
 41سال توسط استاد دانشگاه سمنان.
• •انتخاب پروفسور مجيد اسحاقي عضو هیأت علمي دانشکده
رياضي ،آمار و علوم کامپيوتر دانشگاه سمنان ازسوي کمپاني
نشر  ELSEVIERبه عنوان محقق جوان برتر ایران.
• •همكاري عضو هیأت علمي دانشگاه سمنان به عنوان تنها
ايراني در طرح تحقيقاتي بينالمللي پيش بيني رانش زمين.
• •انتشار اولين مجله تخصصي و بين المللي انتقال حرارت و
جرم ايران در دانشگاه سمنان.
• •قرار گرفتن طراحي ساختمان آمفي تئاتر و کتابخانه مرکزي
دانشگاه سمنان در کنار برترين سازههاي معماري جهان در
سال .2012
• •دانشگاه سمنان دانشگاه منتخب و مادر در استان است؟
• •در حال حاضر دانشگاه سمنان  274رشته تحصيلي در
مقاطع دکتري ،کارشناسي ارشد ،کارشناسي و کارداني دارد؟
• •هم اکنون دانشگاه سمنان بیش از  4000دانشجو در
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آيا ميدانيد که....

اهتزاز پرچم دانشگاه سمنان بربام دنیا (هیمالیا)

مقاطع تحصيالت تکميلي (دکتري و کارشناسي ارشد) دارد؟
• •در سال تحصيلي آتي دانشگاه سمنان بیش از 12000
دانشجو خواهد داشت؟
• •تنها دانشکده گردشگري کشور در دانشگاه سمنان داير
است؟
• •دانشگاه سمنان جزء آن دسته از دانشگاههاي کشور است
که پارک علم و فناوري دانشگاهی دارد؟
• •دانشگاه سمنان جزء دانشگاههايي در کشور است که
پژوهش سراي دانشجويي دارد؟

• •در حال حاضر دانشگاه سمنان داراي  52انجمن علمي و
 10کانون فرهنگي هنري و  3تشکل دانشجويي و 50نشریه
دانشجویی است؟
• •در سال جاري دانشگاه سمنان  14پروژه عمراني همزمان
در حال انجام دارد؟
• •هشتمين اداره امور کنسولي دانشجويان بين الملل کشور
در دانشگاه سمنان راه انداري شده است؟
• •اولين آزمايشگاه آموزشي و دانشجويي فناوري نانو کشور
در دانشگاه سمنان افتتاح شده است؟
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• •حجم فعاليتهاي عمراني دانشگاه سمنان در حال حاضر
بالغ بر  45000متر مربع است؟
• •در  10سال اخير حجم فعاليتهاي عمراني انجام شده در
دانشگاه سمنان بالغ بر  100پروژه ميباشد؟
• •دانشگاه سمنان متولي نظارت و ارزيابي مراکز آموزش
عالي در استان است؟
• •دبيرخانه شوراي هم انديشي رؤساي دانشگاههاي استان و
نيز ستاد پژوهش استان در دانشگاه سمنان مستقر است؟
• •دبيرخانه هیأت امنا منطقه دانشگاههاي البرز جنوبي در
دانشگاه سمنان قرار دارد؟
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هیأت امناي دانشگاههاي منطقه البرز جنوبي:
هیأت امناي دانشگاههاي منطقه البرز جنوبي براساس قانون
تشکيل هیأت هاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
و پژوهشي مصوب سال  67شوراي عالي انقالب فرهنگي ،در
سال  83تشکيل شده است.
مؤسسات عضو هیأت امنا ( دوره چهارم ) :

••
••
••
••

دانشگاه سمنان
دانشگاه دامغان
دانشگاه خواهران سمنان (فرزانگان)
دانشگاه گرمسار

اعضاي هیأت امنا دوره چهارم (کنوني) :

• •دکتر منصور غالمي  -وزير علوم ،تحقيقات و فناوري و
رئيس هیأت امنا.
• •دکتر مسعودنصیری زرندی  -رئيس دانشگاه سمنان و
دبير هیأت امنا.
• •دکتر عبدالرضا باقري -رئيس مرکز هیأتهاي امنا و
هیأتهاي مميزه.
• •دکتر محمد علی برخورداری  -رئيس کميسيون دائمي
هیأت امناي دانشگاههاي منطقه.
• •دکتر رضا گرائي نژاد  -نماينده سازمان برنامه و بودجه
کشور.
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• •دکتر عبدالعلي بصيري -رئيس دانشگاه دامغان.
• •دکتر مسعود نصیری زرندی  -سرپرست دانشگاه خواهران
سمنان (فرزانگان).
• •دکتر رضا لحميان -مسؤول راه اندازي دانشگاه گرمسار.
• •دکتر علي وطني -معاون توسعه فناوري معاونت علمي و
فناوري رياست جمهوري (عضو حقيقي).
• •دکتر حسن سبحاني -عضو هیأت علمي دانشگاه تهران
(عضو حقيقي).
• •دکتر علی خیرالدین  -عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
(عضو حقيقي).
• •دکتر سید رحمت ا ...اکرمی  -معاون نظارت مالی و
خزانهداری کل کشور (عضو حقيقي).
• •مهندس سید صالح هندی -مدیر اکتشاف شرکت ملی
نفت ایران (عضو حقيقي).
• •مهندس عبدا ...اکبری راد  -نایب رئیس هیأت مدیره گروه
صنعتی عقاب افشان (عضو حقيقي).
اعضاي کميسيون دائمي :

• •دکتر محمدعلی برخورداری  -رئيس کميسيون دائمي
هیأت امناي دانشگاههاي منطقه.
• •دکتر مسعودنصیری زرندی  -رئيس دانشگاه سمنان و دبير
هیأت امناي دانشگاههاي منطقه.
• •دکتر شهاب کسکه -نماينده مرکز هیأتهاي امنا و هیأت
مميزه وزارت متبوع.

• •دکتر فریدون نوری خواه  -نماينده سازمان برنامه و بودجه
کشور.
• • دکتر عبدالعلي بصيري -رئيس دانشگاه دامغان.
• •دکتر مسعود نصیری زرندی  -سرپرست دانشگاه خواهران
سمنان (فرزانگان).
• •دکتر رضا لحميان -مسؤول راهاندازي دانشگاه گرمسار.
• •دکتر علي حقيقي اصل -عضو حقيقي کميسيون دائمي.
• •دکترپرويز کشاورزي -عضو حقيقي کميسيون دائمي.
• •دکتر علی خیرالدین -عضو حقيقي کميسيون دائمي.
• •دکترعلي پور موسوي  -عضو حقيقي کميسيون دائمي.
• •دکتر محمد تقي قربانيان  -عضو حقيقي کميسيون دائمي.
وظايف و اختيارات:

• •تصويب آيين نامه داخلي.
• •تصويب سازمان اداري مؤسسه بر اساس ضوابطي كه
به پيشنهاد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و با هماهنگي
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب شوراي عالي
انقالب فرهنگي خواهد رسيد.
• •بررسي و تصويب بودجه مؤسسه كه از طرف رئيس مؤسسه
پيشنهاد ميشود.
• •تصويب بودجه تفصيلي مؤسسه.
• •تصويب حسابها و ترازنامه ساالنه مؤسسه.
• •تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن.
• •تعيين حسابرس و خزانهدار براي مؤسسه.

26

• •كوشش براي جلب کمکهاي بخش خصوصي و عوائد
محلي ،ازجمله :نقدي ،تجهيزاتي ،ساختماني با رعايت ضوابط
مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي.
• •تصويب آيين نامههاي مالي و معامالتي كه بر حسب مورد
پس از تائيد وزارتخانه مربوط قابل اجرا ميباشد.
• •پيشنهاد ميزان فوق العاده اعضاي هیأت علمي و غير هیأت
علمي (كارشناسان و تكنيسين ها) كه حسب مورد ،پس از تأیید
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري قابل اجرا مي باشد.
• •تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي ،خدماتي ،كارگاهي
و بهداشت و درماني مؤسسه در چهارچوب ضوابطي كه به
تصويب هیأت وزيران خواهد رسيد.
• •تعيين ميزان پرداخت حق التحقيق ،حقالتدريس ،حقالترجمه،
حقالتاليف و نظاير آن.
• •بررسي گزارش مؤسسه كه از طرف رئيس مؤسسه ارائه
ميشود.
• •تصويب مقررات استخدامي اعضاي هیأت علمي مؤسسه
كه به منظور هماهنگي ،پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل
اجرا خواهد بود.
دبيرخانه

دانشگاه سمنان افتخار ميزباني دبيرخانه هیأتامناي دانشگاههاي
منطقه البرز جنوبي را دارا مي باشد.

وظايف دبيرخانه:

• •بررسي و اظهار نظر نسبت به پيشنهادهاي رسيده از
دانشگاههاي منطقه و تطبيق آنها با مقررات و ضوابط قانوني.
• •دعوت از اعضاي کميسيون دائمي و هیأت امنا براي حضور
در جلسات.
• •تهيه دستور جلسات كميسيون دائمي و هیأت امناي
دانشگاههاي منطقه پس از كسب اطمينان نسبت به تطبيق
آن با مقررات قانوني و ارسال آن براي اعضا حداقل دو هفته
قبل از تشکيل جلسه.
• •تهيه و تنظم صورتجلسات كميسيون دائمي و هیأت امناي
دانشگاههاي منطقه پس از برگزاري جلسات و ابالغ آن به
دانشگاههاي عضو.
• •ابالغ صورتجلسه و مصوبات هیأت امناي دانشگاههاي
منطقه پس از تائيد و امضاء مقام عالي وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري به دانشگاههاي عضو منطقه (جهت اجرا).
• •برقراري ارتباط با دفتر هیأت امنا و هیأت مميزه مرکزي و
دانشگاههاي عضو منطقه جهت پيگيري امور مربوطه.
• •انجام مکاتبات مربوط به هیأت امناي دانشگاههاي منطقه
و ابالغ تصميمات به دانشگاههاي ذيربط.
• •جمع آوري و تهيه اطالعات و گزارشهاي الزم در مورد
هیأت امناي دانشگاههاي منطقه جهت استحضار دبير هیأت
امنا.
• •هماهنگي براي حضور حسابرس منتخب هیأت امنا،
مديران مالي و ساير افراد حقيقي و حقوقي حسب مورد در
جلسات هیأت امنا و کميسيون دائمي و..
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• •انجام ساير امور محوله از سوي دبير محترم هیأت امناي
منطقه.
اهم مصوبات تا پايان سال :1396

• •تصويب بودجه تفصيلي ساليانه.
• •بررسي وتصويب صورت هاي مالي ساليانه.
• • تصويب آيين نامه و شيوه نامه فرصت مطالعاتي براي
اعضاي هیأت علمي.
• •تصويب آيين نامه شوراي ايمني ،بهداشت و محيط زيست
دانشگاههاي منطقه.
• •تصويب آيين نامه تسهيالت ويژه قهرمانان ورزشي
دانشگاههاي منطقه.
• •اعطاي مجوز براي تشکيل شرکتهاي خصوصي دانش
بنيان ويا مشارکت در تشکيل آن.
• •تصويب آيين نامه استفاده از خانه هاي سازماني.
• •تصويب آيين نامه پرداخت حق الزحمه پزشکان وکارشناسان
بهداشت.
• •تصويب دستورالعمل پرداخت حق الزحمه کادرداوري و
اجرايي مسابقات ورزشي.
• •تصويب آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیأت علمي
دانشگاههاي منطقه.
• •تصويب شهريه براي دانشجويان شبانه و پرديس دانشگاهي
و......
• •تصويب تفويض برخي از اختيارات هیأت امناء به کميسيون

دائمي و هیأت رئيسه.
• •تصويب آيين نامه ساماندهي مأموریت خارجي.
• •تصويب اصالح برخي از موارد آيين نامه استخدامي اعضاي
هیأت علمي.
• •تصويب آيين نامه حق التعليم مربي ورزشي.
• •تصويب آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاههاي منطقه.
• •تصویب آیین نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت
علمی در ازای کسر امتیاز پژوهشی.
• •تصویب آیین نامه خدمت موظف و اعطای پایه ترفیع
دردانشگاههای منطقه.
• •تصویب برنامه راهبردی دانشگاه های مشمول ساماندهی
توسط ستاد آمایش آموزش عالی (شامل دانشگاه سمنان و
دانشگاه دامغان).
• •تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی .
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هیأت مميزه دانشگاه سمنان:
وظايف و اختيارات :

• •رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواست متقاضيان ارتقاء
به مراتب مربي ،استادياري ،دانشياري و استادي.
• •ارزيابي کيفيت انجام فعاليتهاي فرهنگي ،تربيتي،
اجتماعي ،آموزشي ،پژوهشي ،فناوري و علمي ،اجرايي آنان
(شناسنامه علمي).
• •تأیید امتيازات الزم جهت استفاده از فرصت مطالعاتي.
• •بررسي وضعيت رکود علمي و احتساب سابقه خدمت

(سابقه خدمت پيماني قبل از تبديل وضعيت به رسمي
آزمايشي درخصوص افرادي که بدواً به عنوان عضو هیأت
علمي استخدام ميشوند و يا سابقه فعاليت هاي پژوهشي در
دوره کارشناسي براي کارشناسان تبديل وضعيت شده به هیأت
علمي).
کميسيونهاي تخصصي:

«هیأت مميزه» به منظور رسيدگي و اظهار نظر نسبت به پرونده
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اعضاي هیأت علمي در چارچوب وظايف و اختيارات مربوطه،
«کميسيونهاي تخصصي هیأت مميزه» را با ترکيب مورد
اشاره در ماده « »7اين مقررات تعيين مينمايد .مؤسسههاي
مشمول اين مقررات ضمن الزام به تشکيل کميسيون موضوع
ماده « »1آييننامه ارتقاء که وظايف و ترکيب آن در تبصره
ذيل ماده « »1آن آييننامه مشخص گرديده است ،ميتوانند
کميسيونهايي با عناوين مشروحه ذيل متناسب با رشتهها و
گروههاي آموزشي و پژوهشي تشکيل دهند:
عناوين کميسيون هاي تخصصي:

 -1کميسيون تخصصي فرهنگي و ...ماده « »1آيين نامه ارتقاء
 -2کميسيون تخصصي گروه عمران.
 -3کميسيون تخصصي گروه مکانيک.
 -4کميسيون تخصصي گروه مواد و صنايع.
 -5کميسيون تخصصي گروه مهندسي برق و کامپيوتر.
 -6کميسيون تخصصي گروه رياضي.
 -7کميسيون تخصصي گروه شيمي.
 -8کميسيون تخصصي گروه فيزيک.
 -9کميسيون تخصصي گروه علوم دامپزشکي ،کشاورزي و
منابع طبيعي.
 -10کميسيون تخصصي گروه مهندسي شيمي.
 -11کميسيون تخصصي گروه هنر.
 -12کميسيون تخصصي گروه علوم انساني ،زبان و ادبيات،
گردشگري ،روانشناسي و علوم تربيتي.
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اهم مصوبات هیأت مميزه در دوره پنجم:

• •با عنايت به درخواست اعضاي هیأت علمي مربي مبني بر
ارتقاي مرتبه به استادياري ،شيوه نامه اجرايي آيين نامه ارتقاي
مرتبه اعضاي هیأت علمي مصوب جلسه 679مورخ89/10/14
موسسه هاي آموزشي و پژوهشي ،مقررات قبلي مندرج در
ماده 6فصل سه شيوه نامه اجرايي آيين نامه تصميم گيري در
خصوص ارتقا مرتبه مربياني كه موفق به اخذ مدرك دكتري
شده اند و با عنايت به دارابودن چاپ و يا پذيرش دو مقاله

علمي-پژوهشي معتبر ،مقرر گرديد پرونده در كميته منتخب
دانشكده و كميسيون تخصصي گروه مورد بررسي قرار گرفته
شود و بعد براي بررسي و تأئيد هیأت مميزه ارسال گردد.
• •آن دسته از مقاالتي كه از پايان نامه يا رساله دانشجويان
تحصيالت تكميلي مستخرج مي شوند ،چنانچه اسمي غير از
دانشجو ،اساتيد راهنما و مشاور آورده شود ،امتياز مربوط به آن
مقاله براي عضو هیأت علمي به عنوان همكار لحاظ خواهدشد.

عملکرد هیأت ممیزه در بررسی پرونده های ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان (  5دوره فعالیت):

دانشگاه سمنان

پرونده های ارتقای مرتبه تایید شده به

استادیاری

دانشیاری

استادی

5

48

02

مالحظات

جمع

مربوط به پنج دوره فعالیت

921

(از مهر  78تا بهمن )78

تعداد جلسات برگزار

نام کمیسیون تخصصی هیات ممیزه

شده

کمیسیون فرهنگی موضوع ماده  ( 9تبدیل وضع و ارتقاء)

201

کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی ،زبان و ادبیات

99

کمیسیون تخصصی گروه مهندسی مکانیک ،عمران ،مواد ،شیمی و صنایع

70

کمیسیون تخصصی گروه مهندسی برق وکامپیوتر و رشته های مرتبط

17

کمیسیون تخصصی گروه علوم دامپزشکی

7

کمیسیون تخصصی گروه ریاضی ،فیزیک و زمین شناسی

99

کمیسیون تخصصی گروه شیمی و زیست شناسی

78

کمیسیون تخصصی گروه هنر

4

کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی و منابع طبیعی

4

مالحظات

از  70/9/ 2تاکنون

از بدو تاسیس هیات ممیزه تا
بهمن ماه 78
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هیأت رئيسه دانشگاه:
اعضای هیات رئیسه:

•
•
•
•
•
•
•

•رئیس دانشگاه
•مسئوول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه
•معاون اداری و مالی
•معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
•معاون پژوهشی و فناوری
•معاون دانشجویی
•معاون فرهنگی و اجتماعی

وظايف و اختيارات:

• •فراهمسازي زمينههاي اجرايي مصوبات شوراي عالي انقالب
فرهنگي و آييننامهها و بخشنامههاي صادر شده از سوي وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري.
• •پيشنهاد نمودار تشكيالتي و اصالحات اداري الزم براي اداره
امور داخلي دانشگاه به هیأت امنا ،از طريق رئيس دانشگاه.

• •بررسي و ارزيابي نحوه اجراي تصميمات هیأت رئيسه و
نظارت بر عملكرد واحدهاي دانشگاه.
• •فراهم سازي زمينه مردمي نمودن دانشگاه ،و كمك به
خودكفايي دانشگاه و واحدهاي وابسته.
• •ايجاد هماهنگي الزم بين حوزههاي مختلف معاونتها.
• •بررسي آييننامههاي اداري و مالي و معامالتي دانشگاه،
براي طرح در هیأت امنا و تهيه پيشنهادها ،طرحها و برنامههايي
كه بايد در دستور كار هیأت امنا قرار گيرد.
• •پيشنهاد بودجه ساالنه دانشگاه به هیأت امنا از طريق رئيس
دانشگاه.
• •پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصتهاي مطالعاتي و دورههاي
كوتاه مدت آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج كه ،طبق ضوابط
به اعضاي هیأت علمي آموزشي و پژوهشي تعلق ميگيرد ،از
طريق رئيس دانشگاه به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري.
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شوراي دانشگاه:
وظايف و اختيارات :

••بررسي و تأیید دورهها و رشتههاي آموزشي جديد براي
پيشنهاد به وزارت علوم ،تحقيقات و ف ّناوري.
•• بررسي و تأیید برنامههاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي
كوتاه مدت.
••بررسي روشهاي همكاري با مؤسسات دولتي و غير دولتي
و تدوين ضوابط براي آن.
••بررسي ساالنه امكانات علمي (نيروي انساني و تجهيزات)
دانشگاه و تعيين كمبودها و طبقهبندي نيازهاي علمي و اقدام
براي تأمین آنها.

••برنامهريزي پذيرش دانشجو براساس امكانات دانشگاه با
توجه به برنامه توسعه كشور.
••بررسي مسائلي كه توسط رئيس دانشگاه در دستور كار شورا
قرار ميگيرد.
••بررسي مشكالت آموزشي و پژوهشي دانشگاه و ارائه
راهحلهاي الزم.
••بررسي و تصويب طرحها و برنامههاي پيشنهادي شوراهاي
تخصصي.
••تدوين و تصويب آيين نامه داخلي شورا و تصويب آيين نامه
كميتههاي داخلي شورا.
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اعضای شورای دانشگاه

34

اعضای شورای دانشگاه

35

36

حوزه رياست:
f
f
f
f
f

fدفتر رياست و روابط عمومي
fمدیریت همکاری های علمی و بین المللی
 fمدیریت حراست
fمدیریت هسته گزینش
fمدیریت امور حقوقی ،قراردادها و رسیدگی به شکایات

f
f
f
f

fمدیریت برنامه ،بودجه و تحول اداری
fگروه نظارت و ارزيابي
fدبیرخانه هيأت اجرایی جذب اعضای هیات علمی
fگروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
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دکتر مسعود نصیری زرندی -رئيس دانشگاه

وظايف و اختيارات :

• •نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي ،پژوهشي ،فرهنگي،
دانشجويي ،اداري و مالي ،عمراني و امور خدمات علمي ،و كليه
ارتباطات داخلي و بين المللي دانشگاه ،و هماهنگي واحدهاي
مختلف و پاسخگويي به مراجع ذيصالح.
• •تعيين خط مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياستهاي
علمي ،آموزشي و پژوهشي.

• •هدايت فعاليتهاي فرهنگي ،آموزشي ،پژوهشي ،اداري و
مالي و عمراني دانشگاه.
• •ارائه گزارش ساالنه دانشگاه به هیأت امنا.
• •نظارت برحسن اجراي فعاليتهاي جاري دانشگاه و پيگيري
اشكاالت و تخلفات احتمالي و ارجاع آنها به مقامات ذيصالح.
• •مسئولیت امور اداري و مالي دانشگاه در حدود مقررات
مص ّوب.

38

• •نصب و عزل اعضاي هیأت رئيسه و رؤساي دانشكدهها و
مؤسسات و واحدهاي وابسته و مديران گروههاي آموزشي (با
رعايت مفاد آيين نامه مديريت دانشگاهها).
• • اجراي مصوبات و آيين نامهها و بخشنامههاي صادر شده از
سوي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري.
• •تهيه و پيشنهاد ،سياستها ،اهداف و خط مشيها براي طرح
در هیأت امنا.
• •ارائه پيشنهاد تأسیس ،توسعه ،انحالل و ادغام واحدها به
شوراي دانشگاه.
• •ارائه پيشنهاد همكاريهاي علمي با ساير مؤسسات آموزشي
يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه.
• •نمايندگي حقوقي دانشگاه نزد مراجع ذيصالح.

• •نظارت بر امور انضباطي دانشگاه (هیأت علمي ،دانشجويان،
كارمندان) در چهارچوب ضوابط و مقررات مص ّوب.
• •پيشنهاد نمودار تشكيالتي و اصالحات اداري الزم (با
هماهنگي هیأت رئيسه دانشگاه) براي اداره امور داخلي دانشگاه
به هیأت امنا.
• •پيشنهاد بودجه ساالنه دانشگاه (با هماهنگي هیأت رئيسه)
به هیأت امنا.
• •پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصتهاي مطالعاتي و دورههاي
كوتاهمدت آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج كه طبق ضوابط
به اعضاي هیأت علمي آموزشي و پژوهشي تعلق ميگيرد (با
هماهنگي هیأت رئيسه) به وزارت علوم ،تحقيقات و ف ّناوري.
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مشاور اجرایی رئیس دانشگاه و رئيس حوزه رياست:
وظایف و اختیارات:

• • ايجاد ارتباط اداري بين رياست دانشگاه و واحدهاي متبوع اعم از
شفاهي و كتبي و پيگيري آنها.
• •صدور نامههايي كه متض ّمن نظرات و دستورات رئيس دانشگاه به
واحدهاي مختلف ميباشد.
• •پيگيري و اجراي دستورات رئيس دانشگاه.
• • جوابگوئي و رسيدگي به مشكالتي كه ارباب رجوع با واحدهاي
مختلف دانشگاه پيدا ميكند.
• •تنظيم برنامههاي كاري و مالقات رئيس دانشگاه.
• •دعوت افراد جهت تشكيل جلسات و كميسيونها.
• • تنظيم صورتجلسات حوزه رياست و ابالغ آن به واحدهاي ذيربط
و پيگيري مصوبات جلسات مذكور.
• •انجام امور اداري هیأت امناء ،شوراهاي دانشگاه و كميسيونهاي
مختلف مربوط و ابالغ مصوبات آنها به واحدهاي ذيربط.
• •انجام مكاتبات ،دستور كار ،تهيه و تدوين و تنظيم مصوبات هیأت
امناء دانشگاه.
• •ابالغ دستورات صادره رياست دانشگاه به افراد ،مؤسسات و
واحدهاي تابعه.
• •دریافت و ثبت نامه هایی که از واحدهای مختلف ارسال می گردد
و الزم است به روئیت رئیس دانشگاه برسد و حصول اطمینان از
پاسخگویی به موقع مکاتبات حوزه ریاست.
• •جوابگوئی و رسیدگی به مشکالتی که ارباب رجوع با واحدهای
مختلف دانشگاه پیدا می کند و....
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روابط عمومي:
وظايف و اختيارات:
• •مديريت بخش اطالع رسانی فعالیت های دانشگاه از جمله
سايت اينترنتي ،کانالهاي مجازي رسمي دانشگاه وخبرنامه
دانشگاه و به روز نمودن اطالعات آن با همكاري ساير بخشهاي
دانشگاه.
• •هماهنگي برگزاري نشستهاي خبري و نيز فراهم ساختن
امکان حضور اساتيد و مسؤولين دانشگاه دربرنامههاي خبري،
مصاحبهها و نشستهاي رسانهها.
• •مطالعه جرايد و روزنامهها و استخراج مطالب دانشگاهي براي
ارسال به واحدهاي مربوط و تهیه پاسخ های الزم در خصوص
اخبار دانشگاه .
• •افکار سنجي و دادن مشاوره به واحدهاي مختلف دانشگاه در
خصوص اطالعرساني برنامهها.
• •هماهنگي ارسال آگهيها و اطالعيههاي بخشهاي مختلف
به مطبوعات و ساير رسانهها برابر ضوابط.
• •ارسال پيامهاي تبريک به مناسبتهاي مختلف براي افراد
داخل و خارج دانشگاه.
• •تهيه ،تنظيم و اجراي طرحها و برنامههاي تبليغاتي و
انتشاراتي.
• •عكسبرداري و تهيه فيلم از مراسم تشريفاتي ،سمينارها،
مصاحبهها و آرشيوسازي آنها با کمک رابطین خبری واحدها.
• •برنامهریزی و اداره امور کنفرانس ها و سمینارها.

• •تشكيل جلسات ،تنظيم برنامههاي نشستها ،مراسم و
فعاليتهاي عمومي دانشگاه و انجام امور تشريفاتي و نظارت
بر اجراي صحيح اينگونه فعاليتها با همکاری سایر بخشها.
اهم فعالیتهای واحد روابط عمومی دانشگاه در سال :1397

فعالیتهای الکترونیکی:

• •در پیش گرفتن رویکرد «روابط عمومی الکترونیک» به
عنوان نسل جدید روابط عمومی در اطالع رسانیهای دانشگاه
و استفاده از «موشن گرافی»« ،اینفوگرافی»« ،فتوتیتر» و ...به
منظور افزایش کیفیت و کاهش هزینهها در اطالع رسانی.
• •راه اندازی و توسعة کانال رسمی دانشگاه در فضای مجازی
و تأکید بر استفاده از پیامرسانهای داخلی از جمله سروش ،ایتا،
آیگپ و بله)@unisemnan( .
• •راه اندازی و انتشار ماهنامه خبری الکترونیکی «دانشگاه
سمنان».
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• •راهاندازی «رادیو نمای دانشگاه» جهت انتشار اخبار دانشگاه
به صورت «صوت»« ،تصویر» و «فیلم».
• • بهروز رسانی کلیپ معرفی و سرود دانشگاه جهت انتشار
در فضای مجازی و برنامههای دانشگاه.
• • افزایش کمی و کیفی تولید اخبار دانشگاه در سایت اصلی
دانشگاه و سایتهای تابعه با درپیشگرفتن سیاستهای جدید
روابط عمومی و آموزش رابطین خبری دانشکدهها و واحدها و
به تبع آن افزایش حدود دوبرابری تعداد بازدیدکنندگان سایت
دانشگاه.
تولید مکتوبات:

• •تهیه بروشور معرفی دانشگاه سمنان به منظور راهنمایی
عالقهمندان به دانشگاه به ویژه دانشجویان جدید الورود.
• •تهیه کتاب معرفی دانشگاه در سال ( 1397کتاب فعلی)
• •تهیه و تدوین ویژه نامه فرزندان ممتاز دانشگاهیان دانشگاه
سمنان (گنجینه )12
ارتباط با رسانهها :

• •برنامهریزی جهت حضور مسؤولین و اساتید دانشگاه در
صدا و سیما و مطبوعات و همچنین دعوت متقابل از اصحاب
رسانه جهت حضور در دانشگاه به منظور حضور در نشستهای
مطبوعاتی و پوشش اخبار دانشگاه.
• •جمعآوری بازتاب اخبار دانشگاه در رسانههای مختلف و
ارسال برای مسؤولین هر بخش جهت اطالع و اقدام الزم.

• •تهیه پاسخ به مطالب منتشرشده در خصوص دانشگاه که
نیازمند پاسخ به منظور شفافیت بیشتر و رفع شبهات احتمالی
بوده است.
رابطین خبری:

• •ساماندهی رابطین خبری و مسؤولین سایت دانشکدهها و
واحدهای دانشگاه و برگزاری چندین جلسه کارگاه آموزشی
تخصصی «خبر نویسی» برای آنان به منظور افزایش کیفیت
اخبار تولیدی.
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روابط عمومی دانشگاه در یک نگاه

تعامل دانشگاه و رسانه ها

تجلیل رئیس دانشگاه سمنان از خبرنگاران صدا و سیمای مرکز
سمنان به مناسبت روز خبرنگار

حضور مسئوالن دانشگاه سمنان در خبرگزاری ایرنا

دیداررئیس دانشگاه سمنان با معاون خبر صدا و سیمای
مرکزسمنان به مناسبت روز خبرنگار در صدا و سیما

43

برگزاری نشست مطبوعاتی در دانشگاه

حضور مسئوالن دانشگاه سمنان در دفتر روزنامه پیام

مصاحبه رئیس دانشگاه با شبکه سمنان
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دانشگاه در آینه مطبوعات و خبرگزاری ها
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بازدید دانشجویان خارجی  80کشور دنیا از دانشگاه سمنان

مديريت همکاريهاي علمي و بينالمللي:
دفتر روابط بين الملل براي ايجاد تعامالت علمي و بين المللي
با مراکز علمي داخلي و خارجي ايجاد شده است.
وظايف و اختيارات:

• •برقراري ارتباط با ساير دانشگاهها و مراکز آموزش عالي
داخلي به منظور همکاري در زمينههاي مختلف آموزشي و
پژوهشي.
• •ترجمه نامه ها و مدارک مختلف به زبانهاي فارسي و
انگليسي جهت ارائه به دانشگاهها و مؤسسات مختلف.

• •تهيه تفاهمنامههاي همکاري علمي با دانشگاههاي خارج
از کشور و عضويت در مجامع علمي و بين المللي.
• •تهيه معرفي نامه و گواهي اشتغال به کار التين جهت
شرکت اعضاي هیأت علمي در مجامع بين المللي.
• •بروز رساني سايت انگليسي دانشگاه.
• •هماهنگي جهت حضور ميهمانان خارجي در کنفرانس،
سمينارها ،کنگرهها و سمپوزيوم داخل دانشگاه.
• •تهيه کليه گزارشات و اطالعات مورد نياز مرکز همکاريهاي
علمي و بين المللي وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري.
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تبادالت علمي دانشگاه در حوزه بين الملل:

عناوين فعاليتهاي انجام شده (:) 96-97

• •تهيه معرفی دانشگاه به زبان انگلیسی.
• •بروزرسانی سایت انگلیسی دانشگاه و ترجمه اخبار.
• •نامهنگاری جهت اخذ مجوز از انتشارات غیر ایرانی برای ترجمه
کتاب.
• •همکاری با دانشگاه هومبولت آلمان (اعزام هیأت علمی جهت
گذراندن دوره تحقیقاتی).
• •هماهنگی جهت حضور مهمانان خارجی در بیست و ششمین
همایش ساالنه بینالمللی انجمن مهندسی مکانیک ایران.
• •ترجمه مکاتبات و پيامهاي رئيس دانشگاه به سفارتخانهها و
رايزنان فرهنگي جمهوري اسالمي در کشورهاي مختلف.
• •انجام کليه مکاتبات مورد نياز جهت اعزام اعضاي هیأت علمي
به دانشگاههاي خارج از کشور براي تدريس.
• •اقدامات الزم جهت سفر رئیس محترم دانشگاه به کشور
مجارستان جهت شرکت در همایش رؤسای دانشگاههای جهان
در قرن .21

دانشگاه سمنان در راستاي افزايش و تسهيل تبادل علمي با
دانشگاههاي خارجي اقدام به انعقاد تفاهمنامههاي متع ّدد دراين
خصوص نموده است.
اين دانشگاه همچنين در دهة گذشته در راستاي اعتالي بيش
از پيش زبان کهن فارسي و آموزش اين زبان به عنوان ميراث
ماندگار و غني ايرانيان ،اقدام به اعزام اساتيد منتخب خود به
دانشگاههاي حمص سوريه ،اوپساال سوئد ،قيريق قلعه ترکيه،
استراسبورگ فرانسه و پچ مجارستان کرده است.
تفاهم نامه ها و قراردادهای تحقیقاتی منعقده با دانشگاه ها و مراکز
تحقیقاتی خارج از کشور:
ردیف

نام کشور طرف

نام دانشگاه طرف قرارداد

نام تفاهم نامه

1

مجارستان

دانشگاه استرهازی ایگر

MOU

2

ایتالیا

دانشگاه سالرنو

MOU

3

سوئد

دانشگاه مهندسی لولئا

MOU

4

سوئد

دانشکده زبانشناسی و فلسفه ی
دانشگاه اوپساال

Cooperative Agreement

5

هند

دانشگاه راجیو گاندی

)Memorandum of Understanding(M.O.U.

6

سوریه

دانشگاه تشرین

انتشار مجله علمی برای گروه زبان و ادبیات عربی

7

سوریه

دانشگاه دمشق

موافقتنامه همکاری علمی

8

استرالیا

دانشگاه کوئینزلند جنوبی

ELICOS(English Intensive Course for Overseas
) Students

9

استرالیای غربی

دانشگاه کرتین

M.O.U. for the development of academic
Cooperation

11

پرتغال

دانشگاه پورتو

M.O.U. on Educational, Research and
Technological Cooperation

11

روسیه

دانشگاه کورسک

Education Partnership Agreement

قرارداد
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مديريت حراست:
وظايف و اختيارات :

• •برنامه ريزي ،سازماندهي ،نظارت و هدايت كليه فعاليت ها
و اقدامات حراستي.
• •استقرار سيستم مناسب حفاظت فيزيكي ،پرسنلي ،اسنادي
و فناوري اطالعات دانشگاه.
• •ابالغ دستورات حراستي به مؤسسات تابعه و واحدهاي
اداري.
• •انجام اقدامات الزم در صورت بروز حوادث و سوانح و
اطالع فوري مراتب به مقامات مسؤول.
• •تهيه و تنظيم فرمهاي حراستي.
• •دريافت و ثبت اقدام در مورد اسناد طبقه بندي شده و توزيع
و نگهداري آنها به صورت متمركز.
• • دريافت و ثبت و نگهداري مكاتبات و اسناد محرمانه
دانشگاه.
• •ارائه نظرات مشورتي به مسؤولين با توجه به اطالعات
مكتسبه.
• •رفع نقائص و بهبود روشهاي حراستي.
• •تنظيم برنامههاي مختلف بازرسي.
• • -كنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجي در
محيط دانشگاه براساس ضوابط مربوط.
• •صدور كارت شناسائي ،مجوز تر ّدد و رعايت تدابير الزم به
منظور پيشگيري از هرگونه سوء استفاده و جعل.
• •تالش براي ايجاد امنيت در محيط دانشگاه با تأکید بر
تعاليم ارزشمند اسالمي همراه با نشاط علمي و معنوي.

• •ايجاد فضاي اعتماد ،احترام و همدلي ميان مسؤولين،
کارکنان و محيط دانشگاه.
• •تدوين روشها و تدابير پيشگيري از بحران در محيط
دانشگاه
• •جلوگيري از تعرض به حريم دانشگاه و رايزني و تعامل با
سازمانهاي ذيربط خارج از دانشگاه.
• •جلوگيري از بروز انواع فساد اداري.
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مدیریت هسته گزينش:
وظایف و اختیارات:

• •بررسی ،صالحیتهای اخالقی ،سیاسی و امنیتی نیروی
انسانی (غیرهیأت علمی) مورد نیاز دانشگاه در چهارچوب
مقررات مص ّوب.
ّ
• •گزینش افراد با توجه به اولویتها و با رعایت قسط و عدل
اسالمی.
• •نظارت در تنظیم برنامه مصاحبه و تعیین افراد مصاحبهگر
جهت انجام وظایف مح ّوله.
• •رسیدگی و اظهار نظر نهایی در مورد پذیرش یا عدم
مقررات
پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه با رعایت ضوابط و ّ
مص ّوب بر اساس نتایج مصاحبه و تحقیق.
• •بررسی و اظهار نظر بدوی در مورد اعتراضات و شکایات
واصله.
• •بررسی و تعیین دورههای آموزشی مورد نیاز کارکنان
گزینش و اعالم آن به هیأت مرکزی.
• •انجام مکاتبات محرمانه با مدیریتها و واحدها و ارگانهای
مختلف و ثبت و ضبط ،نگهداری و بایگانی نامهها و اطالعات
جمعآوری شده در رابطه با گزینش افراد به صورت محرمانه
• •نظارت در اجرای امور کامپیوترای در هسته طبق مص ّوبات
هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش.
• •نظارت و اجرای دقیق گزینش مشمولین تبصره 2ماده 2
قانون گزینش (اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور ،مأموریت
یا انتقال به دستگاههای دیگر در مشاغل حساس ،بورسیه شدن،

داوطلبان مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاهها).
• •انجام کلیه اقدامات اجرایی مربوط به رسیدگی به شکایات
داوطلبان در مرحله اول تجدید نظر.
• •تهیه و تنظیم فرم ها و سؤواالت مورد استفاده گزینش با
نظارت هیأت مرکزی.
• •با توجه به اینکه دانشگاه سمنان به عنوان دانشگاه
مادر و منتخب استان میباشد ،انجام گزینش کارکنان غیر
هیأت علمی دانشگاههای دامغان ،گرمسار ،فرزانگان سمنان
(خواهران) نیز به عهده هسته گزینش این دانشگاه میباشد.
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مديريت امور حقوقي ،قراردادها و رسيدگي به شکايات:
وظايف و اختيارات:

• • بررسي پروندههاي حقوقي و اظهار نظر مسائل مختلف
حقوقي و جزايي ،ثبتي و اداري و...
• •تهيه و تنظيم دادخواست ،لوايح و انجام امور دفاع در
موضوعات مختلف حقوقي ،کيفري و ثبتي و اداري و...
• •شرکت در جلسات دادرسي و رسيدگي محاکم قضايي با
عنوان نماينده حقوقي.
• •ارائه نظرات مشورتي به واحدهاي مختلف و مقامات
دانشگاه در زمينة مسائل حقوقي.
• •انجام امور ثبتي دانشگاه و پيگيري در خصوص اخذ اسناد
مالکيت اراضي متعلّق به دانشگاه.
ّ
• •وصول مطالبات دانشگاه از اشخاص و مؤسسات.
• •بررسي و پاسخ و شرکت در جلسات رسيدگي به ديوان
عدالت اداري مربوط به شکايات حقيقي و حقوقي عليه دانشگاه.
• •انطباق مفاد و مندرجات قراردادها و تفاهمنامهها با قوانين
و مقررات موضوعه ،آيين نامهها ،بخش نامهها و آيين نامههاي
مالي و معامالتي دانشگاه.
• •تنظيم ،اصالح و تأييد نهايي كليه تفاهمنامهها و قراردادهاي
دانشگاه با اشخاص حقيقي و حقوقي.
• •بررسي و اعالم نظر در خصوص اختالفات مالياتي ،بيمهاي،
اجرايي و  ...قراردادها و اظهارنظر حقوقي در خصوص تفسير
مواد و شرايط قراردادها

• •تنظيم و ارائه قراردادهاي يك نواخت به منظور تسهيل
امور واحدهاي مختلف دانشگاه
• •بررسي و اعالم نظر در زمينه تببين ،تفسير و رفع ابهام از
قوانين ،آئيننامههاي استخدامي و مالي و معامالتي دانشگاه.
• •ارائه مشاوره و مشاركت در نحوه واگذاري امالك مازاد
دانشگاه به بخش خصوصي از طريق قرارداد اجاره به قميت
كارشناسي و بر اساس آئيننامه مالي و معامالتي دانشگاه.
• •شركت در كميسيون مناقصات و جلسات پيش مناقصه و
مزايده و ارزيابي كيفي و احراز صالحيت اشخاص شركتكننده
در مناقصه و مزايده.
• •ارائه مشاوره به واحدها و بخشهاي مختلف دانشگاه
در خصوص اجراي صحيح قوانين و مقررات در موضوعات
مختلف از جمله چگونگي برگزاري مناقصه و مزايده ،انجام
معامالت دولتي ،اخذ و سپردن ضمانتنامهها ،بهكارگيري نيرو،
امور تامين اجتماعي و كار ،و ...
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مديريت برنامه ،بودجه و تحول اداري:
وظايف و اختيارات :

• •برنامهريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام کار
و تحول اداري و بهره وري.
• •تکمیل فرمها و فایلهای مربوط به آمار آموزش عالی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و مؤسسه پژوهش و برنامهریزی
آموزش عالی ،سازمان سنجش ،استانداری ،فرمانداری و سایر
سازمانها و نهادهای دولتی.
• •برنامهريزي و نظارت بر طراحي ،بهينهسازي و انطباق
نظامهاي مديريتي متناسب و مورد نياز جهت اجراي برنامه
هاي توسعه آموزش عالي.
• •انجام طرحهاي مطالعاتي مربوط به اصالح ساختار و
تشکيالت سازماني ،ساختار نيروي انساني ،فرهنگ سازماني،
سيستمها و روشهاي مورد عمل در دانشگاه.
• •تدوين برنامة عملياتي دانشگاه و کليه معاونتها ،دانشکدهها
و واحدهاي ستادي دانشگاه با همکاري واحدهاي ذيربط.
• •پايش و نظارت براجراي برنامههاي راهبردي و عملياتي
دانشگاه.
• •انجام کليه امور مربوط به تهيه و تدوين بودجه دانشگاه و

واحدهاي تابعه آن که داراي رديف اعتباري مستقل ميباشند.
• •پيگيري ،ارائه و تنظيم بودجه پيشنهادي جهت درج در
اليحه بودجه ساالنه کل کشور ،با توجه به ضوابط مندرج در
بخشنامه بودجه ساالنه کل کشور و ساير ضوابط مربوطه.
• •پيگيري دريافت اعتبار رديفهاي بودجه مندرج در قانون
بودجه كل كشور و نيز رديفهاي متمرکز در اختيار وزارت
متبوع و اعتبارات استاني.
کمیته راهبری آموزش کارکنان دانشگاه:
باعنایت به اهمیت ارتقاء سطح دانایی و لزوم بروزرسانی منابع
انسانی دانشگاه ،کمیته راهبری آموزش کارکنان به عنوان
یکی از زیرمجموعه های مدیریت برنامه ،بودجه و تحول اداری
دانشگاه تشکیل گردیده است .
این مجموعه وظایف سیاست گذاری ،نیازسنجی ،و اجرای
برنامههای آموزش کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه را به طور
کامل بر عهده دارد.

دوره های آموزشی برگزارشده سالهای  1396و 1397
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گروه نظارت و ارزيابي و تضمين کيفيت:
بخشهای تابعه :

• •مدیریت نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
• •هیأت نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی
استان سمنان

هیأت نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی
استان سمنان:

مدیریت نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه:
اهداف:
• •تحلیل نظام مند و راهبردی رسالت ،اهداف و عملکرد

مؤسسه به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصتها
و چالشها
• •نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ نظارت ،ارزیابی و تضمین
کیفیت در مؤسسه
• •ارتقای کیفیت مؤلفه های دروندادی ،فرآیندی و بروندادی
مؤسسه
• •نهادینهکردن ارزیابی درونی به عنوان یکی از فرآیندهای
اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی
و فناوری ،فرهنگی و اجتماعی ،دانشجویی و اجرائی مؤسسه
• •افزایش بهرهوری با استفاده از فرآیند نظاممند نظارت،
ارزیابی و تضمین مؤسسه
• •تقویت زمینههای پاسخگویی مؤسسه به ذینفعان داخلی و
بیرونی و ...

اهداف:
• •شناسایی نقاط ضعف و قوت و چالشها و فرصتهای

مؤسسههای استان
• •نهادینه سازی فرهنگ نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت در
مؤسسههای استان
• •ارتقای کیفیت آموزشی ،پژوهشی و فناوری ،دانشجویی و
فرهنگی  -اجتماعی و اداری و پشتیبانی در مؤسسههای استان
• •افزایش بهره وری با استفاده از فرآیند نظاممند نظارت و
ارزیابی در مؤسسههای استان و ...
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دبيرخانه هیأت اجرايي جذب اعضاي هیأت علمي:
وظايف و اختيارات :

••انجام اقدامات الزم به منظور شناسايي وتعيين نيازهاي
جذب اعضاي هیأت علمي در گروه هاي آموزشي و پژوهشي.
•• انجام فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هیأت علمي
دانشگاه.
•• اجراي آئين نامهها و مقررات مربوطه در خصوص نحوه و
چگونگي استخدام و يا تبديل وضعيت اعضاي هیأت علمي
اعم از قراردادي ،پيماني ،رسمي -آزمايشي ،رسمي-قطعي،
هیأت علمي طرح سربازي ،مأموریت و انتقال اعضاي هیأت

علمي دانشگاه.
•• بررسي صالحيت علمي و عمومي اعضاي هیأت علمي
متقاضي استخدام در دانشگاه و متقاضيان بورس تحصيلي
به منظور ارائه به هیأت اجرايي جذب اعضاي هیأت علمي
دانشگاه براي اعالم نظر.
•• ارائه گزارشات مستمر و دورهاي حسب مورد به هیأت
اجرايي و هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمي.
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گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر:
وظايف و اختيارات :

• •اجراي مصوبات ،دستورالعملها و آيين نامههايي كه در
خصوص دانشجويان شاهد و ايثارگر از طرف وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري و يا ساير مراجع ذيصالح صادر ميشود.
• •برنامه ريزي و پيشنهاد و ارائه طرحهاي مورد نياز براي ارتقاء
و تقويت بنيه علمي دانشجويان شاهد و ايثارگر.
• •برنامهريزي برگزاري مراسم و فعاليتهاي علمي و فرهنگي
از قبيل اردوها ،سفرهاي زيارتي و سياحتي ،سمينارها و
فعاليتهاي فوق برنامه و بازديد از مراكز علمي و فرهنگي در
جهت حفظ روحيه ايثارگري آنان.
• •تشكيل كالسها و دورههاي تقويتي با همكاري اعضاي
هیأت علمي دانشگاه ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر.
• •تشکيل جلسات ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه باحضور رئيس

دانشگاه و رئيس سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان
و شهرستان به منظور نظارت و بررسي مشکالت آموزشي،
دانشجويي و ...دانشجويان شاهد و ايثارگر.
• •ارائه خدمات به دانشجويان شاهد و ايثارگر شبانه در خصوص
پرداخت شهريه تحصيلي.
• •ارائه خدمات به دانشجويان شاهد و ايثارگر روزانه در خصوص
کمک هزينه تحصيلي و خوابگاه.
• •تشکيل بانک اطالعاتي کامل از وضعيت آموزشي ،پژوهشي،
فرهنگي و اجتماعي دانشجويان شاهد و ايثارگر.
• •پيگيري امور ايثارگران و تدارک امکانات الزم با همکاري و
هماهنگي مسؤوالن دانشگاه و اداره کل امور دانشجويان شاهد
و ايثارگر وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و بنياد شهيد استان
و شهرستان
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نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه:
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نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها حسب
عنايت و دستور حضرت آيت اهلل خامنهاي (مد ظله العالي)
با هدف متعالي ،و در راستاي ايجاد دانشگاه مؤمن و متعهد
به هدايت الهي ،و در راستاي تبيين ارزشهاي اسالمي و
تعميق آگاهيهاي ديني و اعتقادي دانشجويان و دانشگاهيان،
براساس مصوبه نهايي اسفند ماه سال  1372شوراي عالي
انقالب فرهنگي مبني بر ايجاد سازماني جديد براي تحقق
منويات معظمله ،براساس اهداف وظايف معين تشکيل گرديد.
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و مراکز
آموزش عالي به انجام وظايف مشخص شده در اساسنامه
مي پردازد.

ارکان نهاد:

•
•
•
•

•معاون
•مدير اجرايي و مالي
•واحد عمره ،عتبات و ازدواج دانشجويي
•واحد خواهران

اصول نهاد :

• •تأکید و تالش جدي بر حرکتهاي زيربنايي و عميق
فرهنگي در راستاي رشد و توسعه انديشهها و آگاهيهاي ديني
و اسالمي دانشجويان و دانشگاهيان.
• •ايجاد و تقويت روحيه تحرک و مشارکت فعال دانشجويان
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و دانشگاهيان در عرصه فعاليتهاي سياسي ،اجتماعي و فرهنگي
در سطح جامعه و دانشگاهها.
• •برهمين اساس ،نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در
دانشگاه سمنان با اهتمام و جديت تمام نسبت به برنامه ريزي
و ايجاد هماهنگي و ارتباط با نهادها و تشکلهاي دانشجويي و
نيز ايجاد ارتباط با اساتيد و نيروهاي فرهنگي و مذهبي گامهاي
مؤثري برداشته است.
فعاليتها:

• •برگزاري فعاليتهاي قرآني و نهضت تفسير.
• •برگزاري حلقههاي معرفت و مشاوره.
• •برگزاري کالسها و کارگاههاي آموزشي.
• •همراهي با رسانههاي مجازي و پشتيباني محتوايي نشريات.
• •برگزاري کرسيهاي آزاد انديشي.
• •برگزاري دورههاي دانش افزايي اساتيد و نشستهاي هم
انديشي.
• •اعزام دانشگاهيان به عمره و عتبات عاليات.
• •ترويج ،تبيين و برگزاري ازدواجهاي دانشجويي.
• •برگزاري ويژه برنامه خوابگاه ها.
• •برگزاري طرح حکمت جهت تربيت مبلغان ديني از بين
دانشجويان عالقه مند.
• •حمايت و تأمین محتواي فرهنگي اردوها.
• •توانمندسازي فعاالن فرهنگي  -سياسي.
• •تشکيل شوراي مطالعات راهبردي اساتيد و دانشجويان.
• •ساماندهي امر نماز جماعت در دانشگاه.

• •آموزش علوم ديني در قالب حوزه علوم اسالمي دانشگاهيان.
• •حمايت و پشتياني از تشکلهاي دانشجويي و کانونهاي
فعال دانشگاه.
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حوزه علوم اسالمي دانشگاهيان در دانشگاه سمنان:
راه اندازي حوزه علوم اسالمي دانشگاهيان به عنوان
برنامهاي عملي براي ايجاد وحدت و همگرايي هرچه
بيشتر ميان حوزه و دانشگاه و نيز مرکزي براي تربيت
دانشگاهيان مشتاق و مؤمن به اسالم و انقالب بر پايه
نظام انديشه و علوم اسالمي براي تحقق هرچه بيشتر
دانشگاه اسالمي ميباشد .در اين حوزه ،دانشجويان
عالقهمند در کليه مقاطع تحصيلي ،دانشآموختگان و
همچنين استادان فرهيخته استان ميتوانند با فراگيري
علوم و معارف اسالمي و دريافت نظام انديشه ديني در
عرصه معرفتي و معنوي ،دانش و بينش خودرا ارتقاء داده
و در جهت تعالي و تکامل هر چه بيشتر جامعه حرکت
نمايند .اين مرکز هماکنون با جذب بيش از 150معرفت
جو در غالب معرفت جويان خواهر و برادر در راستاي رشد
و توسعه هرچه بيشتر انديشهها و آگاهي ديني و اسالمي
دانشگاهيان فعاليت نمايد
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معاونت اداري و مالي و مدیریت منابع:
f fمدیریت امور اداری و پشتیبانی
f fمدیریت امور مالی
f fمدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
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معاونت اداري و مالي و مدیریت منابع :
وظايف و اختيارات:

• •ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مربوط به واحدهاي تحت
پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشكالت موجود.
• •نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط به
امور اداري ،استخدامي ،مالي و معامالتي و حقوقي دانشگاه.
• •تهيه و اجراي طرحهاي رفاهي کارکنان با توجه به امکانات
دانشگاه.
• •همکاري با ديگر معاونتها و واحدهاي مستقل دانشگاه در
جهت تحقق اهداف آموزشي ،پژوهشي ،دانشجويي و فرهنگي
دانشگاه و....
مديريتهاي تابعه:

• •مديريت امور اداري و پشتيباني
• •مديريت امور مالي
• •مديريت امور فني و نظارت بر طرح هاي عمراني
وظايف و اختيارات:

• •اجراي سياستها و خطمشيهاي دانشگاه در زمينههاي
مربوط به امور اداري ،استخدامي و پشتيباني.
• •تهيه و تنظيم آيين نامهها ،بخشنامهها و دستورالعملهاي
اداري الزم جهت ارائه به مقامات ذيربط براساس ضوابط و
مص ّوبات دانشگاه و ابالغ آن به کليه واحدها پس از تأیید.
• •برنامه ريزي در جهت تأمین نيروي انساني مورد نياز

دانشگاه و ارائه طرحها و پيشنهادهاي الزم و انجام امور مربوط
به استخدام آنها اعم از هیأت علمي و غير هیأت علمي.
• •پيش بيني ترفيع و تغيير گروه ساالنه کارکنان با کمک
واحدهاي مربوط و.....
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مدیریت امور اداری و پشتیبانی:
واحد هاي تابعه:

• •اداره كارگزيني و رفاه
• •اداره دبيرخانه مركزي
• •اداره امور عمومي
اداره کارگزینی و رفاه:
وظايف و اختيارات:

• •برنامهريزي ،نظارت و اداره امور استخدامي ،انتصاب ،ترفيع،
ارتقاء ،مأموریت ،مرخصي ،بازنشستگي ،بورس تحصيلي،
فرصت مطالعاتي و ...اعضاي هیأت علمي و غير هیأت علمي.
• •نظارت و اجراي امور مربوط به بيمههاي قانوني کارکنان
و بازنشستگان و نقل و انتقال حق بيمه و کسور بازنشستگي.
• •برگزاري و تهيه مقدمات الزم جهت برگزاري آزمونهاي
استخدامي دانشگاه ،براساس مجوز صادره از سوي وزارت متبوع
و اعالم نتايج و هماهنگي در خصوص برگزاري مصاحبههاي
علمي و تخصصي و......
اداره دبيرخانه مرکزی:
وظايف و اختيارات:

• •نظارت بر انجام مكاتبات و نحوه بايگاني سوابق مکاتبات
اداري اعضاي هیأت علمي و غيرهیأت علمي.

• •تنظيم صورتجلسه و تحويل اسناد مناقصه و مزايده به
كميته مناقصات و.....
• •دريافت ،ثبت و ارسال نامههاي وزارتي و سامانه ERP
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري.
• •ثبت ،نظارت و پيگيري کليه مکاتبات اتوماسيون اداري
دانشگاه.
اداره امور عمومی:
وظايف و اختيارات:

• •نظارت و برنامهريزي امور مربوط به واحد نقليه (خودروها و
سرويسهاي دانشجويي).
• •نظارت و هماهنگي بر انجام امور خدمات عمومي و
شرکتهاي خدماتي.
• •نظارت و هماهنگي امور مربوط به انبار مرکزي.
• •نظارت و برنامهريزي در خصوص آژانسهاي مسافرتي و
مأموریتهاي درونشهري و برونشهري دانشگاه و....
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مدیریت امور مالی:
وظايف و اختيارات:

• • اعمال نظارت مالي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.
• •تطبيق هزينهها و پرداختها با درآمدها و نيز دريافتهاي
دانشگاه ،با مفاد آييننامه مالي معامالتي دانشگاهها و مصوبات
هیأت امنا و ساير قوانين و مقررات مربوطه و حصول اطمينان
از صحت محاسبات مالي و اصالت و کفايت اسناد و مدارک
مثبته در مورد ميزان و تحقق هر يک از آنها.
• •نگهداري حسابها و تنظيم گردشهاي مالي و نظارت بر
حفظ اسناد و دفاتر و مدارک مالي.
• •نگهداري ،حراست و تحويل ،تحول وجوه ،سپردهها و اوراق
بهادار.
• •نظارت بر اموال دانشگاه
• •بررسي و تأیید اسناد حسابداري.
• •کنترل قراردادهاي دانشگاه از لحاظ انجام تعهدات و رعايت
مفاد آن.
ادارات تابعه :

•
•
•
•

•اداره اعتبارات
•اداره رسيدگي به اسناد
•اداره دفترداري وتنظيم حساب ها
•اداره دريافت وپرداخت

اداره اعتبارات:
وظايف و اختيارات:

• •بررسي وثبت اعتبارات مصوب ،بودجههاي غير متمرکز ،و
نيز تنظيم و صدور درخواست وجه بودجههاي جاري ،عمراني
و...
• •اجرا بودجه با توجه به اعتبارات ابالغي و....
اداره رسیدگی به اسناد :
وظايف و اختيارات:

• •رسيدگي به اسناد ومدارک مثبته با توجه به قوانين ابالغي.
• •تعيين موارد نقص اسناد عاملين مالي ،به منظور رفع مشکل
قانوني.
• •مطالعه و رسيدگي به مفاد قراردادها و پيمان ها و....
اداره دفترداری و تنظیم حسابها:
وظايف و اختيارات:

• •تهيه ترازنامه ماهيانه به تفکيک حسابهاي مستقل و
نيزکنترل و تأیید آنها به صورت منظم.
• •تهيه و ارسال گزارش به تفکيک ،جهت ارسال به مراجع
ذيصالح.
• •تهيه ترازنامه و توزيع بودجه سال جاري و سنوات قبل و
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حساب نهايي اسفند ماه بودجه ابالغي.
• •تخصيص اعتبار دريافتي مربوطه در مهلت قانوني.
• •اداره دریافت و پرداخت:
• •وظايف و اختيارات:
• •صدور برگههاي محاسباتي بر اساس وقايع مالي و ثبتهاي
قانوني.
• • انجام پرداخت به کليه واحدها پس از تأمین اعتبار و تطبيق
با چارچوب قوانين ابالغي.
• •کنترل ،نظارت افتتاح حساب و انجام تغييرات حسابهاي
بانکي
اداره دریافت و پرداخت:
وظايف و اختيارات:
• •صــدور برگههــاي محاســباتي بــر اســاس وقايــع مالــي و
ثبتهــاي قانونــي.
• •انجــام پرداخــت بــه کليــه واحدهــا پــس از تأمیــن اعتبــار و تطبيــق
بــا چارچــوب قوانيــن ابالغي.
• •کنتــرل ،نظــارت افتتــاح حســاب و انجــام تغييــرات حســابهاي
بانکــي

سایر وظایف واحدهای زیر مجموعه مدیریت مالی:
• •کنترل مدارک هزينههاي جاري و تنظيم و صدور اسناد
مربوطه.
• •نظارت بر پرداختهاي حقوقي ابواب جمعي دانشگاه.

• •تهيه سوابق خدمتي پرسنل و پرداخت کسورات قانوني در
طول خدمت.
• •بررسي و پرداخت حق وحقوق بازنشستگان بر اساس احکام
ابالغي.
• •کنترل صورت وضعيتهاي پيمانکاران و تنظيم و صدور
اسناد مربوطه.
• •انجام هزينههاي حوزه فعاليت با توجه به تخصيص پرداخت
شده از امور مالي سازمان مرکزي.
• •ثبت دفتر انديکاتور و بايگاني اسناد ،مدارک و مکاتبات
ارسالي و دريافتي.
• •حفظ ،حراست ،تهيه وتنظيم صورت حساب اموال واوراق
بهادار.
• •انجام انبارگرداني و بررسي موارد کسري وکمبودها و.....
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هیأت اجرایی منابع انسانی اعضای غیر هیأت علمی :چهارچوب مقررات و آيين نامه استخدامي اعضاي غير هیأت
علمي به هیأت امنا.
• •بررسي سوابق اعضاء در خصوص ارتقاي رتبه و اتخاذ تصميم
در چارچوب ضوابط مربوط و.....
اموررفاهی دانشگاه :
ستاد امور رفاهي به منظور ساماندهي ،سیاستگذاری و برنامهریزی
امور رفاهی و معیشتی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی
تشکیل شده است.
هیأت اجرايي منابع انساني اعضاي غير هیأت علمي ،به استناد
بند هشت ماده يک آيين نامه استخدامي اعضاي غير هیأت وظايف و اختيارات:
• •فراهم نمودن زمينه استفاده مناسب اعضاء از امکانات در
علمي دانشگاهها تشكيل شده است.
اختيار دانشگاه و ساير دانشگاه ها و نيز دستگاه هاي اجرائي.
تركيب اعضا:
• •فراهم نمودن زمينه بهره مندي بهينه اعضاء از مفاد قوانين
• •معاون اداري و مالي (رئيس هیأت)
وآيين نامههاي موجود در زمينه رفاهي کارکنان دولت و......
• •نماينده کميسيون دائمي هیأت امنا
• •مدير امور اداري (دبير هیأت)
• •مدير برنامه ،بودجه و تحول اداري
• •سه تن از کارشناسان مجرب در امور منابع انسانی
وظايف و اختيارات:

• •نظارت بر حسن اجراي مقررات آيين نامه استخدامي اعضاي
غير هیأت علمي.
• •نظارت بر حسن اجراي مقررات آيين نامه تشکيالت.
• •بررسي و پيشنهاد صدور مجوز تبديل وضعيت اعضاء ،در
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مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه
وظايف و اختيارات:

• •برنامهريزي و انجام مطالعات به منظور ايجاد
فضاهاي مورد نياز براساس برنامه توسعه دانشگاه.
• •نظارت بر مطالعات طرح جامع دانشگاه.
• •نظارت بر تعمير ،نگهداري و بهرهبرداري بهينه از
ساختمانها و تأسیسات موجود دانشگاه.
• •ايجاد امکانات جهت تجميع کليه ساختمانهاي
دانشگاه در پرديس اصلي دانشگاه.
• •برنامهريزي جهت دستيابي به استانداردهاي ملي در
زمينه فضاهاي آموزشي ،اداري ،رفاهي وغيره.
• •انتخاب پيمانکاران و مشاوران طرحهاي مصوب بر
اساس قوانين و بخشنامههاي معاونت برنامهريزي و
نظارت راهبردي و آيين نامههاي معامالتي دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالي.
• •نظارت بر حسن اجراي طرحهاي عمراني دانشگاه.
• •جمع آوري و تكميل اطالعات مور نياز طرحهاي
عمراني.
• •پيشنهاد بودجه عمراني دانشگاه براي تصويب در
بودجه ساالنه دانشگاه.
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پروژه های ساختمانی بهره برداری شده در سال 1397
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پروژه های دردست اجرا
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پروژه های دردست اجرا
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پروژه های محوطه سازی انجام شده در سال 1397
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پروژه های محوطه سازی انجام شده در سال 1397
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فعالیت های عمرانی دانشگاه در یک نگاه
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فعالیت های عمرانی دانشگاه در یک نگاه
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فعالیت های عمرانی دانشگاه در یک نگاه:
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اهم پروژه های عمرانی در حال ساخت دانشگاه

پروژه دانشکده نفت

پروژه استخر دانشگاه

پروژه آمفی تئاتر دانشگاه

پروژه دانشکده مهندسی شیمی  ،نفت و گاز

پروژه دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
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معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي:

f fمدیریت برنامهریزی و هماهنگی آموزشی
f fمدیریت تحصیالت تکمیلی
f fمدیریت خدمات آموزشی

f fگروه آموزشهای آزاد
f fگروه آموزشهای الکترونیکی (مجازی)
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معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي:

وظايف و اختيارات:

• •اداره كليه امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه.
• •نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامههاي آموزشي با همكاري
گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه.
• •نظارت بر حسن اجراي برنامهها و فعاليتهاي آموزشي و
دورههاي تخصصي.
• •ارزيابي علمكرد آموزشي دانشجويان.
• •اجراي دورههاي كوتاه مدت آموزشي و تخصصي.
• •نظارت بر اجراي مقررات آموزشي دورههاي تحصيالتتكميلي.

واحد هاي تابعه:

•
•
•
•
•
•

•مديريت برنامه ريزي و هماهنگي آموزشي
•مديريت تحصيالت تکميلي
•مديريت خدمات آموزشي
•گروه آموزشهاي الکترونيکي (مجازي)
•گروه آموزشهاي آزاد
•مدیریت خدمات آموزشی
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مديريت خدمات آموزشي:
وظايف و اختيارات:

• •تهــيه ،تنظــيم و نگــهداري برنامههاي مصوب آموزشي
دانشجويان.
• •تهيه و ابالغ تقويم آموزشي دانشگاه و نظارت بر تنظيم
برنامههاي هفتگي و امتحاني دروس.
• •نظارت بر حسن اجراي آييننامهها ،بخشنامهها و مصوبات
آموزشي در واحدهاي ذيربط و همچنين نظارت بر اداره خدمات
آموزشي در واحدهاي تابعه.
• •رسيدگي به مشكالت دانشجويان و برآورد نارسائيهاي
آييننامهها و مصوبات و ارائه پيشنهاد به معاونت آموزشي و
تحصيالت تکميلي دانشگاه جهت حل مشکالت.
• •همكاري با مسؤولين دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاري
امتحانات ورودي دانشگاهها و...
• •برنامهريزي و نظارت بر اجراي آيين نامهها درخصوص
انتقال و ميهماني دانشجويان.
• •استفاده از آمار و اطالعات جهت نظارت وارزيابي دانشجويان
جديد الورود و دانشآموخته.
ادارات تابعه:

• •اداره پذيرش و ثبت نام
• • اداره دانش آموختگان و امتحانات

اداره پذيرش و ثبت نام:
وظايف و اختيارات:
• •انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجويان براساس
سياستهاي اتخاذ شده.
• •همكاري با دانشكدهها در برنامهريزي و تهيه برنامههاي
هفتگي و ارسال آن به واحد رايانه و تهيه كد دروس.
• •پاسخگويي به سؤاالت دانشجويان در زمينه امور آموزشي.
• •انجام امور مربوط به تطبيق واحدها و راهنمايي دانشجويان
در زمينه انتخاب دروس.
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اداره دانشآموختگان و امتحانات:
وظايف و اختيارات:

• •كنترل وضعيت آموزشي كليه دانشآموختگان از جهت
رعايت تقسيمبندي دروس تعيين شده ،كنترل نمرات مكتسبه
و اعمال آيين نامههاي مربوط.
• •ارسال تأیيديه فارغ التحصيلي به دانشگاهها و مراكز دولتي.
• •حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانشآموختگان.
• •توزيع و تخصيص بورسهايي كه به اعضاي هیأت علمي

و دانشآموختگان ممتاز تعلق مي گيرد.
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مديريت تحصيالت تکميلي:

وظايف و اختيارات:

• •برنامهريزي ،تهيه ،تنظيم و نگهداري برنامههاي مصوب
آموزشي دانشجويان در كليه دورههاي تحصيالت تكميلي و
تدوين مقررات مربوط.
• •رسيدگي به مشكالت دانشجويان تحصيالت تكميلي و
برآورد نارسائيهاي آييننامهها و مصوبات.
• •كنترل وضعيت آموزشي كليه دانشآموختگان از جهت
رعايت تقسيم دروس تعيين شده ،كنترل نمرات مكتسبه و
اعمال آيين نامههاي مربوط.

• •حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانش آموختگان.
• •انجام امور مربوط به آزمون تحصيالت تكميلي با همكاري
سازمان سنجش آموزش كشور.
• •تهيه و ابالغ تقويم دانشگاه و نظارت بر تنظيم برنامههاي
هفتگي و امتحاني دروس دورههاي تحصيالت تكميلي.
• •نظارت برحسن اجراي آييننامهها بخشنامه و مصوبات
آموزشي در واحدهاي ذيربط و نظارت بر اداره خدمات
آموزشي در واحدهاي تابعه.
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مديريت برنامهريزي و هماهنگي آموزشي:

گروههای تابعه :

• •گروه بازنگري و تنظيم سرفصل دروس و ايجاد رشته
• •گروه سنجش و برنامه ريزي
وظايف و اختيارات:

• •برنامهريزي و بهرهبرداري مطلوب از امكانات ،تسهيالت،
و تجهيزات و نيروي انساني آموزشي در جهت ارتقاي سطح
علمي دانشگاه.
• •هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي دانشگاه در رشتهها
وگرايشهاي مختلف.
• •نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص
پيشنهادات دانشكدهها نسبت به متون دروس و محتواي
دروس بر اساس برنامه ها و سرفصلهاي مصوب.

• •بررسي و ارزيابي متون درسي اساتيد به منظور اطمينان از
انطباق آنها با برنامهها و سرفصلهاي مصوب.
• •پيش بيني نياز استخدام هیأت علمي و نيز اظهار نظر در
مورد صالحيت علمي نامزدهاي استخدامي.
• •مكاتبه با مراجع ذيصالح جهت اخذ مجوز ايجاد گروه
جديد يا ايجاد و اجراي رشته جديد.
• •انجام امور مربوط به بازنگري دروس.
• •پيگيري امور مربوط به ظرفيت نهايي پذيرش دانشجو در
هر سال تحصيلي.
گروه امور هدايت استعدادهاي درخشان:
وظايف و اختيارات:

• •بررسي و انجام مطالعات و پژوهشهاي مورد نظر شوراي
هدايت استعدادهاي درخشان و ارائه نظرات كارشناسي و
مشورتي به شوراي مزبور.
• •تهيه و تدوين طرحها ،برنامهها و آيين نامهها ،براي تحقق
اهداف و وظايف شوراي هدايت استعداهاي درخشان.
• •برقراري سيستم نظارت و كنترل بر اجراي مصوبات شوراي
هدايت استعدادهاي درخشان و ارزيابي نتايج حاصله از اجراي
آنها.
• •بررسي و مطالعه درباره روشهاي شناسايي استعدادهاي
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درخشان.
• •بررسي و تدوين برنامه هاي آموزشي و پژوهشي براي
شكوفاسازي استعدادهاي درخشان.
• •بررسي عوامل خروج استعدادهاي درخشان از كشور و ارائه
راهكارهاي جذب نخبگان ايراني خارج از كشور.
• •ارائه خدمات مشاوره و اطالعرساني به دانشجويان
استعدادهاي درخشان.
• •انتشار آثار علمي در زمينه استعدادهاي درخشان.
• •تهيه بانكهاي اطالعاتي در زمينه استعدادهاي درخشان.
• •حمايت مادي و معنوي از استعدادهاي درخشان.
• • توزيع اعتبارات مربوط به استعدادهاي درخشان
• • ارائه گزارش عملكرد ساالنه به شوراي هدايت استعدادهاي
درخشان
گروه آموزشي معارف اسالمي:
وظايف و اختيارات:

• •بينش در کنار دانش يکي از مهمترين ابزارهاي نيل به
سعادت و کمال بشري است .گروه معارف اسالمي در حقيقت
متولي ارائه بينش هاي انساني در کنار دانش و معرفت بشري
است.
• •اين گروه يکي از گروههاي آموزشي با سابقه دانشگاه است،
و از بدو تأسیس تاکنون با هدف خدمتدهي در ارائه دروس

عمومي براي کليه رشتههاي آموزشي دانشگاه سمنان ارائه
خدمات آموزشي ،اعتقادي و فرهنگي مينمايد.
گروه آموزشهاي آزاد:
وظايف و اختيارات:

• •برنامه ريزي در جهت شکوفايي استعدادهاي دانشجويان
خارج از قلمرو رسمي دانشگاه.
• •برگزاری آموزش های مداوم برای دانش آموختگان
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.
• •آموزش تخصصی و تطبیقی با کاربردهای حرفه ای.
• •تأمین نيازهاي آموزشي مراکز صنعتي و بازرگاني و...
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گروه آموزشهای مجازی الکترونیکی (مجازی):

معرفی:

ورود به اين دورهها از طريق رايانه شخصي در خانه يا در
محيط كار با اتصال به اينترنت امكانپذير است .در اين نوع
آموزش با تعداد محدودي استاد ميتوان دانشجويان بسياري
را پوشش داد .امروزه صدها دانشگاه معتبر در سراسر دنيا
دروس و رشتههاي دانشگاهي خود را از طريق اينترنت برای
عالقمندان ارائه ميكنند.

آموزش الکترونیکی (مجازی) از جديدترين و كارآمدترين انواع
آموزشهاي از راه دور است که در كشورهاي مختلف نقش
بسزايي در آموزش فراگيران دارد .دانشگاههاي مجازي مفهوم
كالسهاي سنتي را تغيير دادهاند؛ بسياري از فعاليتهايي
كه در كالسهاي مجازي صورت ميگيرد مشابه مواردی
است كه در برنامهها و كالسهاي درس سنتي انجام ميشود؛ وظايف و اختيارات:
اما ماهيت و فضايي كه اين فعاليتها در آن انجام ميشود • •تدوین آیین نامه دروس مجازی.
متفاوت است .در كالسهاي مجازي دانشجويان در بعضي • •ایجاد رشته های تحصیلی از طریق آموزش مجازی و...
از دورهها به صورت كنفرانسهاي رايانهاي شركت ميکنند
و دروس از طريق اينترنت و شبكههاي ملی ارائه ميشود.
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معاونت پژوهش و فناری :

f fمديريت امور پژوهشي
f fمديريت امور فناوري
f fمديريت کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد

f fگروه فناوري اطالعات و خدمات رايانه ای
f fمرکز آزمایشگاه مرکزی

88

معاونت پژوهش و فناری :

وظايف و اختيارات:

• •برنامهريزي در امور پژوهشي و فناوري و نظارت بر پايگاه
اطالع رساني و شبکه اينترنت دانشگاه.
• •انجام بررسيهاي الزم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليتهاي
پژوهشي و فناوري.
• •انجام مطالعات الزم در زمينه ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي
و فناوري و ارزيابي عملکرد پژوهشي و فناوري ساالنه دانشگاه.
• •اداره امور واحدهاي پژوهشي و فناوري تابعه و وابسته
دانشگاه.
• •همکاري در اجراي دورههاي کوتاهمدت پژوهشي براي
مؤسسات غيردانشگاهي.
• •نظارت بر کليه امور پژوهشي و فناوري دانشگاه ،کتابخانهها
و بانکهاي اطالعاتي.
• •برنامهريزي جهت استفاده اعضاي هیأتعلمي از فرصتهاي

مطالعاتي داخل و خارج برابر ضوابط مصوب.
• •تهيه برنامههاي پژوهشي و فناوري دانشگاه و ارائه اهداف
و تعيين اولويتهاي پژوهشي و فناوري در قالب برنامههاي
کوتاه مدت و بلندمدت براي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه.
• •بررسي و ارزيابي فعاليتهاي دانشگاه در چارچوب
برنامههاي رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالي براي
طرح در هیأت رئيسه.
واحد هاي تابعه:

•
•
•
•
•

•مديريت امور پژوهشي
•مديريت امور فناوري
•مديريت کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد
•گروه فناوري اطالعات و خدمات رايانه اي
•آزمايشگاه مرکزي
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مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه

مديريت امور پژوهشي:
وظايف واختيارات:

• •دبيري شوراي پژوهشي دانشگاه و تنظيم و تدوين مصوبات
اين شورا.
• •بررسي طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي انجام شده توسط
اساتيد از نظر كيفيت و هزينههاي پيشبيني شده.
• •برقراري ارتباط با قطب هاي علمي ،صنعتي و اقتصادي
کشور به منظور شناخت طرحهاي تحقيقاتي و آموزشي و
نيروهاي تخصصي مورد نياز آنها.
• •معرفي امكانات علمي ،تحقيقاتي و توانائيهاي بالقوه
دانشگاه به صنايع.
• •جمع آوري طرحهاي متناسب علمي و صنعتي صنايع جهت
استفاده دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي.
• •همكاري با سازمانها و شركتها در جهت انجام
آزمايشهاي صنعتي ـ تحقيقاتي با توجه به ضوابط مورد عمل.
• •انجام هماهنگي جهت بازديد مسؤولين صنايع كشور از
دانشگاه و بالعكس با هماهنگي واحدهاي مربوط.

• •دعوت از محققين و دانشمندان كشورهاي مختلف براي
شركت در كنفرانسها و سمينارهاي علمي پژوهشي در
دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط.
• •همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي پژوهشي
دانشكده ها و واحدهاي مختلف تحقيقاتي و اجرايي.
• •انجام بررسيهاي الزم در زمينه تغيير يا توسعه برنامههاي
پژوهشي به منظور تطبيق با نيازهاي جامعه.
• •برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي علمي و برنامهريزي و
• •برنامهريزي و همكاري با اعضاي هیأت علمي در انتشار،
تأليفات و كتب ترجمه شده.
• •برنامه ريزي و نظارت بر مجالت علمي ـ پژوهشي دانشگاه.
• •انجام امور مربوط به فرصتهاي مطالعاتي و سفرهاي
علمي و نظارت بر امور تحصيلي اعضاي هیأت علمي دانشگاه.
اداره تابعه:

• •اداره چاپ و انتشارات:
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اداره چاپ و انتشارات:
انتشارات دانشگاه سمنان با  24سال فعاليت مستمر علمي،
فرهنگي در زمينه چاپ كتابهاي دانشگاهي در حوزههاي
علوم مهندسي ،علوم پايه ،علوم انساني ،دامپزشكي ،روانشناسي،
كتابداري ،گردشگري ،كويرشناسي و عمومي مشغول فعاليت
ميباشد.
با توجه به تالشهاي ارزشمند اعضای هیأت علمی دانشگاه و
حمايتهاي شوراي پژوهشي دانشگاه سمنان ،شاخص مربوط
به چاپ و نشر كتاب در سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته
است .كسب عنوان ناشر برتر استان سمنان در سال  ،87كسب
رتبه هفتم سرانه چاپ كتاب به پژوهشگر در ميان ناشران
دانشگاههاي سراسر كشور در سال  88توسط انتشارات دانشگاه
سمنان ،كسب رتبه هشتم سرانه چاپ كتاب به پژوهشگر در
ميان ناشران دانشگاههاي سراسر كشور درسال  ،87انتخاب
انتشارات دانشگاه سمنان به عنوان دستگاه فعال استاني در
خصوص انتشار كتاب در هجدهمين دوره هفته كتاب در سال
 89و همچنين استقرار دبيرخانه جشنواره انتخاب كتاب سال
دانشگاهي استان سمنان در اين دانشگاه از جمله اين افتخارات
ميباشد.
اهداف انتشارات دانشگاه سمنان ،تقويت روحيه تحقيق و تتبع
در زمينههاي علمي ،تخصصي و فرهنگي و تشويق محققان و
دانشمندان از طريق انتشار حاصل تحقيقات و مطالعات ،تأليف،
ترجمه و نشر کتابهاي دانشگاهي به منظور تسهيل امور
آموزشي براي استادان و دانشجويان ،فراهم آوردن زمينههاي

توليد ،نشر ،توزيع کتابها و نشريات سودمند و عرضه آنها با
قيمت مناسب و عادالنه ،نشر تحقيقات و تتبعات جديد و معتبر
به زبان فارسي و يا ساير زبانهاي خارجي ،ترجمه و تأليف
و نشر کتب جديد مرجع به طور اعم و راهنماها ،لغتنامهها،
مجموعهها ،اصطالحات علمي ،کتابشناسيها ،تصحيح و نقد
متون علمي و نيز انجام دادن امور پشتيباني در نشر مجالت
دانشگاه ميباشد.
فروشگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه سمنان به آدرس
 press.semnan.ac.irحاوی اطالعات الزم برای معرفی
اجمالی کتابهای بارگذاری شده میباشد و امکان خریداری
اینترنتی کتابهای دانشگاه را نیز برای عالقه مندان فراهم
مینماید.
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مجالت دارای اعتبار از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور:
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مجالت دارای اعتبار از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور:
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مجالت منتشره دانشگاه:
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گروه فناوري اطالعات و خدمات رايانهاي:

وظايف واختيارات:

• •ايجاد بانك اطالعاتي در دانشگاه و همكاري جهت استفاده
از مركز خدمات رايانهاي دانشگاه.
• •حمايت و پشتيباني از پايگاه اطالع رساني دانشگاه.
• •برقراري ارتباط دانشگاه با شبكه جهاني اينترنت ،نگهداري
و پشتيباني سرورهاي اينترنت.
• •ارايه مشاوره به دانشكدهها در مورد خريد قطعات
سختافزاري و موارد مشابه.
• •نظارت بر تهيه و تأمین نرم افزارهاي مورد استفاده در
واحدهاي مختلف دانشگاه.
توانمندي ها و ظرفيت ها:

• •پوشش  90درصدي اينترنت بي سيم در خوابگاهها و
دانشکدهها با استفاده از چهارصد عدد تجهيزات بيسيم با
پهناي باند باال.

• •ايجاد 120وب سايت و زير سايت اطالعرساني جهت
استفاده مخاطبان.
• •ايجاد بستر فيبر نوري به طول پانزده کيلومتر در دانشگاه.
• •ايجاد بستر الزم جهت استفاده از پهناي باند اختصاصي
اينترنت با ظرفيت  250مگابايت برثانيه و اينترانت با ظرفيت
100مگابايت برثانيه جهت استفاده کاربران دانشگاه .
• •ارائه سرويس اينترنت به بيش از  17000نفر از اعضاء
هیأت علمي ،دانشجويان ،کارکنان و مراکز تحقيقاتي و پارک
علم وفناوري دانشگاه .
• •ايجاد  5000سرويس ايميل جهت استفاده کاربران .
• •ايجاد مرکز محاسبات سنگين دانشگاه با ظرفيت 300
کر و  800گيگابايت حافظه جهت بهره برداري پژوهشگران.
• •ايجاد مرکز پردازش داده بر اساس استانداردهاي بين
المللي (.)Tier1
• •ايجاد زير ساخت الزم جهت ارائه  26نوع خدمت الكترونيكي
بين دستگاهي (ارتباط و تبادل الکترونيکي اطالعات با ساير
دستگاهها).
• •ايجاد زير ساخت الزم جهت ارائه  50نوع خدمت
الكترونيكي به مخاطبان در زمينههاي آموزشي ،فرهنگي،
دانشجويي ،پژوهشي.
ادارات تابعه:

• •مرکز آپا:
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مرکز آپا:
مرکز تخصصی آپا دانشگاه سمنان به عنوان یک مرکز امداد
امنیت کامپیوترای ،فعالیت خود را در زمینه تخصصی ارائه
سرویس مدیریت حوادث امنیتی و آسیبپذیریهای شبکه از
سال  1395آغاز نموده است .این مرکز با استفاده از تجربه
اساتید مجرب و متخصص ،فارغالتحصیالن برتر و دانشجویان
نخبه در جهت نیل به اهداف خدماترسانی به سازمانها،
ادارهها و شرکتها گام برمیدارد.
فعالیت ها:

• •رصد سایتهای مهم دولتی ،دانشگاهی و ...در سطح استان
سمنان و اطالع رسانی و امداد در جهت رفع آسیبپذیریها.
• •اطالع رسانی سریع اخبار مهم امنیتی از طریق سایت
رسمی مرکز و فضای مجازی.
• •پشتیبانی  24ساعته و واکنش سریع به رخدادهای سایبری.
• •تشخیص کالهبرداریهای اینترنتی و جلوگیری از آنها از
طریق افزونه ضد فیشینگ و افزونه اصالت سنج نماد اعتماد
الکترونیکی.
• •آموزش و آگاهی رسانی به اقشار مختلف بصورت عمومی
و تخصصی که عبارت است از:
• •هکر قانونمند
• •طراحی وب با رویکرد امنیتی
• •برنامه نویسی  PHPبا رویکرد امنیتی
• •امنیت تجهیزات سیسکو ومیکروتیک
• •بالک چین

•
•
•
•
•

•هک رشد سئو
•جرم شناسی کامپیوترای
•امنیت اینترنت اشیا
•امنیت کاربری فناوری اطالعات
•و...
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مديريت امور فناوري:
وظايف و اختيارات

••انعقاد تفاهم نامه همكاري با صنايع بزرگ و سازمان هاي
دولتي و غيردولتي به منظور گسترش روابط دانشگاه با صنعت
و جامعه.
••عقد قراردادهاي کلي و يا موضوعي براي انجام طرح هاي
مورد توافق طرفين به امضاي معاونت محترم پژوهش و
فناوري دانشگاه.
••بررسي پيوسته فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه و حوزه صنعت
با هدف تعيين عاليق و منافع مشترک دانشگاه و فعاالن
صنعتي و نيز سازمانها و نهادهاي مختلف.
••انجام همكاري پژوهشي و فناوري با مراجع و مراكز علمي
و فناوري در كشور.
••بروزرســاني بانــک اطالعاتي دانشــگاه در خــصوص
توانمنديهاي علمي ،پژوهش و فناورانه از قبيل :خدمات
مشاوره اي ،آزمايشگاهها ،و...
••برگزاري جلسات مستمر با صنايع ،سازمانها و ارگانها به
منظور ارائه توانمنديهاي دانشگاه.
••ارائه خدمات آموزشي به مراکز صنعتي ،سازمانها و ارگانها
به منظور ارائه توانمندي هاي دانشگاه.
••انجام اطالع رساني در خصوص اعالم نيازهاي پژوهشي و
فناورانه به اعضاء هیأت علمي دانشگاه و شرکت هاي دانش
بنيان.
••دريافت پروپزالهاي تحقيقاتي همکاران هیأت علمي از

دانشکده ها و پژوهشکدهها و اعالم آن به صنايع و سازمانها.
••تعيين مجريان داخلي قراردادها از بين اعضاي هیأت علمي
دانشگاه با نظر کارفرما و اعطاي اختيارات مالي مورد نياز
مجريان جهت انجام سريع و دقيق تعهدات قراردادها.
••نظارت بر حسن انجام قرارداد هاي دانشگاه و تأمین رضايت
کارفرمايان در چارچوب قراردادهاي فيمابين.
••انجام بازديدهاي علمي از صنايع مختلف استاني و ملي.
••برگزاري سمينارهاي علمي و فني توسط متخصصان صنعت.
••تجاريسازي دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه از طريق
تسهيل فرآيندهاي تدوين و ثبت اختراعات و نيز انجام
مذاکرات تخصصي جهت فروش فناوري حاصله و نيز ايجاد
شرکتهاي دانش بنيان با منشأ دانشگاهي.
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آزمايشگاه مرکزي:
شبکه آزمايشگاهي دانشگاه سمنان در سال  1395با تالش در
جهت متمرکز نمودن و ساماندهي امکانات و تجهيزات پيشرفته
مورد نياز رشتههاي مختلف ،بهره وري بهينه از امکانات
موجود ،صرفه جويي در هزينه کرد طرحهاي پژوهشي و پايان
نامه هاي تحصيالت تکميلي ،انجام پژوهش ها در مسيري با
حداقل چالشها ،امکان بهرهوري از داده ها در آينده ،ايجاد
ارتباط بيشتر در بين پژوهشگران و انتقال اطالعات ،دسترسي
اعضاي هیأت علمي ،پژوهشگران و دانشجويان به فضاها
و امکانات پژوهشي و پرهيز از انحصاري شدن دستگاهها
و تجهيزات موجود از يک سو و دشواري تهيه دستگاههاي

پيشرفته به صورت مستقل براي واحدهاي مختلف دانشگاه از
سوي ديگر ،ايجاد گرديده است.
چشم انداز :

••راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه هاي جامع تحقيقاتي مورد
نياز جهت پوشش نيازهاي پژوهشي دانشجويان تحصيالت
تکميلي.
••اتصال به شبکه آزمايشگاه هاي تخصصي سراسري از جمله
آزمايشگاه هاي زنجيره اي نانو و شاعا و فراهم آوردن زمينه
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جذب بودجه جهت خريد دستگاه هاي جديد و نيز تعميرات
دستگاه هاي موجود از طريق شبکه شاعا.
••خريد و سفارش دستگاه ها و تجهيزات جديد براساس نياز
محورهاي پژوهشي دانشگاه ،نياز صنعت منطقه ،كمبود دستگاه
در منطقه و ميزان كارآيي دستگاه و ارائه خدمات مرتبط با آن.
••امكان سنجي استفاده از دستگاههاي كالن موجود در
گروههاي آموزشي به صورت زير مجموعه اي از آزمايشگاه
مركزي و امكان ارائه خدمات آن ها به بيرون از دانشگاه
مطابق با تعرفه هاي مصوب آزمايشگاه مرکزي.
اهداف:

•
•
•
•

•ارتقاي تجهيزات
•ارتقاي فعاليتهاي پژوهشي
•ارتقاي استاندارد ها
•درآمدزايي

دانشگاه سمنان هم اکنون داراي  68آزمايشگاه و گارگاه
تخصصي پژوهشي و آموزشي مي باشد .اين دانشگاه توانسته
است با برخورداري از امکانات و ظرفيت هاي مناسب عالوه
بر تربيت نيروي انساني متخصص ،خدمات ارزنده اي را نيز به
منظور مرتفع نمودن نيازهاي کشور از طريق اجراي پروژه هاي
مشترك ارائه نمايد.
اين دانشگاه تاکنون توانسته است بر اساس نياز سازمانها و

شركتها  131پروژه را با موفقيت عملياتي نمايد.
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مديريت کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد:
اهداف:

هدف اصلي کتابخانه مرکزي دانشگاه ،کمک به ارتقاء
سطح کيفي آموزش و پژوهش در دانشگاه از طريق
تأمین منابع اطالعاتي چاپي و الکترونيکي الزم و فراهم
نمودن محيطي مناسب جهت استفاده از اين منابع است.
در همين راستا ،کتابخانه مرکزي همواره منابع اطالعاتي
خود را همگام با پيشرفت هاي علمي دنيا و بر اساس نياز
هاي کاربران دانشگاه روزآمد مينمايد.
فعاليتهاي حوزه مديريت کتابخانه مرکزي در سال
: 96-97

• •انتقال كتابخانه دانشكدههاي پردیس شماره یک
دانشگاه به ساختمان جديد كتابخانه مركزي و مركز
اسناد باهدف ،يكپارچه كردن خدمات كتابخانهاي در
قالب كتابخانه مركزي و ايجاد هماهنگي در ارائه خدمات
كتابخانه هاي اقماري.
• •افتتاح ساختمان جديد كتابخانه مركزي و مركز اسناد
به دست مقام عالي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
• •همانند جويي بيش از  5000عنوان پايان نامه
تحصيالت تكميلي و تسهيل عضو گيري اعضای هیأت
علمي در سامانه همانندجو.
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سالن مطالعه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
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همایشهای بینالمللی و ملی برگزار شده در دانشگاه سمنان در سال 1397
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همایشهای بینالمللی و ملی برگزار شده در دانشگاه سمنان در سال 1397
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معاونت دانشجويي
f fمديريت امور دانشجویی
f fمديريت امور تربیت بدنی

f fمرکز بهداشت و درمان
f fمرکز مشاوره دانشجویی
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معاونت دانشجويي

سياستگذاري ،برنامهريزي ،اجرا ،هدايت ،نظارت و ارزيابي كلية
فعاليتهاي امور دانشجويي دانشگاه از جمله ،امور رفاهي ،تربيت
بدني ،بهداشت و مشاورة دانشجويي ،در حدود مقررات و ضوابط
مصوب برعهده اين معاونت ميباشد.

دانشجويان.
••برنامهريزي در جهت توسعه و تعميم رشته هاي مختلف ورزشي
در دانشگاه و ارائه تسهيالت الزم در زمينه ارتقاي سالمتي و
شادابي ميان دانشجويان.

وظايف و اختيارات:

واحدهاي تابعه:

••نيازسنجي و برنامهريزي در جهت ارائه بهينة خدمات رفاهي،
اجتماعي به دانشجويان.
••نظارت بر ارائه و اجراي برنامههاي رفاهي از قبيل وام ،بيمه،
اياب و ذهاب و...
••نظارت بر اسكان دانشجويان و تمهيدات الزم براي ارائه خدمات
خوابگاهي.
••نظارت بر امور تغذية دانشجويان و ساير خدمات رفاهي.
••نظارت بر امور صنفي ،كار دانشجويي و ساير فعاليتهاي جمعي

•
•
•
•
•
•
•

•مديريت امور دانشجويي
•مديريت تربيت بدني
•مرکز بهداشت و درمان
•مرکز مشاوره دانشجويي
•شورای بررسی موارد خاص استان سمنان
•شورای انضباطی
•اداره امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی استان سمنان
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مديريت امور دانشجويي:
وظايف و اختيارات:

اين مديريت با برنامهريزي و نظارت ،به ارائه خدمات رفاهي،
پرداخت تسهيالت مالي جهت بهبود شرايط معيشتي و همچنين
اسکان دانشجويان باهدف تأمین رفاه و ايجاد شرايط مطلوب
زندگي دانشجويي ،متناسب با برنامه هاي توسعه درراستاي
شکوفايي استعدادها و ايجاد تحرک و نشاط علمي و پژوهشي
دانشجويان ميپردازد.

واحدهاي تابعه:

• •اداره امورخوابگاهها
• •اداره امورتغذيه
• •اداره رفاه و تسهيالت دانشجويي
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اداره امور خوابگاهها:
فعاليتها :

• •واگذاري خوابگاه به دانشجويان از طريق نرم افزار.
• •پذيرش مهمان و دريافت هزينههاي آن از طريق نرم افزار.
• •حضور و غياب دانشجويان دختر.
• •اطالع به خانواده ها در خصوص عدم حضور دانشجو در
خوابگاه
• •بررسي مشکالت خوابگاهها ومرتفع نمودن آن.
• •خوابگاه هاي اين اداره داراي ظرفيت اسکان حدود 2800
نفر ميباشند.
اين خوابگاهها شامل:

• •خوابگاه فرزانگان
• •خوابگاه فرهيختگان
• •خوابگاه دانش
• •خوابگاه فرهنگ
• •خوابگاه کوثر
• •خوابگاه ياس مهديشهر
• •خوابگاه سبا شهميرزاد
• •خوابگاه اردوگاه بقيه ا ...شهميرزاد
• •خوابگاه فضيلت مهديشهر ميباشد.

اداره امور تغذيه :
فعاليت ها :

• •انعقاد قرارداد با پيمانکاران مربوطه.
• •نظارت بر امور تغذيه دانشجويان.
• •فعال نمودن کارتهاي تغذيه در نرم افزار مربوطه.
• •رفع مشکالت دانشجويان در خصوص امور تغذيه.
اين اداره داراي پنج سلف سرويس دانشجويي و پنج آشپزخانه
و يک رستوران آزاد و يک سلف سرويس براي اعضاي
هیأتعلمي و غير هیأتعلمي با مجموع ظرفيت  5500نفر
ميباشد:

سلفهاي اين اداره شامل :

• •سلف سرويس دانشکده مهندسي
• •سلف سرويس پرديس
• •سلف سرويس دانشکده هنر
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• •سلف سرويس دانشکده مهديشهر
• •سلف سرويس آموزشکده دامپزشکي
• •سلف سرويس ويژه اعضاي هیأت علمي و غير هیأت علمي
• •رستوران آزاد زيتون ميباشد.
••
اداره رفاه و تسهيالت دانشجويي:
فعاليت ها :

• •ثبت وامهاي دانشجويي در قالب وامها و اعتبارت ارائه شده
صندوق رفاه
• •پيگيري مطالبات و معوقات دانشجويي
• •تسويه حساب با دانشجويان در خصوص بازپرداخت تسهيالت
و اجاره بهاي خوابگاهها
• •بررسي مشکالت دانشجويي در خصوص تسهيالت و امور
رفاهي و انعکاس آن به صندوق رفاه

ساير مراکز تحت نظارت مديريت امور دانشجويي:
شامل :

• •بوفههاي مجتمع خوابگاهي ،پرديس ،هنر
• •نانوايي دانشگاه
• •خشکشويي و اتو شويي دانشگاه
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مديريت تربيت بدني:
وظايف و اختيارات:

آنچه که در دنياي امروز براي اقشار مختلف جامعه به ويژه
جوانان به صورت يک ضرورت به چشم ميخورد تالش در
راستاي ارتقاء سطح سالمت و کيفيت بهرهوري از اوقات
فراغت ميباشد .اين امر مستلزم کوشش مسؤولين امر در ترسيم
اهداف ،راهکار ها و راهبردهايي است که بتواند تصويري روشن
از عملکرد بخش ورزش دانشگاهي ارائه نمايد.

فضاهاي ورزشي موجود در دانشگاه:

•
•
•
•
•
•
•

•سالن ورزشی فجر با ظرفیت 3500نفر
•زمین چمن طبیعی و پیست دومیدانی
•زمین چمن مصنوعی شماره یک و دو خوابگاه فرهیختگان
•سالن تیر اندازی
•سالن بدنسازی
•سالن ورزشی پوریای ولی
•سالن ورزشی کوثر
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• •سالن ورزشی فرزانگان
• •سالن بدنسازی بانوان (در سالن فجر)

اهم فعاليتهاي حوزه مديريت تربيت بدني در سال
تحصيلي : 96 - 97

• •شرکت در چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور.
• •انجام تست پایش سالمت همکاران دانشگاهی دانشگاه.
• •برگزاری ورزش صبحگاهی برای کارکنان در طول هفته.
• •اعزام  22تیم ورزشی به مسابقات المپیاد ورزشی منطقه
 9کشور .
• •میزبانی مسابقات والیبال منطقه  9کشور .
• •تشکیل اردو و اعزام ورزشکاران به مسابقات المپیاد

دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر
کشور در شیراز .
• •برگزاری کالس مربیگری فوتبال (درجه .) 3
• •برگزاری کالس مربیگری بدنسازی (درجه .)3
• •برگزاری سمینار دو روزه مربیگری بدنسازی .
• •برگزاری جشنواره درون دانشگاهی ،ورزش همگانی،
مسابقات هفته خوابگاهها ،گلگشت ،مسابقات روز جهانی
کارگر و روز معلم ،مسابقات بازی کامپیوتری ،پیاده روی به
مناسبت روز زن و دهه فجر.
• •برگزاری کالسهای آموزشی شنا ،والیبال ،فوتبال ،یوگا،
ورزشهای رزمی ،ایروبیک ،بدمینتون برای دانشجویان،
همکاران دانشگاهی و خانواده آنان.
افتخارات :

••قهرمانی تیم فوتسال دانشجویان پسر در مسابقات منطقه
 9کشور.
••کسب دو مدال طال و یک نقره در رشته دوومیدانی در
مسابقات منطقه  9کشور .
••کسب مقام قهرمانی تیم کاراته پسران در مسابقات منطقه
 9کشور.
••کسب مقام دوم تیمی بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاه
در مسابقات منطقه  9و کسب سهمیه المپیاد کشوری شیراز.
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درخشش تیم کاراته دختران دانشگاه سمنان در المپیاد ورزشی دانشجویان کشور

قهرمانی تیم دانشگاه سمنان در مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان
سمنان در رده بزرگساالن

برگزاری اردوی تابستانی طبیعت گردی خانواده های همکاران دانشگاهی

برگزاری دوره مربیگری درجه سه بدنسازی

111

مرکز بهداشت و سالمت:
با عنايت به حضور بيش از  13000نفر دانشجو ،کارمند و
استاد در دانشگاه سمنان و ضرورت ايجاد فضاي امن و سالم
جهت رشد و تعالي مجموعه ،ساختمان جديد مرکز بهداشت
و سالمت در سال  1392افتتاح گرديد .به علت موقعيت
مکاني مناسب و امکانات مطلوب ،اين مجموعه مورد استقبال
چشمگير دانشجويان ،اساتيد و کارمندان واقع گرديده است.

امکانات مرکز:

• •اتاق پزشک :دو اتاق پزشک مجزا براي پزشکان عمومي
که به صورت تمام وقت در ساعات اداري پاسخگوي مراجعين
جهت درمان و مشاوره ميباشند در نظر گرفته شده است.
• •واحد دندانپزشکي :با افتتاح مرکز جديد ،اين واحد نيز
فعاليت خود را آغاز نمود.
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• •اتاق درمان سرپايي :دو اتاق مجزا جهت بستري سرپايي،
تزريقات و پانسمان و ديگر امور درماني براي آقايان و خانمها
تعبيه شده است.
• •داروخانه  :در اين قسمت ،داروهايي که عمدت ًا مورد مصرف
قرار ميگيرند (طبق آمار مراجعين و بر حسب نياز) از طرف

دانشگاه تهيه ميگردد و بعد از ويزيت پزشکان مرکز در اختيار
مراجعين قرار ميگيرد .با توجه به دوري پرديس دانشگاه از
مرکز شهر و دشواري تهيه داروها فعاليت اين واحد با استقبال
زيادي مواجه شده است.
• •واحد پذيرش :در اين قسمت نوبتدهي مراجعين ،انجام
محاسبات مالي ،ثبت اطالعات و آمارهاي مرکز و ديگر امور
اداري مرکز صورت مي پذيرد.
• •آمبوالنس :با توجه به تعداد زياد دانشجو ،کارمند و اساتيد
و خارج از شهر بودن پرديس دانشگاه حضور آمبوالنس بسيار
با اهميت ميباشد.
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فعاليتهاي مرکز :

••اجراي طرح پايش سالمت دانشجويان جديدالورود به طور
ساليانه.
••بازديد و نظارت بر وضعيت بهداشتي خوابگاهها و دانشکدهها.
••بازديد و نظارت دورهاي بر وضعيت بهداشتي اماکن تغذيهاي.
••ويزيت و درمان رايگان بيماران مراجعه کننده اجراي طرح
پايش سالمت اساتيد و کارکنان.
•• ارائه خدمات پرستاري و دارويي بصورت رايگان.
•• بررسي وضعيت سالمت دانشجويان و کارکنان شرکت
کننده در مسابقات ورزشي.
•• بررسي پروندههاي کميسيون موارد خاص دانشجويان
••ارائه خدمات پزشکي درماني در ايام امتحانات و آزمون هاي
سراسري.
•• پيگيري وضعيت درماني دانشجويان بستري در بيمارستان.
•• انجام مشاوره هاي بهداشتي فردي و گروهي دانشجويان.
•• بررسي پرونده هاي غيبت از امتحان دانشجويان.
•• دعوت از متخصصين پوست ،زنان ،تغذيه و ...جهت ويزيت
دانشجويان و پرسنل.
•• همکاري با مرکز مشاوره در خصوص دانشجوياني که نياز
به ارجاع به روانپزشک و حمايتهاي روحي دارند.
•• تهيه و توزيع بروشور ،پيامک و اطالعيههاي بهداشتي به
مناسبتهاي مختلف.
•• برگزاري برنامههاي مختلف آموزشي بصورت همايش،

سخنراني و کارگاه جهت دانشجويان ،اساتيد و کارمندان به
مناسبتهاي مختلف مانند هفته خوابگاهها ،هفته مبارزه با ايدز،
هفته سالمت و...
•• ارائه خدمات دندانپزشکي در مرکز بهداشت.
••حضور هفتگی متخصص تغذیه در مرکز بهداشت و سالمت
درایام فعال ترم تحصیلی.
••حضور پاره وقت کارشناس بهداشت محیط جهت نظارت و
کنترل بهداشتی اماکن دانشگاه.
••اجرای طرح پایش ساالنه سالمت اعضای هیأت علمی و
غیر هیأت علمی دانشگاه.
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مرکزمشاوره دانشجويي:
مرکز مشاوره دانشجويي با بهره گيري از دانش روز ،يافتههاي
پژوهشي نوين داخلي و خارجي ،تجارب بومي کسب شده طي
سالها ،کارکردها و استانداردها در راستاي رشد و افزايش سطح
توانمنديها ،استعدادها و بطور کلي ارتقاي سطح سالمت روان
جامعه دانشگاهي به ويژه دانشجويان از دومنظر مسايل مربوط
به دوره تحصيل و مسايل مرتبط با زندگي دوره دانشجويي
فعاليت مي نمايد.
نقش و کارکردهاي مرکز مشاوره :
 .1فعاليتهاي ارتقايي و پيشگيرانه

• •آموزش
• •انتشارات
• •برنامه هاي ترويجي

• •راهنمايي و مشاوره هاي ارتقايي و پيشگيرانه
• •ارتقاء بهداشت روان و بهزيستي
• •پيشگيري از آسيبهاي رواني اجتماعي
 .2فعاليتهاي مداخلهاي

 1-2مداخله هاي اوليه
• •غربالگري
• •مشاوره و درمان
• •ارجاع
 2-2مداخله نگه دارنده ( مراقبت و بازتواني)
• •مداخله اوليه ( مشاوره و درمان)
• • مددکاري
• • توانبخشي

 .3مداخلههاي مشورتي

 .4پژوهش
 .5ارزشيابي
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اهداف مركز مشاوره:

اين مرکز همواره در جهت رفع و كاهش مشكالت
روانشناختي و پيشگيري از مشكالت احتمالي روانشناختي و
تحصيلي ،كمك به تصميمگيري در زمينههاي مختلف و به
طور کلي ارتقاء سطح سالمت روان جامعه دانشگاهي باالخص
دانشجويانی که درسه سطح زير فعاليت مي نمايد :
 .1پيشگيري اوليه يا پيشگيري از بروز مشکالت روان شناختي،
با هدف افزايش و بهبود آگاهيها و مهارتها.
 .2پيشگيري ثانويه يا پيشگيري از بروز اختالالت روان
شناختي ،با هدف مداخله ،درمان و کاهش طول دوره اختالل
و برقراري حمايت هاي الزم.
 .3پيشگيري سطح سوم يا پيشگيري از توسعه اختالل ،با ارائه
خدمات حمايتي ،بستري ،تغييرات محيطي.

خدمات مرکز مشاوره:

•
•
•
•
•
•

• مشاوره و روان درماني فردي
• دارو درماني و خدمات روانپزشکي
• خانواده درماني
• مشاوره گروهي
• برگزاري سخنراني ،همايش و کارگاههاي آموزشي
• دفتر ارتقاي تحصيلي و تعامل دانشگاه با خانواده

کارگروها و کميته هاي مرکز مشاوره:

 .1شوراي هماهنگي و نظارت مراکز مشاوره استان سمنان
 .2کميته مداخله در رفتارهاي خود آسيب رسان
 .3کارگروه تعامل مرکز مشاوره دانشجويي با شوراي بررسي
موارد خاص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
 .4شوراي سياست گذاري و نظارت مرکز مشاوره
 .5دفتر ارتقاء تحصيلي و تعامل دانشگاه با خانواده
 .6کانون دانشجويي همياران سالمت روان
 .7کميته تخصصي روانشناسان تحصيل

116

دفتر ارتقاء تحصيلي و تعامل دانشگاه با خانواده:
اين دفتر بر آن است تا با ايجاد پل ارتباطي و بهره مندي
از توان خانواده ها موجب گذر سالم دانشجو در دوران
تحصيل دانشجويي گردد .اين دفتر با ايجاد ارتباط فعال با
اوليا ِء دانشجويان به منظور کمک به گذر سالم و ارتقاءسطح
فکري -علمي دانشجو در طول دوران تحصيل و پيشگيري از
آسيبهاي اجتماعي ،رواني و ...با بهرهگيري از آراء و انديشه
والدين فرهيخته درعرصه ي علم وفرهنگ مينمايد.

شوراي بررسي موارد خاص استان سمنان:

اهداف:

باالبردن سطح ارتباط دوجانبه بين دانشگاه و خانواده
دانشجويان و افزايش پشتيباني والدين به عنوان بهترين منبع
حمايتي از دانشجويان و اطالع رساني به خانواده براي نيل به
اهداف در نظر گرفته شده مي باشد.

وظايف و اختيارات:

شوراي بررسي موارد خاص استان ،مسؤول رسيدگي به
موارد خاص دانشجوبان در کليه مقاطع تحصيلي (کارداني،
کارشناسي ناپيوسته و پيوسته ،کارشناسي ارشد ،دکتري و
دکتري حرفهاي) و ارائه راه حل منطقي براي پروندههايي است

گسارش عملکرد شًرای بررسی مًارد خاص استان ،داوشگاٌ ي کمیتٍ مىتخب
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که به بررسي بيشتر و قضاوت دقيق تر و همه جانبه نياز دارند.
مسائل مربوط به دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالي غيردولتي سطح استان سمنان نيز که به داليل آموزشي
محروم گرديدهاند ،به صورت موردي و خاص و در چارچوب
اختيارات و بر اساس آييننامه شوراي استاني ،توسط اعضاي
شورا با موضوعات ذيل تصميمگيري مي شود:
• •ادامه تحصيل دانشجويان محروم از تحصيل به لحاظ
مقررات آموزشي.
• • افزايش سنوات.
• • بازگشت به تحصيل.
• • مرخصي بدون احتساب در سنوات.
• • تغيير رشته و گرايش.
• • انتقالي يا مهماني به دانشگاههاي ديگر.
ترکيب اعضاي شوراي استاني:

• •رئيس دانشگاه دولتي منتخب استان به عنوان رئيس شورا.
• •معاون آموزشي دانشگاه دولتي منتخب استان به عنوان
نائب رئيس شورا.
• •معاون دانشجويي دانشگاه دولتي منتخب استان به عنوان
دبير و سخنگوي شورا.
• •رئيس مرکز مشاوره دانشگاه منتخب استان.
• •يکي از معاونان دانشجويي يا آموزشي هر يک از دانشگاههاي
دولتي استان به انتخاب رئيس آن دانشگاه و حکم رئيس شورا.
• •مدير امور دانشجويان شاهد و ايثارگر يکي از دانشگاههاي
دولتي استان به پيشنهاد دبير و حکم رئيس شورا.

• •رئيس يکي از مراکز آموزش عالي فني و حرفه اي استان به
پيشنهاد دبير و حکم رئيس شورا.
• •رئيس يکي از مؤسسات آموزش عالي غيردولتي-
غيرانتفاعي استان به انتخاب روساي کليه مؤسسات مذکور آن
استان و حکم رئيس شورا.
• •رئيس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه منتخب استان -به
عنوان عضو مدعو.
شوراي انضباطي :
با توجه به قداست علم و اخالق در محيط هاي آموزشي و
پژوهشي در شرع مبين و حکومت اسالمي ،دانشجو مکلف
و موظف است در طول زمان تحصيل در هر محيطي اعم
از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتکاب هر عملي که خالف
شئون و حيثيت دانشجو (اعم از دانشجويان داخلي يا خارجي)
باشد خودداري نمايد .رسيدگي و نظارت به تخلفات عمومي
دانشجو به عهده شوراي انضباطي ميباشد.
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اداره امور کنسولي دانشجويان غير ايراني:
اداره امور کنسولي دانشجويان غير ايراني دانشگاه سمنان با
هدف تسهيل در روند امور اجرايي کليه مسائل مربوط به صدور
پاسپورت ،رواديد تحصيلي ،صدور اقامت ،تمديد اقامت ،خروج
و مراجعت ،تمديد اعتبار پاسپورت ،صدور ويزاي تحصيلي و
ساير موارد مرتبط از سوي سازمان دانشجويان غير ايراني
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري درسال 1396در دانشگاه
سمنان راهاندازي شده است.
این کنسولگری در حال حاضر نمايندگي مسائل مربوط به
دانشجويان غير ايراني دانشگاه ها ،مراکز و مؤسسات آموزش
عالي استان سمنان را بر عهده دارد.
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معاونت فرهنگی و اجتماعی
f fمديريت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
f fاداره حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی
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معاونت فرهنگی و اجتماعی

وظايف و اختيارات:

• •برنامهريزي براي توسعه و تعميق ارزشهاي اسالمي و
انقالبي و باورهاي ديني و اخالقي در همه سطوح دانشگاهي.
• •بررسي و آسيب شناسي مسائل و مشکالت دانشجويي و
اتخاذ سياستها و راهبردهاي الزم.
• • نظارت بر کليه فعاليتهاي فرهنگي ،اجتماعي و سياسي
دانشگاه و ارزيابي مستمر و تحليل صحيح آنها.
• •جلب مشارکت الزم ميان نهادهاي مختلف عقيدتي،
فرهنگي ،اجتماعي و سياسي دانشجويي و هماهنگ نمودن
آنها در راستاي برنامه-هاي معاونت.
• •برقراري ارتباط مؤثر و مشارکت و هماهنگي گسترده با دفتر
نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه.
• •برنامهريزي و نظارت بر اجراي فعاليتهاي فوق برنامه
براي شکوفايي بيشتر فعاليتهاي فکري ،فرهنگي و انقالبي

دانشجويان.
• •بسترسازي جهت ترغيب و ورود نيروهاي دانشگاهي اعم
از اساتيد ،دانشجويان و کارکنان در عرصههاي مختلف علمي،
فرهنگي و سياسي جامعه و جهت دهي و هدايت آنها.
• •توسعه روابط صميمانه متقابل نيروهاي دانشگاهي و نظارت
بر برنامههاي مشترک نظير جلسات گفت و شنود بين اساتيد
و دانشجويان.
• •تدوين برنامه راهبردي فعاليتهاي فرهنگي و تنظيم اصول
کلي برنامههاي مختلف نيروهاي دانشگاه و نظارت بر حسن
اجراي آن.
مدیریتهای تابعه :

• •مديريت برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي
• •اداره حمايت و پشتيباني فرهنگي و اجتماعي
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کمیته ها و شوراها:
شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي:

جلسات شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي در دانشگاه به
منظور هماهنگ نمودن برنامههاي فرهنگي و در چارچوب
سياستها و ضوابط مصوب با توجه به حدود اختيارات و وظايف
مراجع و نهادهاي ذيربط که به ریاست رئيس دانشگاه در
تحقق ارزشهاي اخالقي و فرهنگي اسالم تشكيل ميشود.
معاون فرهنگي و اجتماعي ،دبير شوراي تخصصي فرهنگي و
اجتماعي ميباشد.
کرسيهاي آزاد انديشي:

كرسيهاي آزادانديشي در دانشگاهها ،براساس آيين نامه
ابالغي تدوين شده از سوي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
فعاليت مينمايند ،و به دانشگاهيان اجازه ميدهد تفكرات و
انديشههاي خود را در قالب اين جلسات و در يك فضاي
منطقي مطرح و ديدگاههاي مخالف يا منتقد آن انديشه نيز
نظرات خود را ارائه دهند و حاضرين در جلسات پس از شنيدن
نظرات ،به جمع بندی مباحث بدون بی احترامی به فرد و
عقیده ای بپردازند.

شوراي هماهنگي فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي
دانشگاهها:

جلسات شوراي هماهنگي فعاليتهاي فرهنگي دانشگاهها
به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي فرهنگي دستگاهها

و نهادهاي مختلف ذيربط در امور فرهنگي و براساس
مناسبتها ،شرايط و نيازهاي فرهنگي-دانشگاهي با مشارکت
معاونان فرهنگي و اجتماعي دانشگاههاي شهرستان سمنان
تشکيل ميشود.
تشکيل اين شورا در راستاي ارتقاي فعاليتهاي فرهنگي
دانشگاههاي استان و با هدف سياستگذاريهاي مشترک و
برنامهريزي براي همپوشاني و تقويت فعاليتهاي فرهنگي
دانشگاهها و مراکز آموزش عالي استان صورت گرفته است.
معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ،رئيس شوراي هماهنگي
فعاليتهاي فرهنگي دانشگاهها ميباشد.
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فعالیتهای فرهنگی:
تشکلها:

• • بسيج دانشجويي
• •انجمن اسالمی
• •مجمع اسالمی
• •انجمنهای علمی
• •کانونهای فرهنگی
بسيج دانشجويي:

بسيج دانشجويي دانشگاه سمنان با هدف تحقق فرامين و
رهنمودهاي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري،
تقويت روحية همياري و مسئولیت پذيري ،بسط فرهنگ و
تفکر بسيجي ،ايجاد آمادگي دفاع همه جانبه از دستاوردهاي
انقالب اسالمي در عرصههاي گوناگون فرهنگي ،علمي و
دفاعي فعاليت ميکند.
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تشکلهاي اسالمي دانشجويان:

جامعه ايراني که در انقالب اسالمي خود با رويکردهاي الهي
و معنوي ،جهان بيني و نظام ارزشي اسالم را مبناي شئون
گوناگون خود قرارداد ،خواهان آن است که دانشگاههايي
متناسب با مباني و ارزشهاي اسالمي خود داشته باشد تا
هم بتواند در آن دانشگاهها از مباني و معيارهاي خود آگاهي
و شناخت ژرفتري حاصل کند و هم با تربيت متفکران و
مديران بر وفق آن مباني و معيارها ،به ترويج و تعميم آنها در
کل جامعه مبادرت نمايد.
در حال حاضر دو تشکل اسالمي« ،انجمن اسالمي دانشجويان»
و «مجمع اسالمي دانشجويان» در دانشگاه فعاليت مينمايند.
انجمنهاي علمي دانشجويي:

هدف از تشکيل پژوهش سراي دانشجويي دانشگاه سمنان
مديريت و حمايت از انجمنهاي علمي دانشجويي ،ايجاد

گفتمان علم گرايي در بين دانشجويان و پايش استعدادهاي
نخبه به درون انجمنهاي علمي و پاسداري از ارزشهاي ملي
و اسالمي ميباشد .ايجاد فضاي علمي در درون انجمنها
ميتواند باعث رشد و شکوفايي استعداد دانشجويان بويژه
دانشجويان کارشناسي شده و دستاوردهاي زيادي را براي
دانشجويان ،دانشگاه و جامعه در پي داشته باشد.
دانشگاه سمنان دارای  52انجمن علمی دانشجویی میباشد.
نشريات دانشجويي:

نشريات دانشجويي به عنوان نمود عيني و طلوع دادهها و
پردازشگريهاي علمي از جايگاه ويژه اي برخوردار است .به
طور کلي انتشار نشريههاي علمي ،تکثير نرم افزارهاي رايانهاي،
لوح فشرده و فيلمهاي علمي و آموزشي ساخته شده از طرف
دانشجويان باعث نشر يافتههاي علمي دانشگاهها و دسترسي
بهتر و آسانتر که باعث شتاب بيشتر کار علمي ،رقابت سالم،
ايجاد روحيه خودباوري و نيز استفاده از تواناييها و هنرهاي
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فردي دانشجويان در جهت توليد علم ميشود .در همين
راستا و در جهت ارتقاء و بهبود کمي و کيفي فعاليت نشريات
دانشجويي ،پس از تصويب و ابالغ آيين نامه و دستورالعمل
اجرايي نشريات دانشگاهي از طرف وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري ،فعاليتهاي نشريات دانشجويي ضمن برخورداري از
حمايت مالي و تسهيالت جنبي ،از ضابطهمندي جهت اخذ
مجوز انتشار از سوي کميته ناظر بر نشريات دانشگاهي و
شوراي فرهنگي دانشگاه برخوردار ميباشد.
در حال حاضر بيش از  50نشريه موجود در دانشگاه ،به صورت
فصلنامه ،گاهنامه و ماهنامه داراي مجوز نشر ميباشد.
کانونهاي فرهنگي و هنري:

کانونهاي فرهنگي هنري با هدف زمينهسازي رشد
خالقيتهاي فرهنگي دانشجويان ،ساماندهي خواستهها و
تالشهاي خود انگيخته فرهنگي ،هنري ،اجتماعي دانشجويي
و حمايت و هدايت اين گروه از فعاليتها در جهت نيل به
ارزشهاي متعالي اسالمي و ايراني در دانشگاهها تشکيل
ميشوند .اين کانونها به منظور تأکید بر هويت ملي و
اسالمي ،ارتقاي سطح همکاري جمعي و بسط و تعميق
فرهنگ مشارکت در دانشگاهها بر اساس ضوابط مندرج در
آيين نامه کانونهاي فرهنگي هنري فعاليت ميکنند .حوزه
فعاليت اين کانونها زمينههاي ديني ،مذهبي ،ادبي و هنري،
فرهنگ ،انديشه و اجتماعي ميباشد.
در حال حاضر تعداد  10کانون فرهنگي و هنري در دانشگاه
فعاليت مينمايند.
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دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گروه برق ،فعالیت آموزشی خود را در دهة پنجاه با برگزاری
دورة کاردانی در رشته برق و الکترونیک شروع کرد .رشته
مهندسی الکترونیک به عنوان اولین رشته کارشناسی در
«مدرسه عالی تکنولوژی» آن زمان در سال  1367تأسیس
گردید .با پذیرش دانشجو در گرایش قدرت در سال 1375
و کارشناسی ارشد الکترونیک در سال  1376و به دنبال آن
کارشناسی ارشد برق  -قدرت و دکتری برق -قدرت در سال
1382دامنه فعالیت این گروه آموزشی به تمام مقاطع تحصیلی

مهندسی برق و سپس کارشناسی کامپیوتر در سه گرایش
گسترش یافت .
نهايت ًا در سال  1387دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر تأسیس
گردید .در حال حاضر این دانشکده دارای  7رشته  -گرایش در
مقطع کارشناسی و  10رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد
و  8رشته  -گرایش در مقطع دکتری میباشد.
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• •آزمایشگاه سیستم تلویزیون
امکانات :
• •آزمایشگاه ماشین مخصوص
• •آزمایشگاه مدار و اندازه گیری
• •آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
• •آزمایشگاه اجزای کامپیوتر
• •آزمایشگاه مایکروویو
• •آزمایشگاه میکروپروسسور
• •آزمایشگاه سيستمهايمخابرات نوري
• •آزمایشگاه کنترل خطی
• •آزمایشگاه سيستمهاي انتقال
• •آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
• •آزمایشگاه سيستمهاي سوئيچينگ
• •آزمایشگاه مدارهای منطقی
• •آزمایشگاه مدارهاي واسط
• •آزمایشگاه عایق و فشار قوی
• •آزمایشگاه شبكههاي كامپيوتري
• •آزمایشگاه اتوماسیون و رباتیک
• •آزمایشگاه الكترونيك ديجيتال
• •آزمایشگاه الکترونیک و پالس
• •آزمایشگاه معماري رایانهای
• •آزمایشگاه مدارهای مخابراتی
• •آزمایشگاهپردازشسیگنالهای دیجیتال • •آزمایشگاه ريزپردازنده
• •کارگاه برق
• •آزمایشگاه سیستمهای قدرت
• •آزمایشگاه رله و حفاظت و تست
• •آزمایشگاه مبانی برق
رلههای سیستم قدرت
• •آزمایشگاه کنترل صنعتی
• •کارگاه مدار فرمان و مرکز تحقیقات IT
• •آزمایشگاه ابزار دقیق
• •آزمایشگاه پایگاه داده و محاسبات
• •آزمایشگاه کنترل دیجیتال
سنگین
• •آزمایشگاه VLSI
• •آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال
• •آزمایشگاه پایگاه داده
• •آزمایشگاه منطقی و معماری
• •آزمایشگاه سیستم عامل
• •آزمایشگاه ریزپردارنده
• •آزمایشگاه شبکههای رایانهای
• •آزمایشگاه ریز پردارنده پیشرفته
• •آزمایشگاه سازمان رایانه
• •آزمایشگاه سیستم انتقال
• •آزمایشگاه آنتن

گروه آموزشی

الکترونیک

مقطع

رشته تحصیلی -گرایش

دکتري

افزاره هاي ميكرو و نانو
الكترونيك
مدارهاي مجتمع الکترونیک

کارشناسی ارشد
کارشناسی
دکتري

مخابرات

کارشناسی ارشد
کارشناسی
دکتري

قدرت

افزاره هاي میکرو و نانو الکترونیک
مدارهاي مجتمع الکترونیک
الکترونیک
مخابرات (میدان و موج)
مخابرات (سیستم)
مخابرات (میدان و موج)
مخابرات (سیستم)
فتونیک

الكترونيك قدرت و ماشين
سیستم هاي قدرت
الکترونیک قدرت و ماشین

کارشناسی ارشد

سیستم هاي قدرت
مدیریت انرژي

کنترل

کارشناسی

قدرت

دکتري

کنترل

کارشناسی ارشد
کارشناسی

کنترل
مگاترونیک
کنترل

دکتري

هوش مصنوعی و رباتيك

کارشناسی ارشد

هوش مصنوعی

کارشناسی

نرم افزار

سخت افزار

کارشناسی

سخت افزار

فناوري اطالعات

کارشناسی

فناوري اطالعات

نرم افزار
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دانشکده مهندسی عمران

گروه مهندسی عمران در سال 1371با پذیرش دانشجو در
مقطع کارشناسی در گرایش مهندسی عمران از زیر مجموعه
دانشکده مهندسی فعالیت خود را آغاز نمود .این گروه از سال
 1377با پذیرش اولین گروه از دانشجویان کارشناسی ارشد
سازه فعالیت تحصیالت تکمیلی خود را آغاز نموده و در سال
 1389نیز اولین گروه از دانشجویان دورة دکتری مهندسی
عمران از این دانشکده فارغالتحصیل گردیدند.
نهايت ًا در سال  1387این گروه به دانشکده مهندسی عمران

ارتقاء یافت  .در حال حاضر این دانشکده با داشتن  1رشته
 گرایش در مقطع کارشناسی و  6رشته  -گرایش در مقطعکارشناسی ارشد و  7رشته  -گرایش در مقطع دکتری می باشد.
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امکانات :

•
•
•
•
•
•

•آزمایشگاه پژوهشی سازه
•آزمایشگاه قیر و آسفالت
•آزمایشگاه مکانیک خاک
•آزمایشگاه پژوهشی هیدرولیک
•کارگاه نقشه برداری
•آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن
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دانشکده مهندسی مکانیک

گروه مکانیک ،از سال  1353همزمان با تأسیس مدرسه
عالی تکنولوژی سمنان ،با پذیرش دانشجو دردو رشتة
کاردانی فعالیت خود را شروع کرد .این گروه درسال 1374
با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی و در سال  1381در
مقطع کارشناسی ارشد و در سال  1385در مقطع دکتری
فعالیتهای خود را گسترش داد.
نهايت ًا در سال  1389این گروه به دانشکده مهندسی مکانیک
ارتقاء یافت .در حال حاضر این دانشکده دارای 2رشته -
گرایش در مقطع کارشناسی و  4رشته -گرایش در مقطع
کارشناسی ارشد و  7رشته  -گرایش در مقطع دکتری میباشد.
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امکانات:
آزمایشگاههای تحقیقاتی:

•
•
•
•
•
•

•آزمایشگاه آنالیز مودال
•آزمایشگاه تست موتور
•آزمایشگاه مکانیک ضربه
•آزمایشگاه کالیبراسیون دما و فشار
•آزمایشگاه انرژی و محیط متخلخل
•آزمایشگاه انتقال حرارت پیشرفته

•
• •آزمایشگاه تونل باد عمودی
•
• •آزمایشگاه کاویتاسیون
•
• •آزمایشگاه رفتار مواد پیشرفته
•
•
آزمایشگاهها و کارگاههای آموزشی :
•
• •آزمایشگاه ترمودینامیک
•
• •آزمایشگاه پنوماتیک و هیدرولیک
•
• •آزمایشگاه CNC
• •آزمایشگاه CAD/CAM

•آزمایشگاه مکانیک سیاالت
•آزمایشگاه مقاومت مصالح
•آزمایشگاه انتقال حرارت
•آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
•آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری
•کارگاه جوشکاری و ورقکاری
•کارگاه ماشین ابزار
•کارگاه اتومکانیک
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دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز

گروه مهندسی شیمی از سال  1379باپذیرش دانشجو در
مقطع کارشناسی مهندسی شیمی ،گرایش صنایع شیمیایی
معدنی ،فعالیت خود را آغاز نمود .این گروه در سال  1381با
ایجاد مقطع کارشناسی ارشد و درسال 1387در مقطع دکتری
فعالیتهای خود را گسترش داد.
نهايت ًا در سال  1387دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز

ایجاد و ساختمان جدید آن در  1388به بهره برداری رسید.
در حال حاضر این دانشکده دارای  1رشته  -گرایش در مقطع
کارشناسی و 6رشته -گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 3
رشته  -گرایش در مقطع دکتری می باشد.
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امکانات :
آزمایشگاههای تحقیقاتی:

••آزمایشگاه واکنش های گــاز  -جــامد
دمای باال
••آزمایشگاه نانو سیال
••آزمایشگاه جداسازی
••آزمایشگاه هیدرات
••آزمایشگاه پدیده های انتقال

••آزمایشگاه نانو تکــنولوژی تــبدیالت
انرژی و هیدراتهای گازی
••آزمایــشگاه تصــفیه پساب و مـــواد
نانو ساختار
••آزمایشگاه نانو فرآیند ها و رئولوژی
••آزمایشگاه نفت
••آزمایشگاه فرآوری مواد معدنی-
آزمایشگاه مرجع گچ
گروه آموزشي

••آزمایشگاه عملیات واحد و کنترل فرآیند
••آزمایشگاه عمومی
••مرکز کامپیوتر
••سالن مطالعه خواهران و برادران
••اتاق سمعی و بصری
••اتاق ویدئو کفرانس (جهت برگزاری
جلسات دفاعیه )

مقطع

رشته تحصيلي  -گرايش

مهندسی شیمی
دكتري

ترمودینامیک و طراحی راکتورهای شیمیایی
پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی
فرآیندهای جداسازی
طراحی فرآیندهای شیمیایی

مهندسي شيمي
كارشناسي ارشد

پدیده انتقال

محیط زیست
ترموسینتیک و کاتالیست
بهداشت ،ایمنی و محیط زیست )(HSE

كارشناسي

مهندسی شیمی
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دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

گروه آموزشی مهندسی مواد از سال  1356با پذیرش دانشجو
در مقطع کاردانی با گرایش ریختهگری ،فعالیت خود را آغاز
نمود .این گروه در سال  1375با پذیرش دانشجو در مقطع
کارشناسی و در سال  1379در دوره کارشناسی ارشد و از سال
 1389پذیرش دانشجو در مقطع دکتری فعالیتهای خود را
گسترش داد.

نهايت ًا در سال  1390این گروه به دانشکده مهندسی مواد و
متالورژی ارتقاء یافت .در حال حاضر این دانشکده دارای 3
رشته  -گرایش در مقطع کارشناسی و  4رشته -گرایش در
مقطع کارشناسی ارشد و  8رشته  -گرایش در مقطع دکتری
میباشد.
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امکانات :

گروه آموزشي

مقطع

• •تاالر خوارزمی ( ظرفیت  350نفر)
• •اتاق سمعی و بصری ( ظرفیت  64نفر)

خواص فیزیکی و مکانیکی مواد
سرامیک
خوردگی و پوشش و مهندسی سطح

آزمايشگاهها و كارگاههای آموزشي:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• آزمايشگاه خواص مكانيكي مواد
• آزمايشگاه شكل دادن فلزات
• آزمايشگاه عمليات حرارتي
• آزمايشگاه مصالح قالبگيري و ماسه
• آزمايشگاه انجماد
• آزمايشگاه متالوگرافي
• آزمايشگاه استخراج فلزات
• كارگاه قالبگيري و ريختهگري
• كارگاه مدلسازي و چوب
• کارگاه جوشکاری
• آزمایشگاه مواد و پیشرفته

آزمايشگاههاي تحقيقاتي:

•
•
•
•
•

•آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني رويشي ()SEM
•آزمايشگاه آناليز مواد با اشعه ايكس ()XRD
•آزمايشگاه آناليز حرارتي ()DTA/DSC
•آزمايشگاه ذوب فلزات در كوره القايي (در حال راهاندازي)
•آزمايشگاه پوشش و خوردگي

رشته تحصيلي -گرايش

دكتري

جوشکاری اتصال مواد
شکل دادن فلزات
مواد پیشرفته
فرآیندهای استخراج فلزات و مواد
متالورژی پودر

مهندسي مواد

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
كارشناسي
ارشد

شکل دادن فلزات
خوردگی و حفاظت مواد
ریخته گری
متالورژی صنعتی

كارشناسي

متالورژی استخراجی
مهندسی مواد و متالورژی
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دانشکده

مهندسی (گروه صنایع)

گروه مهندسی صنایع از سال  1388با پذیرش دانشجو در
مقطع کارشناسی و تحت عنوان گروه مهندسی صنایع ،زیر
نظر دانشکده مهندسی ،فعالیت خود را آغاز نمود .این گروه از
سال  1389با پذیرش اولین ورودی از دانشجویان کارشناسی
ارشد مدیریت اجرایی( MBA-گرایش های مدیریت عملیات
و مدیریت تکنولوژی) ،فعالیت تحصیالت تکمیلی خود را آغاز
نموده و در سال  1393نیز اولین ورودی دانشجویان کارشناسی
گروه آموزشي

مقطع

ارشد مهندسی صنایع  -صنایع را جذب نمود .در نظر است در
طی پنج سال آینده مطابق با برنامه پنج ساله توسعه آموزشی
و پژوهشی فعالیت های خود را در سایر زمینه های مربوطه نیز
ارتقاء بخشد .در حال حاضر این گروه دارای  1رشته  -گرایش
مقطع کارشناسی و  2رشته  -گرایش در مقطع کارشناسی
ارشد می باشد.
رشته تحصيلي -گرايش

مهندسی صنایع  -بهینه سازی
كارشناسي ارشد

مهندسي صنايع

سیستم ها

مدیریت کسب و کار

)-

مدیریت عملیات و زنجیره تامین
كارشناسي

صنایع
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پردیس علوم

f fدانشکده رياضي  ،آمار و علوم کامپيوتر
f fدانشکده فیزیک

f fدانشکده شیمی
f fدانشکده علوم پایه (گروه زیست)
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دانشکده ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر

این دانشکده از کنار هم قرار گرفتن سه گروه آموزشی
ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر تشکیل شده است .قدیمیترین
گروه آموزشی این دانشکده گروه ریاضی است که شروع
فعالیت آن به سال  1369بر میگردد .پس از آن گروه آمار از
سال  1386و سپس گروه علوم کامپیوتر از سال  1387فعالیت
خود را آغاز نمود.
نهايت ًا در سال  1389مجوز تأسیس این دانشکده صادر گردید.
در حال حاضر این دانشکده دارای  3رشته -گرایش در مقطع
کارشناسی و12رشته -گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 5
رشته  -گرایش در مقطع دکتری میباشد.
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امکانات :

• • تاالراجتماعات خیام ( ظرفیت 120نفر )
• • سایت کامپیوتر

گروه آموزشی

مقطع

رشته تحصیلی  -گرایش

ریاضی محض  -آنالیز
دکتری

ریاضی محض  -جبر
ریاضی کاربردی  -تحقیق در عملیات
ریاضی کاربردی  -آنالیز عددی
گراف و ترکیبات
ریاضی محض  -آنالیز

ریاضی

ریاضی محض  -جبر
کارشناسی ارشد

ریاضی محض  -هندسه
ریاضی کاربردی  -آنالیز عددی
ریاضی کاربردی  -تحقیق در عملیات
ریاضی کاربردی  -ریاضیات مالی
ریاضی کاربردی -گراف و ترکیبیات
هندسه توپولوژی (کاربرد هندسه در علوم رباتیک)
ریاضی کاربردی معادالت دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی
بهینه سازی
رمز و کد

آمار

علوم کامپیوتر

کارشناسی

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی ارشد

آمار ریاضی

کارشناسی

آمار

کارشناسی

علوم کامپیوتر

141

دانشکده فیزیک

گروه آموزشی فیزیک از سال  1376به عنوان یکی از
گروههای دانشکده علوم پایه اقدام به پذیرش دانشجوی
کارشناسی فیزیک کاربردی نمود .این گروه در سال  1381با
جذب اولین گروه دانشجویان کارشناسی ارشد و در سال 1386
با پذیرش اولین گروه دانشجویان دکتری ،فعالیت خود را در
مقاطع تحصیالت تکمیلی گسترش داد.

نهايت ًا در سال  1390گروه فیزیک به دانشکده فیزیک ارتقاء
یافت .در حال حاضر این دانشکده با داشتن  4رشته  -گرایش
کارشناسی و  3رشته -گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 4
رشته  -گرایش در مقطع دکتری میباشد.
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امکانات :
آزمایشگاه های پایه:

• •آزمایشگاه فیزیک 1
• •آزمایشگاه فیزیک  ( 2الکتریسیته و مغناطیس )
• •آزمایشگاه فیزیک3
آزمایشگاه های تخصصی:

• •آزمایشگاه اپتیک
• •آزمایشگاه فیزیک حالت جامد
• •آزمایشگاه فیزیک مدرن

آزمایشگاه های تحقیقاتی:

•
•
•
•
•
•
•
•

•آزمایشگاه الیه نشانی
•آزمایشگاه رشد بلور از محلول
•آزمایشگاه رشد بلورها و نانو مواد
•آزمایشگاه قطعات نانوساختاری
•آزمایشگاه نانو مواد اپتیکی
•آزمایشگاه نانو مواد مغناطیسی
•آزمایشگاه پرتو کیهانی
•آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی لیزر
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دانشکده شیمی

گروه آموزشی شیمی کاربردی از سال  1382به عنوان یکی از
گروههای دانشکده علوم پایه با پذیرش دانشجوی کارشناسی
شیمی کاربردی کار خود را آغاز نمود و در سال 1384با جذب
دانشجویان کارشناسی ارشد و در سال  1389با پذیرش
دانشجویان دکتری ،فعالیت خود را در مقاطع تحصیالت
تکمیلی گسترش داد.
نهايت ًا در سال  1390گروه شیمی با چهار گروه آموزشی به
دانشکده شیمی ارتقاء یافت و در ساختمان تازه تأسیس خود

مستقر گردید.
در حال حاضر این دانشکده دارای  1رشته -گرایش در مقطع
کارشناسی و  5رشته -گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 5
رشته  -گرایش در مقطع دکتری میباشد.
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امکانات:
آزمايشگاه هاي آموزشي :

•
•
•
•
•
•
•
•

•آزمايشگاه شيمي عمومي
•آزمايشگاه شيمي تجزيه
•آزمايشگاه شيمي فيزيك
•آزمايشگاه شيمي معدني
•آزمايشگاه شيمي آلي و جداسازي
•آزمايشگاه شيمي و تكنولوژي رنگ
•آزمايشگاه تصفيه آب و پساب هاي صنعتي
•آزمايشگاه تجزيه نمونه هاي حقيقي

آزمايشگاه هاي تحقيقاتي:

• • آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي فيزيك
• •آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي معدني
• •آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي آلي

• •آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي كاربردي
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دانشکده علوم پایه

این دانشکده در سال  1371مجوز تأسیس خود را دریافت
نموده است و در حال حاضر با یک گروه آموزشی که از سال
 1389با پذیرش دانشجو راه اندازی شده ،مشغول به فعالیت
می باشد .
در حال حاضر این دانشکده دارای 1رشته در مقطع کارشناسی
میباشد.

(گروه زیست شناسی )
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پردیس علوم انسانی
f fدانشکده علوم انساني
f fدانشکده اقتصاد  ،مدیریت و علوم اداری

147

دانشکده علوم انسانی

در سال  1373اولین رشته های علوم انسانی دانشگاه سمنان
با پذیرش دانشجو دررشته های الهیات (دبیری) و مدیریت
بازرگانی ایجاد گردید .با گسترش فعالیت های گروه های
آموزشی علوم انسانی و با پیگیری های صورت گرفته ،نهايت ًا
در سال 1376با مجوز شورای گسترش آموزش عالی ،دانشکده
علوم انسانی تاسیس شد .با گسترش رشته های مختلف ،این
دانشکده در سال  1387به دو دانشکده علوم انسانی و اقتصاد،

مدیریت و علوم اداری تفکیک گردید .
این دانشکده که از نخستین دانشکده های دانشگاه سمنان
محسوب می شود ،هم اکنون به عنوان بزرگترین دانشکده
جامع علوم انسانی استان سمنان فعالیت می نماید.
در حال حاضر این دانشکده دارای  7رشته  -گرایش در مقطع
کارشناسی 21 ،رشته -گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 4
رشته  -گرایش در مقطع دکتری می باشد.
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امکانات :

• •مرکز آموزش زبان دانشگاه
• •تاالر دانش ( ظرفیت  250نفر)
• •آزمایشگاه (البراتوار) زبان
• •آزمایشگاه تربیت بدنی
• •مرکز کامپیوتر شماره یک (ویژۀ دانشجویان دوره کارشناسی)
• •مرکز کامپیوتر شماره دو (ویژۀ دانشجویان دورة تحصیالت
تکمیلی)
• •اتاق سمعی و بصری
• •سالن مطالعه دانشجویان و اساتید
• •سالن خدمت آموزشی در راستای ارائه خدمات آموزشی
متمرکز به دانشجویان

گروه آموزشی

دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی

دین شناسی
ادیان و عرفان
تطبیقی

عرفان و تصوف

الهیات (ادیان و عرفان
تطبیقی)

الهیات (ادیان و عرفان
تطبیقی)

عرفان اسالمی
فقه و مبانی

حقوق اسالمی

فقه و مبانی حقوق
اسالمی

فقه و مبانی حقوق اسالمی

فقه و مبانی حقوق
اسالمی

فیزیولوژی ورزشی کاربردی
فیزیولوژی ورزشی محض
علوم ورزشی

---------

حقوق

---------

علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی تندرستی
یادگیری و کنترل حرکتی
رشد حرکتی

-----------

حقوق عمومی
حقوق خصوصی

حقوق

حقوق اقتصادی
زبان و ادبیات
فارسی

زبان و ادبیات
عربی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات فارسی
ادبیات پایداری
زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات عربی

مترجمی زبان عربی
زبان شناسی
همگانی

زبان و ادبیات
انگلیسی

معارف و درس
عمومی

زبان شناسی همگانی
----------

-------------

-------------

آموزش زبان فارسی به غیر
فارسی زبانان
ادبیات انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
ارائه دروس عمومی به همه
دانشجویان دانشگاه سمنان

----------

زبان و ادبیات انگلیسی
-------
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دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری

تأسیس رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی در سال
 1373و در سالهای بعد اضافه شدن مقطع کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی و راه اندازی گرایشهای مختلف مدیریت،
رشته های علوم اقتصادی و حسابداری به دانشکده علوم
انسانی ،زمینه ایجاد دانشکدهای مستقل مرتبط به امور مالی را
فراهم نمود که این امر در سال  1387تحقق یافت .
نهايت ًا در سال 1390با تصویب تشکیالت دانشکده از سوی

مراجع ذیربط ،نام دانشکده تحت عنوان دانشکده اقتصاد،
مدیریت و علوم اداری ثبت شد.
در حال حاضر این دانشکده دارای  6رشته  -گرایش در مقطع
کارشناسی و  12رشته -گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و
 12رشته  -گرایش در مقطع دکتری می باشد.
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امکانات :

• •اتاق سرمایه
• •ویترین پول و ارز
• •سالن مطالعه
گروه آموزشی

مقطع

دکتری

• •سایت کامپیوتر
• •اتاق دفاعیه
رشته تحصیلی – گرایش
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی
مدیریت گرایش تحقیق در عملیات
مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
مدیریت گرایش مدیریت سیستمها

مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی

مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
مدیریت

مدیریت صنعتی گرایش مالی

کارشناسی ارشد

کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مالی
مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی

مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت استراتژی

مدیریت کسب و کار گرایش سیستمهای اطالعاتی وفناوری اطالعات
مدیریت کسب و کار گرایش فناوری
بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی

مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
کارشناسی
دکتری
اقتصاد
کارشناسی ارشد
کارشناسی

حسابداری

کارشناسی ارشد
کارشناسی

مدیریت گرایش تولید و عملیات
مدیریت صنعتی
مدیریت بازرگانی
مدیریت دولتی

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد
سنجی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد
بخش عمومی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین
الملل

علوم اقتصادی
اقتصاد مالی

اقتصاد نظری
حسابداری
حسابداری
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پردیس هنر

f fدانشکده هنر
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دانشکده هنر

دانشکده هنر بنا به اقتضای هویت فرهنگی استان و شهرستان
سمنان و نیز کمبودهای منطقه با پذیرش دانشجو در رشته
صنایع دستی در سال  1380تأسیس شد.
در حال حاضر این دانشکده دارای 11رشته  -گرایش کارشناسی
و  2رشته -گرایش در مقطع کارشناسی ارشد ،است.
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امکانات:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•آتليه تخصصي گرافيگ
•آتليه نورپردازي
•آتليه عكاسي سياه و سفيد
•آتليه عكاسي رنگي
•آزمايشگاه رنگرزي شيمي
•كارگاه بافت پارچه
•كارگاه چاپ سيلك اسكرين
•كارگاه چاپ باتيك
•كارگاه چاپ سنتي
•كارگاه طراحي و بافت فرش

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•كارگاه نقاشي
•كارگاه طراحي
•كارگاه چوب
•كارگاه سفال
•كارگاه جواهرسازي
•كارگاه قلم زني
•كارگاه تراش شيشه و فيوزينگ
•كارگاه حجم سازي
•كارگاه مرمت آثار
•كارگاه پالستيك

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•كارگاه چوب
•كارگاه فلز
•كارگاه جوشكاري
•سالن آمفي تئاتر ( ظرفيت  170نفر )
•آمفي تئاتر روباز ( ظرفيت  250نفر)
•سالن گالري (جهت نمايش آثار)
•سايت کامپیوتر
•كتابخانه و سالن مطالعه
•سلف سرویس
•مرکز اسناد و آثار
دانشکده هنر

گروه آموزشی

مقطع

رشته تحصیلی

پژوهش هنر

کارشناسی ارشد

پژوهش هنر

کارشناسی ارشد

ارتباط تصویری

کارشناسی

ارتباط تصویری

کارشناسی

صنایع دستی

ارتباط تصویری
صنایع دستی
فرش

کارشناسی

فرش (گرایش طراحی)
فرش (گرایش بافت و مرمت)

طراحی و چاپ پارچه

کارشناسی

طراحی و چاپ پارچه

نقاشی

کارشناسی

نقاشی

عکاسی

کارشناسی

عکاسی

طراحی صنعتی

کارشناسی

طراحی صنعتی

مرمت و احیای بناهای تاریخی

کارشناسی

مرمت و احیای بناهای تاریخی

معماری

کارشناسی

مهندسی معماری

شهرسازی

کارشناسی

مهندسی شهرسازی
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دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

این واحد آموزشی در سال  1370با نام دانشکده تربیت دبیر
فعالیت خود را زمینه تربیت نیروی انسانی ریاضی محض و
دبیری ریاضی آغاز نمود .سپس در سال  1382بنابر نیاز جامعه
و منطقه  ،به دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تغییر نام
داده ودر مقطع کارشناسی روانشناسی بالینی اقدام به جذب
دانشجو نمود.

در حال حاضر این دانشکده با داشتن  4رشته -گرایش در
مقطع کارشناسی  4 ،رشته -گرایش در مقطع کارشناسی ارشد
و  3رشته  -گرایش در مقطع دکتری میباشد.
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امکانات:

•
•
•
•

•آزمايشگاه فيزيولوژي
•آزمايشگاه تجربي و جانوري
•كارگاه علم اطالعات
•سالن آمفي تئاتر

گروه آموزشی

•
•
•
•
•

•سايت کامپیوتر
•كالس شورا
•كالس سمعي بصري
•كالس رايانه
•كتابخانه

مقطع

رشته تحصیلی  -گرایش

دکتری

روانشناسی

کارشناسی ارشد

روانشناسی

کارشناسی

روانشناسی عمومی
روانشناسی بالینی
روانشناسی
روانشناسی بالینی

روانشناسی تربیتی

دکتری

روانشناسی تربیتی

کارشناسی ارشد

روانشناسی تربیتی

کارشناسی
علم اطالعات و دانش شناسی
علوم تربیتی
(گرایش مدیریت آموزشی)

روانشناسی -آموزش و پرورش و
کودکان استثنایی

کارشناسی

علم اطالعات و دانش شناسی

دکتری

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی
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دانشکده دامپزشکی

دانشکده دامپزشکی در سال 1388تأسیس گردید و اولین
دوره دانشجویان رشته دکترای حرفه ای دامپزشکی را
جذب نمود.
در حال حاضر این دانشکده با داشتن 2رشته  -گرایش در
مقطع کارشناسی  2 ،رشته -گرایش در مقطع کارشناسی
ارشد و  1رشته  -گرایش در مقطع دکتری عمومی
میباشد.
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امکانات :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•آزمایشگاه بیوشیمی و کلینیکال پاتولوژی
•سالن تشریح و کالبد گشایی
•آزمایشگاه بافت شناسی و آسیب شناسی
•آزمایشگاه فیزیولوژی ،فارماکولوژی و سم شناسی
•آزمایشگاه میکروبیولوژی و ایمنی شناسی
•آزمایشگاه انگل شناسی
•آزمایشگاه میکروبیولوژی موادغذایی
•آزمایشگاه تغذیه و شیمی مواد غذایی
•آزمایشگاه مرکزی (تحقیقات پیشرفته)
•آزمایشگاه HPLC
•کارگاه تهیه نمونه های تشریحی مورد مطالعه در کالبد شناسی
•کارگاه تهیه نمونه های انگل شناسی

گروه آموزشی
دامپزشکی

مقطع

دکتری عمومی

کارشناسی ارشد

کارشناسی پیوسته
کارشناسی ارشد

مهندسی کشاورزی

بیامرستان
دامپزشکی

کارشناسی

رشته تحصیلی/گرایش
دامپزشکی

انگل شناسی

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
علوم دامی -تغذیه دام
مهندسی علوم دامی

مهندسی علوم و صنایع غذایی

بیمارستان دام های بزرگ واقع در خیابان باهنر
بیمارستان آموزشی و پژوهشی حیوانات خانگی واقع در
میدان امام حسین (ع)

• •انبار مواد آزمایشگاهی
• •سالن محلول سازی و استریلیزاسیون
• •آزمایشگاه آبزیان
• •کلینیک دام های کوچک (شامل سالن جراحی ،سالن رادیولوژی
و آزمایشگاه و سالن معاینه)

• •کلینیک دام های بزرگ (شامل سالن معاینه ،سالن مقید کردن ).....

•
•
•
•
•

•کتابخانه و سالن مطالعه
•سایت کامپیوتر
•سالن جلسات
•سایت نگهداری قوچ وحشی
• گاوداری
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آموزشکده دامپزشکی

آموزشکده دامپزشکی ،در سال  1370در مقطع کاردانی دامپزشکی
شروع به فعالیت نمود و از سال  1374شروع به پذیرش دانشجو
در دوره کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی نمود که تاکنون
نیز ادامه دارد.
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••آزمایشگاه انگل شناسی
امکانات آموزشی:
••آزمایشگاه بافت شناسی
••کتابخانه
••آزمایشگاه آسیب شناسی
••سایت کامپیوتر
امکانات پژوهشی:
••آزمایشگاه قارچ شناسی
••آزمایشگاه باکتری شناسی
••مرکز پرورش و تحقیقات
••آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی ••آزمایشگاه تجزیه خوراک دام
حیوانات آزمایشگاهی
••آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی ••آزمایشگاه حیوانات آزمایشگاهی
••آزمایشگاه تحقیقاتی مولکولی
••آزمایشگاه مولکولی
••آزمایشگاه بیوشیمی
••آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی
••سالن آناتومی
••آزمایشگاه فیزیولوژی
••آزمایشگاه تجزیه خوراک دام
••سالن جراحی
•• آزمایشگاه فارماکولوژی
••سالن کالبد گشایی
••فارم آموزشی گاوشیری

گروه آموزشی

دامپزشکی

••آزمایشگاه بافت شناسی
امکانات دانشجویی:

• •سالن غذاخوری (ظرفیت  200نفر)

•• زمین بازی چند منظوره
•• سالن سرپوشیده ورزشی

مقطع

رشته تحصیلی/گرایش

کارشناسی ناپیوسته

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

کاردانی

دامپزشکی
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دانشکده گردشگری

این دانشکده در حال حاضر در نوع خود جزء اولین
دانشکدههای موجود در کشور می باشد در سال  1386افتتاح
گردید.
در حال حاضر این دانشکده با داشتن 2رشته  -گرایش
کارشناسی و  3رشته -گرایش در مقطع کارشناسی ارشد
است.
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گروه آموزشی

مقطع
کارشناسی ارشد

مدیریت جهانگردی

رشته تحصیلی/گرایش
برنامه ریزی توسعه جهانگردی
بازاریابی جهانگردی

کارشناسی ارشد

طبیعت گردی (اکوتوریسم)

کارشناسی

مدیریت جهانگردی
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دانشکده کویر شناسی

دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان به عنوان اولین دانشکده
کویر شناسی در سطح کشور در سال 1386راهاندازی و با پذیرش
دانشجو در رشتة بیابان زدایی در مقطع کارشناسی ارشد به طور
رسمی فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود و در سال
 1387در اولین دوره مقطع کارشناسی رشته مدیریت مناطق
خشک و بیابانی نیز دانشجو پذیرفت.
در حال حاضر این دانشکده دارای  2رشته  -گرایش مقطع
کارشناسی و  3رشته -گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 1
رشته -گرایش در مقطع دکتری میباشد.
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امکانات:

• •ایستگاه هواشناسی خودکار
• •مزرعه آموزشی و تحقیقاتی

گروه آموزشی

بیابان زدایی

مقطع

رشته تحصیلی-گرایش

دکتری

مديريت و کنترل بيابان
مديريت و کنترل بيابان

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی آب -

هواشناسی کشاورزی
جنگلداری در مناطق
خشک

مدیریت مناطق خشک

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی جنگل-

علوم زيستی جنگل

کارشناسی

علوم و مهندسی جنگل

کارشناسی

مهندسی طبيعت
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دانشکده منابع طبیعی

دانشکده منابع طبیعی پس از اخذ موافقت اصولی و قطعی
تأسیس در سال  1390با جذب نیروی انسانی عالم ،متعهد
و دلسوز در سال  1391فعالیت خود را باراه اندازی رشته
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی  -مرتع و آبخیزداری

(مهندسی طبیعت فعلی) آغاز نمود.
در حال حاضر این دانشکده دارای  3رشته  -گرایش در مقطع
کارشناسی میباشد.
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امکانات:

••آزمایشگاه مهندسی علوم و محیط زیست
••آزمایشگاه مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای
سلولزی
••آزمایشگاه مهندسی طبیعت
•• سایت کامپیوتر (محل برگزاری کارگاهای سنجش
از راه دور و )Gis
••گلخانه آموزشی (جهت آموزش کشت و تکثیر
برای دانشجویان)
••کتابخانه تخصصی رشتههای منابع طبیعی
•• سالن غذاخوری
•• سالن تنیس روی میز
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پردیس علوم و فناوری های نوین
f fدانشکده مهندسی نفت
f fدانشکده نانوفناوری

f fدانشکده بیو فناوری
f fداشکده هوافضا
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پردیس علوم و فناوریهای نوین

پردیس علوم و فناوریهای نوین با پذیرش دانشجو در سال
 1390در  9گروه آموزشی فعالیت خود را آغاز نموده است.
این پردیس مشتمل بر دانشکدههای مهندسی نفت ،مهندسی
هوافضا ،مهندسی نانوفناوری و مهندسی بیوفناوری و دو گروه
علوم شناختی و سیستمهای انرژی میباشد.
در حال حاضر این پردیس دارای  12رشته -گرایش در مقطع
کارشناسی ارشد و  3رشته  -گرایش در مقطع دکتری میباشد.
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امکانات:

• •آزمایشگاه خواص سیاالت مخزنی
• •آزمایشگاه خواص سنگ /ژئوشیمی آلی

نام دانشكده

مقطع تحصیلی

مهندسی نفت

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی-گرایش

مخازن هيدروکربوري
اکتشاف نفت
مهندسی شيمی _ نانو فناوري
نانوفناوري

کارشناسی ارشد

دکتري

مهندسی مواد  -نانو مواد
مهندسی نانو مواد
زيست فناوري (بيوتكنولوژي) ميكروبی

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشكی  -بيومواد
مهندسی پزشكی  -بيوالكتريك

بیوفناوري

مهندسی پزشكی  -بيومواد
دکتري
مهندسی پزشكی  -بيوالكتريك

مهندسی هوافضا

کارشناسی ارشد

گروه علوم شناختی

کارشناسی ارشد

جلوبرندگی
طراحی سازههاي هوافضايی
روانشناسی شناختی
مهندسی سيستم هاي انرژي– تكنولوژي

گروه سیستم هاي انرژي

کارشناسی ارشد

مهندسی سيستم هاي انرژي– انرژي محيط زيست
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پرديس دانشگاهي
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پرديس دانشگاهي

شوراي گسترش آموزش عالي در جلسه مورخ  91/1/ 24خود با ايجاد
پرديس دانشگاهي (بين المللي) دانشگاه سمنان موافقت نمود .طبق
شيوه نامه تأسیس پرديسهاي دانشگاهي مصوب  90/5/1شوراي
مذکور مدارک تحصيلي دانشجويان شاغل در پرديسهاي دانشگاهي
با درج نوع پذيرش و محل تحصيل صادر ميگردد و دانشجويان
پرديسهاي دانشگاهي از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود.

اين شورا با استناد به وجود زير ساختهاي مناسب نظير؛ فضاي
کالبدي مناسب ،منابع انساني کارآمد اعم از ،اعضاي هيأت
علمي و کارکنان مجرب ،تجهيزات کارگاهي و آزمايشگاهي
مورد نياز و همچنين توان اجرايي و مديريتي اين دانشگاه با
ايجاد پرديس بين المللي در اين دانشگاه موافقت نمود.
در حال حاضر تعداد معدودي از دانشگاههاي بزرگ و معتبر
کشور که داراي هیأت مميزه و هیأت امناء قانوني و با سابقه

فعاليت آموزشي و پژوهشي معتبر در اجراي دورههاي تحصيالت
تکميلي هستند ،امکان ايجاد پرديس هاي دانشگاهي را فراهم
آورده اند.
پذيرش دانشجو در اين پرديسها از طريق شرکت در آزمون
سازمان سنجش آموزش کشور مي باشد .توسعه و فراهم
نمودن زمينههاي الزم براي جذب داوطلبان و دانشجويان
ايراني شاغل در خارج کشور ،کمک به تنوع بخشي در آموزش
عالي و افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در راستاي پاسخگويي
به نيازهاي اجتماعي و علمي تخصصي کشور از اهداف کلي
تأسیس پرديسهاي بين المللي دانشگاهي ميباشد و در
سطح منطقهاي و استاني نيز فرصت مناسبي براي عالقمندان
داوطلبان بومي استان سمنان محسوب می شود

171

معرفی رشتهها و گرایشهای پردیس دانشگاهی دانشگاه سمنان
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مراکز پژوهشی دانشگاه
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پژوهشکده مواد پيشرفته:

در پنجمين نشست از دور دوم هیأت امناي دانشگاههاي منطقه
البرز جنوبي مورخ  1387 /8 /13با ايجاد پژوهشکده مواد در
دانشگاه سمنان شامل چهار گروه پژوهشي موافقت قطعي به
عمل آمد.

افتتاح و بهره برداري از اين پژوهشکده گام جدي ديگري
در ارتقاء توان پژوهشي دانشگاه ميباشد .در اين پژوهشکده،
پژوهشگران و محققين در قالب گروههاي پژوهشي با انجام
تحقيقات کاربردي در راستاي توسعه فناوري گام برميدارند.
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گروههاي پژوهشي پژوهشکده:

•
•
•
•

•گروه پژوهشي رشد بلور
•گروه پژوهشي گچ
•گروه پژوهشي نمک
•گروه پژوهشي مهندسي واکنشهاي ناهمگن

گروه پژوهشي رشد بلور:

اين گروه پژوهشي به منظور گسترش تحقيقات در زمينه رشد
و بررسي خواص انواع تک بلورها که داراي کاربردهاي متنوع
تحقيقاتي و صنعتي ميباشند ،تشکيل گرديده است.
ماهيت رشته رشد بلور به گونهاي است که تخصصهاي
مختلف علوم پايه و مهندسي ميتوانند همکاري مشترکي در
انجام يک پروژه واحد داشته باشند .آزمايشگاههاي تحقيقاتي
اين گروه که در ساختمان فيزيک دانشکده علوم پايه مستقر
هستند ،از نظر تنوع دستگاههاي رشد بلور به روشهاي متعدد
در سطح دانشگاههاي کشور منحصر به فرد ميباشند .اکثر
تجهيزات موجود ،در کشور طراحي و ساخته شده و تکنولوژي
مربوطه بومي گرديده است.
اين گروه فعاليتهاي پژوهشي مشترکي را با مراکز دانشگاهي
و تحقيقاتي داخل کشور از جمله دانشگاه صنعتي شريف،
پژوهشگاه مواد و انرژي ،دانشگاه شهيد بهشتي و مراکز فعال
در زمينه رشد بلور در خارج از کشور از جمله ،مرکز رشد بلور
دانشگاه آنا ،کشور هندوستان داشته است.

زمينههاي تحقيقاتي مورد عالقه اين گروه عبارتند از:

 -1رشد انواع مختلف بلورهاي داراي خواص برجسته نوري
غيرخطي نظير  BBO، KDP، KTPبه روشهاي سرد
نمودن آهسته TSSG ،و چکرالسکي و بريجمن.
 -2رشد تک بلورهاي اکسيدي نظير سفاير و ياقوت مصنوعي
به روش گداخت شعلهاي (ورنوئيل).
 -3رشد تک بلورههاي  ZnS، ZnSe، ZnSXSeبه روش
انتقال بخار شيميايي (.)CVT
 -4توليد نانوپودرها به روش سنتز احتراقي محلول PCD ،و
سل ژل.
 -5نشاندن اليه هاي نازک به روشهاي فيزيکي و شيميايي.
 -6محاسبات تئوريکي فرآيندهاي اليه نشاني و رشد بلور و
شبيه سازي اين فرآيندها.
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مراکز تحقيقات فرآوري گچ و نمک:
اين مرکز داراي دو گروه پژوهشي با عناوين گروه پژوهشي
توسعه فناوري صنايع گچ (گروه پژوهشي گچ) و گروه پژوهشي
نمک بوده که داراي فعاليتهاي تحقيقاتي در دو نوع کاربردي
و توسعهاي ميباشند.
اهداف و ضرورتها:

با اين که کشور ما يکي از کشورهاي غني از نظر مواد معدني
است ولي سهم ارزش افزوده مواد معدني در ايران تنها 1/03
درصد از تولید ناخالص ملی را تشکيل ميدهد که اين عدد
نسبت به کشورهاي ديگر داراي ذخاير مواد معدني مشابه
بسيار ناچيز است .يکي از روشهاي باالبردن ارزش افزوده
مواد معدني و شايد مهمترين آنها انجام تحقيقات کاربردي و
توسعه اي در جهت افزايش فرآوري مواد معدني و گسترش
صنايع شيميايي معدني است.
گچ:

ايران به تنهايي بيش از  11درصد گچ جهان را توليد ميکند و
از طرفي  35درصد از گچ کشور و همچنين  6درصد گچ دنيا
در استان سمنان توليد ميشود .علي رغم مرغوبيت و خلوص
باالي سنگ گچ استان سمنان به دليل عدم فرآوري مناسب
محصوالت گچي آن ارزش افزوده زيادي ندارند .اين در حالي
است که ذخاير گچ استان سمنان بالغ بر صدها ميليون تن
است.

نمک:

معادن سنگ نمک استان سمنان از نظر کميت و کيفيت جزء
بهترين معادن جهان محسوب ميشوند .ميزان خلوص نمک
بعضي از اين معادن به بيش از  99درصد ميرسد .ميزان ذخاير
نمک کشف شده در استان سمنان بالغ بر  200ميليون تن است
و ساالنه حدود  800هزار تن نمک از معادن استان استخراج
ميشود .با اين حال ادامه فعاليت واحدها و کارخانجات نمک
کوبي استان به علت نداشتن تکنولوژي خالصسازي از نظر
استاندارد و بهداشت محصوالت غير قابل قبول است.
اين در حالي است که دانش فني توليد انواع نمکهاي صنعتي،
خوراکي و دارويي بومي نبوده و لذا ضرورت ايجاد مراکز
پژوهشي براي انجام تحقيقات الزم در تبديل واحدهاي نمک
کوبي به کارخانجات تصفيه نمک و توليد محصوالت استاندارد
احساس ميشود.
با عنايت به موارد بيان شده ،دانشگاه سمنان با احساس اين
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ضرورت اقدام به تأسیس مراکز پژوهشي فرآوري گچ و نمک
نموده است که مطابق با سند ملي توسعه استان در برنامه
چهارم ،از اولويتهاي استان نيز هست.
زمينههاي فعاليتي گروه پژوهشي گچ:

 .1بهينه سازي روشهاي توليد جهت کاهش قيمت تمام شده
و افزايش ارزش افزوده محصوالت گچ.
 .2بررسي فناوريهاي نوين توليد گچ و امکان بوميکردن آنها.
 .3ايجاد تنوع در محصوالت گچي موجود با توجه به قابليتهاي
کاربردي آنها.
 .4افزايش کيفيت محصوالت گچي.
 .5تالش در جهت دستيابي صنايع گچ به استانداردهاي جهاني
مصرف سوخت و انرژي الکتريکي.
 .6کاهش آاليندگي زيست محيطي کارخانجات گچ.
زمينههاي فعاليتي گروه پژوهشي نمک:

 .1شناسايي و تعيين مقدار مواد سمي و ناخالصي معادن نمک
استان.
 .2بررسي روشهاي حذف مواد سمي و ناخالصي از نمکهاي
خوراکي و دارويي.
 .3بررسي فناوريهاي خالص سازي نمک و بومي کردن آنها.
 .4طراحي و احداث واحد نيمه صنعتي خالص سازي نمکهاي
خوراکي و دارويي.
 .5طراحي تجهيزات ويژه خالص سازي نمک.

 .6تدوين دانش فني توليد انواع محصوالت از نمک.
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گروه پژوهشي مهندسي واکنشهاي ناهمگن:

واکنشهاي شيميايي ناهمگن شامل ،دسته مهمي از
واکنشهاي مواد معدني جامد با گاز ميباشند .استان سمنان
شايد از جمله معدود استانهايي در کشور است که ذخاير معدني
فراوان در آن يافت ميشود .استخراج معادن گوناگون در استان
نياز به بررسي دقيق نحوه جداسازي فيزيکي و تبديل مواد
استخراج شده به محصوالت با ارزش دارد .همچنين بررسي
دقيق واکنش هايي که داراي واکنش گر جامد ميباشند از
ضروريات است.
با توجه به موارد ذکر شده ،تأسیس يک گروه پژوهشي تحت
عنوان گروه پژوهشي واکنش هاي شيميايي ناهمگن به
هدف کلي بهره برداري از منابع معدني استان سمنان براي
دستيابي به مواد با ارزش شيميايي از سالهاي قبل در دانشگاه
مورد توجه قرار گرفته است .با رايزنيهاي انجام شده توسط
مسؤولين دانشگاه ،شوراي آموزش عالي وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري در جلسه مورخ  87/9/23با تأسیس گروه پژوهشي
مذکور در دانشگاه سمنان موافقت کرد.
زمينههاي فعاليت:

 -1استخراج فلز کبالت از سنگ معدن حاوي اکسد کبالت به
کمک گاز متان.
 -2توليد کاربيد کرم از واکنش شيميايي اکسید کرم با گاز

متان.
 -3بررسي بهره برداري از منابع معدني منگنز در واکنش
سنگ معدن اکسيدي منگنز با گاز متان.
 -4بهينه سازي توليد انرژي از طريق واکنش گازي شدن
زغال سنگ.
 -5استخراج مس از سنگ معدن آن به کمک واکنش با گاز
متان به عنوان عامل احيا.
 -6استخراج روي از سنگ معدن آن به کمک گاز متان.
مأموریت:

 -1جستجو و شناسايي آخرين يافتهها در خصوص بهره برداري
از گاز طبيعي از طريق واکنش شيميايي با اکسيدهاي فلزي.
 -2تعريف پروژه هاي کاربردي جهت به خدمت گرفتن
نيروهاي جوان دانشگاهي در مقطع تحصيالت تکميلي.
 -3بررسي نياز صنايع معدني استان و توليد مواد خام باارزش
از طريق واکنشهاي گاز  -جامد.
 -4بررسي امکان سنجي توليد مواد با ارزش از مواد توليدي
صنايع معدني استان به کمک راکتورهاي شيميايي مختلف.
 -5توليد فلزات ذي قيمت از اکسيد آنها به کمک واکنش با
گاز طبيعي.
 -6طراحي راکتورهاي مختلف جهت توليد پودرهاي فلزي
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ذيقيمت.
 -7گام برداشتن در جهت توليد پودرهاي فلزي يا پودرهاي
اکسيدهاي فلزي در مقياس نانو از طريق واکنشهاي گاز
جامد.
 -8ارتباط گسترده با صنايع معدني استان.
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پژوهشکده فناوريهاي نوين مهندسي عمران

ضرورت شناسايي نقاط قوت و ضعف فناوريهاي نوين
ساختماني جهت ترويج آن در داخل کشور يکي از نيازهاي
مهم صنعت ساختمان به شمار ميرود که بررسي آن نيازمند
انجام تحقيقات کاربردي در دانشگاههاي کشور ميباشد .در
سال  1385ضرورت اين مهم در شوراي گروه عمران دانشکده
مهندسي مطرح و مورد تصويب قرار گرفت .به دنبال آن
موضوع تشکيل گروه پژوهشي فناوري هاي پيشرفته ساختمان
مورد پيگيري قرار گرفت که پس از انجام پيگيريهاي الزم در
سال  1387با تأسیس اين گروه پژوهشي در دانشگاه سمنان
توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري موافقت شد .در حال
حاضر اين گروه پژوهشي در دانشکده مهندسي عمران مستقر
و در حال فعاليت است.
ضرورت تشکيل گروه پژوهشي و فعاليتهاي تحقيقاتي:

با افزايش روز افزون جمعيت جوان در کشور ،تقاضاي مسکن
رو به فزوني گذارده است .در اين شرايط روشهاي سنتي و
رايج ساخت و ساز ،پاسخگوي نياز مسکن نميباشد .از اين رو
ضرورت يافتن راه حلي سنجيده به منظور تأمین اين نياز مورد
توجه محققين و دست اندرکاران بخش مسکن و ساختمان قرار
دارد .به منظور افزايش سهم توليد انبوه مسکن از کل ساخت

و ساز کشور و همچنين افزايش توليد واحدهاي مسکوني،
صنعتي کردن ساختمان سازي در جهت توليد انبوه مسکن،
مناسبترين راه حل در آن زمينه ميباشد ،در راستاي توليد
انبوه ساختمان و اجزاي آن به روش صنعتي ،تشکيل اين گروه
پژوهشي در دانشگاه سمنان به منظور سياستگذاري و استفاده
بهينه از فناوريهاي نوين در امر ساختمان خصوص ًا و مسکن با
در نظر گرفتن شرايط اقليمي و ساير مقتضيات کشور ضروري
و مورد نياز تشخيص داده شد.
توليد صنعتي مسکن به ويژه در روند انبوه سازي براي اقشار
متفاوت جامعه همواره مد نظر و مورد توجه مديران و دست
اندرکاران ذيربط بوده است .دستيابي به راه حل هاي سريع
و مناسب در طراحي ،توليد و اجراي ساختمان به گونهاي که
عالوه بر پاسخگويي به نياز مسکن ،تأمین کننده شرايط مناسب
در فضاي زيست براي گروههاي استفاده کننده باشد تنها با به
کارگيري روشهاي منطقي صنعتي ميسر ميگردد .بديهي
است که تحقق اين اهداف نيازمند سياستگذاري ،برنامهريزي
و هماهنگ سازيهاي متعدد و پر دامنه است.
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گرو ههاي پژوهشي :

 -1گروه پژوهشي مصالح نوين عمران
 -2گروه پژوهشي روشهاي نوين اجراي عمران
 -3گروه پژوهشي سيستمهاي نوين ساخت

زمينههاي فعاليت:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

• ايجاد پايگاه هاي اطالعاتي در زمينه فناوري ساختمان و
مصالح ساختماني.
• سوق دادن ساختمان سازي کشور به سوي صنعتي شدن.
•بررسي و کاربردي کردن شيوههاي استفاده از فناوري هاي
جديد و مناسب بينالمللي.
•کاهش جرم ساختمان ،کاهش مصرف انرژي ،کاهش
قيمت تمام شده بنا.
• ارائه طريق در جهت اصالح روشهاي سنتي و پيشساخته
موجود.
•راههاي تشويق فن آوران ايران و حمايت از ورود
فناوريهاي نوين ساختماني.
•ارتقاء کيفيت ساخت و ساز و افزايش عمر مفيد ساختمان با
بهره گيري از فناوريهاي جديد.
•توسعه شيوههاي مديريت نوين در اجراي پروژههاي
ساختماني.
•ارائه روشهاي بهينه براي استفاده از مصالح ساختماني.
•فراهم نمودن زمينه مناسب براي جذب متخصصين
ساختماني به منظور انتقال دانش فني.

مأموریت:

مأموریت اصلي و راهبردي پژوهشکده فناوريهاي نوين
مهندسي عمران ،بررسي روشهاي بهينه سازي انرژي در
صنعت ساخت و ساز ،بررسي و معرفي روشهاي نوين ساخت
و اجراي سازههاي جديد ،ارزيابي تکنولوژي اجراي سيستمهاي
نوين در مهندسي عمران مي باشد.
آزمايشگاه فناوری اطالعات:
فناوري اطالعات بيش از هر فناوري ديگري بر دنيايي که
ما در آن زندگي ميکنيم تأثیر گذار است .پديده اينترنت و
همگرايي بر علوم ارتباطات و اطالعات سبب شد تا مفاهيمي
همچون تجارت ،آموزش و دولت ،معنايي ديگر يابند .به جرات
ميتوان گفت که در حال حاضر در کشورهاي توسعه يافته
 90درصد مشاغل در ارتباط مستقيم با فناوري اطالعات
هستند.
دانشگاه سمنان با توجه به نيازهاي استان در زمينه فناوري
اطالعات و عدم وجود مراکز علمي و آموزشي مرتبط در استان
جهت تربيت نيروهاي متخصص در اين زمينه ،اقدام به ايجاد
مرکز ويژهاي جهت آموزش و تحقيقات در اين زمينه نموده
است .اين آزمايشگاه که با تکيه بر جديدترين دستاوردهاي
آموزشي تجهيز شده است داراي انواع تجهيزات نرم افزاري و
سخت افزاري جهت آموزش فراگيران در محيط شبکه است.
اين آزمايشگاه همچنين شامل يک دوره جامع دوساله مشتمل
بر  18دوره کوتاه مدت آموزشي در کليه زمينه هاي مطرح در
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فناوري اطالعات ميباشد.
ويژگيها و امکانات

 .1تلفيق مباحث نظري و تئوريک با انجام آزمايشها و کارهاي
عملي.
 .2وجود انواع بوردها و قطعات آموزشي و آزمايشگاهي.
 .3ارائه دروس به صورت چند رسانه اي و ايجاد محيط هاي
شبيه ساز جهت يادگيري هر چه بهتر دروس.
 .4راهنمايي هر کدام از فراگيران به صورت جداگانه با استفاده
از شبکه آموزشي موجود.
 .5ارزيابي پيشرفت هر کدام از فراگيران از طريق شبکه.
 .6داشتن جديدترين منابع شامل کتب ،جزوات و نرم افزارهاي
مربوطه.
معرفي دورهها:

به طور کلي دروس مرتبط با فناوري اطالعات مشتمل بر
هجده دوره بوده و در پنج گروه قرار مي گيرند که عبارتند از:
 .1اصول و مباني الکترونيک ،مخابرات و کامپيوتر
 .2سيستمهاي شبکه
 .3برنامه نويسي و برنامه هاي کاربردي
 .4نرم افزارهاي چند رسانه اي
 .5زمينههاي کاربردي فناوري اطالعات

183

184

پارک علم و فناوري دانشگاه سمنان:

f fمرکز رشد فناوری

 f fمرکز ارتقاء مهارت

f fمرکز کارآفرینی و نوآوری

f fدفتر انتقال فناوری و تجاریسازی

f fکانون علوم نوین (پارک علمی کودک و نوجوان)

f fآزمایشگاههای تخصصی فناوری

f fمرجع منطقهای مالکیت فکری
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پارک علم و فناوري دانشگاه سمنان:
پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در سال  ۱۳۸۷در راستای
برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران و در چهارچوب مأموریتهای وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری با هدف گسترش فعالیتهای دانشبنیان
و ارتقاء سطح فناوری در منطقه شکل گرفته است .وجود
ظرفیتهای منطقهای فراوان به ویژه منابع طبیعی سرشار،
پتانسیل باالی صنعتی و معدنی و برخورداری از منابع انسانی
متخصص در سایه دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی،
پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان را به عنوان اولین پارک
علم و فناوری دانشگاهی در منطقه شمال و شمال شرق کشور
دارای جایگاه و اعتبار ویژهای کرده است.
فعالیت پارک علم و فناوری در زمینههای مختلف الکترونیک،
مکاترونیک ،سیستمهای کنترل ،فناوری اطالعات ،فناوریهای
نانو ،انرژیهای نو ،هنر و صنایع دستی گواه اهتمام و نگاه
توسعهای آیندهنگر بنیانگذاران ،سازمان مؤسس و مسؤوالن
مجموعه میباشد .پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان توانسته
است با فعال نمودن بخشهای زیر در مسیر تبدیل علم به
فناوری ،حمایتهای ویژهای به واحدها و شرکتهای فناور در
تولید محصوالت و خدمات دانش بنیان ارائه نماید.
مجموعههاي تابعه:

• •مرکز رشد فناوری
• •مرکز کارآفرینی و نوآوری

•
•
•
•
•

•کانون علوم نوین (پارک علمی کودک و نوجوان)
•مرجع منطقهای مالکیت فکری
• مرکز ارتقاء مهارت
•دفتر انتقال فناوری و تجاریسازی
•آزمایشگاههای تخصصی فناوری

اهداف:

••كمك به تجاريسازي نتايج تحقيقات دانشگاهی.
••كمك به ايجاد شركتها و بنگاههاي اقتصادي جديد از
طريق مراكز رشد.
••كمك به ارتقاء دانش فني واحدهاي فناور به منظور رقابت
در عرصه جهاني.
••سازماندهي براي ارائه خدمات مؤثر و مورد نياز به واحدهاي
فناور به منظور كمك به رشد آنها.
••تقویت هستههای تحقیقاتی دانشگاهی با هدف ایجاد
شرکتهای دانش بنیان توسط اعضای هیأت علمی.
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••بسترسازی برای ایجاد دانشگاه کارآفرین.
••ايجاد پيوند بين امكانات و منابع دانشگاهها و مراكز علمي،
فناوري و صنعتي منطقه و توانايي واحدهاي فناوري.
••ايجاد بستر مناسب براي فعاليت واحدهاي تحقيق و توسعه
دولتي و غيردولتي.
••ایجاد بستر مناسب برای دانشجویان برای ایجاد کسب و
کار فناورانه.
••ارائه آموزشهای عمومی و تخصصی الزم برای ارتقاء
مهارت دانشجویان و واحدهای فناور برای ورود به بازار
کار.

مرکز رشد فناوری دانشگاه:

مرکز رشد واحدهای فناور ،سازمانی است که جریان دانش
و فناوری را در میان دانشگاهها ،مؤسسات تحقیق و توسعه،
شرکت های خصوصی و مخترعین و مبتکرین به حرکت
انداخته و ارتباط آنها را با بازار مدیریت میکند .این مرکز ،رشد
شرکت هایمتکی بر نوآوری رابا فرآیندهای حمایتی تسهیل
میکند.
مرکز رشد فناوري دانشگاه سمنان با كسب موافقت اصولی،
بر اساس مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال
 ،1386با در اختیار داشتن فضاهاي قابل ارائه به واحدهای
فناور ،فعالیت اجرایی خود را با هدف افزایش ثروت در جامعه
از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر علم و
فناوري آغاز نمود.
این مرکز با ارائه خدمات حمایتی از ایدههای نوآورانه و توسعه
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حرفههای جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهای نوپا ،با
کمکهای مشاورهای اساتید مجرب دانشگاهي و همچنین
استفاده از خدمات كارگاه و آزمایشگاههای مجهز و در اختيار
گذاشتن فضاي استقرار ،پشتیبانی میکند.
چشم انداز:

مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه سمنان بر اساس سند چشم
انداز  20ساله و نقشه جامع علمي كشور و سياستهاي اقتصاد
مقاومتي ،در راستاي افزايش پايدار اثربخشي و كارایي پژوهش
و فناوري ،از طريق مديريت جريان دانش ،تحقق مأموریت
ذيل را رسالت بنيادي خود ميداند:
• •تمركز بر فناوري هاي به دست آمده حاصل از تحقيقات
و پژوهش اساتيد و دانشجويان و دانشآموختگان دانشگاه
سمنان.
• •داشتن نقش مؤثرو كليدي در تبديل دانشگاه سمنان به
دانشگاه كارآفرين.
• •ارتقاء سطح تبديل دانش به فناوري و تجاري سازي
فناوري در استان سمنان.
• •تمركز بر اشتغال مبتني بر ايجاد شركتهاي دانش بنيان
با محوريت اساتيد و دانش آموختگان دانشگاه سمنان.
• •بهرهمندي از پتانسيلهاي علمي ،فناوري و صنعتي
دانشگاه سمنان و استان سمنان براي تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتي بر پايه اقتصاد دانش بنيان.

حوزههاي مورد پذيرش:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•مكانيك و رباتيك
•برق و كامپيوتر ،فناوري اطالعات
•فناوري هاي نوين
•مواد و مهندسي صنايع
•شيمي ،مهندسي شيمي
•هنر و علوم انساني
•سالمت
•كشاورزي
•دپارتمان تخصصی گردشگري،هنر و صنايع دستي
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اهم فناوريهاي در حال تجاري سازي در مركز رشد:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•تولید انواع سنگهای مهندسی شده با طرح اختالط نوین
•دستگاه کله پاک کنی.
•اصالح ،تولید بنه و فرآوری زعفران و مشتقات آن با
اولویت تولید کرومیکس با گیاهان دارویی.
•شهر مجازي بازي هاي ايراني.
•طراحی و ساخت آیفون هوشمند موبایلی .
•اپلیکیشن کتاب هوشمند صوتی قوانین قضایی.
• طراحی و تولید محصوالت پارچه ای با رویکرد فرهنگی
و نقوش استان سمنان.
•دستگاه تشخيص دهنده ويروس ،باكتري ،انگل و
ميكروب به وسيله سيگنال.
•فرآوری و رنگبری موم زنبور عسل به روش نوین برای
محصوالت آرایشی و بهداشتی.
•ساخت تجهیزات آزمایشگاهی انرژی خورشیدی.
•ویکی سمنان (پورتال جامع شهر مجازی سمنان).
•طراحی ،مشاوره و اجرای سیستمهای نوین زمین ،حفاظت
صاعقه و حفاظت کاتودیک.
•دستگاه تست کشش میلگرد راکتور هیدرولیکی  70تن
•تولید و بسته بندی زعفران رشته ای و پودر شده ارگانیک
و غیر ارگانیک و استخراج ترکیبات مؤثره آن.
•طراحی و ساخت شبیه ساز ژیروسکوپ با کاربرد سرگرمی،
تفریحی ،آموزشی.
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اهم فناوريهاي تجاري شده و راه يافته به عرصه توليد
و تجارت:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•سامانه هوشمند رهگيري مولد قطار.
•اسكنر اتوماتيك كتاب و اسناد.
•كولر تبخيري دو مرحلهاي.
•ربات صنعتي با كاربردهاي آموزشي و نيمه صنعتي.
•دستگاه هشدار دهنده دما و برق از طريق ارسال پيامك
تلفن همراه.
•پنل تبليغاتي تصاوير متحرك.
•ربات چند منظوره آموزشي.
•مواد مزوپروس نانو ساختار پايه سيلكا.
•توليد نرم افزار حمل و نقل بين المللي .Online
•گچ دندانپزشكي نوع آلفا -طبي .
•دستگاه توليد دستكش پي وي سي دات.
•نرم افزار جامع مديريت ،مميزي و بهينه سازي مصرف
انرژي.
•ساخت دستگاه رشد بلور چکرالسکی و تولید تک بلور
 NaClو .KCl
•كمپ علمي تفريحي ماشين هاي راديو كنترل.
•تولید نانوسیال عامل حرراتي( پایه اکسیدی -كربني).
•محصوالت آرايشي و بهداشتي بر پايه روغن شتر مرغ.
•سیستم اتوماسیون آبیاری ترکیبی.
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اهم دستاوردهاي واحدهاي فناور مركز رشد در سال (:)96-97

دپارتمــان تخصصی گردشــگری ،هنر و صنایع دســتی
ـهر (وابســته بــه مرکــز رشــد فنــاوری دانشــگاه ســمنان):
مهدیشـ

• •پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان ،به منظور همافزائی
واحدهای فناور ،دپارتمان تخصصی گردشگری ،هنر و
صنایع دستی را در شهرستان مهديشهر با هدف توسعه
فناوري و كمك به احياي اقتصاد بومي و حمایت از
ایدههای فناورانه دانشگاهیان داير نمود .این مرکز توانسته
است با جلب حمایت بخش خصوصی و دولتی به مرکزی
برای تبلور ایدههای نوآورانه که بیشتر حوزه کسب و کار
خانگی را دربر میگیرد تبدیل شود.
مرکز رشد تخصصي کشاورزي ،آب و منابع طبيعي
استان سمنان (مرکز رشد تخصصی مشترک پارک علم و فناوری

دانشگاه سمنان و مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي
استان سمنان) :

این مرکز رشد در پی انعقاد تفاهم نامه بين پارک علم و
فناوري دانشگاه سمنان مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و

منابع طبيعي استان سمنان و با هدف توسعه اقتصاد دانشبنيان
و تجاريسازي نتايج تحقيقات کشاورزي و تحقق ارتباط مراکز
پژوهشي با بخشهاي اقتصادي کشور در دی ماه  1395افتتاح
شده است.

مرکز کارآفرینی و نوآوری:
مرکز کارآفرینی و نوآوری پارک علم و فناوری فعالیت خود
را از سال  1387تحت نظارت و حمایت پارک علم و فناوری
دانشگاه و با احداث ساختمان آن در پردیس اصلی دانشگاه
سمنان آغاز نموده است.
این مرکز با برقراری ارتباط تنگاتنگ با دانشجویان و
آموزشهای آینده نگرانه خود به دانشجویان ،مسیر روشنی
برای آنها ایجاد مینماید .
وجود این مرکز در دانشگاه سمنان زمینهای مناسب ،جهت
تبدیل کارآفرینان به شرکتهای فناور و ایجاد دانشگاه
کارآفرین میباشد .مرکز کارآفرینی و نوآوری با ایجاد عالقه و
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انگیزه کارآفرینی در دانشجویان ،از دانشجویان دارای ایدههای
فناورانه ،در قالب کانون شکوفایی خالقیت حمایت میکند
این حمایتها برای ایجاد یک کسب و کار فناورانه در حین
تحصیل ،ریسک شکست کسب و کار نسل جوان را کاهش
میدهد .برگزاری دورههای آموزشی مهارتی و نشستهای
تخصصی با کارآفرینان برتر کشوری با هدف تقویت روحیه
و فرهنگ کارآفرینی در بین دانشگاهیان ،از دیگر فعالیتهای
مرکز کارآفرینی و نوآوری میباشد.
کانون علوم نوین (پارک علمی کودک و نوجوان):
در جريان دور دوم سفر رياست محترم جمهوري به استان
سمنان در سال  1388و با توجه به نياز منطقه به وجود مركز
آموزشي تفريحي ،احداث کانون علوم نوین پارک علم و
فناوری دانشگاه سمنان مصوب گردید و بودجه آن از محل
اعتبارات وزارت نفت تأمین شد.
وجود مرکز آموزشی -تفریحی «کانون علوم نوین» ،با وجود
تجهیزات پیشرفته آموزشی ،امکان آموزش و درک مستقیم
مفاهیم علمی در زمینههای مختلف علمی را برای کودکان
و نوجوانان فراهم میآورد .ساالنه در حدود یکصد گروه
بازدیدکننده از مدارس مختلف استان سمنان از این مرکز
علمی -تفریحی صورت میگیرد.

مرجع منطقهای مالکیت فکری:
دفتر مرجع منطقهاي مالكيت فكري پارک علم و فناوری
دانشگاه سمنان با داشتن مجوز مرجع منطقهای مالکیت فکری
از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری جزو مراکز معتبر دارای این
مجوز در کشور میباشد که نقش بسزایی در به ثبت رساندن
اختراعات داخلی و بینالمللی ،طرح صنعتی و عالئم تجاری
توسط واحدهای فناور ،اعضای هیأت علمی ،دانشجویان و
کارآفرینان دارد.
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مرکز ارتقاء مهارت:
از مصوبات دوره دوم سفر ریاست محترم جمهوری به استان
سمنان ،احداث مرکز ارتقاء مهارت در جوار دانشگاه سمنان ،بود
که با توجه مأموریت تعریف شده آن ،در سایت اصلی پارک
علم و فناوری احداث شده است.
هدف از ایجاد این مرکز ،فراگیری مهارتهای پیشرفته در
جهت ایجاد کسب و کارهای نوآورانه میباشد .در این مرکز
آمــوزشهای الزم در زمینه نرمافزاری و سخت افزاری
متناسـب با زمینه های فعالیت پارک علم و فناوری دانشگاه
سمنان ارائه میشود.
دفتر انتقال فناوری و تجاری سازی:
• •ارتباط مستمر با اعضای هیأتعلمی و واحدهای فناور در
جهت بازاریابی فناوریهای در حال توسعه
• •شناسایی نمودار فناوریهای در حال توسعه و ارزیابی سطح
بلوغ آنها و ارائه خدمات در این حوزه.
• •برنامهریزی برای تجاریسازی دستاوردهای اعضای هیأت
علمی و واحدهای فناور.
• •برقراری ارتباط مؤثر با سرمایه گذاران خطرپذیر و ارائهدهندگان
خدمات مالی.
• •برقراری ارتباط مؤثر با بخش خصوصی در جهت شناسایی
نیازهای صنعت و ارائه آنها به اعضای هیأت علمی و واحدهای
فناور.

• •همکاری با دفتر همکاریهای علمی و صنعتی دانشگاه برای
برقراری ارتباط با صنایع مادر در جهت گسترش فعالیتهای
پژوهشی و فناورانه محصول محور.
آزمایشگاههای تخصصی فناوری:
با توجه به وجود طیف وسیع مخاطب نیازمند از جمله واحدهای
فناور به خدمات تخصصی آزمایشگاهی ،پارک علم و فناوری
دانشگاه سمنان اقدام به راه اندازی آزمایشگاههای نانو سیال،
نانو رئولوژیک ،لیزر ،انرژی خورشیدی و اتوماسیون صنعتی
نموده است.
مرکز آزمایشگاههای تخصصی فناوری با هدف ایجاد
بستری مناسب برای ارائه خدمات آزمایشگاهی به واحدهای
فناور ،محققین دانشگاهی و صنعتی سراسر کشور و تجمیع
آزمایشگاههای تخصصی راه اندازی شده است.
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برنامههای آتی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان :

• • استقرار مراکز تحقیقاتی بخش خصوصی و دانشگاه
• • استقرار مرکز تحقیقاتی انرژیهای نوین
• •ايجاد و استقرار آزمايشگاههاي مرجع توسط بخش خصوصی
• •ایجاد آزمایشگاه مرکزی فناوری
• •ایجاد مراکز رشد تخصصی
• •برگزاری جشنواره بورس ایدهها
• • برگزاری دورههای آموزشی تخصصی
• •برگزاری نشستهای تخصصی با موضوع کارآفرینی
• •تأسیس ،راهاندازی و تجهیز نمایشگاه دائمی محصوالت

واحدهای فناور
• •تدوین دستورالعمل دانشگاه کارآفرین و تکمیل
زیرساختهای مربوطه
• •توسعه عمراني پارك علم و فناوري
• •جذب واحدهاي فناور با ايده محوري همسو با تكنولوژيهاي
روز دنيا
• •راه اندازی و تقویت کنسرسیوم صادراتی شرکتهای فناور
• •گسترده نمودن استقرار واحدهایR&D
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بنياد خيرين دانشگاه

بنياد خيرين دانشگاه سمنان مؤسسهاي است ،مستقل از
تشکيالت رسمي دانشگاه سمنان که توسط هیأت مؤسس به
منظور جلب مشارکت و کمکهاي مردمي و دولتي تأسیس
شده و در حال حاضر زير نظر هیأت امنا و هیأت مديره به
فعاليت ميپردازد.
برابر اساسنامه رئيس هیأت امنا ،رئيس دانشگاه می باشد.
اهداف :

• •فرهنگ سازي براي جذب کمکهاي مردمي و
اشاعه اين فرهنگ در سطح جامعه.
• •تحقق اهداف خير خواهانه بنياد از طريق جذب
کمکهاي نقدي و غير نقدي در داخل و خارج از کشور.
• •کمک و حمايت مالي از دانشجويان واجد شرايط با
جلب حمايت افراد خير يا مؤسسات.
• •ايجاد مراکز رفاهي و آموزشي و همچنين ارائه خدمات
مورد نياز دانشجويان ،کارکنان و اساتيد و همکاري با
دانشگاه سمنان براي توسعه امکانات دانشگاهي.
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دانشگاه از نگاه آمار
تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه سمنان طی سالهای  1374لغایت 1396
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تعداد دانشکده های دایر در دانشگاه سمنان طی سالهای  1372لغایت 1397
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دانشگاه از نگاه آمار
تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه سمنان طی سالهای  1384لغایت 1397
1400
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تعداد رشته های تحصیلی در دانشگاه سمنان طی سالهای  1372لغایت 1397
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دانشگاه از نگاه آمار
تعداد مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی دانشگاه سمنان طی سالهای  1375لغایت 1396
1400
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تعداد مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای داخلی و خارجی دانشگاه سمنان طی سالهای  1375لغایت 1396
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دانشگاه از نگاه آمار
تعداد اعضای هیات علمی در دانشگاه سمنان طی سالهای  1372لغایت 1397
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تعداد کتاب های چاپ شده (ترجمه و تالیف ) دردانشگاه سمنان طی سالهای  1373لغایت آذر 1397
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دانشگاه از نگاه آمار
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دانشگاه از نگاه آمار

206

مراکز آموزشی دانشگاه از نگاه آمار (تا آبان )97
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دانشگاه از نگاه آمار (تا آبان )97
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تلفن های دانشگاه
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تلفن های دانشگاه
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تلفن های دانشگاه
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آدرس وب سایتهای دانشگاه
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آدرس وب سایتهای دانشگاه
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