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آنچه که در این مجموعه مشاهده می شود، حقیقتاً یک تحرک، تپش، شوق، امید و 

آماده به کاری برای پیمودن راه های 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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واقع  البرز  جبال  سلسله  جنوبي  دامنه هاي  در  سمنان  استان 
با مساحت 97491 کیلومتر مربع، 5/8  شده است. این استان 
درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. این 
استان از لحاظ وسعت هفتمین استان کشور محسوب مي شود 
برآورد  آخرین  )براساس  نفر   734720 برابر  جمعیتي  داراي  و 
داراي هشت  اکنون  استان سمنان هم  سال 1397( مي باشد. 
دهستان  یک  و  و سي  شهر  بیست  بخش،  پانزده  شهرستان، 
میزان  با   1395 سال  عمومي  سرشماري  براساس  و  مي باشد 
است.  کشوري  سوم  رتبه  داراي  باسوادي،  نرخ  درصد   91/5

دروازه ارگ سمنان
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این استان در طول تاریخ به اسامي مختلفي نامیده شده است، 
ُقومس  یا  ُکومس  ُکومش،  ایالت  را  آن  مورخان  بیشتر  لیکن 
ثبت نموده اند. بر طبق نوشته هاي یکي از خاورشناسان، ایالت 
نیز  قومس همان والیتي است که در نوشته هاي بطلیموس 
است.  شده  ثبت  کومش  نام  به  پارت  بزرگ  ایالت  از  بخشي 
مربع،  کیلومتر  در حدود 22119  وسعتي  با  شهرستان سمنان 

مرکز این استان مي باشد.                                     

ایالت  چهاردهمین  شهرهاي  از  یکي  دیرباز  از  سمنان  شهر 
به  باستاني  گانه  تقسیمات شانزده  از  )َوْرنِه(  یا  )َوْرِن(  تاریخي 
ثبت رسیده است. محققان، سمنان راجزیره لهجه ها مي نامند. 
این منطقه داراي تنوع گویشي باالیي مي باشد به طوري که، 
حتي در محله ها نیز در نوع لهجه، تفاوت هایي مشاهده مي شود. 
اهالي بومي منطقه، شهر سمنان را )ِسَمن( مي نامند.                      

مسجد جامع سمنان
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از مراکز دیدني و تاریخي شهر سمنان مي توان به: مسجد جامع، 
مسجد امام، دروازه ارگ، کاروانسراي شاه عباسي، گرمابه حضرت 
آرامگاه  الدوله(،  عالء  شیخ  )بازار  سمنان  بازار  پهنه،  گرمابه  یا 
منطقه  پیغمبران،  آبگرم،  شهر،  جنوبي  کویر  الدین،  نجم  پیر 
زیباي آهوان و کاروانسري موجود در آن منطقه، قله هاي سارو 
و تپه هاي باستاني میرک با قدمتي چندین هزار ساله نام برد. از 
جمله مفاخر این خطه مي توان پیر نجم الدین، پیر علمدار، حکیم 
حاج مال علي سمناني، رفعت سمناني، شیخ عالءالدوله سمناني 

را ذکر کرد. 

از جمله اماکن زیارتي سمنان مي توان به امامزاده یحیي بن موسي 
)ع(، امامزاده علي بن جعفر )ع(، امامزاده علي اشرف )ع( و مقبره 

پیغمبران )سام و الم( از فرزندان حضرت نوح )ع( اشاره نمود.

موزه گرمابه پهنه سمنان

بقعه پیغمبران سمنان آستان مقدس امامزاده یحیی )ع( سمنان
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سمنان  شهر  در  عالي  آموزش  مرکز  نخستین  که  زماني  از 
فعالیت خود را آغاز کرد، بیش از 44 سال مي گذرد. »مدرسه 
عالي تکنولوژي سمنان« به عنوان اولین مرکز آموزش عالي 
در سال 1353 در سمنان بنا شد. این مرکز به صورت هیأت 
امنایي، با زیربنایي بالغ بر 5000 متر مربع در 7 رشته کارداني 
مرکز  این  فعالیت  کرد.  آغاز  را  خود  فعالیت  دانشجو   580 با 
داشت.  ادامه  اسالمي  انقالب  پیروزي  تا  ترتیب  همین  به 
گسترش  به  تصمیم  که  بود  اسالمي  انقالب  پیروزي  از  پس 
فعالیت هاي این مدرسه عالي گرفته شد. در همین راستا این 
دانشجو  عمران  و  الکترونیک  کارشناسي  رشته  دو  در  مرکز 
پذیرفت و با توسعة نسبي در سال 1367به »مجتمع آموزش 
عالي سمنان« تبدیل شد و نهایتًا در سال 1372 این مجتمع با 
گسترش ملموس و چشمگیر فعالیت هاي خود از جمله افتتاح 

دانشکده هاي مهندسي، تربیت دبیر و آموزشکده دامپزشکي به 
»دانشگاه سمنان« ارتقاء یافت. 

دانشگاه سمنان با داشتن حدود 800 هکتار فضا، پنج پردیس 
علوم  پردیس  انساني،  علوم  پردیس  فني،  پردیس  عناوین؛  با 
دو  هنر،  پردیس  نوین،  فناوري هاي  و  علوم  پردیس  و  پایه 
پژوهشکده، 7 گروه پژوهشي فعال، پارک علم و فناوري، مرکز 
مرکز  و  دانشگاهي  پردیس  آپا،  مرکز  فناور،  واحدهاي  رشد 
علمي  هیأت  عضو   370 )الکترونیکي(،  مجازي  آموزش هاي 
ثابت، بیش از 12000 دانشجو درقالب 274 رشته تحصیلي از 
جمله 78 رشته دکتري، 117 رشته کارشناسي ارشد، 77 رشته 
در مقطع کارشناسي و 2 رشته کارداني به یکي از دانشگاه هاي 

بزرگ ایران تبدیل شده است. 

پیشینه دانشگاه:
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اهم افتخارات :
برتر  • درصد  یک  فهرست  در  سمنان  دانشگاه  گرفتن  قرار 

دانشگاه هاي تأثیرگذار دنیا از نظر تعداد استنادات در ده سال 
اخیر.

قرار گرفتن نام دکتر مجید اسحاقي، دکتر نیما امجدي و  •
دکتر سیف ا.. سعدالدین در زمرة یک درصد برتر دانشمندان و 

نخبگان علمي جهان.
رتبه بندی  • رده 16-11  در  دانشگاه سمنان  نام  قرارگرفتن 

دانشگاه های جامع و مؤسسات پژوهشی کشور از سوی پایگاه 
استنادی علوم جهان اسالم )ISC( در سال 95-96.

قرار گرفتن نام دانشگاه  سمنان در رده )500-401( دانشگاه  •
برتر جهان در رتبه بندی شانگهای در رشته مهندسی شیمی در 

سال 2018.

نظام  • بندی  رتبه  اساس  بر  سمنان  دانشگاه  قرارگرفتن 
وزارت  های  دانشگاه  بین  در  شانزدهم  رتبه  در  وبومتریکس 

علوم، تحقیقات و فناوری در سال 2018.
قرار گرفتن دانشگاه سمنان با تولید 623 مدرک علمی در  •

بیشترین  دارای  که  کشور  جامع  دانشگاه های  چهاردهم  رتبه 
کمیت تولید علم می باشند از سوی پایگاه استنادی اسکوپوس 

در سال )2016-2017(.
 قرار گرفتن دانشگاه سمنان با تولید 2315 مدرک علمي در  •

جمع مؤثرترین دانشگاه هاي جهان که داراي بیشترین کمیت 
تولید علم مي باشند. بر اساس اطالعات پایگاه های شاخص هاي 

اساسي علم، ISI ، ESI  در سال )2016-2017(.

افتخارات دانشگاه:

تشریف فرمایی مقام معظم رهبری به دانشگاه سمنان در سال 1385
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سایر افتخارات: 
•  International Journal بین المللي  مجله  شدن  نمایه 

       of Nonlinear Analysis and Applicatios (IJNAA)
)آنالیز غیرخطي( دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه 

.ISC، SCOPUS , ISI سمنان در پایگاه های
نمایه شدن مجله دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان  •

   Mechanics of Advanced Composite Structures با عنوان
در پایگاه بین المللی اسکوپوس در سال 2018.

ریاضي  • علم  دانشمند  اسحاقي  مجید  دکتر  گرفتن  قرار 
دانشگاه سمنان در فهرست پژوهشگران برتر جهان در سال هاي 

2014 و 2015.

انتخاب دکتر نیما 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 2017 و 2018.
دانشگاه  • علمی  هیأت  عضو  رحیمی  محمد  دکتر  عضویت 

سمنان در تیم مؤلفان گزارش تخصصی هیأت بین الدول تغییر 
 .)IPCC(اقلیم

دستیابي مجله بین المللي دراسات في اللغة العربّية وآدابها  •
دانشگاه سمنان به ضریب تأثیر )2.2( از پایگاه استنادي معتبر 

جهان عرب در مصر در سال 2018.
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انتخاب دکتر اسحاقي به عنوان جوانترین پروفسور )رکوردار  •
مقاله  بیشترین  داراي  و  ارتقاء مرتبه علمي کشور(  سریعترین 

ISI در استان سمنان.

جهان  • دانشگاه هاي  اتحادیه  در  سمنان  دانشگاه  عضویت 
.)FUIW( اسالم

کشف کوتاه ترین راه حل براي معماي ریاضي لیب پس از  •
41 سال توسط استاد دانشگاه سمنان.

انتخاب پروفسور مجید اسحاقي عضو هیأت علمي دانشکده  •
ریاضي، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان ازسوي کمپاني 

نشر ELSEVIER به عنوان محقق جوان برتر ایران.
همکاري عضو هیأت علمي دانشگاه سمنان به عنوان تنها  •

ایراني در طرح تحقیقاتي بین المللي پیش بیني رانش زمین.
انتشار اولین مجله تخصصي و بین المللي انتقال حرارت و  •

جرم ایران در دانشگاه سمنان.
قرار گرفتن طراحي ساختمان آمفي تئاتر و کتابخانه مرکزي  •

در  معماري جهان  سازه هاي  برترین  کنار  در  دانشگاه سمنان 
سال 2012.

دانشگاه سمنان دانشگاه منتخب و مادر در استان است؟ •
در  • تحصیلي  رشته   274 سمنان  دانشگاه  حاضر  حال  در 

مقاطع دکتري، کارشناسي ارشد، کارشناسي و کارداني دارد؟
در  • دانشجو    4000 از  بیش  سمنان  دانشگاه  اکنون  هم 
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مقاطع تحصیالت تکمیلي )دکتري و کارشناسي ارشد( دارد؟
•  12000 از  بیش  سمنان  دانشگاه  آتي  تحصیلي  سال  در 

دانشجو خواهد داشت؟
دایر  • سمنان  دانشگاه  در  کشور  گردشگري  دانشکده  تنها 

است؟
دانشگاه سمنان جزء آن دسته از دانشگاه هاي کشور است  •

که پارک علم و فناوري دانشگاهی دارد؟
که  • است  کشور  در  دانشگاه هایي  جزء  سمنان  دانشگاه 

پژوهش سراي دانشجویي دارد؟

در حال حاضر دانشگاه سمنان داراي 52 انجمن علمي و  •
10 کانون فرهنگي هنري و 3 تشکل دانشجویي و50 نشریه 

دانشجویی است؟
در سال جاري دانشگاه سمنان 14 پروژه عمراني همزمان  •

در حال انجام دارد؟
هشتمین اداره امور کنسولي دانشجویان بین الملل کشور  •

در دانشگاه سمنان راه انداري شده است؟
اولین آزمایشگاه آموزشي و دانشجویي فناوري نانو کشور  •

در دانشگاه سمنان افتتاح شده است؟

 آيا مي دانيد که....

اهتزاز پرچم دانشگاه سمنان بربام دنیا )هیمالیا(



20

حجم فعالیت هاي عمراني دانشگاه سمنان در حال حاضر  •
بالغ بر 45000 متر مربع است؟

در 10 سال اخیر حجم فعالیت هاي عمراني انجام شده در  •
دانشگاه سمنان بالغ بر 100 پروژه مي باشد؟

آموزش  • مراکز  ارزیابي  و  نظارت  متولي  سمنان  دانشگاه 
عالي در استان است؟

دبیرخانه شوراي هم اندیشي رؤساي دانشگاه هاي استان و  •
نیز ستاد پژوهش استان در دانشگاه سمنان مستقر است؟

در  • جنوبي  البرز  دانشگاه هاي  منطقه  امنا  هیأت  دبیرخانه 
دانشگاه سمنان قرار دارد؟
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هیأت امناي دانشگاه هاي منطقه البرز جنوبي:
البرز جنوبي براساس قانون  امناي دانشگاه هاي منطقه  هیأت 
تشکیل هیأت هاي امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
و پژوهشي مصوب سال 67 شوراي عالي انقالب فرهنگي، در 

سال 83 تشکیل شده است.

مؤسسات عضو هیأت امنا ) دوره چهارم ( :
  دانشگاه سمنان •
  دانشگاه دامغان •
  دانشگاه خواهران سمنان )فرزانگان( •
  دانشگاه گرمسار •

اعضاي هیأت امنا دوره چهارم )کنوني( :
و  • فناوري  و  وزیر علوم، تحقیقات  دکتر منصور غالمي - 

رئیس هیأت امنا.
و  • سمنان  دانشگاه  رئیس   - زرندی   مسعودنصیری  دکتر 

دبیر هیأت امنا.
و  • امنا  هیأت هاي  مرکز  رئیس  باقري-  عبدالرضا  دکتر 

هیأت هاي ممیزه.
دائمي  • کمیسیون  رئیس   - برخورداری  علی  محمد  دکتر 

هیأت امناي دانشگاه هاي منطقه.
بودجه  • و  برنامه  سازمان  نماینده   - نژاد  گرائي  رضا  دکتر 

کشور.
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دکتر عبدالعلي بصیري- رئیس دانشگاه دامغان. •
دکتر مسعود نصیری زرندی - سرپرست دانشگاه خواهران  •

سمنان )فرزانگان(.
دکتر رضا لحمیان- مسؤول راه اندازي دانشگاه گرمسار. •
دکتر علي وطني- معاون توسعه فناوري معاونت علمي و  •

فناوري ریاست جمهوري )عضو حقیقي(.
تهران  • دانشگاه  علمي  هیأت  سبحاني- عضو  دکتر حسن 

)عضو حقیقي(.
دکتر علی خیرالدین - عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان  •

)عضو حقیقي(.
و  • مالی  نظارت  معاون   - اکرمی  ا...  رحمت  سید  دکتر 

خزانه داری کل کشور  )عضو حقیقي(.
ملی  • شرکت  اکتشاف  مدیر  هندی-  صالح  سید  مهندس 

نفت ایران )عضو حقیقي(.
مهندس عبدا... اکبری راد - نایب رئیس هیأت مدیره گروه  •

صنعتی عقاب افشان )عضو حقیقي(. 

اعضاي کمیسیون دائمي :
دائمي  • کمیسیون  رئیس   - برخورداری  محمدعلی  دکتر 

هیأت امناي دانشگاه هاي منطقه.
دکتر مسعودنصیری زرندی - رئیس دانشگاه سمنان و دبیر  •

هیأت امناي دانشگاه هاي منطقه.
دکتر شهاب کسکه- نماینده مرکز هیأت هاي امنا و هیأت  •

ممیزه وزارت متبوع.

دکتر فریدون نوری خواه - نماینده سازمان برنامه و بودجه  •
کشور.

 دکتر عبدالعلي بصیري- رئیس دانشگاه دامغان. •
دکتر مسعود نصیری زرندی - سرپرست دانشگاه خواهران  •

سمنان )فرزانگان(.
دکتر رضا لحمیان- مسؤول راه اندازي دانشگاه گرمسار. •
دکتر علي حقیقي اصل- عضو حقیقي کمیسیون دائمي. •
دکترپرویز کشاورزي- عضو حقیقي کمیسیون دائمي. •
دکتر علی خیرالدین- عضو حقیقي کمیسیون دائمي. •
دکترعلي پور موسوي - عضو حقیقي کمیسیون دائمي. •
دکتر محمد تقي قربانیان - عضو حقیقي کمیسیون دائمي. •

وظایف و اختیارات:
تصویب آیین نامه داخلي. •
که  • ضوابطي  اساس  بر  مؤسسه  اداري  سازمان  تصویب 

هماهنگي  با  و  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  پیشنهاد  به 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به تصویب شوراي عالي 

انقالب فرهنگي خواهد رسید.
بررسي و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه  •

پیشنهاد مي شود.
تصویب بودجه تفصیلي مؤسسه. •
تصویب حساب ها و ترازنامه ساالنه مؤسسه. •
تصویب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن. •
تعیین حسابرس و خزانه دار براي مؤسسه. •
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عوائد  • و  خصوصي  بخش  کمک هاي  جلب  براي  کوشش 
محلي، ازجمله: نقدي، تجهیزاتي، ساختماني با رعایت ضوابط 

مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي.
تصویب آیین نامه هاي مالي و معامالتي که بر حسب مورد  •

پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا مي باشد.
پیشنهاد میزان فوق العاده اعضاي هیأت علمي و غیر هیأت  •

علمي )کارشناسان و تکنیسین ها( که حسب مورد، پس از تأیید 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري قابل اجرا مي باشد.

کارگاهي  • خدماتي،  تولیدي،  واحدهاي  اداره  نحوه  تعیین 
به  که  ضوابطي  چهارچوب  در  مؤسسه  درماني  و  بهداشت  و 

تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه،  •

حق التالیف و نظایر آن.
ارائه  • مؤسسه  رئیس  طرف  از  که  مؤسسه  گزارش  بررسي 

مي شود.
مؤسسه  • علمي  هیأت  اعضاي  استخدامي  مقررات  تصویب 

قابل  تأیید وزارتخانه مربوط  از  به منظور هماهنگي، پس  که 
اجرا خواهد بود.

دبیرخانه
دانشگاه سمنان افتخار میزباني دبیرخانه هیأت امناي دانشگاه هاي 

منطقه البرز جنوبي را دارا مي باشد.

وظایف دبیرخانه:
از  • رسیده  پیشنهادهاي  به  نسبت  نظر  اظهار  و  بررسي 

دانشگاه هاي منطقه و تطبیق آنها با مقررات و ضوابط قانوني.
دعوت از اعضاي کمیسیون دائمي و هیأت امنا براي حضور  •

در جلسات.
امناي  • هیأت  و  دائمي  کمیسیون  جلسات  دستور  تهیه 

تطبیق  به  نسبت  اطمینان  از کسب  منطقه پس  دانشگاه هاي 
آن با مقررات قانوني و ارسال آن براي اعضا حداقل دو هفته 

قبل از تشکیل جلسه.
تهیه و تنظم صورتجلسات کمیسیون دائمي و هیأت امناي  •

به  آن  ابالغ  و  جلسات  برگزاري  از  پس  منطقه  دانشگاه هاي 
دانشگاه هاي عضو.

دانشگاه هاي  • امناي  هیأت  مصوبات  و  صورتجلسه  ابالغ 
منطقه پس از تائید و امضاء مقام عالي وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوري به دانشگاه هاي عضو منطقه )جهت اجرا(.
برقراري ارتباط با دفتر هیأت امنا و هیأت ممیزه مرکزي و  •

دانشگاه هاي عضو منطقه جهت پیگیري امور مربوطه.
انجام مکاتبات مربوط به هیأت امناي دانشگاه هاي منطقه  •

و ابالغ تصمیمات به دانشگاه هاي ذیربط.
جمع آوري و تهیه اطالعات و گزارش هاي الزم در مورد  •

امناي دانشگاه هاي منطقه جهت استحضار دبیر هیأت  هیأت 
امنا.

امنا،  • هیأت  منتخب  حسابرس  حضور  براي  هماهنگي 
در  مورد  حسب  حقوقي  و  حقیقي  افراد  سایر  و  مالي  مدیران 

جلسات هیأت امنا و کمیسیون دائمي و..
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انجام سایر امور محوله از سوي دبیر محترم هیأت امناي  •
منطقه.

اهم مصوبات تا پایان سال 1396: 
تصویب بودجه تفصیلي سالیانه.  •
بررسي وتصویب صورت هاي مالي سالیانه. •
براي  • مطالعاتي  فرصت  نامه  شیوه  و  نامه  آیین  تصویب   

اعضاي هیأت علمي. 
تصویب آیین نامه شوراي ایمني، بهداشت و محیط زیست  •

دانشگاه هاي منطقه. 
ورزشي  • قهرمانان  ویژه  تسهیالت  نامه  آیین  تصویب 

دانشگاه هاي منطقه. 
دانش  • شرکت هاي خصوصي  تشکیل  براي  مجوز  اعطاي 

بنیان ویا مشارکت در تشکیل آن. 
تصویب آیین نامه استفاده از خانه هاي سازماني.  •
تصویب آیین نامه پرداخت حق الزحمه پزشکان وکارشناسان  •

بهداشت. 
و  • کادرداوري  الزحمه  حق  پرداخت  دستورالعمل  تصویب 

اجرایي مسابقات ورزشي.
علمي  • هیأت  اعضاي  مرتبه  ارتقاي  نامه  آیین  تصویب 

دانشگاه هاي منطقه. 
تصویب شهریه براي دانشجویان شبانه و پردیس دانشگاهي  •

و...... 
تصویب تفویض برخي از اختیارات هیأت امناء به کمیسیون  •

دائمي و هیأت رئیسه.
تصویب آیین نامه ساماندهي مأموریت خارجي. •
تصویب اصالح برخي از موارد آیین نامه استخدامي اعضاي  •

هیأت علمي.
تصویب آیین نامه حق التعلیم مربي ورزشي. •
تصویب آیین نامه مالي و معامالتي دانشگاه هاي منطقه. •
تصویب آیین نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت  •

علمی در ازای کسر امتیاز پژوهشی.
ترفیع  • پایه  اعطای  و  موظف  خدمت  نامه  آیین  تصویب 

دردانشگاه های منطقه.
تصویب برنامه راهبردی دانشگاه های مشمول ساماندهی  •

و  سمنان  دانشگاه  )شامل  عالی  آموزش  آمایش  ستاد  توسط 
دانشگاه دامغان(.

تعیین اعضای حقیقی کمیسیون دائمی . •
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هیأت ممیزه دانشگاه سمنان:  

وظایف و اختیارات : 
رسیدگي و اظهار نظر نسبت به درخواست متقاضیان ارتقاء  •

به مراتب مربي، استادیاري، دانشیاري و استادي.
تربیتي،  • فرهنگي،  فعالیت هاي  انجام  کیفیت  ارزیابي 

آنان  اجرایي  و  علمي،  فناوري  پژوهشي،  آموزشي،  اجتماعي، 
)شناسنامه علمي(.

تأیید امتیازات الزم جهت استفاده از فرصت مطالعاتي. •
خدمت  • سابقه  احتساب  و  علمي  رکود  وضعیت  بررسي 

رسمي  به  وضعیت  تبدیل  از  قبل  پیماني  خدمت  )سابقه 
هیأت  عضو  عنوان  به  بدواً  که  افرادي  درخصوص  آزمایشي 
علمي استخدام مي شوند و یا سابقه فعالیت هاي پژوهشي در 
دوره کارشناسي براي کارشناسان تبدیل وضعیت شده به هیأت 

علمي(.

کمیسیون هاي تخصصي:
»هیأت ممیزه« به منظور رسیدگي و اظهار نظر نسبت به پرونده 
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اعضاي هیأت علمي در چارچوب وظایف و اختیارات مربوطه، 
مورد  ترکیب  با  را  ممیزه«  هیأت  تخصصي  »کمیسیون هاي 
اشاره در ماده »7« این مقررات تعیین مي نماید. مؤسسه هاي 
مشمول این مقررات ضمن الزام به تشکیل کمیسیون موضوع 
ماده »1«  آیین نامه ارتقاء که وظایف و ترکیب آن در تبصره 
ذیل ماده »1«  آن آیین نامه مشخص گردیده است، مي توانند 
با رشته ها و  با عناوین مشروحه ذیل متناسب  کمیسیون هایي 

گروه هاي آموزشي و پژوهشي تشکیل دهند:

عناوین کمیسیون هاي تخصصي:
1- کمیسیون تخصصي فرهنگي و... ماده »1« آیین نامه ارتقاء

2- کمیسیون تخصصي گروه عمران.
3- کمیسیون تخصصي گروه مکانیک.

4- کمیسیون تخصصي گروه مواد و صنایع.
5- کمیسیون تخصصي گروه مهندسي برق و کامپیوتر.

6- کمیسیون تخصصي گروه ریاضي.
7- کمیسیون تخصصي گروه شیمي.

8- کمیسیون تخصصي گروه فیزیک.
و  کشاورزي  دامپزشکي،  علوم  گروه  تخصصي  کمیسیون   -9

منابع طبیعي.
10- کمیسیون تخصصي گروه مهندسي شیمي.

11- کمیسیون تخصصي گروه هنر.
ادبیات،  و  زبان  انساني،  12- کمیسیون تخصصي گروه علوم 

گردشگري، روانشناسي و علوم تربیتي.
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اهم مصوبات هیأت ممیزه در دوره پنجم:
با عنایت به درخواست اعضاي هیأت علمي مربي مبني بر  •

ارتقاي مرتبه به استادیاري، شیوه نامه اجرایي آیین نامه ارتقاي 
مرتبه اعضاي هیأت علمي مصوب جلسه 679مورخ89/10/14 
در  مندرج  قبلي  ،مقررات  پژوهشي  و  آموزشي  هاي  موسسه 
ماده6 فصل سه شیوه نامه اجرایي آیین نامه تصمیم گیري در 
به اخذ مدرک دکتري  ارتقا مرتبه مربیاني که موفق  خصوص 
مقاله  دو  پذیرش  یا  و  چاپ  دارابودن  به  عنایت  با  و  اند  شده 

منتخب  کمیته  در  پرونده  گردید  مقرر  معتبر،  علمي-پژوهشي 
دانشکده و کمیسیون تخصصي گروه مورد بررسي قرار گرفته 

شود و بعد براي بررسي و تأئید هیأت ممیزه ارسال گردد.
دانشجویان  • یا رساله  نامه  پایان  از  از مقاالتي که  آن دسته 

از  تحصیالت تکمیلي مستخرج مي شوند، چنانچه اسمي غیر 
دانشجو، اساتید راهنما و مشاور آورده شود، امتیاز مربوط به آن 
مقاله براي عضو هیأت علمي به عنوان همکار لحاظ خواهدشد.

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

  
 مالحظات پرونده های ارتقای مرتبه تایید شده به

 جمع استادی دانشیاری استادیاری

 921 02 48 5 دانشگاه سمنان
 مربوط به پنج دوره فعالیت

 (78تا بهمن  78)از مهر 

 نام کمیسیون تخصصی هیات ممیزه
تعداد جلسات برگزار 

 شده
 مالحظات

 تاکنون 70/9/ 2از  201 ) تبدیل وضع و ارتقاء( 9کمیسیون فرهنگی موضوع ماده  

   99 کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی، زبان و ادبیات

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

  17 کمیسیون تخصصی گروه مهندسی برق وکامپیوتر و رشته های مرتبط

 7 کمیسیون تخصصی گروه علوم دامپزشکی
از بدو تاسیس هیات ممیزه تا  

  78بهمن ماه 

   99 کمیسیون تخصصی گروه ریاضی، فیزیک و زمین شناسی

   78 کمیسیون تخصصی گروه شیمی و زیست شناسی

  4 کمیسیون تخصصی گروه هنر

  4 کمیسیون تخصصی گروه  کشاورزی و منابع طبیعی
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هیأت رئیسه 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 •

وظایف و اختیارات: 
فراهم سازي زمینه هاي اجرایي مصوبات شوراي عالي انقالب  •

فرهنگي و آیین نامه ها و بخشنامه هاي صادر شده از سوي وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوري.

پیشنهاد نمودار تشکیالتي و اصالحات اداري الزم براي اداره  •
امور داخلي دانشگاه به هیأت امنا، از طریق رئیس دانشگاه.

و  • رئیسه  هیأت  تصمیمات  اجراي  نحوه  ارزیابي  و  بررسي 
نظارت بر عملکرد واحدهاي دانشگاه.

به  • کمک  و  دانشگاه،  نمودن  مردمي  زمینه  سازي  فراهم 
خودکفایي دانشگاه و واحدهاي وابسته.

ایجاد هماهنگي الزم بین حوزه هاي مختلف معاونت ها. •
دانشگاه،  • معامالتي  و  مالي  و  اداري  آیین نامه هاي  بررسي 

براي طرح در هیأت امنا و تهیه پیشنهادها، طرح ها و برنامه هایي 
که باید در دستور کار هیأت امنا قرار گیرد.

پیشنهاد بودجه ساالنه دانشگاه به هیأت امنا از طریق رئیس  •
دانشگاه.

پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت هاي مطالعاتي و دوره هاي  •
کوتاه مدت آموزشي و تحقیقاتي داخل و خارج که، طبق ضوابط 
از  تعلق مي گیرد،  پژوهشي  و  آموزشي  علمي  اعضاي هیأت  به 

طریق رئیس دانشگاه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.
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شوراي دانشگاه: 

وظایف و اختیارات :
براي  • جدید  آموزشي  رشته هاي  و  دوره ها  تأیید  و  بررسي 

پیشنهاد به وزارت علوم، تحقیقات و فّناوري.
پژوهشي  • و  آموزشي  پیشنهادي  برنامه هاي  تأیید  و  بررسي   

کوتاه مدت.
بررسي روش هاي همکاري با مؤسسات دولتي و غیر دولتي  •

و تدوین ضوابط براي آن.
تجهیزات(  • و  انساني  )نیروي  علمي  امکانات  ساالنه  بررسي 

دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندي نیازهاي علمي و اقدام 
براي تأمین آنها.

با  • دانشگاه  امکانات  براساس  دانشجو  پذیرش  برنامه ریزي 
توجه به برنامه توسعه کشور.

بررسي مسائلي که توسط رئیس دانشگاه در دستور کار شورا  •
قرار مي گیرد.

ارائه  • و  دانشگاه  پژوهشي  و  آموزشي  مشکالت  بررسي 
راه حل هاي الزم.

بررسي و تصویب طرح ها و برنامه هاي پیشنهادي شوراهاي  •
تخصصي.

تدوین و تصویب آیین نامه داخلي شورا و تصویب آیین نامه  •
کمیته هاي داخلي شورا.
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اعضای شورای دانشگاه
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اعضای شورای دانشگاه
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  حوزه رياست: 

f دفتر ریاست و روابط عمومي
f مدیریت همکاری های علمی و بین المللی
f  مدیریت حراست 
f مدیریت هسته گزینش
f مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات

f مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری
f  گروه نظارت و ارزیابي
f دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیات علمی
f گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
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دکتر مسعود نصیری زرندی- رئیس دانشگاه

وظایف و  اختیارات :
نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي،  •

دانشجویي، اداري و مالي، عمراني و امور خدمات علمي، و کلیه 
ارتباطات داخلي و بین المللي دانشگاه، و هماهنگي واحدهاي 

مختلف و پاسخگویي به مراجع ذي    صالح.
سیاست    هاي  • قالب  در  دانشگاه  اجرایي  مشي  خط  تعیین 

علمي، آموزشي و پژوهشي.

و  • اداري  پژوهشي،  آموزشي،  فعالیت هاي فرهنگي،  هدایت 
مالي و عمراني دانشگاه.

ارائه گزارش ساالنه دانشگاه به هیأت امنا. •
نظارت برحسن اجراي فعالیت هاي جاري دانشگاه و پیگیري  •

اشکاالت و تخلفات احتمالي و ارجاع آنها به مقامات ذي    صالح.
مقررات  • حدود  در  دانشگاه  مالي  و  اداري  امور  مسئولیت 

مصّوب.
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نصب و عزل اعضاي هیأت رئیسه و رؤساي دانشکده ها و  •
)با  مؤسسات و واحدهاي وابسته و مدیران گروه هاي آموزشي 

رعایت مفاد آیین نامه مدیریت دانشگاه ها(.
 اجراي مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه هاي صادر شده از  •

سوي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.
تهیه و پیشنهاد، سیاست    ها، اهداف و خط مشي    ها براي طرح  •

در هیأت امنا.
به  • واحدها  ادغام  و  انحالل  توسعه،  تأسیس،  پیشنهاد  ارائه 

شوراي دانشگاه.
ارائه پیشنهاد همکاري هاي علمي با سایر مؤسسات آموزشي  •

یا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه.
نمایندگي حقوقي دانشگاه نزد مراجع ذي    صالح. •

نظارت بر امور انضباطي دانشگاه )هیأت علمي، دانشجویان،  •
کارمندان( در چهارچوب ضوابط و مقررات مصّوب.

)با  • الزم  اداري  اصالحات  و  تشکیالتي  نمودار  پیشنهاد 
هماهنگي هیأت رئیسه دانشگاه( براي اداره امور داخلي دانشگاه 

به هیأت امنا.
پیشنهاد بودجه ساالنه دانشگاه )با هماهنگي هیأت رئیسه(  •

به هیأت امنا.
پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت    هاي مطالعاتي و دوره هاي  •

کوتاه مدت آموزشي و تحقیقاتي داخل و خارج که طبق ضوابط 
به اعضاي هیأت علمي آموزشي و پژوهشي تعلق مي گیرد )با 

هماهنگي هیأت رئیسه( به وزارت علوم، تحقیقات و فّناوري.
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 مشاور اجرايی رئیس دانشگاه و رئیس حوزه رياست: 

وظایف و اختیارات:
 ایجاد ارتباط اداري بین ریاست دانشگاه و واحدهاي متبوع اعم از  •

شفاهي و کتبي و پیگیري آنها.
صدور نامه هایي که متضّمن نظرات و دستورات رئیس دانشگاه به  •

واحدهاي مختلف مي باشد.
پیگیري و اجراي دستورات رئیس دانشگاه. •
 جوابگوئي و رسیدگي به مشکالتي که ارباب رجوع با واحدهاي  •

مختلف دانشگاه پیدا مي کند. 
تنظیم برنامه هاي کاري و مالقات رئیس دانشگاه.  •
دعوت افراد جهت تشکیل جلسات و کمیسیون ها.  •
 تنظیم صورتجلسات حوزه ریاست و ابالغ آن به واحدهاي ذیربط  •

و پیگیري مصوبات جلسات مذکور. 
انجام امور اداري هیأت امناء، شوراهاي دانشگاه و کمیسیون هاي  •

مختلف مربوط و ابالغ مصوبات آنها به واحدهاي ذیربط. 
انجام مکاتبات، دستور کار، تهیه و تدوین و تنظیم مصوبات هیأت  •

امناء دانشگاه. 
و  • مؤسسات  افراد،  به  دانشگاه  ریاست  صادره  دستورات  ابالغ 

واحدهاي تابعه. 
دریافت و ثبت نامه هایی که از واحدهای مختلف ارسال می گردد  •

از  اطمینان  برسد و حصول  دانشگاه  رئیس  روئیت  به  است  و الزم 
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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وظایف و اختیارات:
از جمله  • مدیریت بخش اطالع رسانی فعالیت های دانشگاه 

وخبرنامه  دانشگاه  رسمي  مجازي  کانال هاي  اینترنتي،  سایت 
دانشگاه و به روز نمودن اطالعات آن با همکاري سایر بخش هاي 

دانشگاه.
فراهم ساختن  • نیز  و  برگزاري نشست هاي خبري  هماهنگي 

خبري،  دربرنامه هاي  دانشگاه  مسؤولین  و  اساتید  امکان حضور 
مصاحبه ها و نشست هاي رسانه ها.

مطالعه جراید و روزنامه ها 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 اطالع رساني برنامه ها.
هماهنگي ارسال آگهي ها و اطالعیه هاي بخش هاي مختلف  •

به مطبوعات و سایر رسانه ها برابر ضوابط.
افراد  • براي  مختلف  مناسبت هاي  به  تبریک  پیام هاي  ارسال 

داخل و خارج دانشگاه.
و  • تبلیغاتي  برنامه هاي  و  طرح ها  اجراي  و  تنظیم  تهیه، 

انتشاراتي.
سمینارها،  • تشریفاتي،  مراسم  از  فیلم  تهیه  و  عکسبرداري 

مصاحبه ها و آرشیوسازي آنها با کمک رابطین خبری واحدها.
برنامه ریزی و اداره امور کنفرانس ها و سمینارها. •

و  • مراسم  نشست ها،  برنامه هاي  تنظیم  جلسات،  تشکیل 
نظارت  و  تشریفاتي  امور  انجام  و  دانشگاه  عمومي  فعالیت هاي 

بر اجراي صحیح اینگونه فعالیت ها با همکاری سایر بخش ها.

اهم فعالیت  های واحد روابط عمومی دانشگاه در سال 1397:

فعالیت  های الکترونیکی:
به  • الکترونیک«  عمومی  »روابط  رویکرد  گرفتن  پیش  در 

عنوان نسل جدید روابط عمومی در اطالع رسانی  های دانشگاه 
و استفاده از »موشن گرافی«، »اینفوگرافی«، »فتوتیتر« و... به 

منظور افزایش کیفیت و کاهش هزینه  ها در اطالع رسانی.
راه اندازی و توسعة کانال رسمی دانشگاه در فضای مجازی  •

و تأکید بر استفاده از پیام  رسان  های داخلی از جمله سروش، ایتا، 
)@unisemnan( .آی  گپ و بله

»دانشگاه  • الکترونیکی  خبری  ماهنامه  انتشار  و  اندازی  راه 
سمنان«.

 روابط عمومي:
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راه  اندازی »رادیو نمای دانشگاه« جهت انتشار اخبار دانشگاه  •
به صورت »صوت«، »تصویر« و »فیلم«.

 به  روز رسانی کلیپ معرفی و سرود دانشگاه جهت انتشار  •
در فضای مجازی و برنامه  های دانشگاه.

 افزایش کمی و کیفی تولید اخبار دانشگاه در سایت اصلی  •
دانشگاه و سایت  های تابعه با درپیش  گرفتن سیاست  های جدید 
روابط عمومی و آموزش رابطین خبری دانشکده  ها و واحدها و 
به تبع آن افزایش حدود دوبرابری تعداد بازدیدکنندگان سایت 

دانشگاه.

تولید مکتوبات:
راهنمایی  • منظور  به  دانشگاه سمنان  معرفی  بروشور  تهیه 

عالقه  مندان به دانشگاه به ویژه دانشجویان جدید الورود.
تهیه کتاب معرفی دانشگاه در سال 1397 )کتاب فعلی( •
تهیه و تدوین ویژه نامه فرزندان ممتاز دانشگاهیان دانشگاه  •

سمنان )گنجینه 12(

ارتباط با رسانه  ها :
در  • دانشگاه  اساتید  و  مسؤولین  حضور  جهت  برنامه  ریزی 

صدا و سیما و مطبوعات و همچنین دعوت متقابل از اصحاب 
رسانه جهت حضور در دانشگاه به منظور حضور در نشست  های 

مطبوعاتی و پوشش اخبار دانشگاه.
و  • مختلف  رسانه  های  در  دانشگاه  اخبار  بازتاب  جمع  آوری 

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 دانشکده ها و  •

آموزشی  کارگاه  جلسه  چندین  برگزاری  و  دانشگاه  واحدهای 
تخصصی »خبر نویسی« برای آنان به منظور افزایش کیفیت 

اخبار تولیدی.



روابط عمومی دانشگاه در یک نگاه42



43 تعامل دانشگاه و رسانه ها

برگزاری نشست مطبوعاتی در دانشگاه

حضور مسئوالن دانشگاه سمنان در دفتر روزنامه پیام

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

حضور مسئوالن دانشگاه سمنان در خبرگزاری ایرنا

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



دانشگاه در آينه مطبوعات و خبرگزاری ها44
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مديريت همکاري هاي علمي و بین  المللي:

دفتر روابط بین الملل براي ایجاد تعامالت علمي و بین المللي 
با مراکز علمي داخلي و خارجي ایجاد شده است.

وظایف و اختیارات: 
عالي  • آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  با سایر  ارتباط  برقراري 

و  آموزشي  مختلف  زمینه هاي  در  همکاري  منظور  به  داخلي 
پژوهشي. 

و  • فارسي  زبان    هاي  به  مختلف  مدارک  و  ها  نامه  ترجمه 
انگلیسي جهت ارائه به دانشگاه ها و مؤسسات مختلف. 

تهیه تفاهم    نامه    هاي همکاري علمي با دانشگاه هاي خارج  •
از کشور و عضویت در مجامع علمي و بین المللي. 

جهت  • التین  کار  به  اشتغال  گواهي  و  نامه  معرفي  تهیه 
شرکت اعضاي هیأت علمي در مجامع بین المللي. 

بروز رساني سایت انگلیسي دانشگاه.  •
کنفرانس،  • در  خارجي  میهمانان  حضور  جهت  هماهنگي 

سمینارها، کنگره ها و سمپوزیوم داخل دانشگاه. 
تهیه کلیه گزارشات و اطالعات مورد نیاز مرکز همکاري هاي  •

علمي و بین المللي وزارت علوم، تحقیقات وفناوري.

بازدید دانشجویان خارجی 80 کشور دنیا از دانشگاه سمنان
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عناوین فعالیت هاي انجام شده )96-97 (:
تهیه معرفی دانشگاه به زبان انگلیسی.  •
بروزرسانی سایت انگلیسی دانشگاه و ترجمه اخبار.  •
نامه    نگاری 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 بین المللی انجمن مهندسی مکانیک ایران.
ترجمه مکاتبات و پیام هاي رئیس دانشگاه به سفارتخانه ها و  •

رایزنان فرهنگي جمهوري اسالمي در کشورهاي مختلف. 
انجام کلیه مکاتبات مورد نیاز جهت اعزام اعضاي هیأت علمي  •

به دانشگاه هاي خارج از کشور براي تدریس. 
کشور  • به  دانشگاه  محترم  رئیس  سفر  جهت  الزم  اقدامات 

دانشگاه های جهان  مجارستان جهت شرکت در همایش رؤسای 
در قرن 21.

تبادالت علمي دانشگاه در حوزه بین الملل:
با  علمي  تبادل  تسهیل  و  افزایش  راستاي  در  سمنان  دانشگاه 
دراین  متعّدد  تفاهم    نامه    هاي  انعقاد  به  اقدام  خارجي  دانشگاه هاي 

خصوص نموده است.
این دانشگاه همچنین در دهة گذشته در راستاي اعتالي بیش   
میراث  عنوان  به  زبان  این  آموزش  و  فارسي  زبان کهن  پیش  از 
به  خود  منتخب  اساتید  اعزام  به  اقدام  ایرانیان،  غني  و  ماندگار 
ترکیه،  قلعه  قیریق  سوئد،  اوپساال  سوریه،  حمص  دانشگاه هاي 

استراسبورگ فرانسه و پچ مجارستان کرده است.

تفاهم نامه ها و قراردادهای تحقیقاتی منعقده با دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی خارج از کشور:

 نام دانشگاه طرف قرارداد نام تفاهم نامه
نام کشور طرف 

 قرارداد
 ردیف

MOU 1 مجارستان  دانشگاه استرهازی ایگر 

MOU 2 ایتالیا دانشگاه سالرنو 

MOU 3 سوئد دانشگاه مهندسی لولئا 

Cooperative Agreement 
دانشکده زبانشناسی و فلسفه ی 

 دانشگاه اوپساال
 4 سوئد

Memorandum of Understanding(M.O.U.) 5 هند دانشگاه راجیو گاندی 

 6 سوریه دانشگاه تشرین انتشار مجله علمی برای گروه زبان و ادبیات عربی

 7 سوریه دانشگاه دمشق موافقتنامه همکاری علمی

ELICOS(English Intensive Course for Overseas 
Students ) 

 8 استرالیا دانشگاه کوئینزلند جنوبی

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

 9 استرالیای غربی دانشگاه کرتین

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

 11 پرتغال دانشگاه پورتو

Education Partnership Agreement 11 روسیه دانشگاه کورسک 
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مديريت حراست:

 وظایف و اختیارات :
برنامه ریزي، سازماندهي، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها  •

و اقدامات حراستي.
استقرار سیستم مناسب حفاظت فیزیکي، پرسنلي، اسنادي  •

و فناوري اطالعات دانشگاه.
واحدهاي  • و  تابعه  مؤسسات  به  حراستي  دستورات  ابالغ 

اداري.
و  • سوانح  و  حوادث  بروز  صورت  در  الزم  اقدامات  انجام 

اطالع فوري مراتب به مقامات مسؤول.
تهیه و تنظیم فرم    هاي حراستي. •
دریافت و ثبت اقدام در مورد اسناد طبقه بندي شده و توزیع  •

و نگهداري آنها به صورت متمرکز. 
محرمانه  • اسناد  و  مکاتبات  نگهداري  و  ثبت  و  دریافت   

دانشگاه.
اطالعات  • به  توجه  با  مسؤولین  به  مشورتي  نظرات  ارائه 

مکتسبه.
رفع نقائص و بهبود روش    هاي حراستي. •
تنظیم برنامه    هاي مختلف بازرسي. •
در  • خارجي  اتباع  اشتغال  و  حضور  بر  نظارت  و  کنترل   -

محیط دانشگاه براساس ضوابط مربوط. 
صدور کارت شناسائي، مجوز ترّدد و رعایت تدابیر الزم به  •

منظور پیشگیري از هرگونه سوء استفاده و جعل.
بر  • تأکید  با  دانشگاه  محیط  در  امنیت  ایجاد  براي  تالش 

تعالیم ارزشمند اسالمي همراه با نشاط علمي و معنوي.

مسؤولین،  • میان  همدلي  و  احترام  اعتماد،  فضاي  ایجاد 
کارکنان و محیط دانشگاه.

محیط  • در  بحران  از  پیشگیري  تدابیر  و  روش    ها  تدوین 
دانشگاه

جلوگیري از تعرض به حریم دانشگاه و رایزني و تعامل با  •
سازمان    هاي ذي    ربط خارج از دانشگاه.

جلوگیري از بروز انواع فساد اداري.  •
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مديريت هسته گزينش:

 وظایف و اختیارات:
نیروی  • امنیتی  و  سیاسی  اخالقی،  بررسی، صالحیت    های 

چهارچوب  در  دانشگاه  نیاز  مورد  علمی(  )غیرهیأت  انسانی 
مقّررات مصّوب.

گزینش افراد با توجه به اولویت    ها و با رعایت قسط و عدل  •
اسالمی. 

نظارت در تنظیم برنامه مصاحبه و تعیین افراد مصاحبه    گر  •
جهت انجام وظایف محّوله.

عدم  • یا  پذیرش  مورد  در  نهایی  نظر  اظهار  و  رسیدگی 
پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه با رعایت ضوابط و مقّررات 

مصّوب بر اساس نتایج مصاحبه و تحقیق.
بررسی و اظهار نظر بدوی در مورد اعتراضات و شکایات  •

واصله.
کارکنان  • نیاز  مورد  آموزشی  دوره    های  تعیین  و  بررسی 

گزینش و اعالم آن به هیأت مرکزی.
انجام مکاتبات محرمانه با مدیریت    ها و واحدها و ارگان    های  •

مختلف و ثبت و ضبط، نگهداری و بایگانی نامه    ها و اطالعات 
جمع    آوری شده در رابطه با گزینش افراد به صورت محرمانه 

نظارت در اجرای امور کامپیوتر    ای در هسته طبق مصّوبات  •
هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش.

نظارت و اجرای دقیق گزینش مشمولین تبصره2 ماده 2  •
قانون گزینش )اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور، مأموریت 
یا انتقال به دستگاه    های دیگر در مشاغل حساس، بورسیه شدن، 

داوطلبان مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه    ها(.
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. 
دانشگاه  • عنوان  به  سمنان  دانشگاه  اینکه  به  توجه  با 

غیر  کارکنان  گزینش  انجام  می    باشد،  استان  منتخب  و  مادر 
سمنان  فرزانگان  گرمسار،  دامغان،  دانشگاه های  علمی  هیأت 

)خواهران( نیز به عهده هسته گزینش این دانشگاه می    باشد.
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مديريت امور حقوقي، قراردادها و رسیدگي به شکايات:

وظایف و اختیارات:
نظر مسائل مختلف  • اظهار  و  پرونده هاي حقوقي  بررسي   

حقوقي و جزایي، ثبتي و اداري و...
در  • دفاع  امور  انجام  و  لوایح  دادخواست،  تنظیم  و  تهیه 

موضوعات مختلف حقوقي، کیفري و ثبتي و اداري و... 
با  • شرکت در جلسات دادرسي و رسیدگي محاکم قضایي 

عنوان نماینده حقوقي. 
مقامات  • و  مختلف  واحدهاي  به  مشورتي  نظرات  ارائه 

دانشگاه در زمینة مسائل حقوقي. 
انجام امور ثبتي دانشگاه و پیگیري در خصوص اخذ اسناد  •

مالکّیت اراضي متعلّق به دانشگاه. 
وصول مطالبات دانشگاه از اشخاص و مؤسسات.  •
دیوان  • به  رسیدگي  جلسات  در  شرکت  و  پاسخ  و  بررسي 

عدالت اداري مربوط به شکایات حقیقي و حقوقي علیه دانشگاه. 
انطباق مفاد و مندرجات قراردادها و تفاهم نامه ها با قوانین  •

و مقررات موضوعه، آیین نامه ها، بخش نامه ها و آیین نامه هاي 
مالي و معامالتي دانشگاه.

تنظیم، اصالح و تأیید نهایي کلیه تفاهم نامه ها و قراردادهاي  •
دانشگاه با اشخاص حقیقي و حقوقي.  

بررسي و اعالم نظر در خصوص اختالفات مالیاتي، بیمه اي،  •
اجرایي و ... قراردادها و اظهارنظر حقوقي در خصوص تفسیر 

مواد و شرایط قراردادها

تسهیل  • منظور  به  نواخت  یک  قراردادهاي  ارائه  و  تنظیم 
امور واحدهاي مختلف دانشگاه  

بررسي و اعالم نظر در زمینه تببین، تفسیر و رفع ابهام از  •
قوانین، آئین نامه هاي استخدامي و مالي و معامالتي دانشگاه. 

مازاد  • امالک  واگذاري  نحوه  در  مشارکت  و  مشاوره  ارائه 
دانشگاه به بخش خصوصي از طریق قرارداد اجاره به قمیت 

کارشناسي و بر اساس آئین نامه مالي و معامالتي دانشگاه.
شرکت در کمیسیون مناقصات و جلسات پیش مناقصه و  •

مزایده و ارزیابي کیفي و احراز صالحیت اشخاص شرکت کننده 
در مناقصه و مزایده.

دانشگاه  • مختلف  بخش هاي  و  واحدها  به  مشاوره  ارائه 
موضوعات  در  مقررات  و  قوانین  صحیح  اجراي  خصوص  در 
انجام  مزایده،  و  مناقصه  برگزاري  چگونگي  جمله  از  مختلف 
معامالت دولتي، اخذ و سپردن ضمانت  نامه ها، به کارگیري نیرو، 

امور تامین اجتماعي و کار، و ...
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 وظایف و اختیارات :
برنامه    ریزي و ارائه طریق براي بهبود روش    هاي انجام کار  •

و تحول اداري و بهره وري.
تکمیل فرم ها و فایل های مربوط به آمار آموزش عالی وزارت  •

برنامه ریزی  و  پژوهش  مؤسسه  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
آموزش عالی، سازمان سنجش، استانداری، فرمانداری و سایر 

سازمان ها و نهادهای دولتی.
انطباق  • و  بهینه    سازي  طراحي،  بر  نظارت  و  برنامه ریزي 

برنامه  اجراي  جهت  نیاز  مورد  و  متناسب  مدیریتي  نظام    هاي 
هاي توسعه آموزش عالي.

و  • ساختار  اصالح  به  مربوط  مطالعاتي  طرح    هاي  انجام 
تشکیالت سازماني، ساختار نیروي انساني، فرهنگ سازماني، 

سیستم    ها و روش    هاي مورد عمل در دانشگاه.
تدوین برنامة عملیاتي دانشگاه و کلیه معاونت ها، دانشکده ها  •

و واحدهاي ستادي دانشگاه با همکاري واحدهاي ذي    ربط.
عملیاتي  • و  راهبردي  برنامه    هاي  براجراي  نظارت  و  پایش 

دانشگاه.
انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه و  •

واحدهاي تابعه آن که داراي ردیف اعتباري مستقل مي باشند. 
در  • درج  جهت  پیشنهادي  بودجه  تنظیم  و  ارائه  پیگیري، 

الیحه بودجه ساالنه کل کشور، با توجه به ضوابط مندرج در 
بخشنامه بودجه ساالنه کل کشور و سایر ضوابط مربوطه. 

پیگیري دریافت اعتبار ردیف هاي بودجه مندرج در قانون  •
وزارت  اختیار  در  متمرکز  ردیف هاي  نیز  و  کشور  کل  بودجه 

متبوع و اعتبارات استاني. 

باعنایت به اهمیت ارتقاء سطح دانایی و لزوم بروزرسانی منابع 
عنوان  به  کارکنان  آموزش  راهبری  کمیته  دانشگاه،  انسانی 
یکی از زیرمجموعه های مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری 

دانشگاه تشکیل گردیده است .
اجرای  و  نیازسنجی،  گذاری،  سیاست  وظایف  مجموعه  این 
برنامه های آموزش کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه را به طور 

کامل بر عهده دارد.

مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري:

کمیته راهبری آموزش کارکنان دانشگاه:

دوره های آموزشی برگزارشده سال های  1396 و 1397
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بخش    های تابعه :
مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه  •
عالی  • آموزش  کیفیت  تضمین  و  ارزیابی  نظارت،  هیأت 

استان سمنان

مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه:

اهداف:
عملکرد  • و  اهداف  رسالت،  راهبردی  و  مند  نظام  تحلیل 

فرصت    ها  و  و ضعف  قوت  نقاط  شناسایی  منظور  به  مؤسسه 
و چالش    ها 

نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین  •
کیفیت در مؤسسه

ارتقای کیفیت مؤلفه های دروندادی، فرآیندی و بروندادی  •
مؤسسه

نهادینه    کردن ارزیابی درونی به عنوان یکی از فرآیندهای  •
اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیت    های آموزشی، پژوهشی 

و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اجرائی مؤسسه
نظارت،  • نظام مند  فرآیند  از  استفاده  با  بهره وری  افزایش 

ارزیابی و تضمین مؤسسه
تقویت زمینه    های پاسخگویی مؤسسه به ذینفعان داخلی و  •

بیرونی و ...

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی 

استان سمنان:

اهداف:
فرصت    های  • و  چالش    ها  و  قوت  و  ضعف  نقاط  شناسایی 

مؤسسه    های استان 
نهادینه سازی فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در  •

مؤسسه    های استان
ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی و فناوری، دانشجویی و  •

فرهنگی - اجتماعی و اداری و پشتیبانی در مؤسسه    های استان 
افزایش بهره وری با استفاده از فرآیند نظام مند نظارت و  •

ارزیابی در مؤسسه    های استان و ...

گروه نظارت و ارزيابي و تضمین کیفیت:
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دبیرخانه هیأت اجرايي جذب اعضاي هیأت علمي:

 وظایف و اختیارات :
نیازهاي  • وتعیین  شناسایي  منظور  به  الزم  اقدامات  انجام 

جذب اعضاي هیأت علمي در گروه هاي آموزشي و پژوهشي.
علمي  • هیأت  اعضاي  جذب  براي  عمومي  فراخوان  انجام   

دانشگاه.
 اجراي آئین نامه    ها و مقررات مربوطه در خصوص نحوه و  •

علمي  هیأت  اعضاي  وضعیت  تبدیل  یا  و  استخدام  چگونگي 
رسمي-قطعي،  آزمایشي،  رسمي-  پیماني،  قراردادي،  از  اعم 
انتقال اعضاي هیأت  هیأت علمي طرح سربازي، مأموریت و 

علمي دانشگاه.
علمي  • هیأت  اعضاي  عمومي  و  علمي  صالحیت  بررسي   

تحصیلي  بورس  متقاضیان  و  دانشگاه  در  استخدام  متقاضي 
علمي  هیأت  اعضاي  جذب  اجرایي  هیأت  به  ارائه  منظور  به 

دانشگاه براي اعالم نظر.
هیأت  • به  مورد  حسب  دوره    اي  و  مستمر  گزارشات  ارائه   

اجرایي و هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمي.
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 وظایف و اختیارات :
در  • که  نامه    هایي  آیین  و  دستورالعمل    ها  مصوبات،  اجراي 

علوم،  وزارت  طرف  از  ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  خصوص 
تحقیقات و فناوري و یا سایر مراجع ذي    صالح صادر مي    شود.

برنامه ریزي و پیشنهاد و ارائه طرح    هاي مورد نیاز براي ارتقاء  •
و تقویت بنیه علمي دانشجویان شاهد و ایثارگر.

برنامه ریزي برگزاري مراسم و فعالیت هاي علمي و فرهنگي  •
و  سمینارها  سیاحتي،  و  زیارتي  سفرهاي  اردوها،  قبیل  از 
فعالیت هاي فوق برنامه و بازدید از مراکز علمي و فرهنگي در 

جهت حفظ روحیه ایثارگري آنان. 
اعضاي  • همکاري  با  تقویتي  دوره    هاي  و  کالس    ها  تشکیل 

هیأت علمي دانشگاه ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.
تشکیل جلسات ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه باحضور رئیس  •

استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  سازمان  رئیس  و  دانشگاه 
آموزشي،  مشکالت  بررسي  و  نظارت  منظور  به  شهرستان   و 

دانشجویي و... دانشجویان شاهد و ایثارگر.
ارائه خدمات به دانشجویان شاهد و ایثارگر شبانه در خصوص  •

پرداخت شهریه تحصیلي.
ارائه خدمات به دانشجویان شاهد و ایثارگر روزانه در خصوص  •

کمک هزینه تحصیلي و خوابگاه.
تشکیل بانک اطالعاتي کامل از وضعیت آموزشي، پژوهشي،  •

فرهنگي و اجتماعي دانشجویان شاهد و ایثارگر.
پیگیري امور ایثارگران و تدارک امکانات الزم با همکاري و  •

هماهنگي مسؤوالن دانشگاه و اداره کل امور دانشجویان شاهد 
و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و بنیاد شهید استان 

و شهرستان

گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر:
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نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه:
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حسب  دانشگاه ها  در  رهبري  معظم  مقام  نمایندگي  نهاد   
العالي(  ظله  )مد  خامنه اي  اهلل  آیت  حضرت  دستور  و  عنایت 
متعهد  و  مؤمن  دانشگاه  ایجاد  راستاي  در  و  متعالي،  با هدف 
و  اسالمي  ارزش هاي  تبیین  راستاي  در  و  الهي،  هدایت  به 
تعمیق آگاهي هاي دیني و اعتقادي دانشجویان و دانشگاهیان، 
عالي  شوراي   1372 سال  ماه  اسفند  نهایي  مصوبه  براساس 
تحقق  براي  جدید  سازماني  ایجاد  بر  مبني  فرهنگي  انقالب 
منویات معظم له، براساس اهداف وظایف معین تشکیل گردید. 
مراکز  و  دانشگاه ها  در  رهبري  معظم  مقام  نمایندگي  نهاد 
اساسنامه  در  شده  مشخص   وظایف  انجام  به  عالي  آموزش 

مي پردازد.

ارکان نهاد:
معاون  •
مدیر اجرایي و مالي •
واحد عمره، عتبات و ازدواج دانشجویي •
واحد خواهران •

اصول نهاد :
عمیق  • و  زیربنایي  حرکت     هاي  بر  جدي  تالش  و  تأکید 

فرهنگي در راستاي رشد و توسعه اندیشه ها و آگاهي هاي دیني 
و اسالمي دانشجویان و دانشگاهیان.

ایجاد و تقویت روحیه تحرک و مشارکت فعال دانشجویان  •
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و دانشگاهیان در عرصه فعالیت هاي سیاسي، اجتماعي و فرهنگي 
در سطح جامعه و دانشگاه ها.

در  • رهبري  معظم  مقام  نمایندگي  نهاد  اساس،  برهمین 
دانشگاه سمنان با اهتمام و جدیت تمام نسبت به برنامه ریزي 
و ایجاد هماهنگي و ارتباط با نهادها و تشکل     هاي دانشجویي و 
نیز ایجاد ارتباط با اساتید و نیروهاي فرهنگي و مذهبي گام     هاي 

مؤثري برداشته است. 

فعالیت     ها:
برگزاري فعالیت هاي قرآني و نهضت تفسیر. •
برگزاري حلقه هاي معرفت و مشاوره. •
برگزاري کالس ها و کارگاه هاي آموزشي. •
همراهي با رسانه هاي مجازي و پشتیباني محتوایي نشریات. •
برگزاري کرسي هاي آزاد اندیشي. •
هم  • نشست     هاي  و  اساتید  افزایي  دانش  دوره     هاي  برگزاري 

اندیشي.
اعزام دانشگاهیان به عمره و عتبات عالیات. •
ترویج، تبیین و برگزاري ازدواج     هاي دانشجویي. •
برگزاري ویژه برنامه خوابگاه ها. •
بین  • از  دیني  مبلغان  تربیت  جهت  حکمت  طرح  برگزاري 

دانشجویان عالقه مند.
حمایت و تأمین محتواي فرهنگي اردوها. •
توانمندسازي فعاالن فرهنگي - سیاسي. •
تشکیل شوراي مطالعات راهبردي اساتید و دانشجویان. •
ساماندهي امر نماز جماعت در دانشگاه. •

آموزش علوم دیني در قالب حوزه علوم اسالمي دانشگاهیان. •
کانون هاي  • و  دانشجویي  تشکل هاي  از  پشتیاني  و  حمایت 

فعال دانشگاه.
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عنوان  به  دانشگاهیان  اسالمي  علوم  حوزه  اندازي  راه 
هرچه  همگرایي  و  وحدت  ایجاد  براي  عملي  برنامه     اي 
تربیت  براي  مرکزي  نیز  و  دانشگاه  و  حوزه  میان  بیشتر 
پایه  بر  انقالب  و  به اسالم  دانشگاهیان مشتاق و مؤمن 
بیشتر  هرچه  تحقق  براي  اسالمي  علوم  و  اندیشه  نظام 
دانشجویان  حوزه،  این  در  مي باشد.  اسالمي  دانشگاه 
و  دانش     آموختگان  تحصیلي،  مقاطع  کلیه  در  عالقه     مند 
فراگیري  با  مي توانند  استان  فرهیخته  استادان  همچنین 
علوم و معارف اسالمي و دریافت نظام اندیشه دیني  در 
عرصه معرفتي و معنوي، دانش و بینش خودرا ارتقاء داده 
بیشتر جامعه حرکت  تکامل هر چه  و  تعالي  و در جهت 
نمایند. این مرکز هم     اکنون با جذب بیش از 150معرفت 
جو در غالب معرفت جویان خواهر و برادر در راستاي رشد 
و توسعه هرچه بیشتر اندیشه     ها و آگاهي دیني و اسالمي 

دانشگاهیان فعالیت نماید

حوزه علوم اسالمي دانشگاهیان در دانشگاه سمنان:
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         معاونت اداري و مالي و مديريت منابع:

f مدیریت امور اداری و پشتیبانی
f مدیریت امور مالی
f  مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی



63

 معاونت اداري و مالي و مديريت منابع :

وظایف و اختیارات:
ایجاد هماهنگي بین فعالیت هاي مربوط به واحدهاي تحت  •

پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکالت موجود. 
به  • اجراي کلیه قوانین و مقررات مربوط  بر حسن  نظارت 

امور اداري، استخدامي، مالي و معامالتي و حقوقي دانشگاه. 
تهیه و اجراي طرح     هاي رفاهي کارکنان با توجه به امکانات  •

دانشگاه. 
همکاري با دیگر معاونت     ها و واحدهاي مستقل دانشگاه در  •

جهت تحقق اهداف آموزشي، پژوهشي، دانشجویي و فرهنگي 
دانشگاه و....

مدیریتهاي تابعه:
مدیریت امور اداري و پشتیباني •
مدیریت امور مالي •
مدیریت امور فني و نظارت بر طرح هاي عمراني •

وظایف و اختیارات:
زمینه هاي  • در  دانشگاه  خط     مشي هاي  و  سیاست     ها  اجراي 

مربوط به امور اداري، استخدامي و پشتیباني.  
تهیه و تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل     هاي  •

و  براساس ضوابط  ذیربط  مقامات  به  ارائه  اداري الزم جهت 
مصّوبات دانشگاه و ابالغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید.

نیاز  • مورد  انساني  نیروي  تأمین  جهت  در  ریزي  برنامه 

دانشگاه و ارائه طرح ها و پیشنهادهاي الزم و انجام امور مربوط 
به استخدام آنها اعم از هیأت علمي و غیر هیأت علمي. 

با کمک  • کارکنان  ساالنه  گروه  تغییر  و  ترفیع  بیني  پیش 
واحدهاي مربوط و..... 
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واحد هاي تابعه:  
اداره کارگزیني و رفاه •
اداره دبیرخانه مرکزي •
اداره امور عمومي •

اداره کارگزینی و رفاه:

وظایف و اختیارات: 
برنامه ریزي، نظارت و اداره امور استخدامي، انتصاب، ترفیع،  •

تحصیلي،  بورس  بازنشستگي،  مرخصي،  مأموریت،  ارتقاء، 
فرصت مطالعاتي و... اعضاي هیأت علمي و غیر هیأت علمي. 

نظارت و اجراي امور مربوط به بیمه هاي قانوني کارکنان  •
و بازنشستگان و نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگي. 

برگزاري و تهیه مقدمات الزم جهت برگزاري آزمون هاي  •
استخدامي دانشگاه، براساس مجوز صادره از سوي وزارت متبوع 
و اعالم نتایج و هماهنگي در خصوص برگزاري مصاحبه هاي 

علمي و تخصصي و......

اداره دبیرخانه مرکزی:

وظایف و اختیارات:  
نظارت بر انجام مکاتبات و نحوه بایگاني سوابق مکاتبات  •

اداري اعضاي هیأت علمي و غیرهیأت علمي.

به  • مزایده  و  مناقصه  اسناد  تحویل  و  صورتجلسه  تنظیم 
کمیته مناقصات و.....

•  ERP سامانه  و  وزارتي  نامه     هاي  ارسال  و  ثبت  دریافت، 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.

اداري  • اتوماسیون  مکاتبات  کلیه  پیگیري  و  نظارت  ثبت، 
دانشگاه.

اداره امور عمومی:  

وظایف و اختیارات: 
نظارت و برنامه ریزي امور مربوط به واحد نقلیه )خودروها و  •

سرویس هاي دانشجویي(. 
و  • عمومي  خدمات  امور  انجام  بر  هماهنگي  و  نظارت 

شرکت هاي خدماتي. 
نظارت و هماهنگي امور مربوط به انبار مرکزي.  •
نظارت و برنامه ریزي در خصوص آژانس هاي مسافرتي و  •

مأموریتهاي درون شهري و برون شهري دانشگاه و....

مديريت امور اداری و پشتیبانی:
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وظایف و اختیارات: 
 اعمال نظارت مالي با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.  •
تطبیق هزینه ها و پرداخت ها با درآمدها و نیز دریافت هاي  •

دانشگاه، با مفاد آیین نامه مالي معامالتي دانشگاه ها و مصوبات 
هیأت امنا و سایر قوانین و مقررات مربوطه و حصول اطمینان 
از صحت محاسبات مالي و اصالت و کفایت اسناد و مدارک 

مثبته در مورد میزان و تحقق هر یک از آنها.  
نگهداري حساب     ها و تنظیم گردش هاي مالي و نظارت بر  •

حفظ اسناد و دفاتر و مدارک مالي.
نگهداري، حراست و تحویل، تحول وجوه، سپرده ها و اوراق  •

بهادار.
نظارت بر اموال دانشگاه  •
بررسي و تأیید اسناد حسابداري.  •
کنترل قراردادهاي دانشگاه از لحاظ انجام تعهدات و رعایت  •

مفاد آن.

ادارات تابعه : 
اداره اعتبارات  •
اداره رسیدگي به اسناد •
اداره دفترداري وتنظیم حساب ها •
اداره دریافت وپرداخت •

اداره اعتبارات:

 وظایف و اختیارات: 
بررسي وثبت اعتبارات مصوب، بودجه     هاي غیر متمرکز، و  •

نیز تنظیم و صدور درخواست وجه بودجه هاي جاري، عمراني 
و...
اجرا بودجه با توجه به اعتبارات ابالغي و....  •

اداره رسیدگی به اسناد : 

 وظایف و اختیارات:  
رسیدگي به اسناد ومدارک مثبته با توجه به قوانین ابالغي. •
تعیین موارد نقص اسناد عاملین مالي، به منظور رفع مشکل  •

قانوني.
مطالعه و رسیدگي به مفاد قراردادها و پیمان ها و.... •

اداره دفترداری و تنظیم حساب     ها: 

وظایف و اختیارات:
و  • مستقل  حساب     هاي  تفکیک  به  ماهیانه  ترازنامه  تهیه 

نیزکنترل و تأیید آنها به صورت منظم.
تهیه و ارسال گزارش به تفکیک، جهت ارسال به مراجع  •

ذي     صالح. 
تهیه ترازنامه و توزیع بودجه سال جاري و سنوات قبل و  •

مديريت امور مالی: 
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حساب نهایي اسفند ماه بودجه ابالغي. 
تخصیص اعتبار دریافتي مربوطه در مهلت قانوني. •
اداره دریافت و پرداخت: •
وظایف و اختیارات:  •
صدور برگه هاي محاسباتي بر اساس وقایع مالي و ثبت هاي  •

قانوني.
 انجام پرداخت به کلیه واحدها پس از تأمین اعتبار و تطبیق  •

با چارچوب قوانین ابالغي. 
کنترل، نظارت  افتتاح حساب و انجام تغییرات حساب هاي  •

بانکي 

اداره دریافت و پرداخت:

وظایف و اختیارات: 
و  • مالــي  وقایــع  اســاس  بــر  محاســباتي  برگه هــاي  صــدور 

قانونــي. ثبت هــاي 

انجــام پرداخــت بــه کلیــه واحدهــا پــس از تأمیــن اعتبــار و تطبیــق  •
بــا چارچــوب قوانیــن ابالغي. 

ــرات حســاب هاي  • ــاح حســاب و انجــام تغیی ــرل، نظــارت  افتت کنت
بانکــي 

سایر وظایف واحدهای زیر مجموعه مدیریت مالی:
اسناد  • و صدور  تنظیم  و  جاري  هزینه     هاي  مدارک  کنترل 

مربوطه. 
نظارت بر پرداخت هاي حقوقي ابواب جمعي دانشگاه.  •

تهیه سوابق خدمتي پرسنل و پرداخت کسورات قانوني در  •
طول خدمت. 

بررسي و پرداخت حق وحقوق بازنشستگان بر اساس احکام  •
ابالغي. 

تنظیم و صدور  • و  پیمانکاران  کنترل صورت وضعیت هاي 
اسناد مربوطه.

انجام هزینه هاي حوزه فعالیت با توجه به تخصیص پرداخت  •
شده از امور مالي سازمان مرکزي. 

مکاتبات  • و  مدارک  اسناد،  بایگاني  و  اندیکاتور  دفتر  ثبت 
ارسالي و دریافتي.

حفظ، حراست، تهیه وتنظیم 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:

هیأت اجرایي منابع انساني اعضاي غیر هیأت علمي، به استناد 
هیأت  غیر  اعضاي  استخدامي  نامه  آیین  یک  ماده  هشت  بند 

علمي دانشگاه ها تشکیل شده است. 

  ترکیب اعضا:  
معاون اداري و مالي )رئیس هیأت(  •
نماینده کمیسیون دائمي هیأت امنا   •
مدیر امور اداري )دبیر هیأت(  •
مدیر برنامه، بودجه و تحول اداري  •
سه تن از کارشناسان مجرب در امور منابع انسانی  •

  وظایف و اختیارات:  
نظارت بر حسن اجراي مقررات آیین نامه استخدامي اعضاي  •

غیر هیأت علمي. 
نظارت بر حسن اجراي مقررات آیین نامه تشکیالت.   •
در  • اعضاء،  وضعیت  تبدیل  مجوز  صدور  پیشنهاد  و  بررسي 

هیأت  غیر  اعضاي  استخدامي  نامه  آیین  و  مقررات  چهارچوب 
علمي به هیأت امنا.

بررسي سوابق اعضاء در خصوص ارتقاي رتبه و اتخاذ تصمیم  •
در چارچوب ضوابط مربوط و..... 

اموررفاهی دانشگاه :
ستاد امور رفاهي به منظور ساماندهي، سیاستگذاری و برنامه ریزی 
امور رفاهی و معیشتی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی 

تشکیل شده است.

وظایف و اختیارات: 
در  • امکانات  از  اعضاء  مناسب  استفاده  زمینه  نمودن  فراهم 

اختیار دانشگاه و سایر دانشگاه ها و نیز دستگاه هاي اجرائي. 
فراهم نمودن زمینه بهره مندي بهینه اعضاء از مفاد قوانین  •

وآیین نامه هاي موجود در زمینه رفاهي کارکنان دولت و......
 



68

وظایف و اختیارات:
ایجاد  • منظور  به  مطالعات  انجام  و  برنامه ریزي 

فضاهاي مورد نیاز براساس برنامه توسعه دانشگاه.
نظارت بر مطالعات طرح جامع دانشگاه. •
از  • بهینه  بهره برداري  و  نگهداري  تعمیر،  بر  نظارت 

ساختمانها و تأسیسات موجود دانشگاه.
ساختمان هاي  • کلیه  تجمیع  جهت  امکانات  ایجاد 

دانشگاه در پردیس اصلي دانشگاه.
برنامه ریزي جهت دستیابي به استانداردهاي ملي در  •

زمینه فضاهاي آموزشي، اداري، رفاهي وغیره.
انتخاب پیمانکاران و مشاوران طرحهاي مصوب بر  •

و  برنامه ریزي  معاونت  بخشنامه هاي  و  قوانین  اساس 
نظارت راهبردي و آیین نامه هاي معامالتي دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي.
نظارت بر حسن اجراي طرح هاي عمراني دانشگاه. •
نیاز طرح هاي  • مور  اطالعات  تکمیل  و  آوري  جمع 

عمراني. 
در  • تصویب  براي  دانشگاه  عمراني  بودجه  پیشنهاد 

بودجه ساالنه دانشگاه.

مديريت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 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



73

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 آمفی تئاتر دانشگاه

پروژه دانشکده نفتپروژه استخر دانشگاه

پروژه دانشکده مهندسی مواد و متالورژی پروژه دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز
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f                  مدیریت برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی
f            مدیریت تحصیالت تکمیلی
f مدیریت خدمات آموزشی

f گروه آموزش های آزاد
f )گروه آموزش های الکترونیکی )مجازی

معاونت آموزشي و تحصیالت تکمیلي:
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معاونت آموزشي و تحصیالت تکمیلي:

وظایف و اختیارات:
اداره کلیه امور آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه. •
نظارت بر اجراي مقررات و آیین نامه هاي آموزشي با همکاري  •

گروه نظارت و ارزیابي دانشگاه.
و  • آموزشي  فعالیت هاي  و  برنامه ها  اجراي  حسن  بر  نظارت 

دوره هاي تخصصي. 
ارزیابي علمکرد آموزشي دانشجویان.  •
اجراي دوره هاي کوتاه مدت آموزشي و تخصصي. •
نظارت بر اجراي مقررات آموزشي دوره هاي تحصیالت تکمیلي. •

واحد هاي تابعه:
مدیریت برنامه ریزي و هماهنگي آموزشي •
مدیریت تحصیالت تکمیلي  •
مدیریت خدمات آموزشي •
گروه آموزش     هاي الکترونیکي )مجازي( •
گروه آموزش     هاي آزاد •
مدیریت خدمات آموزشی •
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وظایف و اختیارات:
تهــیه، تنظــیم و نگــهداري برنامه هاي مصوب آموزشي  •

دانشجویان.
تنظیم  • بر  نظارت  و  دانشگاه  آموزشي  تقویم  ابالغ  و  تهیه 

برنامه هاي هفتگي و امتحاني دروس.
نظارت بر حسن اجراي آیین نامه ها، بخش نامه ها و مصوبات  •

آموزشي در واحدهاي ذیربط و همچنین نظارت بر اداره خدمات 
آموزشي در واحدهاي تابعه.

نارسائي هاي  • برآورد  و  دانشجویان  مشکالت  به  رسیدگي 
آموزشي و  به معاونت  پیشنهاد  ارائه  آیین     نامه ها و مصوبات و 

تحصیالت تکمیلي دانشگاه جهت حل مشکالت.
همکاري با مسؤولین دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاري  •

امتحانات ورودي دانشگاه ها و...
درخصوص  • نامه ها  آیین  اجراي  بر  نظارت  و  برنامه ریزي 

انتقال و میهماني دانشجویان.
استفاده از آمار و اطالعات جهت نظارت وارزیابي دانشجویان  •

جدید الورود و دانش آموخته.

ادارات تابعه:
اداره پذیرش و ثبت نام •
 اداره دانش آموختگان و امتحانات •

اداره پذیرش و ثبت نام:

وظایف و اختیارات:
براساس  • دانشجویان  امتحانات  و  نام  ثبت  امور  انجام 

سیاست هاي اتخاذ شده.
برنامه هاي  • برنامه ریزي و تهیه  با دانشکده ها در  همکاري 

هفتگي و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس.
پاسخگویي به سؤاالت دانشجویان در زمینه امور آموزشي. •
انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایي دانشجویان  •

در زمینه انتخاب دروس.

 مديريت خدمات آموزشي:
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اداره دانش     آموختگان و امتحانات:

وظایف و اختیارات:
جهت  • از  دانش آموختگان  کلیه  آموزشي  وضعیت  کنترل 

رعایت تقسیم     بندي دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه 
و اعمال آیین نامه هاي مربوط.

ارسال تأییدیه فارغ التحصیلي به دانشگاه ها و مراکز دولتي. •
حفظ و نگهداري سوابق تحصیلي دانش آموختگان. •
توزیع و تخصیص بورس هایي که به اعضاي هیأت علمي  •

و دانش آموختگان ممتاز تعلق مي گیرد.
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وظایف و اختیارات:
برنامه     هاي مصوب  • نگهداري  و  تنظیم  تهیه،  برنامه     ریزي، 

و  تکمیلي  کلیه دوره     هاي تحصیالت  در  دانشجویان  آموزشي 
تدوین مقررات مربوط. 

و   • تکمیلي  تحصیالت  دانشجویان  مشکالت  به  رسیدگي 
برآورد نارسائي هاي آیین نامه ها و مصوبات. 

جهت  • از  دانش     آموختگان  کلیه  آموزشي  وضعیت  کنترل 
و  مکتسبه  نمرات  کنترل  شده،  تعیین  دروس  تقسیم  رعایت 

اعمال آیین نامه     هاي مربوط. 

حفظ و نگهداري سوابق تحصیلي دانش آموختگان.  •
انجام امور مربوط به آزمون تحصیالت تکمیلي با همکاري  •

سازمان سنجش آموزش کشور. 
تهیه و ابالغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه     هاي  •

هفتگي و امتحاني دروس دوره هاي تحصیالت تکمیلي. 
مصوبات  • و  بخشنامه  آیین نامه ها   اجراي  برحسن  نظارت 

خدمات  اداره  بر  نظارت  و  ذي     ربط  واحدهاي  در  آموزشي 
آموزشي در واحدهاي تابعه.

مديريت تحصیالت تکمیلي:
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گروه     های تابعه :
گروه بازنگري و تنظیم سرفصل دروس و ایجاد رشته •
گروه سنجش و برنامه ریزي •

وظایف و اختیارات:
برنامه ریزي و بهره برداري مطلوب از امکانات، تسهیالت،  •

و تجهیزات و نیروي انساني آموزشي در جهت ارتقاي سطح 
علمي دانشگاه. 

هماهنگ ساختن فعالیت هاي آموزشي دانشگاه در رشته ها  •
وگرایش هاي مختلف. 

خصوص  • در  نظر  اظهار  و  دروس  ارائه  نحوه  بر  نظارت 
محتواي  و  دروس  متون  به  نسبت  دانشکده ها  پیشنهادات 

دروس بر اساس برنامه ها و سرفصل هاي مصوب. 

بررسي و ارزیابي متون درسي اساتید به منظور اطمینان از  •
انطباق آنها با برنامه ها و سرفصل هاي مصوب. 

پیش بیني نیاز استخدام هیأت علمي و نیز اظهار نظر در  •
مورد صالحیت علمي نامزدهاي استخدامي. 

گروه  • ایجاد  مجوز  اخذ  جهت  ذي     صالح  مراجع  با  مکاتبه 
جدید یا ایجاد و اجراي رشته جدید.

انجام امور مربوط به بازنگري دروس. •
پیگیري امور مربوط به ظرفیت نهایي پذیرش دانشجو در  •

هر سال تحصیلي.

گروه امور هدایت استعدادهاي درخشان: 

وظایف و اختیارات:
بررسي و انجام مطالعات و پژوهش هاي مورد نظر شوراي  •

و  کارشناسي  نظرات  ارائه  و  درخشان  استعدادهاي  هدایت 
مشورتي به شوراي مزبور. 

تهیه و تدوین طرح     ها، برنامه     ها و آیین نامه     ها، براي تحقق  •
اهداف و وظایف شوراي هدایت استعداهاي درخشان. 

برقراري سیستم نظارت و کنترل بر اجراي مصوبات شوراي  •
هدایت استعدادهاي درخشان و ارزیابي نتایج حاصله از اجراي 

آنها. 
استعدادهاي  • شناسایي  روشهاي  درباره  مطالعه  و  بررسي 

مديريت برنامه ريزي و هماهنگي آموزشي:
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درخشان. 
براي  • پژوهشي  و  آموزشي  هاي  برنامه  تدوین  و  بررسي 

شکوفاسازي استعدادهاي درخشان. 
بررسي عوامل خروج استعدادهاي درخشان از کشور و ارائه  •

راهکارهاي جذب نخبگان ایراني خارج از کشور. 
دانشجویان  • به  اطالع     رساني  و  مشاوره  خدمات  ارائه 

استعدادهاي درخشان. 
انتشار آثار علمي در زمینه استعدادهاي درخشان.  •
تهیه بانک هاي اطالعاتي در زمینه استعدادهاي درخشان.  •
حمایت مادي و معنوي از استعدادهاي درخشان.  •
 توزیع اعتبارات مربوط به استعدادهاي درخشان  •
 ارائه گزارش عملکرد ساالنه به شوراي هدایت استعدادهاي  •

درخشان 

گروه آموزشي معارف اسالمي: 

وظایف و اختیارات:
به  • نیل  ابزارهاي  مهمترین  از  یکي  دانش  کنار  در  بینش 

سعادت و کمال بشري است. گروه معارف اسالمي در حقیقت 
متولي ارائه بینش هاي انساني در کنار دانش و معرفت بشري 

است.
این گروه یکي از گروه     هاي آموزشي با سابقه دانشگاه است،  •

و از بدو تأسیس تاکنون با هدف خدمت     دهي در ارائه دروس 

ارائه  سمنان  دانشگاه  آموزشي  رشته هاي  کلیه  براي  عمومي 
خدمات آموزشي، اعتقادي و فرهنگي مي نماید.

گروه آموزش     هاي آزاد:

وظایف و اختیارات: 
دانشجویان  • استعدادهاي  ریزي در جهت شکوفایي  برنامه 

خارج از قلمرو رسمي دانشگاه.
آموختگان  • دانش  برای  مداوم  های  آموزش  برگزاری 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی. 
آموزش تخصصی و تطبیقی با کاربردهای حرفه ای.  •
تأمین نیازهاي آموزشي مراکز صنعتي و بازرگاني و... •
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گروه آموزش های مجازی الکترونیکی )مجازی(:
معرفی:

آموزش الکترونیکی )مجازی( از جدیدترین و کارآمدترین انواع 
آموزش هاي از راه دور است که در کشورهاي مختلف نقش 
بسزایي در آموزش فراگیران دارد. دانشگاه هاي مجازي مفهوم 
فعالیت هایي  از  بسیاري  داده اند؛  تغییر  را  سنتي  کالس هاي 
مواردی  مشابه  مي گیرد  صورت  مجازي  کالس هاي  در  که 
است که در برنامه ها و کالس هاي درس سنتي انجام مي شود؛ 
اما ماهیت و فضایي که این فعالیت ها در آن انجام مي شود 
متفاوت است. در کالس هاي مجازي دانشجویان در بعضي 
از دوره ها به صورت کنفرانس هاي رایانه اي شرکت مي کنند 
ارائه مي شود.  ملی  و شبکه هاي  اینترنت  از طریق  و دروس 

در  یا  خانه  در  رایانه شخصي  از طریق  دوره ها  این  به  ورود 
محیط کار با اتصال به اینترنت امکان پذیر است. در این نوع 
آموزش با تعداد محدودي استاد مي توان دانشجویان بسیاري 
دنیا  سراسر  در  معتبر  دانشگاه  صدها  امروزه  داد.  پوشش  را 
دروس و رشته هاي دانشگاهي خود را از طریق اینترنت برای 

عالقمندان ارائه مي کنند. 

وظایف و اختیارات:
تدوین آیین نامه دروس مجازی. •
ایجاد رشته های تحصیلی از طریق آموزش مجازی و... •
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f مدیریت امور پژوهشي
f مدیریت امور فناوري
f مدیریت کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد

f گروه فناوري اطالعات و خدمات رایانه ای
f مرکز آزمایشگاه مرکزی

معاونت پژوهش و فناری :
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معاونت پژوهش و فناری :

وظایف و اختیارات:
برنامه ریزي در امور پژوهشي و فناوري و نظارت بر پایگاه  •

اطالع رساني و شبکه اینترنت دانشگاه.
انجام بررسي هاي الزم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت هاي  •

پژوهشي و فناوري.
انجام مطالعات الزم در زمینه ارزشیابي فعالیت هاي پژوهشي  •

و فناوري و ارزیابي عملکرد پژوهشي و فناوري ساالنه دانشگاه.
وابسته  • و  تابعه  فناوري  و  پژوهشي  واحدهاي  امور  اداره 

دانشگاه.
براي  • پژوهشي  کوتاه مدت  دوره هاي  اجراي  در  همکاري 

مؤسسات غیردانشگاهي.
نظارت بر کلیه امور پژوهشي و فناوري دانشگاه، کتابخانه ها  •

و بانکهاي اطالعاتي.
برنامه ریزي جهت استفاده اعضاي هیأت علمي از فرصت هاي  •

مطالعاتي داخل و خارج برابر ضوابط مصوب.
تهیه برنامه هاي پژوهشي و فناوري دانشگاه و ارائه اهداف  •

برنامه هاي  قالب  در  فناوري  و  پژوهشي  اولویت هاي  تعیین  و 
کوتاه مدت و بلندمدت براي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه.

چارچوب  • در  دانشگاه  فعالیت هاي  ارزیابي  و  بررسي 
براي  برنامه هاي رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالي 

طرح در هیأت رئیسه.

واحد هاي تابعه:
مدیریت امور پژوهشي •
مدیریت امور فناوري •
مدیریت کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد •
گروه فناوري اطالعات و خدمات رایانه اي •
آزمایشگاه مرکزي •
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وظایف واختیارات:
دبیري شوراي پژوهشي دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات  •

این شورا.
بررسي طرح هاي تحقیقاتي و پژوهشي انجام شده توسط  •

اساتید از نظر کیفیت و هزینه هاي پیشبیني شده.
اقتصادي  • و  با قطب هاي علمي، صنعتي  ارتباط  برقراري 

و  آموزشي  و  تحقیقاتي  طرح هاي  شناخت  منظور  به  کشور 
نیروهاي تخصصي مورد نیاز آنها.

بالقوه  • توانائي هاي  و  تحقیقاتي  علمي،  امکانات  معرفي 
دانشگاه به صنایع.

جمع آوري طرح هاي متناسب علمي و صنعتي صنایع جهت  •
استفاده دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلي.

انجام  • جهت  در  شرکت ها  و  سازمان ها  با  همکاري 
آزمایشهاي صنعتي ـ تحقیقاتي با توجه به ضوابط مورد عمل.

از  • کشور  صنایع  مسؤولین  بازدید  جهت  هماهنگي  انجام 
دانشگاه و بالعکس با هماهنگي واحدهاي مربوط.

براي  • دانشمندان کشورهاي مختلف  و  از محققین  دعوت 
در  پژوهشي  علمي  سمینارهاي  و  کنفرانس ها  در  شرکت 

دانشگاه با همکاري واحدهاي ذیربط.
پژوهشي  • هاي  فعالیت  بین  هماهنگي  ایجاد  و  همکاري 

دانشکده ها و واحدهاي مختلف تحقیقاتي و اجرایي.
انجام بررسي هاي الزم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه هاي  •

پژوهشي به منظور تطبیق با نیازهاي جامعه.
برگزاري سمینارها و کنفرانس هاي علمي و برنامه ریزي و •
برنامه ریزي و همکاري با اعضاي هیأت علمي در انتشار،  •

تألیفات و کتب ترجمه شده.
برنامه ریزي و نظارت بر مجالت علميـ  پژوهشي دانشگاه. •
سفرهاي  • و  مطالعاتي  فرصت هاي  به  مربوط  امور  انجام 

علمي و نظارت بر امور تحصیلي اعضاي هیأت علمي دانشگاه.

اداره تابعه:
اداره چاپ و انتشارات: •

مديريت امور پژوهشي:  
مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه
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علمي،  مستمر  فعالیت  سال   24 با  سمنان  دانشگاه  انتشارات 
حوزه هاي  در  دانشگاهي  کتاب هاي  چاپ  زمینه  در  فرهنگي 
علوم مهندسي، علوم پایه، علوم انساني، دامپزشکي، روانشناسي، 
فعالیت  مشغول  عمومي  و  کویرشناسي  گردشگري،  کتابداري، 

مي باشد.
با توجه به تالش هاي ارزشمند اعضای هیأت علمی دانشگاه و 
حمایت هاي شوراي پژوهشي دانشگاه سمنان، شاخص مربوط 
به چاپ و نشر کتاب در سال هاي اخیر رشد چشمگیري داشته 
است. کسب عنوان ناشر برتر استان سمنان در سال 87، کسب 
ناشران  میان  در  پژوهشگر  به  کتاب  چاپ  سرانه  هفتم  رتبه 
دانشگاه هاي سراسر کشور در سال 88 توسط انتشارات دانشگاه 
به پژوهشگر در  رتبه هشتم سرانه چاپ کتاب  سمنان، کسب 
انتخاب   ،87 درسال  کشور  سراسر  دانشگاه هاي  ناشران  میان 
در  استاني  فعال  دستگاه  عنوان  به  سمنان  دانشگاه  انتشارات 
خصوص انتشار کتاب در هجدهمین دوره هفته کتاب در سال 
کتاب سال  انتخاب  دبیرخانه جشنواره  استقرار  و همچنین   89
دانشگاهي استان سمنان در این دانشگاه از جمله این افتخارات 

مي باشد.
اهداف انتشارات دانشگاه سمنان، تقویت روحیه تحقیق و تتبع 
در زمینه هاي علمي، تخصصي و فرهنگي و تشویق محققان و 
دانشمندان از طریق انتشار حاصل تحقیقات و مطالعات، تألیف، 
امور  تسهیل  منظور  به  دانشگاهي  کتاب هاي  نشر  و  ترجمه 
آموزشي براي استادان و دانشجویان، فراهم آوردن زمینه هاي 

با  تولید، نشر، توزیع کتاب ها و نشریات سودمند و عرضه آنها 
قیمت مناسب و عادالنه، نشر تحقیقات و تتبعات جدید و معتبر 
تألیف  و  ترجمه  خارجي،  زبان هاي  سایر  یا  و  فارسي  زبان  به 
لغت نامه ها،  راهنماها،  و  اعم  به طور  نشر کتب جدید مرجع  و 
مجموعه ها، اصطالحات علمي، کتاب شناسي ها، تصحیح و نقد 
امور پشتیباني در نشر مجالت  انجام دادن  نیز  و  متون علمي 

دانشگاه مي باشد.
آدرس             به  سمنان  دانشگاه  انتشارات  اینترنتی  فروشگاه 
معرفی  برای  الزم  اطالعات  حاوی   press.semnan.ac.ir
خریداری  امکان  و  می باشد  شده  بارگذاری  کتاب های  اجمالی 
فراهم  مندان  عالقه  برای  نیز  را  دانشگاه  کتاب های  اینترنتی 

می نماید.

اداره چاپ و انتشارات:
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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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وظایف واختیارات:
ایجاد بانک اطالعاتي در دانشگاه و همکاري جهت  استفاده  •

از مرکز خدمات رایانه اي دانشگاه.
حمایت و پشتیباني از پایگاه اطالع رساني دانشگاه. •
برقراري ارتباط دانشگاه با شبکه جهاني اینترنت، نگهداري  •

و پشتیباني سرورهاي اینترنت.
قطعات  • خرید  مورد  در  دانشکده ها  به  مشاوره  ارایه 

سخت افزاري و موارد مشابه.
در  • استفاده  مورد  افزارهاي  نرم  تأمین  و  تهیه  بر  نظارت 

واحدهاي مختلف دانشگاه.

توانمندي ها و ظرفیت ها:
و  • خوابگاه ها  در  سیم  بي  اینترنت  درصدي    90 پوشش 

با  بي سیم  تجهیزات  عدد  چهارصد  از  استفاده  با  دانشکده ها 
پهناي باند باال.

جهت  • اطالع رساني  سایت  زیر  و  سایت  120وب  ایجاد 
استفاده مخاطبان.

ایجاد بستر فیبر نوري به طول پانزده کیلومتر در دانشگاه. •
اختصاصي  • باند  پهناي  از  استفاده  بستر الزم جهت  ایجاد 

اینترنت با ظرفیت 250 مگابایت برثانیه و اینترانت با ظرفیت 
100مگابایت برثانیه جهت استفاده کاربران دانشگاه .

اعضاء  • از  نفر   17000 از  بیش  به  اینترنت  سرویس  ارائه 
هیأت علمي، دانشجویان، کارکنان و مراکز تحقیقاتي و پارک 

علم وفناوري دانشگاه . 
ایجاد 5000 سرویس ایمیل جهت استفاده کاربران .   •
•  300 ظرفیت   با  دانشگاه  سنگین  محاسبات  مرکز  ایجاد 

کر و 800  گیگابایت حافظه جهت بهره برداري پژوهشگران.
بین  • استانداردهاي  اساس  بر  داده  پردازش  مرکز  ایجاد 

.)Tier1( المللي
ایجاد زیر ساخت الزم جهت ارائه 26 نوع خدمت الکترونیکي  •

با سایر  الکترونیکي اطالعات  تبادل  )ارتباط و  بین دستگاهي 
دستگاه ها(.

خدمت  • نوع   50 ارائه  جهت  الزم  ساخت  زیر  ایجاد 
فرهنگي،  آموزشي،  زمینه هاي  در  مخاطبان   به  الکترونیکي 

دانشجویي، پژوهشي.

ادارات تابعه:
مرکز آپا:  •

 گروه فناوري اطالعات و خدمات رايانه اي: 
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مرکز آپا: 
مرکز تخصصی آپا دانشگاه سمنان به عنوان یک مرکز امداد 
ارائه  تخصصی  زمینه  در  را  خود  فعالیت  کامپیوتر ای،  امنیت 
سرویس مدیریت حوادث امنیتی و آسیب پذیری های شبکه از 
تجربه  از  استفاده  با  مرکز  این  است.  نموده   آغاز  سال 1395 
اساتید مجرب و متخصص، فارغ التحصیالن برتر و دانشجویان 
سازمان ها،  به  خدمات رسانی  اهداف  به  نیل  جهت  در  نخبه 

اداره ها و شرکت ها گام برمی دارد.

فعالیت ها:
رصد سایت های مهم دولتی، دانشگاهی و... در سطح استان  •

سمنان و اطالع رسانی و امداد در جهت رفع آسیب پذیری ها. 
سایت  • طریق  از  امنیتی  مهم  اخبار  سریع  رسانی  اطالع 

رسمی مرکز و فضای مجازی.
پشتیبانی 24 ساعته و واکنش سریع به رخدادهای سایبری. •
تشخیص کالهبرداری های 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 PHP با رویکرد امنیتی •
امنیت تجهیزات سیسکو ومیکروتیک •
بالک چین •

هک رشد سئو •
جرم شناسی کامپیوتر ای •
امنیت اینترنت اشیا •
امنیت کاربری فناوری اطالعات •
و... •
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وظایف و اختیارات
انعقاد تفاهم نامه همکاري با صنایع بزرگ و سازمان هاي  •

دولتي و غیردولتي به منظور گسترش روابط دانشگاه با صنعت 
و جامعه.

عقد قراردادهاي کلي و یا موضوعي براي انجام طرح هاي  •
و  پژوهش  محترم  معاونت  امضاي  به  طرفین  توافق  مورد 

فناوري دانشگاه. 
بررسي پیوسته فعالیت هاي پژوهشي دانشگاه و حوزه صنعت  •

فعاالن  و  دانشگاه  مشترک  منافع  و  عالیق  تعیین  هدف  با 
صنعتي و نیز سازمان ها و نهادهاي مختلف.

انجام همکاري پژوهشي و فناوري با مراجع و مراکز علمي  •
و فناوري در کشور.

خــصوص  • در  دانشــگاه  اطالعاتي  بانــک  بروز رســاني 
خدمات  قبیل:  از  فناورانه   و  پژوهش  علمي،  توانمندي هاي 

مشاوره اي، آزمایشگاه ها، و... 
برگزاري جلسات مستمر با صنایع، سازمان ها و ارگان ها به  •

منظور ارائه توانمندي هاي دانشگاه.
ارائه خدمات آموزشي به مراکز صنعتي، سازمان ها و ارگان ها  •

به منظور ارائه توانمندي هاي دانشگاه.
انجام اطالع رساني در خصوص اعالم نیازهاي پژوهشي و  •

فناورانه به اعضاء هیأت علمي دانشگاه و شرکت هاي دانش 
بنیان.

از  • علمي  هیأت  همکاران  تحقیقاتي  پروپزال هاي  دریافت 

دانشکده ها و پژوهشکده ها و اعالم آن به صنایع و سازمان ها. 
تعیین مجریان داخلي قراردادها از بین اعضاي هیأت علمي  •

نیاز  مورد  مالي  اختیارات  اعطاي  و  کارفرما  نظر  با  دانشگاه 
مجریان جهت انجام سریع و دقیق تعهدات قراردادها. 

نظارت بر حسن انجام قرارداد هاي دانشگاه و تأمین رضایت  •
کارفرمایان در چارچوب قراردادهاي في مابین. 

انجام بازدیدهاي علمي از صنایع مختلف استاني و ملي. •
برگزاري سمینارهاي علمي و فني توسط متخصصان صنعت. •
طریق  • از  دانشگاه  پژوهشي  دستاوردهاي  تجاري سازي 

انجام  نیز  و  اختراعات  ثبت  و  تدوین  فرآیندهاي  تسهیل 
ایجاد  نیز  فناوري حاصله و  مذاکرات تخصصي جهت فروش 

شرکت هاي دانش بنیان با منشأ دانشگاهي. 

مديريت امور فناوري:
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شبکه آزمایشگاهي دانشگاه سمنان  در سال 1395 با تالش در 
جهت متمرکز نمودن و ساماندهي امکانات و تجهیزات پیشرفته 
امکانات  از  بهینه  وري  بهره  مختلف،  رشته هاي  نیاز  مورد 
موجود، صرفه جویي در هزینه کرد طرح هاي پژوهشي و پایان 
نامه هاي تحصیالت تکمیلي، انجام پژوهش ها در مسیري با 
ایجاد  آینده،  در  ها  داده  از  بهره وري  امکان  حداقل چالش ها، 
ارتباط بیشتر در بین پژوهشگران و انتقال اطالعات، دسترسي 
فضاها  به  دانشجویان  و  پژوهشگران  علمي،  هیأت  اعضاي 
دستگاه ها  شدن  انحصاري  از  پرهیز  و  پژوهشي  امکانات  و 
دستگاه هاي  تهیه  دشواري  و  سو  یک  از  موجود  تجهیزات  و 

پیشرفته به صورت مستقل براي واحدهاي مختلف دانشگاه از 
سوي دیگر، ایجاد گردیده است.

چشم انداز :
مورد  • تحقیقاتي  جامع  آزمایشگاه هاي  تجهیز  و  اندازي  راه 

تحصیالت  دانشجویان  پژوهشي  نیازهاي  پوشش  جهت  نیاز 
تکمیلي. 

اتصال به شبکه آزمایشگاه هاي تخصصي سراسري از جمله  •
آزمایشگاه هاي زنجیره اي نانو و شاعا و فراهم آوردن زمینه 

آزمايشگاه مرکزي:
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تعمیرات  نیز  و  جدید  هاي  دستگاه  خرید  بودجه جهت  جذب 
دستگاه هاي موجود از طریق شبکه شاعا.

خرید و سفارش دستگاه ها و تجهیزات جدید براساس نیاز  •
محورهاي پژوهشي دانشگاه، نیاز صنعت منطقه، کمبود دستگاه 
در منطقه و میزان کارآیي دستگاه و ارائه خدمات مرتبط با آن.

در  • موجود  کالن  دستگاه هاي  از  استفاده  سنجي  امکان 
آزمایشگاه  از  اي  مجموعه  زیر  به صورت  آموزشي  گروه هاي 
دانشگاه  از  بیرون  به  ها  آن  خدمات  ارائه  امکان  و  مرکزي 

مطابق با تعرفه هاي مصوب آزمایشگاه مرکزي.

اهداف:
ارتقاي تجهیزات •
ارتقاي فعالیت هاي پژوهشي •
ارتقاي  استاندارد ها •
درآمدزایي  •

گارگاه  و  آزمایشگاه   68 داراي   اکنون  هم  سمنان  دانشگاه 
تخصصي پژوهشي و آموزشي مي باشد. این دانشگاه توانسته 
است با برخورداري از امکانات و ظرفیت هاي مناسب عالوه 
بر تربیت نیروي انساني متخصص، خدمات ارزنده اي را نیز به 
منظور مرتفع نمودن نیازهاي کشور از طریق اجراي پروژه هاي 

مشترک ارائه نماید.
این دانشگاه تاکنون توانسته است بر اساس نیاز سازمان ها و 

شرکت ها 131 پروژه را با موفقیت عملیاتي نماید.
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اهداف: 
ارتقاء  به  دانشگاه، کمک  مرکزي  کتابخانه  اصلي  هدف 
طریق  از  دانشگاه  در  پژوهش  و  آموزش  کیفي  سطح 
تأمین منابع اطالعاتي چاپي و الکترونیکي الزم و فراهم 
نمودن محیطي مناسب جهت استفاده از این منابع است. 
در همین راستا، کتابخانه مرکزي همواره منابع اطالعاتي 
خود را همگام با پیشرفت هاي علمي دنیا و بر اساس نیاز 

هاي کاربران دانشگاه روزآمد مي نماید.

فعالیت هاي حوزه مدیریت کتابخانه مرکزي در سال 

: 96-97
یک  • شماره  پردیس  دانشکده هاي  کتابخانه  انتقال 

مرکز  و  مرکزي  کتابخانه  جدید  ساختمان  به  دانشگاه 
در  کتابخانه اي  خدمات  کردن  یکپارچه  باهدف،  اسناد 
قالب کتابخانه مرکزي و ایجاد هماهنگي در ارائه خدمات 

کتابخانه هاي اقماري.
افتتاح ساختمان جدید کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد  •

به دست مقام عالي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
نامه  • پایان  عنوان   5000 از  بیش  جویي  همانند 

تحصیالت تکمیلي و تسهیل عضو گیري اعضای هیأت 
علمي در سامانه همانندجو.

مديريت کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد: 
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سالن مطالعه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
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همايش های بین المللی و ملی برگزار شده در دانشگاه سمنان در سال 1397
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همايش های بین المللی و ملی برگزار شده در دانشگاه سمنان در سال 1397
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f مدیریت امور دانشجویی
f مدیریت امور تربیت بدنی

f مرکز بهداشت و درمان
f مرکز مشاوره دانشجویی

معاونت دانشجويي
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معاونت دانشجويي

سیاست گذاري، برنامه ریزي، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابي کلیة 
فعالیت هاي امور دانشجویي دانشگاه از جمله، امور رفاهي، تربیت 
بدني، بهداشت و مشاورة دانشجویي، در حدود مقررات و ضوابط 

مصوب برعهده این معاونت مي باشد. 

وظایف و اختیارات:
ارائه بهینة خدمات رفاهي،  • برنامه ریزي در جهت  نیازسنجي و 

اجتماعي به دانشجویان.
نظارت بر ارائه و اجراي برنامه هاي رفاهي از قبیل وام، بیمه،  •

ایاب و ذهاب و...
نظارت بر اسکان دانشجویان و تمهیدات الزم براي ارائه خدمات  •

خوابگاهي.
نظارت بر امور تغذیة دانشجویان و سایر خدمات رفاهي. •
نظارت بر امور صنفي، کار دانشجویي و سایر فعالیت هاي جمعي  •

دانشجویان.
برنامه ریزي در جهت توسعه و تعمیم رشته هاي مختلف ورزشي  •

و  سالمتي  ارتقاي  زمینه  در  الزم  تسهیالت  ارائه  و  دانشگاه  در 
شادابي میان دانشجویان.

واحدهاي تابعه:
مدیریت امور دانشجویي •
مدیریت تربیت بدني •
مرکز بهداشت و درمان •
مرکز مشاوره دانشجویي •
شورای بررسی موارد خاص استان سمنان •
شورای انضباطی •
اداره امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی استان سمنان •
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وظایف و اختیارات:
این مدیریت با برنامه ریزي و نظارت، به ارائه خدمات رفاهي، 
پرداخت تسهیالت مالي جهت بهبود شرایط معیشتي و همچنین 
اسکان دانشجویان باهدف تأمین رفاه و ایجاد شرایط مطلوب 
درراستاي    توسعه  هاي  برنامه  با  متناسب  دانشجویي،  زندگي 
شکوفایي استعدادها و ایجاد تحرک و نشاط علمي و پژوهشي 

دانشجویان مي پردازد.

واحدهاي تابعه:
اداره امورخوابگاه ها •
اداره امورتغذیه •
اداره رفاه و تسهیالت دانشجویي •

مديريت امور دانشجويي:
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اداره امور خوابگاه ها:

فعالیت  ها :
واگذاري خوابگاه به دانشجویان از طریق نرم افزار. •
پذیرش مهمان و دریافت هزینه  هاي آن از طریق نرم افزار. •
حضور و غیاب دانشجویان دختر.  •
اطالع به خانواده ها  در خصوص عدم حضور دانشجو در  •

خوابگاه
بررسي مشکالت خوابگاه  ها  ومرتفع نمودن آن. •
خوابگاه هاي این اداره داراي ظرفیت اسکان حدود 2800  •

نفر مي  باشند.

این خوابگاه  ها شامل:
خوابگاه فرزانگان  •
خوابگاه فرهیختگان  •
خوابگاه دانش  •
خوابگاه فرهنگ  •
خوابگاه کوثر  •
خوابگاه یاس مهدي  شهر  •
خوابگاه سبا شهمیرزاد  •
خوابگاه اردوگاه بقیه ا... شهمیرزاد  •
خوابگاه فضیلت مهدي  شهر مي باشد.  •

اداره امور تغذیه : 

فعالیت ها :
انعقاد قرارداد با پیمانکاران مربوطه. •
نظارت بر امور تغذیه دانشجویان. •
فعال نمودن کارت  هاي تغذیه در نرم افزار مربوطه. •
رفع مشکالت دانشجویان در خصوص امور تغذیه.          •

         
این اداره داراي پنج سلف سرویس دانشجویي و پنج آشپزخانه 
اعضاي  براي  سرویس  سلف  یک  و  آزاد  رستوران  یک  و 
هیأت علمي و غیر هیأت علمي  با مجموع  ظرفیت 5500  نفر 

مي باشد:

سلف  هاي این اداره شامل :
سلف سرویس دانشکده مهندسي  •
سلف سرویس پردیس  •
سلف سرویس دانشکده هنر  •
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سلف سرویس دانشکده مهدیشهر  •
سلف سرویس آموزشکده دامپزشکي  •
سلف سرویس ویژه اعضاي هیأت علمي و غیر هیأت علمي  •
رستوران آزاد زیتون مي باشد. •
• 

اداره رفاه و تسهیالت دانشجویي: 

فعالیت ها :
ثبت وام  هاي دانشجویي در قالب وام  ها و اعتبارت ارائه شده  •

صندوق رفاه
پیگیري مطالبات و معوقات دانشجویي •
تسویه حساب با دانشجویان در خصوص بازپرداخت تسهیالت  •

و اجاره بهاي خوابگاه  ها 
امور  • و  در خصوص تسهیالت  دانشجویي  بررسي مشکالت 

رفاهي و انعکاس آن به صندوق رفاه

سایر مراکز تحت نظارت مدیریت امور دانشجویي:

شامل : 
بوفه  هاي مجتمع خوابگاهي، پردیس، هنر  •
نانوایي دانشگاه  •
خشکشویي و اتو شویي دانشگاه  •
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وظایف و اختیارات:
ویژه  به  جامعه  مختلف  اقشار  براي  امروز  دنیاي  در  که  آنچه 
در  تالش  مي  خورد  به چشم  به صورت یک ضرورت  جوانان 
اوقات  از  بهره  وري  کیفیت  و  سالمت  سطح  ارتقاء  راستاي 
فراغت مي باشد. این امر مستلزم کوشش مسؤولین امر در ترسیم 
اهداف، راهکار ها و راهبردهایي است که بتواند تصویري روشن 

از عملکرد بخش ورزش دانشگاهي ارائه نماید.

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 •

مديريت تربیت بدني:
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سالن ورزشی فرزانگان •
سالن بدنسازی بانوان )در سالن فجر( •

اهم فعالیت هاي حوزه مدیریت تربیت بدني در سال 

تحصیلي 97 - 96 :
دانشجویان  • ورزشی  المپیاد  چهاردهمین  در  شرکت 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور.
انجام تست پایش سالمت همکاران دانشگاهی دانشگاه. •
برگزاری ورزش صبحگاهی برای کارکنان در طول هفته.  •
اعزام 22 تیم ورزشی به مسابقات المپیاد  ورزشی منطقه  •

9 کشور .
میزبانی مسابقات والیبال منطقه 9 کشور . •
المپیاد  • مسابقات  به  ورزشکاران  اعزام  و  اردو  تشکیل 

سراسر  عالی  آموزش  مؤسسات  و  ها  دانشگاه  دانشجویان 
کشور در شیراز .

برگزاری کالس مربیگری فوتبال )درجه 3 (. •
برگزاری کالس مربیگری بدنسازی )درجه 3(. •
برگزاری سمینار دو روزه مربیگری بدنسازی . •
همگانی،  • ورزش  دانشگاهی،  درون  جشنواره  برگزاری 

جهانی  روز  مسابقات  گلگشت،  خوابگاه  ها،  هفته  مسابقات 
کارگر و روز معلم، مسابقات بازی کامپیوتری، پیاده روی به 

مناسبت روز زن و دهه فجر.
برگزاری کالس های آموزشی شنا، والیبال، فوتبال، یوگا،  •

دانشجویان،  برای  بدمینتون  ایروبیک،  رزمی،  ورزش های 
همکاران دانشگاهی و خانواده آنان. 

افتخارات :
قهرمانی تیم فوتسال دانشجویان پسر در مسابقات منطقه  •

9 کشور. 
در  • نقره در رشته دو ومیدانی  کسب دو مدال طال و یک 

مسابقات منطقه 9 کشور .
کسب مقام قهرمانی تیم کاراته پسران در مسابقات منطقه  •

9 کشور.
کسب مقام دوم تیمی بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاه  •

در مسابقات منطقه 9 و کسب سهمیه المپیاد کشوری شیراز.
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برگزاری اردوی تابستانی طبیعت گردی خانواده های همکاران دانشگاهیدرخشش تیم کاراته دختران دانشگاه سمنان در المپیاد ورزشی دانشجویان کشور

برگزاری دوره مربیگری درجه سه بدنسازی قهرمانی تیم دانشگاه سمنان در مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان 
سمنان در رده بزرگساالن
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و  کارمند  دانشجو،  نفر   13000 از  بیش  حضور  به  عنایت  با 
استاد در دانشگاه سمنان و ضرورت ایجاد فضاي امن و سالم 
تعالي مجموعه، ساختمان جدید مرکز بهداشت  جهت رشد و 
موقعیت  علت  به  گردید.  افتتاح   1392 سال  در  سالمت  و 
مکاني مناسب و امکانات مطلوب، این مجموعه مورد استقبال 

چشمگیر دانشجویان، اساتید و کارمندان واقع گردیده است.

امکانات مرکز:
اتاق پزشک: دو اتاق پزشک مجزا براي پزشکان عمومي  •

که به صورت تمام وقت در ساعات اداري پاسخگوي مراجعین 
جهت درمان و مشاوره مي باشند در نظر گرفته شده است.

نیز  • واحد  این  جدید،  مرکز  افتتاح  با  دندانپزشکي:  واحد 
فعالیت خود را آغاز نمود.

مرکز بهداشت و سالمت:
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اتاق درمان سرپایي: دو اتاق مجزا جهت بستري سرپایي،  •
تزریقات و پانسمان و دیگر امور درماني براي آقایان و خانم ها 

تعبیه شده است.
داروخانه : در این قسمت، داروهایي که عمدتًا مورد مصرف  •

از طرف  نیاز(  بر حسب  و  آمار مراجعین  قرار مي گیرند )طبق 

دانشگاه تهیه مي گردد و بعد از ویزیت پزشکان مرکز در اختیار 
از  دانشگاه  پردیس  به دوري  توجه  با  قرار مي گیرد.  مراجعین 
مرکز شهر و دشواري تهیه داروها فعالیت این واحد با استقبال 

زیادي مواجه شده است.
انجام  • مراجعین،  نوبت دهي  قسمت  این  در  پذیرش:  واحد 

محاسبات مالي، ثبت اطالعات و آمارهاي مرکز و دیگر امور 
اداري مرکز صورت مي پذیرد.

آمبوالنس: با توجه به تعداد زیاد دانشجو، کارمند و اساتید  •
و خارج از شهر بودن پردیس دانشگاه حضور آمبوالنس بسیار 

با اهمیت مي باشد.
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فعالیت هاي مرکز :
اجراي طرح پایش سالمت دانشجویان جدیدالورود به طور  •

سالیانه.
بازدید و نظارت بر وضعیت بهداشتي خوابگاه ها و دانشکده ها.  •
بازدید و نظارت دوره اي بر وضعیت بهداشتي اماکن تغذیه اي. •
ویزیت و درمان رایگان بیماران مراجعه کننده اجراي طرح  •

پایش سالمت اساتید و کارکنان.
 ارائه خدمات پرستاري و دارویي بصورت رایگان. •
شرکت  • کارکنان  و  دانشجویان  سالمت  وضعیت  بررسي   

کننده در مسابقات ورزشي.
 بررسي پرونده هاي کمیسیون موارد خاص دانشجویان  •
ارائه خدمات پزشکي درماني در ایام امتحانات و آزمون هاي  •

سراسري.
 پیگیري وضعیت درماني دانشجویان بستري در بیمارستان. •
 انجام مشاوره هاي بهداشتي فردي و گروهي دانشجویان. •
 بررسي پرونده هاي غیبت از امتحان دانشجویان. •
 دعوت از متخصصین پوست، زنان، تغذیه و... جهت ویزیت  •

دانشجویان و پرسنل.
 همکاري با مرکز مشاوره در خصوص دانشجویاني که نیاز  •

به ارجاع به روانپزشک و حمایت  هاي روحي دارند.
 تهیه و توزیع بروشور، پیامک و اطالعیه هاي بهداشتي به  •

مناسبت هاي مختلف.
همایش،  • بصورت  آموزشي  مختلف  برنامه هاي  برگزاري   

به  کارمندان  و  اساتید  دانشجویان،  جهت  کارگاه  و  سخنراني 
مناسبتهاي مختلف مانند هفته خوابگاه ها، هفته مبارزه با ایدز، 

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.
و  • علمی  اعضای هیأت  پایش ساالنه سالمت  اجرای طرح 

غیر هیأت علمی دانشگاه.
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مرکزمشاوره دانشجویي:
 مرکز مشاوره دانشجویي با بهره گیري از دانش روز، یافته هاي 
پژوهشي نوین داخلي و خارجي، تجارب بومي کسب شده طي 
سال ها، کارکردها و استانداردها در راستاي رشد و افزایش سطح 
توانمندي ها، استعدادها و بطور کلي ارتقاي سطح سالمت روان 
جامعه دانشگاهي به ویژه دانشجویان از دو منظر مسایل مربوط 
دانشجویي  دوره  زندگي  با  مرتبط  مسایل  و  دوره تحصیل  به 

فعالیت مي نماید. 

نقش و کارکردهاي مرکز مشاوره : 
1. فعالیت هاي ارتقايي و پیشگیرانه 

آموزش  •
انتشارات •
برنامه هاي ترویجي  •

راهنمایي و مشاوره هاي ارتقایي و پیشگیرانه  •
ارتقاء بهداشت روان و بهزیستي  •
پیشگیري از آسیب هاي رواني اجتماعي •

2. فعالیت هاي مداخله  اي 

2-1 مداخله هاي اولیه 
غربالگري  •
مشاوره و درمان  •
ارجاع •

2-2 مداخله نگه دارنده ) مراقبت و بازتواني(
مداخله اولیه ) مشاوره و درمان(  •
 مددکاري  •
 توانبخشي •

3. مداخله  هاي مشورتي

4. پژوهش 
5. ارزشیابي 
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اهداف مرکز مشاوره:
مشکالت  کاهش  و  رفع  جهت  در  همواره  مرکز  این     
و  روانشناختي  احتمالي  از مشکالت  پیشگیري  و  روانشناختي 
به  و  زمینه هاي مختلف  به تصمیم گیري در  تحصیلي، کمک 
طور کلي ارتقاء سطح سالمت روان جامعه دانشگاهي باالخص 

دانشجویانی که درسه سطح زیر فعالیت مي نماید : 
1. پیشگیري اولیه یا پیشگیري از بروز مشکالت روان شناختي، 

با هدف  افزایش و بهبود آگاهي  ها و مهارت  ها. 
روان  اختالالت  بروز  از  پیشگیري  یا  ثانویه  پیشگیري   .2
شناختي، با هدف مداخله، درمان و کاهش طول دوره اختالل 

و برقراري حمایت هاي الزم. 
3. پیشگیري سطح سوم یا پیشگیري از توسعه اختالل، با ارائه  

خدمات حمایتي، بستري، تغییرات محیطي.

خدمات مرکز مشاوره: 
 مشاوره و روان درماني فردي  •
 دارو درماني و خدمات روانپزشکي  •
 خانواده درماني  •
 مشاوره گروهي  •
 برگزاري سخنراني، همایش و کارگاه هاي آموزشي  •
 دفتر ارتقاي تحصیلي  و تعامل دانشگاه با خانواده  •

کارگروها و کمیته هاي مرکز مشاوره: 
1. شوراي هماهنگي و نظارت مراکز مشاوره استان سمنان

2.  کمیته مداخله در رفتارهاي خود آسیب رسان
3. کارگروه تعامل مرکز مشاوره دانشجویي با شوراي بررسي 

موارد خاص دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
4. شوراي سیاست گذاري و نظارت مرکز مشاوره 

5. دفتر ارتقاء تحصیلي و تعامل دانشگاه با خانواده 
6. کانون دانشجویي همیاران سالمت روان 

7. کمیته تخصصي روانشناسان تحصیل
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دفتر ارتقاء تحصیلي و تعامل دانشگاه با خانواده:
مندي  بهره  و  ارتباطي  پل  ایجاد  با  تا  است  آن  بر  دفتر  این 
دوران  در  دانشجو  سالم  گذر  موجب  ها  خانواده  توان  از 
با  فعال  ارتباط  ایجاد  با  دفتر  این  گردد.  دانشجویي  تحصیل 
اولیاِء دانشجویان به منظور کمک به گذر سالم و ارتقاءسطح 
فکري- علمي دانشجو در طول دوران تحصیل و پیشگیري از 
آسیب  هاي اجتماعي، رواني و... با بهره  گیري از آراء و اندیشه 

والدین فرهیخته درعرصه ي علم وفرهنگ مي  نماید. 

اهداف:
خانواده  و  دانشگاه  بین  دوجانبه  ارتباط  سطح  باالبردن 
دانشجویان و افزایش پشتیباني والدین به عنوان بهترین منبع 
حمایتي از دانشجویان و اطالع رساني به خانواده براي نیل به  

اهداف در نظر گرفته شده  مي باشد.

شوراي بررسي موارد خاص استان سمنان:

وظایف و اختیارات:
به  رسیدگي  مسؤول  استان،  خاص  موارد  بررسي  شوراي 
)کارداني،  تحصیلي  مقاطع  کلیه  در  دانشجوبان  خاص  موارد 
و  دکتري  ارشد،  کارشناسي  پیوسته،  و  ناپیوسته  کارشناسي 
دکتري حرفه اي( و ارائه راه حل منطقي براي پرونده هایي است 

2 

 گسارش عملکرد شًرای بررسی مًارد خاص استان، داوشگاٌ ي کمیتٍ مىتخب 
 6931لغایت پایان تیر ماٌ  6931از فريردیه سال 

   کمیسیًن داوشگاَی شًرای استاوی کمیتٍ مىتخب جمع کل

 سال
  

 
 تعذاد جلسات تعذاد پريوذٌ تعذاد جلسات تعذاد پريوذٌ تعذاد جلسات تعذاد پريوذٌ تعذاد جلسات تعذاد پريوذٌ ردیف
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 :>46پایان تیر 

4 
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که به بررسي بیشتر و قضاوت دقیق تر و همه جانبه نیاز دارند. 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  دانشجویان  به  مربوط  مسائل 
عالي غیردولتي سطح استان سمنان نیز که به دالیل آموزشي 
محروم گردیده اند، به صورت موردي و خاص و در چارچوب 
اختیارات و بر اساس آیین نامه شوراي استاني، توسط اعضاي 

شورا با موضوعات ذیل تصمیم گیري مي شود:
لحاظ  • به  تحصیل  از  محروم  دانشجویان  تحصیل  ادامه 

مقررات آموزشي.
 افزایش سنوات. •
 بازگشت به تحصیل. •
 مرخصي بدون احتساب در سنوات. •
 تغییر رشته و گرایش. •
 انتقالي یا مهماني به دانشگاه هاي دیگر. •

ترکیب اعضاي شوراي استاني:
رئیس دانشگاه دولتي منتخب استان به عنوان رئیس شورا. •
عنوان  • به  استان  منتخب  دولتي  دانشگاه  آموزشي  معاون 

نائب رئیس شورا.
معاون دانشجویي دانشگاه دولتي منتخب استان به عنوان  •

دبیر و سخنگوي شورا.
رئیس مرکز مشاوره دانشگاه منتخب استان. •
یکي از معاونان دانشجویي یا آموزشي هر یک از دانشگاه هاي  •

دولتي استان به انتخاب رئیس آن دانشگاه و حکم رئیس شورا.
مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر یکي از دانشگاه هاي  •

دولتي استان به پیشنهاد دبیر و حکم رئیس شورا.

رئیس یکي از مراکز آموزش عالي فني و حرفه اي استان به  •
پیشنهاد دبیر و حکم رئیس شورا.

غیردولتي-  • عالي  آموزش  مؤسسات  از  یکي  رئیس 
غیرانتفاعي استان به انتخاب روساي کلیه مؤسسات مذکور آن 

استان و حکم رئیس شورا.
رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه منتخب استان- به  •

عنوان عضو مدعو.

شوراي انضباطي :
و  آموزشي  در محیط هاي  اخالق  و  علم  قداست  به  توجه  با 
مکلف  دانشجو  اسالمي،  حکومت  و  مبین  شرع  در  پژوهشي 
اعم  محیطي  هر  در  تحصیل  زمان  طول  در  است  موظف  و 
از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتکاب هر عملي که خالف 
شئون و حیثیت دانشجو )اعم از دانشجویان داخلي یا خارجي( 
تخلفات عمومي  به  نظارت  و  نماید. رسیدگي  باشد خودداري 

دانشجو به عهده شوراي انضباطي مي باشد.
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اداره امور کنسولي دانشجویان غیر ایراني:  
با  دانشگاه سمنان  ایراني  غیر  دانشجویان  امور کنسولي  اداره 
هدف تسهیل در روند امور اجرایي کلیه مسائل مربوط به صدور 
پاسپورت، روادید تحصیلي، صدور اقامت، تمدید اقامت، خروج 
و  تحصیلي  ویزاي  پاسپورت، صدور  اعتبار  تمدید  مراجعت،  و 
ایراني  غیر  دانشجویان  سازمان  سوي  از  مرتبط  موارد  سایر 
دانشگاه  1396در  درسال  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 

سمنان راه اندازي شده است.
به  مربوط  مسائل  نمایندگي  حاضر  حال  در  کنسولگری  این 
دانشجویان غیر ایراني دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش 

عالي استان سمنان را بر عهده دارد.
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f مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
f اداره حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

معاونت فرهنگی و اجتماعی
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 معاونت فرهنگی و اجتماعی

وظایف و اختیارات:
و  • اسالمي  ارزش   هاي  تعمیق  و  توسعه  براي  برنامه   ریزي 

انقالبي و باورهاي دیني و اخالقي در همه سطوح دانشگاهي.
و  • دانشجویي  و مشکالت  آسیب شناسي مسائل  و  بررسي 

اتخاذ سیاست   ها و راهبردهاي الزم.
 نظارت بر کلیه فعالیت هاي فرهنگي، اجتماعي و سیاسي  •

دانشگاه و ارزیابي مستمر و تحلیل صحیح آنها.
عقیدتي،  • مختلف  نهادهاي  میان  الزم  مشارکت  جلب 

نمودن  هماهنگ  و  دانشجویي  سیاسي  و  اجتماعي  فرهنگي، 
آنها در راستاي برنامه-هاي معاونت.

برقراري ارتباط مؤثر و مشارکت و هماهنگي گسترده با دفتر  •
نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه.

برنامه  • فوق  فعالیت هاي  اجراي  بر  نظارت  و  برنامه   ریزي 
براي شکوفایي بیشتر فعالیت هاي فکري، فرهنگي و انقالبي 

دانشجویان.
اعم  • نیروهاي دانشگاهي  بسترسازي جهت ترغیب و ورود 

از اساتید، دانشجویان و کارکنان در عرصه   هاي مختلف علمي، 
فرهنگي و سیاسي جامعه و جهت دهي و هدایت آنها.

توسعه روابط صمیمانه متقابل نیروهاي دانشگاهي و نظارت  •
بر برنامه   هاي مشترک نظیر جلسات گفت و شنود بین اساتید 

و دانشجویان.
تدوین برنامه راهبردي فعالیت هاي فرهنگي و تنظیم اصول  •

کلي برنامه   هاي مختلف نیروهاي دانشگاه و نظارت بر حسن 
اجراي آن.

مدیریت   های تابعه : 
مدیریت برنامه ریزي فرهنگي و اجتماعي •
اداره حمایت و پشتیباني 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 
چارچوب  در  و  فرهنگي  برنامه   هاي  نمودن  هماهنگ  منظور 
سیاست   ها و ضوابط مصوب با توجه به حدود اختیارات و وظایف 
در  دانشگاه  رئیس  ریاست  به  که  ذي   ربط  نهادهاي  و  مراجع 
تحقق ارزش   هاي اخالقي و فرهنگي اسالم تشکیل مي   شود. 
معاون فرهنگي و اجتماعي، دبیر شوراي تخصصي فرهنگي و 

اجتماعي مي باشد.

کرسي   هاي آزاد اندیشي:
نامه  آیین  براساس  دانشگاه ها،  در  آزاداندیشي  کرسي   هاي   
ابالغي تدوین شده از سوي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
و  تفکرات  اجازه مي   دهد  دانشگاهیان  به  و  فعالیت مي   نمایند، 
فضاي  یک  در  و  جلسات  این  قالب  در  را  خود  اندیشه   هاي 
نیز  اندیشه  آن  منتقد  یا  مخالف  دیدگاه   هاي  و  منطقي مطرح 
نظرات خود را ارائه دهند و حاضرین در جلسات پس از شنیدن 
و  فرد  به  احترامی  بی  بدون  مباحث  بندی  جمع  به  نظرات، 

عقیده ای بپردازند.

شوراي هماهنگي فعالیت هاي فرهنگي و اجتماعي 

دانشگاه ها:
دانشگاه ها  فرهنگي  فعالیت هاي  هماهنگي  شوراي  جلسات 
به منظور ایجاد هماهنگي در فعالیت هاي فرهنگي دستگاه   ها 

براساس  و  فرهنگي  امور  در  ذي   ربط  مختلف  نهادهاي  و 
مناسبت   ها، شرایط و نیازهاي فرهنگي-دانشگاهي با مشارکت 
سمنان  شهرستان  دانشگاه هاي  اجتماعي  و  فرهنگي  معاونان 

تشکیل مي   شود.
فرهنگي  فعالیت هاي  ارتقاي  راستاي  در  شورا  این  تشکیل 
و  مشترک  سیاستگذاري   هاي  هدف  با  و  استان  دانشگاه هاي 
فرهنگي  فعالیت هاي  تقویت  و  همپوشاني  براي  برنامه   ریزي 
است.  گرفته  استان صورت  عالي  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها 
معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه، رئیس شوراي هماهنگي 

فعالیت هاي فرهنگي دانشگاه ها مي باشد. 
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فعالیت   های فرهنگی:

تشکل   ها:
  بسیج دانشجویي •
انجمن اسالمی  •
مجمع اسالمی •
انجمن   های علمی  •
کانون   های فرهنگی  •

بسیج دانشجویي:
و  فرامین  تحقق  هدف  با  سمنان  دانشگاه  دانشجویي  بسیج 
)ره( و مقام معظم رهبري،  امام خمیني  رهنمودهاي حضرت 
و  فرهنگ  بسط  پذیري،  مسئولیت  و  همیاري  روحیة  تقویت 
تفکر بسیجي، ایجاد آمادگي دفاع همه جانبه از دستاوردهاي 
و  علمي  فرهنگي،  گوناگون  عرصه   هاي  در  اسالمي  انقالب 

دفاعي فعالیت مي   کند.
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تشکل   هاي اسالمي دانشجویان:
جامعه ایراني که در انقالب اسالمي خود با رویکردهاي الهي 
مبناي شئون  را  اسالم  ارزشي  نظام  و  بیني  معنوي، جهان  و 
دانشگاه هایي  که  است  آن  خواهان  قرارداد،  خود  گوناگون 
تا  باشد  داشته  خود  اسالمي  ارزش   هاي  و  مباني  با  متناسب 
هم بتواند در آن دانشگاه ها از مباني و معیارهاي خود آگاهي 
و  متفکران  تربیت  با  هم  و  کند  حاصل  ژرف   تري  شناخت  و 
مدیران بر وفق آن مباني و معیارها، به ترویج و تعمیم آنها در 

کل جامعه مبادرت نماید.
در حال حاضر دو تشکل اسالمي، »انجمن اسالمي دانشجویان« 
و »مجمع اسالمي دانشجویان« در دانشگاه فعالیت مي   نمایند.

انجمن   هاي علمي دانشجویي:
سمنان  دانشگاه  دانشجویي  سراي  پژوهش  تشکیل  از  هدف 
ایجاد  دانشجویي،  علمي  انجمن   هاي  از  حمایت  و  مدیریت 

استعدادهاي  پایش  و  دانشجویان  بین  در  گرایي  گفتمان علم 
نخبه به درون انجمن   هاي علمي و پاسداري از ارزش   هاي ملي 
انجمن   ها  درون  در  علمي  فضاي  ایجاد  مي باشد.  اسالمي  و 
بویژه  دانشجویان  استعداد  شکوفایي  و  رشد  باعث  مي   تواند 
براي  را  زیادي  دستاوردهاي  و  شده  کارشناسي  دانشجویان 

دانشجویان، دانشگاه و جامعه در پي داشته باشد.
دانشگاه سمنان دارای 52 انجمن علمی دانشجویی می   باشد. 

نشریات دانشجویي:
و  داده   ها  طلوع  و  عیني  نمود  عنوان  به  دانشجویي  نشریات 
پردازش   گري   هاي علمي از جایگاه ویژه اي برخوردار است. به 
طور کلي انتشار نشریه   هاي علمي، تکثیر نرم افزارهاي رایانه   اي، 
لوح فشرده و فیلم   هاي علمي و آموزشي ساخته شده از طرف 
دانشجویان باعث نشر یافته   هاي  علمي دانشگاه ها و دسترسي 
بهتر و آسانتر که باعث شتاب بیشتر کار علمي، رقابت سالم، 
ایجاد روحیه خودباوري و نیز استفاده از توانایي   ها و هنرهاي 
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همین  در  مي   شود.  علم  تولید  جهت  در  دانشجویان  فردي 
راستا و در جهت ارتقاء و بهبود کمي و کیفي فعالیت نشریات 
نامه و دستورالعمل  آیین  ابالغ  از تصویب و  دانشجویي، پس 
اجرایي نشریات دانشگاهي از طرف وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوري، فعالیت هاي نشریات دانشجویي ضمن برخورداري از 
اخذ  جهت  ضابطه   مندي  از  جنبي،  تسهیالت  و  مالي  حمایت 
و  دانشگاهي  نشریات  بر  ناظر  کمیته  سوي  از  انتشار  مجوز 

شوراي فرهنگي دانشگاه برخوردار مي باشد.
در حال حاضر بیش از 50 نشریه موجود در دانشگاه، به صورت 

فصلنامه، گاهنامه و ماهنامه داراي مجوز نشر مي باشد.

کانون   هاي فرهنگي و هنري:
رشد  زمینه   سازي  هدف  با  هنري  فرهنگي  کانون   هاي 
و  خواسته   ها  ساماندهي  دانشجویان،  فرهنگي  خالقیت   هاي 
تالش   هاي خود انگیخته فرهنگي، هنري، اجتماعي دانشجویي 
به  نیل  جهت  در  فعالیت   ها  از  گروه  این  هدایت  و  حمایت  و 
تشکیل  دانشگاه ها  در  ایراني  و  اسالمي  متعالي  ارزش   هاي 
و  ملي  هویت  بر  تأکید  منظور  به  کانون   ها  این  مي   شوند. 
تعمیق  و  بسط  و  جمعي  همکاري  سطح  ارتقاي  اسالمي، 
در  مندرج  ضوابط  اساس  بر  دانشگاه ها  در  مشارکت  فرهنگ 
حوزه  مي   کنند.  فعالیت  هنري  فرهنگي  کانون   هاي  نامه  آیین 
فعالیت این کانون   ها زمینه هاي دیني، مذهبي، ادبي و هنري، 

فرهنگ، اندیشه و اجتماعي مي باشد.
در حال حاضر تعداد 10 کانون فرهنگي و هنري در دانشگاه 

فعالیت مي   نمایند.
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f دانشکده برق و کامپیوتر
f دانشکده مهندسي عمران
f دانشکده مهندسي مکانیک
f 

f دانشکده مهندسي شیمي ، نفت و گاز
f دانشکده مهندسي مواد و متالورژی
f )دانشکده مهندسی )صنایع

پرديس فنی
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دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

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

گرایش  سه  در  کامپیوتر  کارشناسی  سپس  و  برق  مهندسی 
گسترش یافت .

نهایتًا  در سال 1387 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر تأسیس 
گردید. در حال حاضر این دانشکده دارای 7 رشته - گرایش در 
مقطع کارشناسی و 10 رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد 

و 8 رشته - گرایش در مقطع دکتری می باشد.
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 گروه آموزشی مقطع گرایش -رشته تحصیلی

افزاره هاي ميكرو و نانو 
 دکتري كالكتروني

 الکترونیک
 الکترونیک مجتمع مدارهاي

 الکترونیک نانو و میکرو هاي افزاره
 کارشناسی ارشد

 الکترونیک مجتمع مدارهاي

 کارشناسی الکترونیک

 (و موج میدان) مخابرات
 دکتري

 مخابرات

 (سیستم) مخابرات

 (و موج میدان) مخابرات
 کارشناسی ارشد

 (سیستم) مخابرات

 کارشناسی فتونیک

 نالكترونيك قدرت و ماشي
 دکتري

 قدرت

 قدرت هاي سیستم

 ماشین و قدرت الکترونیک

 قدرت هاي سیستم کارشناسی ارشد

 مدیریت انرژي

 کارشناسی قدرت

 دکتري کنترل

 کنترل
 کنترل

 کارشناسی ارشد
 مگاترونیک

 کارشناسی کنترل

 دکتري كهوش مصنوعی و رباتي

 کارشناسی ارشد هوش مصنوعی نرم افزار

 کارشناسی نرم افزار

 سخت افزار کارشناسی سخت افزار

 فناوري اطالعات کارشناسی فناوري اطالعات

 

امکانات :
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری •
آزمایشگاه اجزای کامپیوتر •
آزمایشگاه میکروپروسسور •
آزمایشگاه کنترل خطی •
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی •
آزمایشگاه مدارهای منطقی •
آزمایشگاه عایق و فشار قوی •
آزمایشگاه اتوماسیون و رباتیک •
آزمایشگاه الکترونیک و پالس •
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی •
آزمایشگاه پردازش سیگنال های دیجیتال •
آزمایشگاه سیستم های قدرت •
آزمایشگاه مبانی برق •
آزمایشگاه کنترل صنعتی •
آزمایشگاه ابزار دقیق •
آزمایشگاه کنترل دیجیتال •
•  VLSI آزمایشگاه
آزمایشگاه پایگاه داده •
آزمایشگاه سیستم عامل  •
آزمایشگاه شبکه های رایانه ای •
آزمایشگاه سازمان رایانه •
آزمایشگاه سیستم انتقال •
آزمایشگاه آنتن •

آزمایشگاه سیستم تلویزیون •
آزمایشگاه ماشین مخصوص •
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی •
آزمایشگاه مایکروویو •
آزمایشگاه سیستم هاي مخابرات نوري •
آزمایشگاه سیستم هاي انتقال •
آزمایشگاه سیستم هاي سوئیچینگ •
آزمایشگاه مدارهاي واسط •
آزمایشگاه شبکه هاي کامپیوتري •
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال •
آزمایشگاه معماري رایانه ای •
آزمایشگاه ریزپردازنده   •
کارگاه برق •
آزمایشگاه رله و حفاظت و تست  •

رله های سیستم قدرت
• IT کارگاه مدار فرمان و مرکز تحقیقات
آزمایشگاه پایگاه داده و محاسبات  •

سنگین
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال •
آزمایشگاه منطقی و معماری •
آزمایشگاه ریزپردارنده •
آزمایشگاه ریز پردارنده پیشرفته •
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دانشکده مهندسی عمران 

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

عمران از این دانشکده فارغ التحصیل گردیدند.
نهایتًا  در سال 1387 این گروه به دانشکده مهندسی عمران 

با داشتن  1 رشته   دانشکده  این  . در حال حاضر  یافت  ارتقاء 
- گرایش در مقطع کارشناسی و 6 رشته - گرایش در مقطع 
کارشناسی ارشد و 7 رشته - 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 

مدرسه  تأسیس  با  همزمان   1353 سال  از  مکانیک،  گروه 
رشتة  دردو  دانشجو  پذیرش  با  سمنان،  تکنولوژی  عالی 
این گروه درسال 1374  را شروع کرد.  فعالیت خود  کاردانی 
با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی و در سال 1381 در 
دکتری  مقطع  در   1385 سال  در  و  ارشد  کارشناسی  مقطع 

فعالیت های خود را گسترش داد.
نهایتًا  در سال 1389 این گروه به دانشکده مهندسی مکانیک 
 - 2رشته  دارای  دانشکده  این  حاضر  حال  در  یافت.  ارتقاء 
مقطع  در  -گرایش  رشته   4 و  کارشناسی  مقطع  در  گرایش 
کارشناسی ارشد و 7 رشته - گرایش در مقطع دکتری می باشد.
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امکانات:

آزمایشگاه های 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 •

  آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی :
آزمایشگاه ترمودینامیک  •
آزمایشگاه پنوماتیک و هیدرولیک  •
•  CNC آزمایشگاه
•   CAD/CAM آزمایشگاه

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 

در  دانشجو  باپذیرش   1379 سال  از  شیمی  مهندسی  گروه 
شیمیایی  صنایع  گرایش  شیمی،  مهندسی  کارشناسی  مقطع 
معدنی، فعالیت خود را آغاز نمود. این گروه در سال 1381 با 
ایجاد مقطع کارشناسی ارشد و درسال 1387در مقطع دکتری 

فعالیت های خود را گسترش داد.
گاز  و  نفت  شیمی،  مهندسی  دانشکده   1387 سال  در  نهایتًا  

رسید.  برداری  بهره  به  در 1388  آن  و ساختمان جدید  ایجاد 
در حال حاضر این دانشکده دارای 1 رشته - گرایش در مقطع 
ارشد و 3  کارشناسی و6 رشته -گرایش در مقطع کارشناسی 

رشته - گرایش در مقطع دکتری می باشد.
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امکانات :

آزمایشگاه های تحقیقاتی:
آزمایشگاه واکنش های گــاز - جــامد    •

دمای باال 
آزمایشگاه نانو سیال •
آزمایشگاه جداسازی  •
آزمایشگاه هیدرات •
آزمایشگاه پدیده های انتقال •

تــبدیالت  • تکــنولوژی  نانو  آزمایشگاه 
انرژی و هیدرات های گازی 

آزمایــشگاه تصــفیه پساب و مـــواد              •
نانو ساختار

آزمایشگاه نانو فرآیند ها و رئولوژی •
آزمایشگاه نفت  •
معدنی- • مواد  فرآوری  آزمایشگاه 

آزمایشگاه مرجع گچ

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

جلسات دفاعیه (

 گروه آموزشي مقطع گرايش -رشته تحصيلي 

 مهندسی شیمی 

 دكتري

 مهندسي  شيمي

 ترمودینامیک و طراحی راکتورهای شیمیایی

 پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی

 فرآیندهای جداسازی

 كارشناسي ارشد

 طراحی فرآیندهای شیمیایی

 پدیده انتقال

 محیط زیست

 ترموسینتیک و کاتالیست  

 (HSE)بهداشت، ایمنی و محیط زیست 

 كارشناسي مهندسی شیمی
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دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 

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

گسترش داد.

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

می باشد.
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امکانات :
تاالر خوارزمی  ) ظرفیت 350 نفر( •
اتاق سمعی و بصری ) ظرفیت 64 نفر( •

آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشي: 
 آزمایشگاه خواص مکانیکي مواد •
 آزمایشگاه شکل دادن فلزات •
 آزمایشگاه عملیات حرارتي •
 آزمایشگاه مصالح قالب گیري و ماسه •
 آزمایشگاه انجماد •
 آزمایشگاه متالوگرافي •
 آزمایشگاه استخراج فلزات •
 کارگاه قالب گیري و ریخته گري •
 کارگاه مدلسازي و چوب •
 کارگاه جوشکاری •
 آزمایشگاه مواد و پیشرفته •

آزمایشگاه هاي تحقیقاتي:
• )SEM( آزمایشگاه میکروسکوپ الکتروني رویشي
• )XRD(  آزمایشگاه آنالیز مواد با اشعه ایکس
• )DTA/DSC( آزمایشگاه آنالیز حرارتي
آزمایشگاه ذوب فلزات در کوره القایي )در حال راه اندازي( •
آزمایشگاه پوشش و خوردگي •

 گروه آموزشي مقطع گرايش -رشته تحصيلي

 خواص فیزیکی و مکانیکی مواد

 دكتري

 مهندسي  مواد

 سرامیک

 خوردگی و پوشش و مهندسی سطح

 جوشکاری اتصال مواد

 شکل دادن فلزات

 مواد پیشرفته

 فرآیندهای استخراج فلزات و مواد

 متالورژی پودر

 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

كارشناسي 
 ارشد

 شکل دادن فلزات

 خوردگی و حفاظت مواد

 ریخته گری

 متالورژی صنعتی

 متالورژی استخراجی كارشناسي

 مهندسی مواد و متالورژی
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دانشکده مهندسی )گروه صنايع( 

 گروه آموزشي مقطع گرايش -رشته تحصيلي

بهینه سازی  -مهندسی صنایع 
 سیستم ها

 كارشناسي ارشد

 -( مدیریت کسب و کار   مهندسي  صنايع
 مدیریت عملیات و زنجیره تامین

 كارشناسي صنایع

در  دانشجو  پذیرش  با  از سال 1388  مهندسی صنایع  گروه   
زیر  صنایع،  مهندسی  گروه  عنوان  تحت  و  کارشناسی  مقطع 
نظر دانشکده مهندسی، فعالیت خود را آغاز نمود. این گروه از 
سال 1389 با 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 1393 نیز اولین ورودی دانشجویان کارشناسی 

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 1 رشته - گرایش 
کارشناسی  مقطع  در  گرایش   - رشته   2 و  کارشناسی  مقطع 

ارشد می باشد.
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f دانشکده ریاضي ، آمار و علوم کامپیوتر
f دانشکده فیزیک

f دانشکده شیمی
f )دانشکده علوم پایه )گروه زیست

پرديس علوم
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دانشکده رياضی، آمار و علوم کامپیوتر

آموزشی  گروه  سه  گرفتن  قرار  هم  کنار  از  دانشکده  این     
ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر تشکیل شده است. قدیمی ترین 
شروع  که  است  ریاضی  گروه  دانشکده  این  آموزشی  گروه 
فعالیت آن به سال 1369 بر می گردد. پس از آن گروه آمار از 
سال 1386 و سپس گروه علوم کامپیوتر از سال 1387 فعالیت 

خود را آغاز نمود.
نهایتًا در سال 1389 مجوز تأسیس این دانشکده صادر گردید. 
در حال حاضر این دانشکده دارای 3 رشته- گرایش در مقطع 
کارشناسی و12رشته -گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 5 

رشته - گرایش در مقطع دکتری می باشد.
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 گرایش -رشته تحصیلی  مقطع گروه آموزشی

  

  

  

  

  

  

  

 ریاضی 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

 دکتری

 آنالیز  -ریاضی محض  

 جبر -ریاضی  محض  

 تحقیق در عملیات -ریاضی کاربردی 

 آنالیز عددی -ریاضی کاربردی 

 گراف و ترکیبات 

  

  

  

 کارشناسی ارشد 

  

   

 آنالیز -ریاضی محض  

 جبر -ریاضی محض  

 هندسه -ریاضی محض  

 آنالیز عددی -ریاضی کاربردی  

 تحقیق در عملیات -ریاضی کاربردی  

 ریاضیات مالی -ریاضی کاربردی  

 گراف و ترکیبیات-ریاضی کاربردی 

 هندسه توپولوژی )کاربرد هندسه در علوم رباتیک( 

 ریاضی کاربردی معادالت دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی

 بهینه سازی
 رمز و کد

 ریاضیات و کاربردها  کارشناسی   

 آمار   

  

 علوم کامپیوتر

 آمار ریاضی  کارشناسی ارشد

 آمار  کارشناسی 

 علوم کامپیوتر  کارشناسی  

 

 

امکانات :
  تاالراجتماعات خیام ) ظرفیت 120نفر ( •
  سایت کامپیوتر  •
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دانشکده فیزيک  

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

مقاطع تحصیالت تکمیلی گسترش داد.

نهایتًا  در سال 1390 گروه فیزیک به دانشکده فیزیک ارتقاء 
یافت. در حال حاضر این دانشکده با داشتن 4 رشته - گرایش 
کارشناسی و 3 رشته -گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و  4 

رشته - گرایش در مقطع دکتری می باشد.
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امکانات :

آزمایشگاه های پایه:
آزمایشگاه فیزیک 1 •
آزمایشگاه فیزیک 2 ) الکتریسیته 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 1382 به عنوان یکی از 
گروه های دانشکده علوم پایه با پذیرش دانشجوی کارشناسی 
شیمی کاربردی کار خود را آغاز نمود و در سال 1384با جذب 
پذیرش  با   1389 سال  در  و  ارشد  کارشناسی  دانشجویان 
تحصیالت  مقاطع  در  را  خود  فعالیت  دکتری،  دانشجویان 

تکمیلی گسترش داد.
با چهار گروه آموزشی به  نهایتًا  در سال 1390 گروه شیمی 
دانشکده شیمی ارتقاء یافت و در ساختمان تازه تأسیس خود 

مستقر گردید.
در حال حاضر این دانشکده دارای 1 رشته- گرایش در مقطع 
کارشناسی و 5 رشته -گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 5 

رشته - گرایش در مقطع دکتری می باشد.
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امکانات:

آزمایشگاه هاي آموزشي :
آزمایشگاه شیمي عمومي  •
آزمایشگاه شیمي تجزیه •
آزمایشگاه شیمي فیزیک •
آزمایشگاه شیمي معدني •
آزمایشگاه شیمي آلي  و جداسازي •
آزمایشگاه شیمي و تکنولوژي رنگ •
آزمایشگاه تصفیه آب و پساب هاي صنعتي •
آزمایشگاه تجزیه نمونه هاي حقیقي •

آزمایشگاه هاي تحقیقاتي:
 آزمایشگاه تحقیقاتي شیمي فیزیک •
آزمایشگاه تحقیقاتي شیمي معدني •
آزمایشگاه تحقیقاتي  شیمي آلي •

آزمایشگاه تحقیقاتي شیمي کاربردي •
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دانشکده علوم پايه  )گروه زيست شناسی (

این دانشکده در سال 1371 مجوز تأسیس خود را دریافت 
نموده است و در حال حاضر با یک گروه آموزشی که از سال 
1389 با پذیرش دانشجو راه اندازی شده، مشغول به فعالیت 

می باشد .
در حال حاضر این دانشکده دارای 1رشته در مقطع کارشناسی 

می باشد.
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f دانشکده علوم انساني
f دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اداری

پرديس علوم انسانی
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دانشکده علوم انسانی  

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

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

رشته - گرایش در مقطع دکتری می باشد.   
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 گروه آموزشی دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

الهیات )ادیان و عرفان 
 تطبیقی(

 دین شناسی

 عرفان و تصوف
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

 کاربردی فیزیولوژی ورزشی 

 علوم ورزشی ---------

 فیزیولوژی ورزشی محض علوم ورزشی

 فیزیولوژی ورزشی تندرستی 

----------- 
 یادگیری و کنترل حرکتی

 رشد حرکتی

 حقوق

 حقوق عمومی

 حقوق خصوصی حقوق ---------

 حقوق اقتصادی

 زبان و ادبیات فارسی
 زبان و ادبیات فارسی

 زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات 

 پایداری ادبیات فارسی

 یزبان و ادبیات عرب

 
 یزبان و ادبیات عرب

 زبان و ادبیات عربی
زبان و ادبیات 

  یعرب

 مترجمی زبان عربی

---------- 

 زبان شناسی همگانی

---------- 
زبان شناسی 

فارسی به غیر آموزش زبان  همگانی
 فارسی زبانان

 زبان و ادبیات انگلیسی
 ادبیات انگلیسی

------------- 
زبان و ادبیات 

 آموزش زبان انگلیسی انگلیسی

------- 
ارائه دروس عمومی به همه 
 دانشجویان دانشگاه سمنان

------------- 
معارف و درس 

 عمومی

 

امکانات :
مرکز آموزش زبان دانشگاه •
تاالر دانش ) ظرفیت 250 نفر( •
آزمایشگاه )البراتوار( زبان  •
آزمایشگاه تربیت بدنی  •
مرکز کامپیوتر شماره یک )ویژة دانشجویان دوره کارشناسی( •
مرکز کامپیوتر شماره دو )ویژة دانشجویان دورة تحصیالت  •

تکمیلی(
اتاق سمعی و بصری  •
سالن مطالعه دانشجویان و اساتید •
آموزشی  • خدمات  ارائه  راستای  در  آموزشی  خدمت  سالن 

متمرکز به دانشجویان 
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دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اداری 

تأسیس رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی در سال 
1373 و در سال های بعد اضافه شدن مقطع کارشناسی ارشد 
مدیریت بازرگانی و راه اندازی گرایش های مختلف مدیریت، 
علوم  دانشکده  به  حسابداری  و  اقتصادی  علوم  های  رشته 
انسانی، زمینه ایجاد دانشکده ای مستقل مرتبط به امور مالی را 

فراهم نمود که این امر در سال 1387 تحقق یافت .
نهایتًا  در سال 1390با تصویب تشکیالت دانشکده از سوی 

اقتصاد،  دانشکده  عنوان  تحت  دانشکده  نام  ذیربط،  مراجع 
مدیریت و علوم اداری ثبت شد.

در حال حاضر این دانشکده دارای 6 رشته - گرایش در مقطع 
کارشناسی و 12 رشته -گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و    

12 رشته - گرایش در مقطع دکتری می باشد.
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 گرایش –رشته تحصیلی  مقطع گروه آموزشی
  

  

  

  

  

 مدیریت

 

 دکتری

 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی
 تحقیق در عملیاتمدیریت گرایش 

 تولید و عملیاتمدیریت صنعتی گرایش 
 هامدیریت گرایش مدیریت سیستم

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

 مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
 مدیریت صنعتی گرایش مالی

  کسب و کار جدید گرایش کارآفرینی کارشناسی ارشد
 مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مالی 

   مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
 گرایش مدیریت استراتژیمدیریت کسب و کار 

 های اطالعاتی وفناوری اطالعاتمدیریت کسب و کار گرایش سیستم
 مدیریت کسب و کار گرایش فناوری
   بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی

  مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
 تولید و عملیات مدیریت  گرایش

 مدیریت صنعتی   مدیریت بازرگانی کارشناسی
 مدیریت کسب و کارهای کوچک     مدیریت دولتی

  

 اقتصاد

اقتصاد علوم اقتصادی گرایش  دکتری 
  سنجی

 اقتصاد پولیعلوم اقتصادی گرایش 

اقتصاد علوم اقتصادی گرایش 
   بخش عمومی

اقتصاد بین علوم اقتصادی گرایش 
 الملل

   اقتصادیعلوم  کارشناسی ارشد
 اقتصاد مالی 

 اقتصاد نظری کارشناسی

 حسابداری
 حسابداری  کارشناسی ارشد

 حسابداری  کارشناسی

امکانات :
اتاق سرمایه •
ویترین پول و ارز •
سالن مطالعه •

سایت کامپیوتر •
اتاق دفاعیه •
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پرديس هنر

f دانشکده هنر
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دانشکده هنر 

دانشکده هنر بنا به اقتضای هویت فرهنگی استان و شهرستان 
رشته  در  دانشجو  پذیرش  با  منطقه  کمبودهای  نیز  و  سمنان 

صنایع دستی در سال 1380 تأسیس شد.
در حال حاضر این دانشکده دارای 11رشته - گرایش کارشناسی 

و 2 رشته -گرایش در مقطع کارشناسی ارشد، است.
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 دانشکده هنر
 

 گروه آموزشی مقطع تحصیلیرشته 

 هنرپژوهش  ارشدکارشناسی  هنرپژوهش 

 ارشدکارشناسی  تصویریارتباط 
 تصویریارتباط 

 کارشناسی ارتباط تصویری

 دستیصنایع  کارشناسی دستیصنایع 

  (گرایش طراحیفرش )

 کارشناسی

 

 فرش

 (گرایش بافت و مرمتفرش ) 

 و چاپ پارچهطراحی  کارشناسی و چاپ پارچهطراحی 

 نقاشی کارشناسی نقاشی

 عکاسی کارشناسی عکاسی

 صنعتیطراحی  کارشناسی صنعتیطراحی 

یکارشناس یخیتار یبناها یایاح و مرمت  یخیتار یبناها یایاح و مرمت 

یکارشناس یمعمارمهندسی   یمعمار 

یکارشناس یشهرسازمهندسی   یشهرساز 

 

آتلیه تخصصي گرافیگ    •
آتلیه نورپردازي •
آتلیه عکاسي سیاه و سفید  •
آتلیه عکاسي رنگي  •
آزمایشگاه رنگرزي شیمي  •
کارگاه بافت پارچه •
کارگاه چاپ سیلک اسکرین •
کارگاه چاپ باتیک  •
کارگاه چاپ سنتي  •
کارگاه طراحي و بافت فرش  •

کارگاه نقاشي  •
کارگاه طراحي  •
کارگاه چوب •
کارگاه سفال •
کارگاه جواهرسازي •
کارگاه قلم زني  •
کارگاه تراش شیشه و  فیوزینگ •
کارگاه حجم سازي •
کارگاه مرمت آثار •
کارگاه پالستیک  •

کارگاه چوب  •
کارگاه فلز •
کارگاه جوشکاري •
سالن آمفي تئاتر ) ظرفیت 170 نفر ( •
آمفي تئاتر روباز ) ظرفیت  250 نفر( •
سالن گالري )جهت نمایش آثار( •
سایت کامپیوتر  •
کتابخانه و سالن مطالعه •
سلف سرویس •
مرکز اسناد و آثار  •

امکانات:
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دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 

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

دانشجو نمود.

در  -گرایش  رشته   4 داشتن  با  دانشکده  این  حاضر  حال  در 
مقطع کارشناسی ، 4 رشته -گرایش در مقطع کارشناسی ارشد 

و 3 رشته - گرایش در مقطع دکتری می باشد.
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گرایش -رشته تحصیلی   گروه آموزشی مقطع 

 دکتری روانشناسی

 روانشناسی

 عمومی  روانشناسی

 کارشناسی ارشد

 روانشناسی بالینی

 روانشناسی

 کارشناسی

 روانشناسی بالینی

 دکتری روانشناسی تربیتی

 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی روانشناسی تربیتی

 و پرورشآموزش و  -روانشناسی
 کودکان استثنایی

 کارشناسی

 علم اطالعات و دانش شناسی کارشناسی علم اطالعات و دانش شناسی

 علوم تربیتی دکتری مدیریت آموزشی

 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی )گرایش مدیریت آموزشی(

 

امکانات: 
آزمایشگاه فیزیولوژي  •
آزمایشگاه تجربي و جانوري  •
کارگاه علم اطالعات •
سالن آمفي تئاتر  •

سایت کامپیوتر  •
کالس شورا  •
کالس سمعي بصري •
کالس رایانه •
کتابخانه  •
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دانشکده دامپزشکی  

دانشکده دامپزشکی در سال 1388تأسیس گردید و اولین 
را  دامپزشکی  ای  حرفه  دکترای  رشته  دانشجویان  دوره 

جذب نمود.
در حال حاضر این دانشکده با داشتن 2رشته - گرایش در 
مقطع کارشناسی ، 2 رشته -گرایش در مقطع کارشناسی 
عمومی          دکتری  مقطع  در  گرایش   - رشته   1 و  ارشد 

می باشد.
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 رشته تحصیلی/گرایش مقطع گروه آموزشی
 

 دامپزشکی دکتری عمومی دامپزشکی
 انگل شناسی کارشناسی ارشد

 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کارشناسی پیوسته
  

 مهندسی کشاورزی

 تغذیه دام -علوم دامی کارشناسی ارشد
 

 کارشناسی 
 مهندسی علوم دامی 

 مهندسی علوم و صنایع غذایی

بیامرستان 

دامپزشکی

بیمارستان دام های بزرگ واقع در خیابان باهنر

بیمارستان آموزشی و پژوهشی حیوانات خانگی واقع در 

میدان امام حسین )ع(

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( •
• HPLC آزمایشگاه
کارگاه تهیه نمونه های تشریحی مورد مطالعه در کالبد شناسی  •
کارگاه تهیه نمونه های انگل شناسی  •

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 1370 در مقطع کاردانی دامپزشکی 
شروع به فعالیت نمود و از سال 1374 شروع به پذیرش دانشجو 
در دوره کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی نمود که تاکنون 

نیز ادامه دارد.
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امکانات آموزشی:
کتابخانه  •
سایت کامپیوتر   •
آزمایشگاه باکتری شناسی •
آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی  •
آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی  •
آزمایشگاه بیوشیمی  •
آزمایشگاه فیزیولوژی  •
 آزمایشگاه فارماکولوژی •

آزمایشگاه انگل شناسی •
آزمایشگاه بافت شناسی •
آزمایشگاه آسیب شناسی  •
آزمایشگاه قارچ شناسی •
آزمایشگاه تجزیه خوراک دام •
آزمایشگاه حیوانات آزمایشگاهی •
آزمایشگاه مولکولی •
سالن آناتومی •
سالن جراحی •

سالن کالبد گشایی •
فارم آموزشی گاوشیری •

امکانات پژوهشی:
مرکز پرورش و تحقیقات  •

حیوانات آزمایشگاهی
آزمایشگاه تحقیقاتی مولکولی •
آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی  •
آزمایشگاه تجزیه خوراک دام •

آزمایشگاه بافت شناسی •

امکانات دانشجویی:
سالن غذاخوری )ظرفیت 200 نفر( •
 زمین بازی چند منظوره •
 سالن سرپوشیده ورزشی •

 رشته تحصیلی/گرایش مقطع گروه آموزشی

  
  

 دامپزشکی

 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کارشناسی ناپیوسته

 دامپزشکی  کاردانی
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دانشکده گردشگری 

اولین  جزء  خود  نوع  در  حاضر  حال  در  دانشکده  این   
دانشکده های موجود در کشور می باشد در سال 1386 افتتاح 

گردید.
گرایش   - 2رشته  داشتن  با  دانشکده  این  حاضر  حال  در 
ارشد  کارشناسی  مقطع  در  -گرایش  رشته   3 و  کارشناسی 

است.
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 رشته تحصیلی/گرایش مقطع گروه آموزشی

  
  

  

 مدیریت جهانگردی

  

 کارشناسی  ارشد

  

 برنامه ریزی توسعه جهانگردی

 بازاریابی جهانگردی

 طبیعت گردی )اکوتوریسم( کارشناسی ارشد

 مدیریت جهانگردی کارشناسی
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دانشکده کوير شناسی 

دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان به عنوان اولین دانشکده 
کویر شناسی در سطح کشور در سال 1386راه اندازی 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 
مناطق  مدیریت  رشته  کارشناسی  مقطع  دوره  اولین  در   1387

خشک و بیابانی نیز دانشجو پذیرفت.
مقطع  گرایش   - رشته   2 دارای  دانشکده  این  حاضر  حال  در 
 1 و  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  -گرایش  رشته   3 و  کارشناسی 

رشته- گرایش در مقطع دکتری می باشد.
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 گرایش-رشته تحصیلی مقطع گروه آموزشی

 زدایی بیابان

 مديريت و کنترل بيابان دکتری

 کارشناسی ارشد
 مديريت و کنترل بيابان
 علوم و مهندسی آب 

 هواشناسی کشاورزی

جنگلداری در مناطق 
 خشک

 علوم و مهندسی جنگل کارشناسی ارشد

 علوم زيستی جنگل 
 مهندسی جنگلعلوم و  کارشناسی 

 مهندسی طبيعت کارشناسی  مدیریت مناطق خشک
 
 

 

امکانات:
ایستگاه هواشناسی خودکار  •
مزرعه آموزشی و تحقیقاتی  •

-

-
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دانشکده منابع طبیعی 

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

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

کارشناسی می باشد.
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امکانات:
آزمایشگاه مهندسی علوم و محیط زیست •
آزمایشگاه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های  •

سلولزی
آزمایشگاه مهندسی طبیعت  •
سایت کامپیوتر )محل برگزاری کارگا های سنجش  •

)Gis از راه دور و
گلخانه آموزشی )جهت آموزش کشت و تکثیر  •

برای دانشجویان(
کتابخانه تخصصی رشته های منابع طبیعی  •
 سالن غذاخوری  •
 سالن تنیس روی میز  •
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f دانشکده مهندسی نفت
f دانشکده نانوفناوری

f دانشکده بیو فناوری
f داشکده هوافضا

پرديس علوم و فناوری های نوين
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پرديس علوم و فناوری های نوين 

پردیس علوم و فناوری های نوین با پذیرش دانشجو در سال 
1390 در 9 گروه آموزشی فعالیت خود را آغاز نموده است.

این پردیس مشتمل بر دانشکده های مهندسی نفت، مهندسی 
هوافضا، مهندسی نانوفناوری و مهندسی بیوفناوری و دو گروه 

علوم شناختی و سیستم های انرژی می باشد.
در حال حاضر این پردیس دارای  12 رشته -گرایش در مقطع 
کارشناسی ارشد و 3 رشته - گرایش در مقطع دکتری می باشد.
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امکانات:
آزمایشگاه خواص سیاالت مخزنی  •
آزمایشگاه خواص سنگ/ ژئوشیمی آلی  •

 گرایش-رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نام دانشكده

  

 مهندسی نفت

  

 کارشناسی ارشد

 مخازن هيدروکربوري

 اکتشاف نفت

 نانوفناوري

 

 کارشناسی ارشد

 

 دکتري

 نانو فناوري_  مهندسی شيمی

 نانو مواد -مهندسی مواد 

 مهندسی نانو مواد

 بیوفناوري

 کارشناسی ارشد

 زيست فناوري )بيوتكنولوژي( ميكروبی

 بيومواد -مهندسی پزشكی 

 بيوالكتريك -مهندسی پزشكی 

 دکتري

 بيومواد -مهندسی پزشكی 

 بيوالكتريك -مهندسی پزشكی 

 کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

 جلوبرندگی

 هاي هوافضايی طراحی سازه

 روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد گروه علوم شناختی

 

 گروه سیستم هاي انرژي

 

 

 کارشناسی ارشد

 تكنولوژي  –مهندسی سيستم هاي انرژي

 

 انرژي محيط زيست  –مهندسی سيستم هاي انرژي
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پرديس دانشگاهي   
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 شوراي گسترش آموزش عالي در جلسه مورخ 24 /91/1 خود با ایجاد 
پردیس دانشگاهي )بین المللي( دانشگاه سمنان موافقت نمود. طبق 
شیوه نامه تأسیس پردیس    هاي دانشگاهي مصوب 90/5/1 شوراي 

مذکور مدارک تحصیلي دانشجویان شاغل در پردیس    هاي دانشگاهي 
با درج نوع پذیرش و محل تحصیل صادر مي    گردد و دانشجویان 
پردیس    هاي دانشگاهي از معافیت تحصیلي برخوردار خواهند بود.

 این شورا با استناد به وجود زیر ساخت    هاي مناسب نظیر؛ فضاي 
هیأت  اعضاي  از،  اعم  کارآمد  انساني  منابع  مناسب،  کالبدي 
آزمایشگاهي  و  علمي و کارکنان مجرب، تجهیزات کارگاهي 
مورد نیاز و همچنین توان اجرایي و مدیریتي این دانشگاه با 

ایجاد پردیس بین المللي در این دانشگاه موافقت نمود. 
معتبر  و  بزرگ  دانشگاه هاي  از  معدودي  تعداد  در حال حاضر 
کشور که داراي هیأت ممیزه و هیأت امناء قانوني و با سابقه 

فعالیت آموزشي و پژوهشي معتبر در اجراي دوره    هاي تحصیالت 
تکمیلي هستند، امکان ایجاد پردیس هاي دانشگاهي را فراهم 

آورده اند.
پذیرش دانشجو در این پردیس    ها از طریق شرکت در آزمون 
فراهم  و  توسعه  باشد.  مي  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
دانشجویان  و  داوطلبان  جذب  براي  الزم  زمینه    هاي  نمودن 
ایراني شاغل در خارج کشور، کمک به تنوع بخشي در آموزش 
عالي و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در راستاي پاسخگویي 
به نیازهاي اجتماعي و علمي تخصصي کشور از اهداف کلي 
در  و  مي باشد  دانشگاهي  المللي  بین  پردیس    هاي  تأسیس 
سطح منطقه    اي و استاني نیز فرصت مناسبي براي عالقمندان 

داوطلبان بومي استان سمنان محسوب می شود

پرديس دانشگاهي 
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معرفی رشته ها و گرايش های پرديس دانشگاهی دانشگاه سمنان



172



173

مراکز پژوهشی دانشگاه
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در پنجمین نشست از دور دوم هیأت امناي دانشگاه هاي منطقه 
البرز جنوبي مورخ 13/ 8/ 1387 با ایجاد پژوهشکده مواد در 
دانشگاه سمنان شامل چهار گروه پژوهشي موافقت قطعي به 

عمل آمد.

دیگري  جدي  گام  پژوهشکده  این  از  برداري  بهره  و  افتتاح 
در ارتقاء توان پژوهشي دانشگاه مي باشد. در این پژوهشکده، 
انجام  با  پژوهشگران و محققین در قالب گروه    هاي پژوهشي 

تحقیقات کاربردي در راستاي توسعه فناوري گام برمي    دارند.

پژوهشکده مواد پیشرفته:
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گروه    هاي پژوهشي پژوهشکده:
گروه پژوهشي رشد بلور •
گروه پژوهشي گچ •
گروه پژوهشي نمک •
گروه پژوهشي مهندسي واکنش    هاي ناهمگن •

گروه پژوهشي رشد بلور:
این گروه پژوهشي به منظور گسترش تحقیقات در زمینه رشد 
و بررسي خواص انواع تک بلورها که داراي کاربردهاي متنوع 

تحقیقاتي و صنعتي مي باشند، تشکیل گردیده است.
تخصص هاي  که  است  گونه    اي  به  بلور  رشد  رشته  ماهیت 
مختلف علوم پایه و مهندسي مي توانند همکاري مشترکي در 
انجام یک پروژه واحد داشته باشند. آزمایشگاه    هاي تحقیقاتي 
این گروه که در ساختمان فیزیک دانشکده علوم پایه مستقر 
هستند، از نظر تنوع دستگاه    هاي رشد بلور به روش    هاي متعدد 
اکثر  مي    باشند.  فرد  به  منحصر  کشور  دانشگاه هاي  سطح  در 
تجهیزات موجود، در کشور طراحي و ساخته شده و تکنولوژي 

مربوطه بومي گردیده است.
این گروه فعالیت هاي پژوهشي مشترکي را با مراکز دانشگاهي 
شریف،  صنعتي  دانشگاه  جمله  از  کشور  داخل  تحقیقاتي  و 
پژوهشگاه مواد و انرژي، دانشگاه شهید بهشتي و مراکز فعال 
در زمینه رشد بلور در خارج از کشور از جمله، مرکز رشد بلور 

دانشگاه آنا، کشور هندوستان داشته است.

زمینه    هاي تحقیقاتي مورد عالقه این گروه عبارتند از:
نوري  برجسته  داراي خواص  بلورهاي  انواع مختلف  1- رشد 
سرد  روش    هاي  به   BBO، KDP، KTP نظیر  غیرخطي 

نمودن آهسته، TSSG و چکرالسکي و بریجمن.
2- رشد تک بلورهاي اکسیدي نظیر سفایر و یاقوت مصنوعي 

به روش گداخت شعل هاي )ورنوئیل(.
به روش   ZnS، ZnSe، ZnSXSe بلوره هاي  3- رشد تک 

.)CVT( انتقال بخار شیمیایي
4- تولید نانوپودرها به روش سنتز احتراقي محلول، PCD و 

سل ژل.
5- نشاندن الیه هاي نازک به روش    هاي فیزیکي و شیمیایي.

6- محاسبات تئوریکي فرآیندهاي الیه نشاني و رشد بلور و 
شبیه سازي این فرآیندها.
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مراکز تحقیقات فرآوري گچ و نمک:
با عناوین گروه پژوهشي  این مرکز داراي دو گروه پژوهشي 
توسعه فناوري صنایع گچ )گروه پژوهشي گچ( و گروه پژوهشي 
نمک بوده که داراي فعالیت هاي تحقیقاتي در دو نوع کاربردي 

و توسعه اي مي باشند.

 اهداف و ضرورت    ها:
با این که کشور ما یکي از کشورهاي غني از نظر مواد معدني 
است ولي سهم ارزش افزوده مواد معدني در ایران تنها 1/03 
این عدد  را تشکیل مي    دهد که  ملی  ناخالص  تولید  از  درصد 
مشابه  معدني  مواد  ذخایر  داراي  دیگر  کشورهاي  به  نسبت 
افزوده  ارزش  باالبردن  روش    هاي  از  یکي  است.  ناچیز  بسیار 
مواد معدني و شاید مهمترین آنها انجام تحقیقات کاربردي و 
افزایش فرآوري مواد معدني و گسترش  توسعه اي در جهت 

صنایع شیمیایي معدني است.

گچ:
ایران به تنهایي بیش از 11 درصد گچ جهان را تولید مي کند و 
از طرفي 35 درصد از گچ کشور و همچنین 6 درصد گچ دنیا 
در استان سمنان تولید مي شود. علي رغم مرغوبیت و خلوص 
باالي سنگ گچ استان سمنان به دلیل عدم فرآوري مناسب 
محصوالت گچي آن ارزش افزوده زیادي ندارند. این در حالي 
تن  میلیون  بر صدها  بالغ  سمنان  استان  گچ  ذخایر  که  است 

است.

نمک:
معادن سنگ نمک استان سمنان از نظر کمیت و کیفیت جزء 
بهترین معادن جهان محسوب مي شوند. میزان خلوص نمک 
بعضي از این معادن به بیش از 99 درصد مي    رسد. میزان ذخایر 
نمک کشف شده در استان سمنان بالغ بر 200 میلیون تن است 
و ساالنه حدود 800 هزار تن نمک از معادن استان استخراج 
مي    شود. با این حال ادامه فعالیت واحدها و کارخانجات نمک 
نظر  از  تکنولوژي خالص    سازي  نداشتن  به علت  استان  کوبي 

استاندارد و بهداشت محصوالت غیر قابل قبول است.
این در حالي است که دانش فني تولید انواع نمک هاي صنعتي، 
مراکز  ایجاد  ضرورت  لذا  و  نبوده  بومي  دارویي  و  خوراکي 
پژوهشي براي انجام تحقیقات الزم در تبدیل واحدهاي نمک 
کوبي به کارخانجات تصفیه نمک و تولید محصوالت استاندارد 

احساس مي شود.
با عنایت به موارد بیان شده، دانشگاه سمنان با احساس این 
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ضرورت اقدام به تأسیس مراکز پژوهشي فرآوري گچ و نمک 
برنامه   در  استان  توسعه  ملي  سند  با  مطابق  که  است  نموده 

چهارم، از اولویت    هاي استان نیز هست.

زمینه    هاي فعالیتي گروه پژوهشي گچ:
1. بهینه سازي روش    هاي تولید جهت کاهش قیمت تمام شده 

و افزایش ارزش افزوده محصوالت گچ.
2. بررسي فناوري    هاي نوین تولید گچ و امکان بومي    کردن آنها.
3. ایجاد تنوع در محصوالت گچي موجود با توجه به قابلیت هاي 

کاربردي آنها.
4. افزایش کیفیت محصوالت گچي.

5. تالش در جهت دستیابي صنایع گچ به استانداردهاي جهاني 
مصرف سوخت و انرژي الکتریکي.

6. کاهش آالیندگي زیست محیطي کارخانجات گچ.

زمینه    هاي فعالیتي گروه پژوهشي نمک:
1. شناسایي و تعیین مقدار مواد سمي و ناخالصي معادن نمک 

استان.
2. بررسي روش    هاي حذف مواد سمي و ناخالصي از نمک هاي 

خوراکي و دارویي.
3. بررسي فناوري    هاي خالص سازي نمک و بومي کردن آنها.

4. طراحي و احداث واحد نیمه صنعتي خالص سازي نمک هاي 
خوراکي و دارویي.

5. طراحي تجهیزات ویژه خالص سازي نمک.

6. تدوین دانش فني تولید انواع محصوالت از نمک.
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از  مهمي  دسته  شامل،  ناهمگن  شیمیایي  واکنش هاي 
واکنش هاي مواد معدني جامد با گاز مي    باشند. استان سمنان 
شاید از جمله معدود استان    هایي در کشور است که ذخایر معدني 
فراوان در آن یافت مي    شود. استخراج معادن گوناگون در استان 
مواد  تبدیل  و  فیزیکي  جداسازي  نحوه  دقیق  بررسي  به  نیاز 
با ارزش دارد. همچنین بررسي  استخراج شده به محصوالت 
از  مي    باشند  جامد  گر  واکنش  داراي  که  هایي  واکنش  دقیق 

ضروریات است.
با توجه به موارد ذکر شده، تأسیس یک گروه پژوهشي تحت 
به  ناهمگن  شیمیایي  هاي  واکنش  پژوهشي  گروه  عنوان 
براي  استان سمنان  معدني  منابع  از  برداري  بهره  کلي  هدف 
دستیابي به مواد با ارزش شیمیایي از سالهاي قبل در دانشگاه 
مورد توجه قرار گرفته است. با رایزني    هاي انجام شده توسط 
مسؤولین دانشگاه، شوراي آموزش عالي وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوري در جلسه مورخ 87/9/23 با تأسیس گروه پژوهشي 

مذکور در دانشگاه سمنان موافقت کرد.

زمینه    هاي فعالیت:
1-  استخراج فلز کبالت از سنگ معدن حاوي اکسد کبالت به 

کمک گاز متان.
با گاز  از واکنش شیمیایي اکسید کرم  2-  تولید کاربید کرم 

متان.
واکنش  در  منگنز  معدني  منابع  از  برداري  بهره  بررسي   -3

سنگ معدن اکسیدي منگنز با گاز متان.
شدن  گازي  واکنش  طریق  از  انرژي  تولید  سازي  بهینه   -4

زغال سنگ.
5-  استخراج مس از سنگ معدن آن به کمک واکنش با گاز 

متان به عنوان عامل احیا.
6- استخراج روي از سنگ معدن آن به کمک گاز متان.

مأموریت:
1- جستجو و شناسایي آخرین یافته    ها در خصوص بهره برداري 

از گاز طبیعي از طریق واکنش شیمیایي با اکسیدهاي فلزي.
گرفتن  خدمت  به  جهت  کاربردي  هاي  پروژه  تعریف   -2

نیروهاي جوان دانشگاهي در مقطع تحصیالت تکمیلي.
3- بررسي نیاز صنایع معدني استان و تولید مواد خام باارزش 

از طریق واکنش    هاي گاز - جامد.
4-  بررسي امکان سنجي تولید مواد با ارزش از مواد تولیدي 

صنایع معدني استان به کمک راکتورهاي شیمیایي مختلف.
5- تولید فلزات ذي قیمت از اکسید آنها به کمک واکنش با 

گاز طبیعي.
فلزي  پودرهاي  تولید  جهت  مختلف  راکتورهاي  طراحي   -6

گروه پژوهشي مهندسي واکنش    هاي ناهمگن: 



179

ذي    قیمت.
یا پودرهاي  7- گام برداشتن در جهت تولید پودرهاي فلزي 
گاز  واکنش    هاي  طریق  از  نانو  مقیاس  در  فلزي  اکسیدهاي 

جامد.
8-  ارتباط گسترده با صنایع معدني استان.
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نوین  فناوري    هاي  ضعف  و  قوت  نقاط  شناسایي  ضرورت 
نیازهاي  از  یکي  کشور  داخل  در  آن  ترویج  ساختماني جهت 
مهم صنعت ساختمان به شمار مي    رود که بررسي آن نیازمند 
در  مي باشد.  کشور  دانشگاه هاي  در  کاربردي  تحقیقات  انجام 
سال 1385 ضرورت این مهم در شوراي گروه عمران دانشکده 
آن  دنبال  به  گرفت.  قرار  تصویب  مورد  و  مطرح  مهندسي 
موضوع تشکیل گروه پژوهشي فناوري هاي پیشرفته ساختمان 
مورد پیگیري قرار گرفت که پس از انجام پیگیري    هاي الزم در 
سال 1387 با تأسیس این گروه پژوهشي در دانشگاه سمنان 
توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري موافقت شد. در حال 
حاضر این گروه پژوهشي در دانشکده مهندسي عمران مستقر 

و در حال فعالیت است.

ضرورت تشکیل گروه پژوهشي و فعالیت هاي تحقیقاتي:
 با افزایش روز افزون جمعیت جوان در کشور، تقاضاي مسکن 
رو به فزوني گذارده است. در این شرایط روش    هاي سنتي و 
رایج ساخت و ساز، پاسخگوي نیاز مسکن نمي باشد. از این رو 
ضرورت یافتن راه حلي سنجیده به منظور تأمین این نیاز مورد 
توجه محققین و دست اندرکاران بخش مسکن و ساختمان قرار 
دارد. به منظور افزایش سهم تولید انبوه مسکن از کل ساخت 

مسکوني،  واحدهاي  تولید  افزایش  همچنین  و  کشور  ساز  و 
مسکن،  انبوه  تولید  در جهت  سازي  ساختمان  کردن  صنعتي 
تولید  راستاي  در  مي باشد،  زمینه  آن  در  راه حل  مناسب ترین 
انبوه ساختمان و اجزاي آن به روش صنعتي، تشکیل این گروه 
پژوهشي در دانشگاه سمنان به منظور سیاستگذاري و استفاده 
بهینه از فناوري    هاي نوین در امر ساختمان خصوصًا و مسکن با 
در نظر گرفتن شرایط اقلیمي و سایر مقتضیات کشور ضروري 

و مورد نیاز تشخیص داده شد.
تولید صنعتي مسکن به ویژه در روند انبوه سازي براي اقشار 
متفاوت جامعه همواره مد نظر و مورد توجه مدیران و دست 
اندرکاران ذي    ربط بوده است. دستیابي به راه حل هاي سریع 
و مناسب در طراحي، تولید و اجراي ساختمان به گونه    اي که 
عالوه بر پاسخگویي به نیاز مسکن، تأمین کننده شرایط مناسب 
در فضاي زیست براي گروه هاي استفاده کننده باشد تنها با به 
بدیهي  مي گردد.  میسر  صنعتي  منطقي  روش هاي  کارگیري 
است که تحقق این اهداف نیازمند سیاستگذاري، برنامه ریزي 

و  هماهنگ سازي    هاي متعدد و پر دامنه است.

پژوهشکده فناوري    هاي نوين مهندسي عمران
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گرو ه    هاي پژوهشي :
1-  گروه پژوهشي مصالح نوین عمران

2- گروه پژوهشي روش    هاي نوین اجراي عمران
3-  گروه پژوهشي سیستم    هاي نوین ساخت

زمینه هاي فعالیت:
 ایجاد پایگاه هاي اطالعاتي در زمینه فناوري ساختمان و  •

مصالح ساختماني.
 سوق دادن ساختمان سازي کشور به سوي صنعتي شدن. •
بررسي و کاربردي کردن شیوه هاي استفاده از فناوري هاي  •

جدید و مناسب بین المللي.
کاهش  • انرژي،  مصرف  کاهش  ساختمان،  جرم  کاهش 

قیمت تمام شده بنا.
 ارائه طریق در جهت اصالح روش هاي سنتي و پیش ساخته  •

موجود.
ورود  • از  حمایت  و  ایران  آوران  فن  تشویق  را ه    هاي 

فناوري    هاي نوین ساختماني.
ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و افزایش عمر مفید ساختمان با  •

بهره گیري از فناوري    هاي جدید.
پروژه    هاي  • اجراي  در  نوین  مدیریت  شیوه هاي  توسعه 

ساختماني.
ارائه روش    هاي بهینه براي استفاده از مصالح ساختماني. •
متخصصین  • جذب  براي  مناسب  زمینه  نمودن  فراهم 

ساختماني به منظور انتقال دانش فني.

مأموریت:
نوین  فناوري هاي  پژوهشکده  راهبردي  و  اصلي  مأموریت 
در  انرژي  سازي  بهینه  روش هاي  بررسي  عمران،  مهندسي 
صنعت ساخت و ساز، بررسي و معرفي روش    هاي نوین ساخت 
و اجراي سازه هاي جدید، ارزیابي تکنولوژي اجراي سیستم هاي 

نوین در مهندسي عمران مي باشد.

آزمایشگاه فناوری اطالعات:
که  دنیایي  بر  دیگري  فناوري  هر  از  بیش  اطالعات  فناوري 
و  اینترنت  پدیده  است.  گذار  تأثیر  مي    کنیم  زندگي  آن  در  ما 
همگرایي بر علوم ارتباطات و اطالعات سبب شد تا مفاهیمي 
همچون تجارت، آموزش و دولت، معنایي دیگر یابند. به جرات 
یافته                  توسعه  کشورهاي  در  حاضر  حال  در  که  گفت  مي    توان 
اطالعات  فناوري  با  مستقیم  ارتباط  در  مشاغل  درصد   90

هستند.
فناوري  زمینه  در  استان  نیازهاي  به  توجه  با  دانشگاه سمنان 
اطالعات و عدم وجود مراکز علمي و آموزشي مرتبط در استان 
جهت تربیت نیروهاي متخصص در این زمینه، اقدام به ایجاد 
نموده  زمینه  این  آموزش و تحقیقات در  مرکز ویژه    اي جهت 
دستاوردهاي  جدیدترین  بر  تکیه  با  که  آزمایشگاه  این  است. 
آموزشي تجهیز شده است داراي انواع تجهیزات نرم افزاري و 

سخت افزاري جهت آموزش فراگیران در محیط شبکه است.
این آزمایشگاه همچنین شامل یک دوره جامع دوساله مشتمل 
بر 18 دوره کوتاه مدت آموزشي در کلیه زمینه هاي مطرح در 
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فناوري اطالعات  مي باشد.

ویژگي    ها و امکانات
1. تلفیق مباحث نظري و تئوریک با انجام آزمایش ها و کارهاي 

عملي.
2. وجود انواع بوردها و قطعات آموزشي و آزمایشگاهي.

3. ارائه دروس به صورت چند رسانه اي و ایجاد محیط هاي 
شبیه ساز جهت یادگیري هر چه بهتر دروس.

4.  راهنمایي هر کدام از فراگیران به صورت جداگانه با استفاده 
از شبکه آموزشي موجود.

5. ارزیابي پیشرفت هر کدام از فراگیران از طریق شبکه.
6. داشتن جدیدترین منابع شامل کتب، جزوات و نرم افزارهاي 

مربوطه.

معرفي دوره    ها:
بر  مشتمل  اطالعات  فناوري  با  مرتبط  دروس  کلي  طور  به 
هجده دوره بوده و در پنج گروه قرار مي گیرند که عبارتند از:

1. اصول و مباني الکترونیک، مخابرات و کامپیوتر
2. سیستم    هاي شبکه

3. برنامه نویسي و برنامه هاي کاربردي
4. نرم افزارهاي چند رسانه اي

5. زمینه    هاي کاربردي فناوري اطالعات
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پارک علم و فناوري دانشگاه سمنان:

f  مرکز رشد فناوری

f  مرکز کارآفرینی و نوآوری

f )کانون علوم نوین )پارک علمی کودک و نوجوان

f  مرجع منطقه ای مالکیت فکری

f  مرکز ارتقاء مهارت 

f دفتر انتقال فناوری و تجاری سازی

f آزمایشگاه های تخصصی فناوری
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پارک علم و فناوري دانشگاه سمنان:

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در سال 1387 در راستای 
جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  برنامه های 
علوم،  وزارت  مأموریت     های  چهارچوب  در  و  ایران  اسالمی 
دانش بنیان  فعالیت های  با هدف گسترش  فناوری  و  تحقیقات 
وجود  است.  گرفته  شکل  منطقه  در  فناوری  سطح  ارتقاء  و 
سرشار،  طبیعی  منابع  ویژه  به  فراوان  منطقه ای  ظرفیت های 
پتانسیل باالی صنعتی و معدنی و برخورداری از منابع انسانی 
پژوهشی،  و  آموزشی  مراکز  و  دانشگاه ها  سایه  در  متخصص 
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 ویژه     ای کرده است. 
فعالیت پارک علم و فناوری در زمینه     های مختلف الکترونیک، 
مکاترونیک، سیستم های کنترل، فناوری اطالعات، فناوری     های 
نگاه  و  اهتمام  گواه  دستی  صنایع  و  هنر  نو،  انرژی های  نانو، 
و مسؤوالن  سازمان مؤسس  بنیان گذاران،  آینده     نگر  توسعه     ای 
مجموعه می     باشد. پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان توانسته 
به  علم  تبدیل  مسیر  در  زیر  بخش     های  نمودن  فعال  با  است 
فناوری، حمایت     های ویژه     ای به واحدها و شرکت     های فناور در 

تولید محصوالت و خدمات دانش بنیان ارائه نماید.

مجموعه     هاي تابعه:
مرکز رشد فناوری  •
مرکز کارآفرینی و نوآوری  •

کانون علوم نوین )پارک علمی کودک و نوجوان( •
مرجع منطقه     ای مالکیت فکری  •
 مرکز ارتقاء مهارت  •
دفتر انتقال فناوری و تجاری     سازی •
آزمایشگاه     های تخصصی فناوری •

اهداف:
کمک به تجاري     سازي نتایج تحقیقات دانشگاهی. •
از  • جدید  اقتصادي  بنگاه     هاي  و  شرکت     ها  ایجاد  به  کمک 

طریق مراکز رشد.
کمک به ارتقاء دانش فني واحدهاي فناور به منظور رقابت  •

در عرصه جهاني.
سازماندهي براي ارائه خدمات مؤثر و مورد نیاز به واحدهاي  •

فناور به منظور کمک به رشد آنها.
ایجاد  • هدف  با  دانشگاهی  تحقیقاتی  هسته     های  تقویت 

شرکت     های دانش بنیان توسط اعضای هیأت علمی.
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بسترسازی برای ایجاد دانشگاه کارآفرین. •
ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاه ها و مراکز علمي،  •

فناوري و صنعتي منطقه و توانایي واحدهاي فناوري.
ایجاد بستر مناسب براي فعالیت واحدهاي تحقیق و توسعه  •

دولتي و غیردولتي.
و  • کسب  ایجاد  برای  دانشجویان  برای  مناسب  بستر  ایجاد 

کار فناورانه.
ارتقاء  • برای  الزم  تخصصی  و  عمومی  آموزش     های  ارائه 

بازار  مهارت دانشجویان و واحدهای فناور برای ورود به 
کار.

مرکز رشد فناوری دانشگاه: 
  مرکز رشد واحدهای فناور، سازمانی است که جریان دانش 
توسعه،  و  دانشگاه ها، مؤسسات تحقیق  میان  را در  فناوری  و 
حرکت  به  مبتکرین  و  مخترعین  و  خصوصی  های  شرکت 
انداخته و ارتباط آنها را با بازار مدیریت می کند. این مرکز، رشد 
شرکت های   متکی بر نوآوری رابا فرآیندهای حمایتی تسهیل 

می کند.       
با کسب موافقت اصولی،  دانشگاه سمنان  فناوري  مرکز رشد 
سال  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  مصوبه  اساس  بر 
واحدهای  به  ارائه  قابل  فضاهاي  داشتن  اختیار  در  با   ،1386
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 ایده     های نوآورانه و توسعه 
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با  حرفه     های جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهای نوپا، 
همچنین  و  دانشگاهي  مجرب  اساتید  مشاوره     ای  کمک     های 
استفاده از خدمات کارگاه و آزمایشگاه     های مجهز و در اختیار 

گذاشتن فضاي استقرار، پشتیبانی می     کند.

چشم انداز: 
مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه سمنان بر اساس سند چشم 
انداز 20 ساله و نقشه جامع علمي کشور و سیاست     هاي اقتصاد 
مقاومتي، در راستاي افزایش پایدار اثربخشي و کارایي پژوهش 
مأموریت  تحقق  دانش،  جریان  مدیریت  طریق  از  فناوري،  و 

ذیل را رسالت بنیادي خود مي     داند:
تمرکز بر فناوري هاي به دست آمده حاصل از تحقیقات  •

و پژوهش اساتید و دانشجویان و دانش     آموختگان دانشگاه 
سمنان.

داشتن نقش مؤثرو کلیدي در تبدیل دانشگاه سمنان به  •
دانشگاه کارآفرین.

سازي  • تجاري  و  فناوري  به  دانش  تبدیل  سطح  ارتقاء 
فناوري در استان سمنان.

تمرکز بر اشتغال مبتني بر ایجاد شرکت     هاي دانش بنیان  •
با محوریت اساتید و دانش آموختگان دانشگاه سمنان.

صنعتي  • و  فناوري  علمي،  پتانسیل     هاي  از  بهره مندي 
اهداف  تحقق  براي  سمنان  استان  و  سمنان  دانشگاه 

اقتصاد مقاومتي بر پایه اقتصاد دانش بنیان.

حوزه     هاي مورد پذیرش:
مکانیک و رباتیک •
برق و کامپیوتر، فناوري اطالعات •
فناوري هاي نوین •
مواد و مهندسي صنایع •
شیمي، مهندسي شیمي •
هنر و علوم انساني •
سالمت •
کشاورزي •
دپارتمان تخصصی گردشگري،هنر و صنایع دستي •
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اهم فناوري     هاي در حال تجاري سازي در مرکز رشد:
تولید انواع سنگ     های مهندسی شده با طرح اختالط نوین •
دستگاه کله پاک کنی. •
با  • آن  مشتقات  و  زعفران  فرآوری  و  بنه  تولید  اصالح، 

اولویت تولید کرومیکس با گیاهان دارویی.
شهر مجازي بازي هاي ایراني.  •
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. 
و  • انگل  باکتري،  ویروس،  دهنده  تشخیص  دستگاه 

میکروب به وسیله سیگنال. 
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 سیستم های نوین زمین، حفاظت  •

صاعقه و حفاظت کاتودیک.
دستگاه تست کشش میلگرد راکتور هیدرولیکی 70 تن •
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 فناوري     هاي تجاري شده و راه یافته به عرصه تولید 

و تجارت: 
سامانه هوشمند رهگیري مولد قطار.   •
اسکنر اتوماتیک کتاب و اسناد. •
کولر تبخیري دو مرحله     اي. •
ربات صنعتي با کاربردهاي آموزشي و نیمه صنعتي. •
دستگاه هشدار دهنده دما و برق از طریق ارسال پیامک  •

تلفن همراه.
پنل تبلیغاتي تصاویر متحرک. •
ربات چند منظوره آموزشي. •
مواد مزوپروس نانو ساختار پایه سیلکا. •
• .Online تولید نرم افزار حمل و نقل بین المللي
گچ دندانپزشکي نوع آلفا- طبي . •
دستگاه تولید دستکش پي وي سي دات. •
بهینه سازي مصرف  • و  ممیزي  مدیریت،  افزار جامع  نرم 

انرژي.
بلور  • تک  تولید  و  چکرالسکی  بلور  رشد  دستگاه  ساخت 

.KCl و NaCl
کمپ علمي تفریحي ماشین هاي رادیو کنترل. •
تولید نانوسیال عامل حرراتي) پایه اکسیدی- کربني(. •
محصوالت آرایشي و بهداشتي بر پایه روغن شتر مرغ. •
سیستم اتوماسیون آبیاری ترکیبی.  •
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اهم دستاوردهاي واحدهاي فناور مرکز رشد در سال )96-97(:

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

پارک علم و فناوري دانشگاه سمنان، به منظور هم     افزائی  •
و  هنر  گردشگری،  تخصصی  دپارتمان  فناور،  واحدهای 
توسعه  با هدف  را در شهرستان مهدیشهر  صنایع دستی 
از  حمایت  و  بومي  اقتصاد  احیاي  به  کمک  و  فناوري 
ایده     های فناورانه دانشگاهیان دایر نمود. این مرکز توانسته 
است با جلب حمایت بخش خصوصی و دولتی به مرکزی 
برای تبلور ایده     های نوآورانه که بیشتر حوزه کسب و کار 

خانگی را دربر می     گیرد تبدیل شود.
مرکز رشد تخصصي کشاورزي، آب و منابع طبیعي 
استان سمنان )مرکز رشد تخصصی مشترک پارک علم و فناوری 

دانشگاه سمنان و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعي 
استان سمنان( :

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

منابع طبیعي استان سمنان و با هدف توسعه اقتصاد دانش     بنیان 
و تجاري     سازي نتایج تحقیقات کشاورزي و تحقق ارتباط مراکز 
پژوهشي با بخش     هاي اقتصادي کشور در دی ماه 1395 افتتاح 

شده است. 

مرکز کارآفرینی و نوآوری: 
فعالیت خود  فناوری  و  علم  پارک  نوآوری  و  کارآفرینی  مرکز 
را از سال 1387 تحت نظارت و حمایت پارک علم و فناوری 
دانشگاه  اصلی  پردیس  در  آن  ساختمان  احداث  با  و  دانشگاه 

سمنان آغاز نموده است.
و  دانشجویان  با  تنگاتنگ  ارتباط  برقراری  با  مرکز  این 
روشنی  مسیر  دانشجویان،  به  خود  نگرانه  آینده  آموزش     های 

برای آنها ایجاد می     نماید .
جهت  مناسب،  زمینه     ای  سمنان  دانشگاه  در  مرکز  این  وجود 
دانشگاه  ایجاد  و  فناور  شرکت     های  به  کارآفرینان  تبدیل 
کارآفرین می     باشد. مرکز کارآفرینی و نوآوری با ایجاد عالقه و 
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انگیزه کارآفرینی در دانشجویان، از دانشجویان دارای ایده     های 
می     کند  حمایت  خالقیت  شکوفایی  کانون  قالب  در  فناورانه، 
ایجاد یک کسب و کار فناورانه در حین  این حمایت     ها برای 
را کاهش  تحصیل، ریسک شکست کسب و کار نسل جوان 
نشست     های  و  مهارتی  آموزشی  دوره     های  برگزاری  می     دهد. 
روحیه  تقویت  با هدف  کشوری  برتر  کارآفرینان  با  تخصصی 
و فرهنگ کارآفرینی در بین دانشگاهیان، از دیگر فعالیت     های 

مرکز کارآفرینی و نوآوری می     باشد.

کانون علوم نوین )پارک علمی کودک و نوجوان(:
استان  به  جمهوري  محترم  ریاست  سفر  دوم  دور  جریان  در 
سمنان در سال 1388 و با توجه به نیاز منطقه به وجود مرکز 
و  علم  پارک  نوین  علوم  کانون  احداث  تفریحي،  آموزشي 
از محل  آن  بودجه  و  گردید  دانشگاه سمنان مصوب  فناوری 

اعتبارات وزارت نفت تأمین شد.
وجود مرکز آموزشی- تفریحی »کانون علوم نوین«، با وجود 
مستقیم  درک  و  آموزش  امکان  آموزشی،  پیشرفته  تجهیزات 
کودکان  برای  را  علمی  مختلف  زمینه     های  در  علمی  مفاهیم 
گروه  یکصد  حدود  در  ساالنه  می     آورد.  فراهم  نوجوانان  و 
مرکز  این  از  سمنان  استان  مختلف  مدارس  از  بازدیدکننده 

علمی- تفریحی صورت می     گیرد.

مرجع منطقه     ای مالکیت فکری:    
فناوری  و  علم  پارک  فکري  مالکیت  منطقه     اي  مرجع  دفتر 
دانشگاه سمنان با داشتن مجوز مرجع منطقه     ای مالکیت فکری 
از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جزو مراکز معتبر دارای این 
مجوز در کشور می     باشد که نقش بسزایی در به ثبت رساندن 
تجاری  بین     المللی، طرح صنعتی و عالئم  و  داخلی  اختراعات 
و  دانشجویان  علمی،  هیأت  اعضای  فناور،  واحدهای  توسط 

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 
با توجه مأموریت تعریف شده آن، در سایت اصلی پارک  که 

علم و فناوری احداث شده است.
در  پیشرفته  مهارت های  فراگیری  مرکز،  این  ایجاد  از  هدف 
این مرکز  نوآورانه می باشد. در  ایجاد کسب و کارهای  جهت 
افزاری  سخت  و  نرم افزاری  زمینه  در  الزم  آمــوزش های 
متناسـب با زمینه های فعالیت پارک علم و فناوری دانشگاه 

سمنان ارائه می     شود.

دفتر انتقال فناوری و تجاری سازی:
با اعضای هیأت علمی و واحدهای فناور در  • ارتباط مستمر 

جهت بازاریابی فناوری     های در حال توسعه
شناسایی نمودار فناوری     های در حال توسعه و ارزیابی سطح  •

بلوغ آنها و ارائه خدمات در این حوزه.
برنامه     ریزی برای تجاری     سازی دستاوردهای اعضای هیأت  •

علمی و واحدهای فناور.
برقراری ارتباط مؤثر با سرمایه گذاران خطرپذیر و ارائه     دهندگان  •

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 همکاری     های علمی و صنعتی دانشگاه برای  •
برقراری ارتباط با صنایع مادر در جهت گسترش فعالیت     های 

پژوهشی و فناورانه محصول محور.

آزمایشگاه     های 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 آزمایشگاه     های نانو سیال، 
صنعتی  اتوماسیون  و  خورشیدی  انرژی  لیزر،  رئولوژیک،  نانو 

نموده است.
ایجاد  هدف  با  فناوری  تخصصی  آزمایشگاه     های  مرکز 
به واحدهای  آزمایشگاهی  ارائه خدمات  برای  بستری مناسب 
تجمیع  و  کشور  سراسر  صنعتی  و  دانشگاهی  محققین  فناور، 

آزمایشگاه     های تخصصی راه اندازی شده است.
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برنامه     های آتی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان :
 استقرار مراکز تحقیقاتی بخش خصوصی و دانشگاه •
 استقرار مرکز تحقیقاتی انرژی     های نوین •
ایجاد و استقرار آزمایشگاه هاي مرجع توسط بخش خصوصی •
ایجاد آزمایشگاه مرکزی فناوری •
ایجاد مراکز رشد تخصصی  •
برگزاری جشنواره بورس ایده     ها •
 برگزاری دوره     های آموزشی تخصصی  •
برگزاری نشست     های تخصصی با موضوع کارآفرینی •
محصوالت  • دائمی  نمایشگاه  تجهیز  و  راه     اندازی  تأسیس، 

واحدهای فناور
تکمیل  • و  کارآفرین  دانشگاه  دستورالعمل  تدوین 

زیرساخت     های مربوطه
توسعه عمراني پارک علم و فناوري  •
جذب واحدهاي فناور با ایده محوري همسو با تکنولوژي هاي  •

روز دنیا
راه اندازی و تقویت کنسرسیوم صادراتی شرکت     های فناور •
•  R&Dگسترده نمودن استقرار واحدهای
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بنیاد خیرين دانشگاه  

از  مستقل  است،  مؤسسه اي  سمنان  دانشگاه  خیرین  بنیاد 
تشکیالت رسمي دانشگاه سمنان که توسط هیأت مؤسس به 
منظور جلب مشارکت و کمک هاي مردمي و دولتي تأسیس 
به  امنا و هیأت مدیره  شده و در حال حاضر زیر نظر هیأت 

فعالیت مي پردازد.
برابر اساسنامه رئیس هیأت امنا، رئیس دانشگاه می باشد.

اهداف :
و  • مردمي  کمک هاي  جذب  براي  سازي  فرهنگ 

اشاعه این فرهنگ در سطح جامعه.
جذب  • طریق  از  بنیاد  خواهانه  خیر  اهداف  تحقق 

کمک هاي نقدي و غیر نقدي در داخل و خارج از کشور.
کمک و حمایت مالي از دانشجویان واجد شرایط با  •

جلب حمایت افراد خیر یا مؤسسات.
ایجاد مراکز رفاهي و آموزشي و همچنین ارائه خدمات  •

با  همکاري  و  اساتید  و  کارکنان  دانشجویان،  نیاز  مورد 
دانشگاه سمنان براي توسعه امکانات دانشگاهي.
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دانشگاه از نگاه آمار
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مراکز آموزشی دانشگاه از نگاه آمار )تا آبان 97(



207

دانشگاه از نگاه آمار )تا آبان 97(
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 حضور رئیس جمهور در دانشگاه سمنان جهت شرکت در بیست و هفتمین اجالسیه سراسری نماز 
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حضور مقام عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در دانشگاه سمنان
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حضور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات دردانشگاه سمنان
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دانشگاه از 
نگاه تصویر

تاالر امیر کبیر
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دانشگاه از 
نگاه تصویر

  تاالر دانش
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دانشگاه از 
نگاه تصویر

سالن اجتماعات شهید پازوکی 
پارک علم و فناوری دانشگاه
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دانشگاه از 
نگاه تصویر

تاالر خیام



215

دانشگاه از 
نگاه تصویر

تاالر خوارزمی



216

دانشگاه از 
نگاه تصویر

   آمفی تئاتر 
دانشکده هنر
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دانشگاه از 
نگاه تصویر

سالن غذاخوری پردیس
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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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تلفن های دانشگاه 
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تلفن های دانشگاه 
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آدرس وب سايت های دانشگاه
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آدرس وب سايت های دانشگاه
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آدرس وب سايت های دانشگاه
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آدرس وب سايت های دانشگاه
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