دانشگاه مرکز سعادت و در مقابل شقاوت یک ملت است.
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اســتان مرکــزی بــه گواهــی پیشــینه درخشــان و منابــع موجــود ،از نخســتین فصلهــای تاریــخ ســرزمین کهــن
تــا روزهــای پرشــکوه چهلمیــن ســالگرد انقــاب نورآفریــن میهــن ،مهــد عالمــان و نــامآوران بســیاری در عرصههــای
مختلــف دینــی و اجتماعــی بــوده کــه تاریــخ ایــن ســرزمین همــواره بــه وجودشــان بــا دیــده تحســین نگریســته اســت.
ایــن اســتان عالمخیــز در ایــن زمینــه بــا برخــورداری از چهرههــای تابنــاک و درخشــان در عرصههــای علــم ،سیاســت
و نخبهپــروری ،بیــش از ســایر مناطــق نبــوغ خــود را بــه رخ جهانیــان کشــیده اســت.
چــه خرســندی خجســتهای واالتــر از ایــن کــه جوینــدگان علــم و دانــش و فضیلــت در شــهر عالمــان و نخبــگان،
امــروز راه تعالــی و ترقــی خــود را از رهگــذر توســعه مراکــز علمــی و دانشــگاهی یافتهانــد .بــدون شــک آمــوزش در
مفهــوم عــام آن مؤثرتریــن ابــزار راهبــردی بــرای مقابلــه بــا چالشهایــی اســت کــه جوامــع بــه آن مبتــا هســتند
و راه نهایــی دســتیابی بــه تعالــی و پیشــرفت قلمــداد میگــردد .نظــام آموزشعالــی نیــز بهعنــوان یکــی از ارکان
عمــده حــوزه آمــوزش ،از عوامــل مؤثــر تأمیــن تمامــی منابــع ،بهخصــوص منابــع انســانی اســت کــه هــدف آن مقابلــه
خردمندانــه و آگاهانــه بــا چالشهــای مطــرح دنیــای امــروز اســت و نقــش مهــم و حیاتــی در تحقــق سیاســتهای
توســعه پایــدار ایفــا مینمایــد.
پــس از انجــام مقدمــات الزم و تدویــن اساســنامه ،مؤسســه آموزشعالــی مرجــان کــه بعدهــا بــه مدرســه عالــی

علــوم اراک تغییــر نــام یافــت ،بــا محوریــت رشــتههای علــوم پایــه (ریاضــی ،فیزیــک ،شــیمی و
زیستشناســی) در ســال  1350شــروع بــه پذیــرش دانشــجو نمــود .مدرســه عالــی علــوم اراک کــه در
حالحاضــر بــا نــام دانشــگاه اراک شــناخته میشــود ،بــدون شــک مرهــون زحمــات بیدریــغ انســانی
وارســته بــه نــام دکتــر عبدالکریــم قریــب میباشــد .وی پــس از  38ســال ســابقه درخشــان تدریــس
و پژوهــش بــا مرتبــه اســتادی ،بــر حســب وظیفــه و احســاس دِیــن بــه ایــن مــر زو بــوم ،بــا همــکاری
جمعــی از اســاتید ماننــد دکتــر حســین گلگالب و دکتــر پرویــز شــهریاری اقــدام بــه تأســیس دانشــگاه
اراک نمودنــد .دانشــگاه اراک کــه اکنــون نزدیــک بــه نیــم قــرن از تأســیس آن میگــذرد از حضــور
بزرگانــی بهرهمنــد گردیــده اســت کــه خــود ایشــان نیــز انســانهای فرهیختــهای را پروراندهانــد.
امــروزه شــهر اراک بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و بافــت جمعیتــی ،از دانشــجوپذیرترین شــهرهای
کشــور عزیزمــان محســوب میشــود؛ ایــن ســرمایه بــزرگ در کنــار همــت و تــاش نخبــگان ،همــواره
مرهــون اعتمــاد ،حمایــت و همراهــی مــردم ســربلند و نجیــب ایــن دیــار فرزانهپــرور بــوده اســت.
در واپســین ســالهای دهــه پنجــم فعالیــت دانشــگاه اراک ،میتــوان ادعــا نمــود ایــن دانشــگاه در
گســترش آموزشعالــی ،رشــد فرهنــگ عمومــی و ارتقــای مرزهــای دانــش در ایــن خطــه از کشــور،
تأثیــر شــگرفی داشــته اســت .در حالحاضــر دانشــکدههای علــوم پایــه ،فنــی و مهندســی ،کشــاورزی
و منابــع طبیعــی ،علــوم انســانی ،علــوم ورزشــی ،بههمــراه دانشــکدههای جدیدالتأســیس شــامل
دانشــکده هنــر ،دانشــکده ادبیــات و زبانهــای خارجــی ،دانشــکده حقــوق و علــوم اقتصــادی بــه امــر
ت دانشبنیــان
آمــوزش و پژوهــش اشــتغال دارنــد .همچنیــن دانشــگاه اراک بــا تأســیس چندیــن شــرک 
و چهــار پژوهشــکده در حوزههــای نانوفنــاوری ،آب و محیــط زیســت ،فناوریهــای نویــن و انرژیهــای
تجدیدپذیــر ،گامهــای مؤثــری در تحقــق اقتصــاد دانشمحــور و تکیــه بــر تــوان و اســتعدادهای جوانــان
ایــن مــرز و بــوم برداشــته اســت.
اینجانــب اینــک کــه افتخــار مســئولیت دانشــگاه اراک را بــر عهــده دارم ،حضــور تمامــی دلســوزان
ارجمنــدی را کــه از نخســتین فصــل رویــش اندیشــه ،نقــش و ســهمی در تدبیــر ،طــرح ،راهگشــایی،
راهانــدازی و تــداوم کار دانشــگاه اراک داشــتهاند  ،گرامــی م ـیدارم .بیتردیــد در تحقــق اهــداف متعالــی
دانشــگاه ،مســئوالن وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،مقامــات اســتان مرکــزی ،نهادهــا و تشــکلهای
فرهنگــی ،مجموعــه مدیــران و متصدیــان امــور اجرایــی و آموزشــی دانشــگاه ،همــکاران محتــرم
هیئتعلمــی و نیــز کارشناســان و کارمنــدان دلســوز دانشــگاه و در نهایــت دانشــجویان فهیــم ســهم
زیــادی داشــتهاند کــه الزم اســت از همدلــی و همراهــی ایــن عزیــزان صمیمانــه سپاســگزاری نمایــم.

دکتر سعید حمیدی

حوزه ریاست

اراک از بزرگتریــن شــهرهای منطقــهی مرکــزی
ایــران ،یکــی از کالنشــهرهای کشــور ،مرکــز اســتان
مرکــزی و شهرســتان اراک اســت .جمعیــت اراک
در ســال  ۱۳۹5خورشــیدی برابــر بــا  591756نفــر
بــوده اســت کــه ایــن امــر شــهر را تبدیــل بــه
قطــب جمعیتــی اســتان مرکــزی نمــوده اســت .اراک
از پیشــروترین شــهرهای صنعتــی ایــران اســت کــه
از لحــاظ گوناگونــی محصــوالت صنعتــی در رتبــهی
نخســت ،از لحــاظ وجــود صنایــع مــادر رتب ـهی دوم،
و بهطــور کلــی چهارمیــن قطــب صنعتــی کشــور
محســوب میشــود .ایــن شــهر بــهدلیــل تولیــد
هشــتاد درصــد از تجهیــزات انــرژی کل کشــور،
مجهــز بــودن بــه بزرگتریــن کارخانــه تولیــد
آلومینیــوم و همچنیــن بزرگتریــن معــدن ســدیم
ســولفات درکل کشــور ،بهعنــوان پایتخــت صنعتــی
ایــران شــناخته شــده اســت.
شــهر اراک نســبت بــه بســیاری از شــهرهای
ایــران جــوان محســوب میشــود .ایــن شــهر در
دوران قاجــار بنیــان گذاشــته شــده اســت و اینــک
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کمــی بیــش از دو قــرن قدمــت دارد .شــهر ابتــدا
قلعــهای نظامــی در کنــار روســتای کرهــرود ،و بــه
نــام قلعــهی ســلطانآباد معــروف بــوده اســت.
ســپس در ســال  ۱۳۱۶نــام قلعــه از ســلطان آبــاد
بــه اراک تغییــر کــرد .در شــهر جدیــد تمامــی
تأسیســات شــهری از قبیــل مدرســه ،قنــات ،حمــام،
آبانبــار ،مســجد ،ســقاخانه ،بــازار و ارگ حکومتــی
ســاخته شــد .بــا رونقگیــری اقتصــاد شــهر و عبــور
راهآهــن سراســری از شــهر ،مهاجــرت بــه شــهر
افزایــش یافــت.

مدرســه سپـهداری نخستیـــن مدرســـه اراک
اســت کــه بــه دســتور بانــی شهر ،یوســف خــان
گرجی ســپهدار اعظــم همزمــان بــا تأســیس بازار
شــهر ســاخته شــد و اکنــون بهعنــوان یکــی از
بناهــای تاریخــی باقــی مانــده از دوره قاجــار ،از
دیدنیهــای اســتان محســوب میشــود.
مدرســهی ســپهداری نخســتین بنــای شــهری
اســت کــه از ســبک مــدارس دورهی صفویــه
اقتبــاس شــده و بــا کاشــیکاریهای ظریــف دورهی
قاجــار تزئیــن شــده ،یکــی از بناهــای موجــود در
مجموعــهی بــازار اراک اســت .در ســال 1293
آیــتاهلل حائــری یزدی ایــن مدرســه را بــه یکــی
از حوزههــای علمیــهی بــزرگ کشــور تبدیــل
کــرد کــه از فارغالتحصیــان آن میتــوان بــه
شــخصیتهایی ماننــد آقــا نورالدیــن عراقــی،
امــام خمینی ،آیــتاهلل گلپایگانی ،ســید احمــد
خوانسـاری ،آیـــتاهلل اراکی ،آیــت اهلل کمــرهای،
مرحوم گواری ،ذوالفنــون و  ...اشــاره کــرد.

در ســال  ۱۳۵۰تعــدادی از اســاتید دانشــگاه
تهــران و دانشســرای عالــی ســابق ،شــامل دکتــر
عبدالکریــم قریــب ،دکتــر گلگالب و  ،...مقدمــات
تأســیس یــک مؤسســه آموزشعالــی خصوصــی را
در اراک فراهــم نمودنــد .فرهنگیــان و خیریــن شــهر
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جمعیتــی متشــکل از یکصــد و پنجــاه نفــر بــرای
اســتقبال از هیئــت مؤســس تشــکیل دادنــد کــه از
میــان آنــان میتــوان بــه آقــای عبدالــه ســالمی

حوزه ریاست
اشــاره کــرد .ایشــان در جلسـهی اســتقبال از طــرف
اهالــی شــهر صحبــت کردنــد و آمادگــی خــود را
جهــت اهــدای زمیــن چندهــزار هکتاریشــان واقــع
در حاجــی آبــاد اراک بــه دانشــگاه اعــام نمودنــد.
آقــای غفــاری یکــی دیگــر از خیریــن حاضــر در
جلســه ،تأمیــن بقیــهی زمیــن مــورد نیــاز را بــر
عهــده گرفتنــد.
در مهرمــاه ســال  1350فعالیــت ایــن واحــد
آموزشــی بــا نــام مدرســه عالــی مرجــان آغــاز
شــد .ایــن مدرســه بــا پذیــرش  ۴۸۰دانشــجو در
چهــار رشــته فیزیــک ،شــیمی ،زبــان و ادبیــات
فارســی و زیستشناســی شــروع بــه فعالیــت
نمــود .شــایان ذکــر اســت کــه دکتــر قریــب از ابتــدا
تــاش میکردنــد بهتریــن اســاتید تهــران را جهــت
تدریــس در ایــن مدرســه دعــوت نماینــد ،کــه در
ایــن میــان میتــوان بــه اســاتیدی چــون آقایــان
شــهریاری ،امامــی ،کامــکار و  ...اشــاره کــرد.
در اواخــر ســال  ۱۳۵۱نــام مدرســه عالــی مرجــان
بــه مدرســه عالــی علــوم اراک ارتقــا پیــدا کــرد و
همچنیــن رشــته ریاضــی بــه مجموعــه رشــتهها
افــزوده شــد .در ایــن برهــه مدرســه عالــی علــوم
اراک بــه دانشــگاه تربیــت معلــم تهــران وابســته
بــود و بــا مدیریــت دولتــی اداره میشــد .در ســال
 ۱۳۵۴وزارت علــوم اعــام کــرد کــه کلیــه مــدارس
عالــی ملــی میبایســت ضمیمــهی دانشــگاهها
شــوند .در نتیجــه مدرســه عالــی علــوم اراک ضمیمــه
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فرهنگــی ،رشــتههای علــوم تربیتــی بــا گرایــش
تکنولــوژی آموزشــی ،دبیــری الهیــات و همچنیــن
معــارف اســامی بــه مجموعــه اضافــه شــد .ســپس
در ســالهای  ۱۳۷۱و  ۱۳۷۳بهترتیــب رشــتههای

آقایان امینی ،رئوفی ،تقوایی پور ،هودهای ،امامی و میرنظامی

دانشســرای عالــی شــد .بــر اســاس مکتوبــات دکتــر
عبدالکریــم قریــب ،خــود ایشــان تــا پایــان همــان
ســال مســئولیت اداره آنجــا را بــر عهــده داشــتند.
در آذرمــاه ســال  ۱۳۶۸ایــن مؤسســه بهطــور
مســتقل و بــا عنــوان دانشــگاه تربیــت معلــم
اراک فعالیــت خــود را پــی گرفــت .در ســال ۱۳۶۹
بهمنظــور اســتفاده بهینــه از امکانــات آموزشــی
دانشــگاه ،پذیــرش دانشــجوی شــبانه در چهــار
رشــتهی فیزیــک ،شــیمی ،زیستشناســی و
ادبیــات فارســی صــورت پذیرفــت .در ســال ۱۳۷۰
پــس از دریافــت تأییدیــه از شــورایعالی انقــاب

زبــان انگلیســی ،تربیتبدنــی و دبیــری ادبیــات
عــرب اقــدام بــه جــذب دانشــجو نمودنــد .همچنیــن
در ســال  ۱۳۷۳بــا هــدف توســعه تحصیــات
تکمیلــی اقــدام بــه جــذب دانشــجو در مقطــع
کارشناســی ارشــد رشــته شــیمی بــا ســه گرایــش
شــیمی آلــی ،شــیمی معدنــی و شــیمی صــورت
گرفــت .ســپس پذیــرش دانشــجوی کارشناســی
ارشــد در رشــتههای فیزیــک و ادبیــات فارســی از
ســال تحصیلــی  ۱۳۷۸آغــاز گردیــد.
پــس از تصویــب طــرح جامــع دانشــگاه در ســال
 ،1375نــام مؤسســه از دانشــگاه تربیــت معلــم
اراک بــه دانشــگاه اراک تغییــر یافــت .طــرح جامــع

فرماندار اراک ،آقای ستوده (اولین معاون آموزشی دانشگاه اراک)،
دکتر قریب (موسس دانشگاه اراک)

ایــن دانشــگاه بــا داشــتن فضــای آموزشــی بالــغ
بــر مســاحت  182هکتــار شــامل دانشــکدههای
علــوم پایــه ،علــوم انســانی ،کشــاورزی و منابــع
طبیعــی ،فنــی و مهندســی ،هنــر ،حقــوق و علــوم
اقتصــادی ،ادبیــات و زبانهــای خارجــی و علــوم
ورزشــی همچنیــن امکانــات جانبــی شــامل ســالن
ورزشــی ،ســلف ســرویس ،مســجد و فضــای ســبز،
از دانشــگاههای فعــال و در مســیر پیشــرفت
میباشــد.
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حوزه ریاست
ٌ
برنامــه و بودجــه کشــور
 .6دكتر حمیدرضا صبا؛ رئیس دانشگاه تفرش
 .7دكتــر محســن نجفــی؛ رئیــس دانشــگاه صنعتــي
اراك
 .8دكتــر حســن خلیلــی؛ رئیــس مركــز آمــوزش
عالــي محــات

اعضاي حقيقي:

هیئـت امنــا عـالیتـــرین رکـــن دانشـــگاه اراک
میباشــد کــه بــر اســاس قانــون تشــکیل هیئــت
امنــای دانشــگاهها و مؤسســات آموزشعالــی و
پژوهشــی ،مصــوب جلســات یکصــد و هشــتاد و
یکــم ،و یکصــد و هشــتاد و ســوم شــورایعالی
انقــاب فرهنگــی ،تشــکیل شــده اســت .اعضــای
هیئــتامنــای دانشــگاه اراک متشــکل از افــراد ذیــل
میباشــد:

اعضاي حقوقي:

 .1دكتــر منصــور غالمــی؛ وزيــر علــوم ،تحقيقــات و
فنــاوري و رئيــس هيئــتامنــا
 .2دكتــر ســعيد حميــدي؛ رئيــس دانشــگاه اراک و
دبيــر هیئــتامنــا
 .3دكتــر عبدالرضــا باقــری؛ قائممقــام وزيــر و رئيــس
مركــز هيئتهــاي امنــا و هيئتهــاي مميــزه
 .4دكتــر غالمحســين كريمــي دوســتان؛ رئيــس
كميســيون دائمــي هيئــتامنــا
 .5مهنــدس فریــدون نــوری خــواه؛ نماينــده ســازمان
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 .1محمدحسين مقيمي؛ استاندار اسبق استان تهران
 .2مهندس علی آقازاده؛ استاندار استان مرکزی
 .3دكتر اكبر كميجاني؛ قائممقام بانك مركزي
 .4دكتــر ملــك ســليماني؛ عضــو هيئتعلمــي
دانشــگاه اراک
 .5مهنــدس ســید مهــدی مقدســی؛ نماینــده مــردم
اراک ،کمیجـــان و خنــداب در مجلــس شــورای
اســامی
.6مهنــدس جعفـر صــفری؛ مـدیر عامـل شــرکت
ماشینسازی اراک
اهم وظایف و اختیارات هیـئتامنـــا عبارتنـــد از:
تصـــویب آیـیننامههـای داخلـی ،سازماندهـی اداری
و تشــکیالتی دانشــگاه ،تدویــن مقــررات اســتخدامی
اعضــای هیئتعلمــی ،بررســی بودجــه پیشــنهادی،
بودجــه تفصیلــی حســابها و ترازنامــه ســاالنه
دانشــگاه ،نحــوه وصــول درآمدهــای اختصاصــی و
مصــرف آن ،تعییــن و نحــوه اداره واحدهــای تولیــدی،
خدماتــی ،کارگاهــی ،بهداشــتی و درمانــی ،میــزان
پرداخــت حقالتحـقیـــق ،حقالتألیـــف و نظایـــر

آن ،پیشــنهاد میــزان فوقالعادههــای اعضــای
هیئتعلمــی و غیــر هیئتعلمــی و بررســی
گــزارش دانشــگاه کــه از طــرف ریاســت دانشــگاه
ارائــه میگــردد.
موضوعــات پیشــنهادی قبــل از طــرح در هیئــت
امنــا ،در کمیســیون دائمــی مرکــب از رئیــس
دانشــگاه ،یــک تــن از معاونــان یــا مشــاوران وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،یــک تــن از متخصصــان
و صاحبنظــران ،نماینــده ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی و معــاون اداری و مالــی دانشــگاه مــورد
بررســی کارشناســی و تخصصــی قــرار میگیــرد.
از کارهــای مهمــی کــه ایــن نهــاد در ســالهای
اخیــر انجــام داده اســت میتــوان بــه ســاماندهی
منابــع مالــی و ســاختارها اشــاره کــرد .توســعه
درآمدهــای اختصاصــی مبتنــی بــر اســتفاده بهینــه
از رســوب پولــی و موجودیهــای نقــد ،توســعه
منابــع مالــی و بهرهگیــری از منابعــی نظیــر وام،
کمــک خیریــن و واقفیــن ،ضــرورت توجــه ویــژه بــه
تغییــر نظــام حســابداری نقــدی و نیمــه تعهــدی بــه
تعهــدی ،ســاماندهی پردیسهــا و  ...اشــاره کــرد.
همچنیــن ایــن نهــاد در زمینــه توســعه و بالندگی
منابــع انســانی ،اعــم از اعضــای هیئتعلمــی و
غیــر هیئتعلمــی ،فعالیتهایــی داشــته اســت.
اصــاح هــرم و کیفیــت اعضــای هیئتعلمــی،
شایســتهگزینی و شایســته ســاالری ،تصویــب طــرح
برنامهریــزی منابــع انســانی مبتنــی بــر برنامــه

راهبــردی مؤسســه ،از جملــه فعالیتهــای مذکــور
اســت.
اهــم وظایــف انجــام شــده توســط ایــن نهــاد
در زمینــه تعامــات بینالمللــی شــامل افزایــش
حضــور و تعامــل اعضــای هیئتعلمــی بــا مجامــع
علمــی بینالمللــی ،از طریــق تعامــل بــا نهادهــای
علمــی و دانشــگاههای معتبــر جهانــی ،افزایــش
تعــداد فرصتهــای مطالعاتــی ،تســهیل در فراهــم
نمــودن امــکان شــرکت در همایشهــای بینالمللــی
علمــی جهــت ارائــه مقالــه یــا پوســتر پــس از
تأمیــن بــار مالــی و بــا رعایــت مقــررات ذیربــط،
عضویــت در مجامــع بینالمللــی و بررســی امــکان
پذیــرش دانشــجویان خارجــی بهویــژه از کشــورهای
همســایه میباشــد.
ایــن هیئــت در هــر ســال دو تــا ســه جلســه
تشــکیل میدهــد و مهمتریــن عناوینــی کــه در
آخریــن جلس ـهی هیئتامنــای دانشــگاه اراک مــورد
تصویــب و بررســی قــرار گرفتــه شــامل مــواردی
چــون تخصیــص یــک درصــد از اعتبــار ســالیانهی
مؤسســات در ردیفــی جداگانــه تحــت عنــوان
مدیریــت سبـــز در بودجـــهی تفصیلــی دانشــگاه،
افزایــش بودجـــهی شــرکتهای فنـــاور ،تخصیــص
قســمتی از بودجــهی دانشــگاه جهــت تکمیــل
پروژههــای دانشــکده علــوم انســانی ،ســازمان
مرکــزی ،ســالن غذاخــوری و خریــد تجهیــزات بــا
رعایــت ضوابــط و مقـــررات مربوطــه میباشـــد.
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شورای دااگشنه اراک

شــوراى دانشــگاه از ارکان مهــم تصمیمگیــرى در
خصــوص تبییــن خطمشــى و سیاســتهاى كلــى
دانشــگاه مىباشــد و اعضــای آن عبارتنــد از :معــاون
آموزشــي دانشــگاه ،مديــر امــور آموزشــي دانشــگاه،
معاونهــای آموزشــي و پژوهشــي دانشــكدهها،
مديــر تحصيــات تكميلــي دانشــگاه ،مديــر امــور
دانشــجويان شــاهد و ايثارگــر و چنــد نماينــده از
اعضــاي هيئتعلمــي دانشــگاه کــه توســط ریاســت
و يــا معــاون آموزشــي دانشــگاه معرفــی میگــردد.
شــرح اجمالــی وظايــف و اختيــارات شــوراي
دانشــگاه بهقــرار زیــر اســت:
بررســي و تأیيــد رشــتههاي آموزشــي جديــد
ت علــوم
و ارائــه گــزارش جهــت پيشــنهاد بــه وزار 
تحقيقــات و فنــاوري ،ارزیابــی روشهــاي همــكاري
بــا مؤسســات دولتــي و غيردولتــي و تدويــن
ضوابــط بــراي آن ،بررســي ســاالنه امكانــات علمــي
شــامل نيــروي انســاني و تجهيــزات دانشــگاه ،تعيين
كمبودهــا ،طبقهبنــدي نيازهــاي علمــي و همچنیــن
اقــدام بــراي تأميــن آنهــا ،برنامهريــزي پذيــرش
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دانشــجو بــر اســاس امكانــات دانشــگاه بــا توجــه
بــه برنامــه توســعهی كشــور ،بررســي مســائلي كــه
توســط رئيــس دانشــگاه در دســتور كار شــورا قــرار
ميگيــرد ،بررســي مشــكالت آموزشــي و پژوهشــي
دانشــگاه و ارائــه راهحلهــاي الزم ،ارزيابــي كلــي
عملكــرد دانشــگاه ،بررســي و تصويــب طرحهــا و
برنامههــاي پيشــنهادي شــوراهاي تخصصــي و در
نهایــت تدويــن و تصويــب آييننامــه داخلــي شــورا
و تصويــب آييننامــه كميتههــاي داخلــي شــورا.
از مهمتریــن فعالیتهــای اخیــر ایــن شــورا
میتــوان بــه صــدور مجــوز تأســیس رشــتههای
فــرش و علــوم اقتصــادی در ســال تحصیلــی 1396
اشــاره کــرد.

هیئت ممیزه دااگشنه اراک
ایــن واحــد بــا اهدافــی مشــتمل بــر رســیدگی
و اظهارنظــر نســبت بــه ارتقــای مرتبــه اعضــای
هیئتعلمــی دانشــگاه بــه مراتــب اســتادیاری،
دانشــیاری و اســتادی بــر مبنــای ارزیابــی فعالیــت
آنــان در زمینههــای آموزشــی ،پژوهشــی و اجرایــی،

بــا در نظــر داشــتن ســایر مــواردی کــه در آییننامــه
اســتخدامی و جــذب اعضــای هیئتعلمــی بــه آن
اشــاره شــده اســت ،فعالیــت مینمایــد .اعضــاي
حقيقــي و نماینــدگان هيئتمميــزه هــر دو ســال
یکبــار توســط حكمــي از ســوي وزيــر علــوم،
تحقيقــات و فنــاوري اعــام ميشــوند.
حــوزه وظايــف و اختيــارات هيئتمميــزه شــامل
تشــكيل كميتههــاي تخصصــي بــراي رســيدگي
و اظهارنظــر دربــاره پروندههــاي داوطلبــان
عضويــت در هیئتعلمــي دانشــگاه و همچنیــن
خبــرگان بــدون مــدرک دانشــگاهی ،فراهــم آوردن
زمينــه همــكاري و هماهنگــي بــا هيئتمميــزه
مركــزي وزارت علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري ،ارســال
پروندههــاي اعضــای هيئتعلمــي دانشــگاه بــه
دانشــكدهها و واحدهــاي مربــوط جهــت تكميــل و
اظهارنظــر ،ارســال گــزارش مصوبــات هيئتمميــزه
بــه منظــور ارتقــا پایــه یــا مرتبــه علمــی بــراي مقــام
رياســت دانشــگاه ،رســيدگي بــه احتســاب ســابقه
خدمــت اعضــاي هيئتعلمــي ،تهيــه پيشــنهادات
اصالحــي دانشــگاه در زمينــه اعطــای پايــه ،ارتقــای
هيئتعلمــي و ارائــه آن بــه مراجــع و مقامــات
ذيربــط میباشــد.
هــر ســاله بهطــور متوســط پنــج جلســه برگــزار
میشــود .اولویــت موضوعاتــی کــه در جلســات
بررســی میشــوند بــا پروندههایــی اســت کــه
مطابــق آييننامــه ارتقــاي مرتبــه ،ابتــدا در كميتــه

منتخــب دانشــكده مطــرح شــده اســت و پــس از آن
در كميســيون تخصصــي و در هيئتمميــزه بررســی
میشــوند .البتــه تمامــي مراحــل بهشــرط وجــود
امتيــازات و حــدنصابهــا امكانپذيــر اســت.
گــزارش اجمالــی وضعیــت هیئتامنــای دانشــگاه
اراک بهشــرح زیــر میباشــد:
هيئتمميــزه مشــترك دانشــگاههاي اراك و
قــم بــه مــدت دوســال از تاريــخ  1388/12/24لغايــت
1390/12/24
هیئتمميــزه مســتقل دانشــگاه اراك دوره اول،
بــه مــدت دوســال از تاريــخ 1392/1/27
هيئتمميــزه مســتقل دانشــگاه اراك دوره دوم
بهمــدت دوســال از تاريــخ  ،1393/12/12کــه در
ایــن دوره دانشــگاههاي تفــرش و صنعتــي اراك
بهعنــوان دانشــگاه تابــع دانشــگاه اراك محســوب
شــد هاند.
هيئتمميــزه مســتقل دانشــگاه اراك دوره
ســوم بــه مــدت دو ســال از تاريــخ ،1396/1/19
کــه در ایــن دوره دانشــگاههاي تفــرش و صنعتــي
اراك بهعنــوان دانشــگاههای تابــع دانشــگاه اراك
محســوب شــدهاند.
همچنین كميـته منـتخب دانشكدههاي علـومپايه،
كشــاورزي و منابع طبيعي ،ادبيات و علوم انســـاني،
فني و مهندسي دانشگاه اراك و دانشگاههاي تــفرش
و صنعتي اراك نیز زيرمجموعه هيئتمميزه دانشــگاه
اراك ميباشند.
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رئیــس دانشــگاه محــور و مســئول اصلــی
اتخــاذ تصمیمــات و عملکــرد دانشــگاه اســت و
بــه پیشــنهاد وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و
همچنیــن تصویــب شــورایعالی انقــاب فرهنگــی
انتخــاب میشــود.
اهــم وظایــف ایشــان را نظــارت بــر حســن
اجــرای امــور آموزشــی ،پژوهشــی ،فرهنگــی،
دانشــجويی ،اداری و مالــی ،عمرانــی ،خدمــات
علمــی ،كليــه ارتباطــات داخلــی و بينالمللــی،
هماهنگــی واحدهــای مختلــف و پاســخگويی بــه
مراجــع ذيصــاح و همچنیــن تعييــن خطمشــی
اجرايــی دانشــگاه در قالــب سياســتهای علمــی،
آموزشــی و پژوهشــی تشــکیل میدهــد.
نصــب و عــزل اعضــای هيئــترئيســه ،مقــام
ریاســت دانشــكدهها ،مؤسســات و واحدهــای
وابســته ،مديــران گروههــای آموزشــی و نیــز اجــرای
مصوبــات ،آیيننامههــا و بخشــنامههای صــادر
شــده از ســوی وزارت علــوم ،تحقيقــات و فنــاوری،
همچنیــن تهيــه و پيشــنهاد سياســتها ،اهــداف و
خطمشــیها بــرای طــرح در هيئــتامنــا ،ارائــه
پيشــنهاد تأســيس ،توســعه ،انحــال و ادغــام واحدها
بــه شــورای دانشــگاه ،ارائــه پيشــنهاد همكاریهــای
علمــی بــا ســاير مؤسســات آموزشــی يــا پژوهشــی
داخلــی و خارجــی بــه شــورای دانشــگاه و در نهایــت
نمايندگــی حقوقــی دانشــگاه نــزد مراجــع ذيصــاح،
از ســایر وظایــف محولــه در ایــن بخــش میباشــد.
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مدیریــت حــوزه ریاســت عــاوه بــر پیگیــری
امــور اجرایــی کلــی دانشــگاه ،مســئولیت نظــارت بــر
ی تخصصــی نظیــر دفتــر ریاســت و روابــط
بخشهــا 
عمومــی ،مدیریــت حراســت ،گــروه همکاریهــای
علمــی و بینالمللــی ،گــروه امــور دانشــجویان
شــاهد و ایثارگر،گــروه نظــارت ،ارزیابــی و تضمیــن
کیفیــت و همچنیــن هســته گزینــش را عهــدهدار
اســت .از دیگــر وظایــف ایــن واحــد میتــوان بــه
مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
نظــارت بــر اجــرای دســتورات رئيــس دانشــگاه،
ابــاغ دســتورات صــادره رئيــس دانشــگاه بــه افــراد
و واحدهــای تابعــه
تنظیــم و ابــاغ صــورت جلســات و مصوبــات
هیئترئیســه دانشــگاه
نـظارت بر حسـن اجـرای مصـوبات هیـئترئیسه
از طرف رئیس دانشگاه
ارائــهی مشــورتهای الزم بــه رئیــس دانشــگاه
در زمینههــای مختلــف

در دنیــای امــروز بهمنظــور دســتیابی بــه
اهــداف سـازمـــانها ،شنـــاخت ،درکمتقابــل و
ارتباطــات ،بهعنــوان یــک اصــل اساســی مدیریــت
پذیرفتــه شــده اســت .ایــن نــوع ارتبــاط کــه از
آن بــا نــام روابــط عمومــی یــاد میشــود یکــی از
مهمتریــن عوامــل مؤثــر در سرنوشــت هــر ســازمان
و گــروه محســوب میشــود .امــروزه نهادهــای
روابــط عموم ـی بهعنــوان عناصــر قــوی در ارزیابــی
و تقویــت برنامههــا و پیشــبرد اهــداف ســازمانها
تلقــی میشــوند.
نقــش روابـــط عمـــومی و حیطــهی فعالیــت آن
بــر هیچکــس پوشــیده نیســت .روابــط عمومــی
نقشهــای گوناگونــی را در جایگاههــای متفــاوت
ایفــا میکنــد و همچنیــن در شــرایط متمایــز از
یکدیگــر عملکردهــای متفاوتــی دارد ،امــا دو نقــش
قابــل تفکیــک آن در ارتباطــات درونســازمانی و
برونســازمانی از میــان ســایر نقشهــا نمایانتــر
اســت .هنــر روابــط عمومــی ایــن اســت کــه بتوانــد

امکانــات و شــرایط محیــط بیرونــی را تشــخیص دهــد
و آنــان را بــا امکانــات درونســازمان پیونــد دهــد و
اجــرای فرامیــن درونســازمانی را تســهیل نمایــد و
در نهایــت ارتبــاط ســازمان را بــا بیــرون از آن بــه
درســتی برقــرار ســازد.
عمدهتریــن هــدف ســازمانی دانشــگاهها
ارتقــای امور آموزشــی و پژوهشــی اســت .دانشــگاه از
ســه طیف دانشــگاهی اعــم از اســتادان ،دانشــجویان
و کارکنــان تشــکیل شــده اســت .مدیریــت دانشــگاه
مســئولیت هماهنگــی بیــن ایــن ســه طیــف را
برعهــده دارد و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف نیــاز
بــه ابزارهــا و ســازوکارهای الزم دارد .یکــی از ایــن
ســازوکارها بخــش روابــط عمومــی دانشــگاه اســت.
بــدون وجــود روابــط عمومــی کارآمــد ،ایجــاد
هماهنگــی و همراهــی در دانشــگاهها در جهــت
اهــداف عالــی میســر نیســت .کارکــرد اساســی
بخــش روابــط عمومــی بــرای پیشــرفتهای علمــی،
فرهنگــی و پژوهشــی دانشــگاهها اهمیــت اساســی
دارد و بهعنــوان مهمتریــن ســازوکار مدیریتــی
دانشــگاهها ،نقــش مهمــی در هماهنــگ ســاختن،
اطالعرســانی و فرهنگســازی دارد .توجــه ویــژه
بــه روابــط عمومــی دارای اهمیــت اســت زیــرا
نهــادی اســت کــه میتوانــد بهصــورت نظاممنــد
برنامهریــزی شــود و در جهــت تقویــت تعامــل و
تفاهــم بیــن بخشهــای مختلــف دانشــگاه عمــل
کنــد.
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حوزهاهی فعالیت روابطعمومی دااگشنه اراک
الف) ارتباط با رسانهها:
ايجاد ارتباط مطلوب با مطبوعات ،راديو ،تلويزيون
و خبرگزاریها و همچنین بهرهبـرداری بهينه از آنها
برای اطالعرسانی به افكار عمومی
پاسخگـويـی به سـواالت مطـروحه رسـانهها پس
از هماهنگی با باالترين مقام دستگاه
تدوين برنامه جـهت مصاحبه با رياست ،معـاونان و
ديگر مسئوالن دانشگاه
پيگيری جهت توليد وسفارش ساخت فيلم و آگهی
تلويزيونی در راسـتای انعكاس و مستندسازی عملكرد
دانشگاه
برقراری و ارتباط مستمر با اداره كل روابط عمومی
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
نـظارت مسـتمر بر انتـشار اخبــار و رويدادهای
خبری دانشگاه
دعــوت از خـبـرنگـاران در جـلسـات متـعدد،
مناسبتها و همايشها
ايجـاد شبـكههـای اجتماعی جهت اطالعرسـانی
بهروزرسانی مطالب و اخبار صـفحه اصـلی سـایت
دانشگاه
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ب) ارتباطات مردمی:
هماهنگــی جهــت نشســتهای صميمانــه
همــكاران بــا معاونــان ،مديــران و مســئوالن دانشــگاه
برنامهريــزی جهــت بازديــد از دانشــگاه
(دربهــای بــاز دانشــگاه)
ت هــر چــهبیشــتر روحیــه
تــاشبــرایتقویــ 
تفاهــم بیــنكاركنــان ،مدیــران و همچنیــن ایجــاد
همیــتســازمانی و زمینهســازیبــرای برقــراری
ارتباطــاتبیــن حوزههــای مختلــف آن
تکـریم از اربـابرجـوع و آمــوزش کارکنـان در
بهیـنهسـازی فعالیـتهای ارتباطـی با اربابرجوع

ج) همايش ،مراسم ،نمايشگاه:
مشــاركت در برگــزاری همايشهــا ،ســمينارها
و گردهمايیهــا
فضاســازی محيــط دانشــگاه جهــت برگــزاری
مراســم مذهبــی (مــاه محــرم ،مــاه رمضــان ،ايــام
فاطميــه و )...
فضاســازی محيــط دانشــگاه جهــت برگــزاری
م ملــی (پيــروزی انقــاب اســامی ،عيــد
مراســ 
نــوروز ،هفتــه دفــاع مقــدس ،هفتــه بســيج و )...
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چ) انتشارات:
پوشــش فعاليتهــای مؤثــر مديــران در حــوزه
انتشــارات شــامل مــواردی چــون چــاپ بروشــور،
بنــر ،اســتند ،ســیدی ،كاتولــوگ و پوســتر...
همــكاری در تهيــه تيــزر ،اپليكيشــن ،پاورپوينت
از فعاليتهــای انجــام شــده در دانشــگاه

د) سمعی و بصری:
تصـویربرداری از مراسم ،افتتاحیهها ،نمایشـگاهها
و همایشها
ايجـاد بانـك اطـالعـاتی از فعاليتها و برنامههای
دانشگاه (آرشـيو عكـسها ،روزنامـهها ،خبـرگزاریها
و صدا و سيما)
ارائــه گزارشهــای مصــور بــه مناســبتهای
مختلــف
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مدیریــت برنامــه ،بودجــه ،تحــول اداری و
بهــرهوری یکــی از مدیریتهــای ســتادی دانشــگاه
میباشــد کــه عهــدهدار برنامهریــزی ،تأمیــن،
نگهــداری و بهبــود منابــع مــورد نیــاز اعــم از منابــع
انســاني ،مالــي ،فيزيكــي و اطالعاتــي جهــت توســعه
کمــی و کیفــی خدمــات و ارتقــای مدیریــت در
حوزههــای مختلــف دانشــگاه میباشــد.
در همیـن راسـتا تـدوین و تصـویب آییننامههای
اداری ،استـخدامی و تشــکیالتی ویژه جـهت اعـمال
وظایف ،اخـیارات و تنظیم راهـکارهای اجـرایی بخش
اداری ،تشکیـالت و امور نیروی انسانی کارکنان توسط
این حوزه صورت میگیرد.
مدیریــت برنامــه ،بودجــه ،تحــول اداری و
بهــرهوری دانشــگاه اراک در اواخــر ســال 1385
بــا هــدف ســاماندهي بــه وضعيــت بودجهريــزي،
جمــعآوري و طبقهبنــدی آمــار و اطالعــات
حوزههــای مختلــف دانشــگاه ،ايجــاد تحــول در
سيســتم اداري و همچنیــن بهبــود شــرايط ســازماني
تأســيس شــد.
ايــن مديريــت عهــدهدار مســئوليت مطالعــه،
طراحــي ،اجــرا ،مشــاوره و اســتقرار سيســتمهاي
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مربــوط بــه برنامــه و بودجــه ،آمــار و اطالعــات،
تشــکيالت ،توانمنــد ســازی ســرمایههای انســانی و
تحــول اداري در دانشــگاه اراک اســت.
گزيــده وظايــف و ماموريتهــاي کارکنــان در
ايــن حــوزه در قالــب دو گــروه برنامهریــزی و
بودجــه و گــروه تشــکیالت ،تحــول اداری و بهــره وری
بهشــرح ذیــل میباشــد:

امــروزه يكــي از مســائلي كــه بهعنــوان يــك
چالــش اساســي در مســير توســعه و پيشــرفت
كشــورها و ســازمانها قــرار ميگيــرد ،مســئله
بودجــه و برنامهريــزي بودجــه ميباشــد كــه
مســتلزم جمــعآوري ،تجزيــه و تحليــل دقيقــي از
آمــار و اطالعــات مالــي و تهيــه گزارشــات تحليلــي
از عملكــرد ســازمان اســت .گــروه برنامهریــزی و
بودجــه دانشــگاه اراک متشــکل از کارشناســان
برنامــه و بودجــه و همچنیــن کارشــناس آمــار و
اطالعــات میباشــد.

مطالعــه ،طراحــی و اســتقرار نظامهــای مدیریــت

و برنامهریــزی ،رصــد فرصتهــا و ظرفیتهــا بــه
منظــور ارتقــای جایــگاه دانشــگاه اراک
تدویــن ،اجــرا و پیشــبرد برنامهریــزی راهبــردی
در ســطح دانشــگاه بهوســیله همــكاری و تعامــل بــا
واحدهــای مختلــف دانشــگاه
 طراحــی ،پیشــنهاد و اجــرای سیاســتها و
ســازوكارهای مناســب جهــت توســعه و تأمیــن منابــع
درآمــدی دانشــگاه بــا همــکاری واحدهــای دانشــگاه
مدیریــت و تخصیــص بهینــه بودجــه و منابــع
مالــی در جهــت تحقــق اهــداف و برنامههــای
راهبــردی و كنتــرل نحــوه هزینــ ه كــرد در جهــت
برنامههــا و اســناد بودجــه
انجــام کلیــه امــور مربــوط بــه تهیــه و تدویــن
بودجــه دانشــگاه
همــکاری بــا مدیــران و رؤســای واحدهــا در امــر
تهیــه و تنظیــم بودجــه
جمــعآوری بودجههــای پیشــنهادی توســط
واحدهــای مختلــف و بررســی برنامههــا و اعتبــارات
مــورد پیشــنهاد
تلفیــق و تنظیــم بودجههــای پیشــنهاد شــده در
قالــب هدفهــا و خطمشــی کلــی دانشــگاه
پیگیــری و جــذب اعتبــارات اســتانی تــا حــد
امــکان و مبادلــه موافقتنامــه و دریافــت اعتبــار
ابــاغ بودجــه مصــوب هریــک از واحدهــا و
نظــارت بــر ُحســن اجــرای آن از طریــق میــزان
اعتبــارات و میــزان پیشــرفت عملیــات هریــک از

واحدهــا
تهيــه و تنظيــم موافقتنامههــاي بودجــه
تفصیلــی و تملــک دارایيهــاي ســرمايهاي دانشــگاه
پــس از تصويــب و ابــاغ قانــون بودجــه کل کشــور بر
اســاس فعاليتهــا و برنامههــا ،جهــت مبادلــه بــا
ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان مرکــزی و
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور
جمــعآوري اطالعــات موردنيــاز جهــت تنظيــم
موافقتنامــه و بودجــه تفصيلــي برحســب برنامههــا
و فعاليتهــا
شــرکت در جلســات مربــوط بــه رســيدگي و
دفــاع از بودجــه دانشــگاه در ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی اســتان مرکــزی ،ســازمان برنامــه و
بودجــه کشــور و وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
پيگيــري و اقــدام بــراي دريافــت تخصيــص
اعتبــارات دانشــگاه از ســازمان برنامــه و بودجــه و
ســازمان اقتصــاد و امــور دارايــي
تهیـــه و تنـظـیم گـــزارشهای آمــــاری الزم و
مکاتبــات و همـــچنین انعــکاس مشــکالت دانشــگاه
در حیـــطه فعالیتهــا ،نیـــروها و عوامــل موجــود
در دانشــگاه جهــت ارائــه بــه واحدهــای داخلــی یــا
ســازمانها و ادارات خــارج از دانشــگاه بهمنظــور
اعمالنظــر صحیــح و منطقــی در مدیریــت دانشــگاه
جــذب اعتبــارات و انعــکاس کســریهای
دانشــگاه
مطالعـه و بـررسـی فرآیند بـودجـــهریــزی
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شــرکت فعــال در شــوراها ،کمیتههــا و اظهارنظــر
پیرامــون مســائل مربــوط بــه شــورای اعتبــارات
دانشــگاه ،کميتــه فنــی ،اداری و تشــکیالتی ،کمیتــه
تخصصــي درآمــد ،کميتــه تخصصــي مدیریــت ســبز،
کميتــه تخصصــي فعالیتهــای عمرانــی دانشــگاه و
کميتــه تخصصــي مدیریــت فعالیتهــای مزرعــه

انديشــه ايجــاد تحــول در نظــام اداري بــه بيش از
نيــم قــرن گذشــته برميگــردد .نظــام اداري ايــران
از ســالهاي  1320از حالــت ســنتي گذشــته خــارج
و بهتدريــج در قالبهــاي نويــن ،از گســتردگي
قابــل توجهــي برخــوردار گرديــده اســت .ايــن رونــد
بــا تشــكيل ســازمان امــور اداري و اســتخدامي
كشــور در قانــون اســتخدام كشــوري مصــوب 1345
نهادينــه شــد و پــس از آن موضــوع تحــول ،اصــاح
و تكويــن نظــام اداري بهشــكل رســمي امــروزی،
بهعنــوان بخــش عمــده وظايــف ايــن ســازمان
صــورت پذیرفــت .گــروه تشــکیالت ،تحــول اداری
و بهــرهوری دانشــگاه اراک متشــکل از کارشناســان
تشــکیالت ،آمــوزش کارکنــان و تحــول اداری و
بهــرهوری میباشــد.
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مطالعــه و بررســی مــداوم وظایــف ســازمانی
دانشــگاه و واحدهــا و همچنیــن چگونگــی گــردش
کار در آنهــا بــا توجــه بــه برنامههــای توســعهای
دانشــگاه
انجــام بررســیهای ســازمانی بهمنظــور
برنامهریــزی و بــرآورد نیــروی انســانی مــورد نیــاز
دانشــگاهها بــا همــکاری مدیریــت امــور اداری و
پشــتیبانی
مطالعــه و بررســی وظایــف واحدهــا بهمنظــور
برنامهریــزی ،تفکیــک و تقســیم صحیــح وظایــف
بیــن واحدهــای مختلــف دانشــگاه
مطالعــه ،بررســی و ارائــه راهــکار بــرای بهبــود
روشهــای انجــام کار و تحــول اداری و بهــرهوری
واحدهــای مختلــف دانشــگاه
تهیــه و تنظیــم نمــودار ســازمانی (تشــکیالتی)
و پســتهای ســازمانی متناســب بــا وظایــف و
مســئولیتهای واحدهــای مختلــف دانشــگاه بــا
همــکاری واحدهــای مربــوط
مطالعــه و بررســی درخصــوص تهیــه و تنظیــم
شــرح وظایــف واحدهــا و شــرح وظایــف پس ـتهای
ســازمانی دانشــگاه
بررســی پیشــنهادات واحدهــا در مــورد تغییــر و
اصــاح پس ـتهای ســازمانی ،شــرح وظایــف ،تهیــه
گزارشــات الزم و انجــام اقدامــات ضــروری جهــت

برطــرف نمــودن مشــکالت ســازمانی
مطالعــه ،بررســی و همــکاری در امــر طبقهبنــدی
مشــاغل کارکنان
انجــام طرحهــای مطالعاتــی مربــوط بــه اصــاح
ســاختار و تشــکیالت ســازمانی ،ســاختار نیــروی
انســانی ،فرهنــگ ســازمانی ،سیســتمها و روشهــای
مــورد عمــل در فرآیندهــای دانشــگاه
انجــام طرحهــای مطالعاتــی بهمنظــور بازنگــری
و اصــاح مقــررات و آییننامههــای داخلــی
دانشــگاه بــا هــدف تســهیل در انجــام امــور جــاری
دانشــگاه
برنامهریــزی و نظــارت در زمینــه بررســی
سیســتمها ،روشهــا و رویههــای مــورد عمــل در
دانشــگاه و انجــام اقدامــات الزم در جهــت اصــاح
و بهبــود آنهــا بــا هــدف افزایــش رضایتمنــدی
کارکنــان و اربــاب رجــوع و در نهایــت تســهیل در
انجــام کارهــا و انطبــاق بــا نیازهــای جدیــد
پشــتیبانی ،هدایــت و نظــارت بــر فعالیتهــای
بهــرهوری و تحــول اداری دانشــگاه
نیازســنجی و اجــرای آموزشهــای عمومــی
و شــغلی کارکنــان در قالــب دوره آموزشــی ،کارگاه
آموزشــی و ســمینارهای آموزشــی و همچنیــن انجــام
ارزیابــی آمــوزش بهمنظــور بهبــود مســتمر کیفیــت
آموز شهــا
شــرکت درجلســات هيئــتاجرايــي کارکنــان و
پيگيــري مصوبــات و دســتورالعملهای مــورد نیــاز

راهبــري و هدايــت کميتههــاي تخصصــي،
بررســي و اتخــاذ تصميــم در خصــوص پيشــنهادات
واصلــه از ســوي کميتههــاي مذکــور اعــم از کميتــه
تخصصــي فنــی اداری و تشــکیالتی و نیــز کميتــه
تخصصــي پذيــرش و بررســي پيشــنهادها
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گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
ایــن گــروه مطابــق مصوبــه ســال  1371شــورای
طــرح و برنامــه وابســته بــه شــورایعالی انقــاب
فرهنگــی ،بــا هــدف ارائــه خدمــات و رســیدگی
بــه امــور دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه
تشــکیل شــده اســت .اعضــای ایــن ســتاد عبارتنــد
از معــاون آموزشــی ،معــاون دانشــجویی و فرهنگــی،
مدیــرکل آمــوزش ،مدیــر گــروه امــور دانشــجویان
شــاهد و ایثارگــر بهعنــوان دبیــر ســتاد ،رئیــس و
معاونــان ســازمان بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران
اســتان مرکــزی ،معــاون فرهنگــی ،رئیــس اداره
آموزشعالــی آن ســازمان همچنیــن یــک نفــر از
اســاتید مشــاور دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر کــه
جــزء اعضــای هیئتعلمــی میباشــد و توســط دبیــر
ســتاد معرفــی میشــود و در انتهــا دو نفــر دانشــجوی
شــاهد و ایثارگــر کــه نمایندگــی تمامــی دانشــجویان
شــاهد و ایثارگــر را بــر عهــده دارنــد و توســط دبیــر
ســتاد بــه گــروه پیشــنهاد میشــوند.
خالصـه وظایـف و اختیـارات ایـن گـروه بهشرح
زیر میباشد:
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برنامهريــزی ،پيشــنهاد و ارائــه طرحهــای مــورد
نيــاز بــراي ارتقــاء و تقويــت بنيــه علمی دانشــجويان
شــاهد و ايثارگــر ،دعــوت از مســئوالن بنيــاد شــهيد،
بنيــاد جانبــازان و ســاير مســئوالن اســتان جهــت
شــركت در جلســات امــور دانشــجويان شــاهد و
ايثارگــر دانشــگاه ،تشــكيل كالسهــا و دورههــای
تقويتــی ويــژه دانشــجويان شــاهد و ايثارگــر
بــا همــكاری اعضــای هيئتعلمــی دانشــگاه
و همچنیــن تشــكيل بانــك اطالعاتــي كامــل از
وضعيــت آموزشــی ،پژوهشــی ،فرهنگــی و اجتماعــی
ایــن دانشــجويان
بخــش فرهنگــی و رفاهــی ایــن گــروه از ســال
 1388بــا هــدف تقویــت نقــش دانشــجویان شــاهد
و ایثارگــر در عرصههــای علمــی و فرهنگــی
و همچنیــن رشــد و ارتقــاء کارگروهــی و روحیــه
خودبــاوری و عزتمنــدی ایــن عزیــزان در بخــش
علمــی شــامل انجمنهــای نخبــگان ،مخترعیــن و
مبتکریــن ،علمــی وپژوهشــی ،کارآفرینــی و اشــتغال
و در بخــش فرهنگــی شــامل انجمنهــای قــرآن
و عتــرت ،ادبــی و هنــری ،تربیتبدنــی و امــور
ورزشــی و برگــزاری مراســم بزرگداشــت و اردوهــا
فعالیــت مینمایــد.
از جملــه اقدامــات انجــام شــده توســط ایــن
بخــش میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
تهیــه و توزیــع بــن کتــاب و ســهمیه حــج از
ســال 1381

برگــزاري اردوهــای چنــد روزه زیارتــی و
سیاحتـــی
برگــزاری هــر ســاله جشــن پــدران آســمانی در
روز  13رجــب
اعــزام دانشــجویان ایــن گــروه بــه دو دوره
المپیــاد ورزشــی در ســالهای  1390و  ،1394کــه در
آن شــش دانشــجوی شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه اراک
در رشــتههای انفــرادی در ســطح منطقــه برگزیــده
شــدند و بــه مرحلــه کشــوری در ســال  1394صعــود
کردنــد.
برگــزاری دو دوره جشــنواره سراســری قــرآن
و عتــرت ویــژه دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر در
ســطح دانشــگاهی و اعــزام نفــرات برتــر بــه مرحلــه
کشــوری
پیگیــری امــور مربــوط بــه ســاخت یادمــان
شــهید گمنــام دانشــگاه اراک و اجــرای طــرح احداث
بوســتان ســرو قامتــان در کنــار مــزار شــهید گمنــام
دانشــگاه در اســفند مــاه 1394
شــایان ذکــر اســت کــهدر حالحاضــر اداره
امــور دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه اراک
افتخــار تحــت پوشــش قــرار دادن تعــداد  240نفــر از
دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر را دارا میباشــد.
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گــروه نظــارت ،ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت
دانشــگاه اراک بهمنظــور تحقــق بهتــر اهــداف ایــن
مجموعــه آموزشــی ،فعالیــت بخشهــای مختلــف
دانشــگاه را مطالعــه و بررســی میکنــد .ایــن
حوزههــا شــامل راههــای پیشــبرد مرزهــای دانــش
و تأمیــن نیازهــای اجتماعــی بــرای آموزشعالــی
میباشــد .ایــن گــروه میکوشــد تــا همــواره
وضعیــت موجــود در زیــر نظامهــای آموزشــی و
پژوهشــی را بــا وضعیــت مطلــوب مقایســه کنــد و
بســتر مناســب بــرای رســیدن بــه ســطح ایــدهآل را
فراهــم نمایــد.
از وظایــف ایــن گــروه میتــوان بــه مــواردی
چــون نظرســنجی از دانشــجویان در پایــان هــر
نیمســال تحصیلــی و اعــام نتایــج نظرســنجی بــه
مســئوالن ذیربــط ،ســنجیدن نظــر هــزار نفــر از
فارغالتحصیــان دانشــگاه دربــاره کیفیــت آمــوزش،
پژوهــش ،رفــاه و نحــوهی تدریــس اســاتید (کــه
ایــن امــر در پایــان هــر ســال تحصیلــی صــورت
میپذیــرد) و همچنیــن نظــارت بــر حســن اجــرای
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مقــررات آموزشــی دانشــگاه و ارائــه گــزارش مــوارد
تخلــف بــه ریاســت دانشــگاه اشــاره کــرد.
همچنیــن اســاتید و پرســنل دانشــگاه کــه
متقاضــی ارتقــاء وضعیــت هســتند پــس از تکمیــل
پرونــده اولیــه درخواســت تبدیــل وضعیــت و ارتقــاء
اقــدام بــه تکمیــل فرمهــای نظرخواهــی از معاونــت
آموزشــی دانشــگاه ،رئیــس دانشــکده و مدیــر گــروه
آموزشــی میکننــد و پرونــده را جهــت بررســی بــه
گــروه ارزیابــی و نظــارت ارســال مینماینــد.
همچـــنین ایــن گـــروه پــس از بررســی
فرمهــا ،نظــر کل دانشــجویان رشــته و همچنیــن
دانشآموختــگان ممتــاز در ده نیمســال گذشــته
را اســتخراج میکنــد و پــس از دادن امتیــاز بــر
اســاس آییننامــه ارتقــا ،آن را بــه کارشــناس
کمیتــه منتخــب دانشــکده و معاونــت آموزشــی
دانشــگاه ارســال مینمایــد.
اهــم فعالیتهــای اخیــر گــروه نظــارت ،ارزیابــی
وتضمیــن کیفیــت آموزشــی دانشــگاه اراك بــه شــرح
زیــر میباشــد:
ارزیابــی کیفیــت تدریــس اســتادان و مدرســان
در پایــان هــر نیمســال تحصیلــی و ارائــه گــزارش
راهانـدازی سیـستم نظـرسنجی و ارزیابی عملکرد
مـدیـران گـروههای آموزشی
راهانــدازی سیســتم ارزیابی اســتادان و مدرســان
گــروه آموزشــی معارف اســامی
همــکاری و هماهنگــی در تغییــر سیســتم

ارزشــیابی کیفیــت آموزشــی از ســما بــه گلســتان
نظــارت بــر عملکــرد حوزههــاي مختلــف
دانشــگاه و ارائــه گــزارش بازدیــد بــه ریاســت
دانشــگاه
راهانــدازی سیســتم تکریــم اربابرجــوع و
نظرســنجی از دانشــجویان درزمــان فارغالتحصیلــی
انجام ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه
ارزیابــی عملکــرد مدیــران عضــو هیئتعلمــی و
مدیرانــی کــه عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه نیســتند.
تکمیــل فرمهــای مربــوط بــه فرآینــد ارتقــاء و
تبدیــل وضعیــت اعضــای هیئتعلمــی دانشــگاه
پاســخگویی در ســامانه شــکایات دانشــگاه اراك
بــه درخواســت دانشــجویان دانشــگاه اراك
پایــش برگــزاری کالسهــا درچهــار هفتــه
آموزشــی هــر نیمســال تحصیلــی از ســال  1394تــا
1397
تکمیــل و بهروزرســانی اطالعــات دانشــگاه اراك
در ســامانه شــورایعالی انقــاب فرهنگــی
دریافــت شــرح وظایــف و فعالیــت حوزههــاي
دانشــگاه و احصــاء و تدویــن نهایــی فرآیندهــا
جهــت انعــکاس در ســایت دانشــگاه بــا هــدف
تکریــم اربابرجــوع
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هســته گزینــش دانشــگاه اراک بــر اســاس
تبصــره  2ذیــل مــاده  20مجلــس شــورای اســامی
در مــورد آییننامــه اجرایــی قانــون گزینــش
کشــور ،هماننــد دیگــر دســتگاههای دولتــی زیــر
نظــر باالتریــن مقــام اجرایــی دانشــگاه کــه ریاســت
دانشــگاه اراک میباشــد ،قــرار دارد .بــر اســاس
ایــن قانــون ،گزینــش اعضــای هیئتعلمــی و
دانشــجویان دانشــگاهها تابــع مقــررات ویــژهای
اســت .هســته گزینــش دانشــگاه شــامل ســه بخــش
هیئتگزینــش اســتاد ،هســته گزینــش کارمنــدان و
دفتــر تحقیــق اســتان میباشــد .ایــن مجموعــه در
حالحاضــر بــا نظــارت یــک مدیریــت واحــد اداره
میشــود .شــایان ذکــر اســت کــه دفتــر تحقیــق
اســتان نیــز بهصــورت مســتقیم زیــر نظــر دفتــر
مرکــزی ســتاد در وزارت متبــوع فعالیــت مینمایــد.
فعالیتهــای ایــن مجموعــه را اقداماتــی چــون
اظهارنظــر پيرامــون صالحيــت متقاضيــان اســتخدام
بــا رعايــت موازيــن شــرعی و ضوابــط مصــوب ،تهيــه
ســؤالهای عقيدتــی ،سياســی ،اخالقــی ،علمــی و
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تخصصــی کــه بــا مراجــع ذيربــط هماهنــگ شــده
هســتند و در امتحــان كتبــي اســتفاده میشــوند،
تصحيــح اوراق امتحانــات ،تهيــه فرمهــای مــورد
نيــاز و انجــام مصاحبــه بــا افــراد گزينــش شــده،
بررســی و اعــام نظــر هنــگام صــدور حكــم قطعــی
كاركنــان آزمايشــی ،بررســي و اظهــا ر نظــر در مــورد
آگهــی اســتخدام قبــل از انتشــار ،بررســی و اظهــار
نظــر بــدوی در مــورد اعتراضــات و شــكايات واصلــه
از نحــوه گزينــش و ســاير مســائل مربــوط بــه آن را
تشــکیل میدهــد.

مدیریــت حراســت دانشــگاه اراک بــر اســاس
مــاده واحــده قانــون مصــوب در تاریــخ 1368/2/12
مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام ،بــا اهــداف و
مأموريتهــای ســازمانی خــاص ،بهعنــوان يــك
مجموعــه اجرایــی و نظارتــی در كليــه نهادهــا،
وزارتخانههــا و ســازمانهای انقــاب اســامی
تشــكيل شــد .حراســت بهعنــوان چشــم بينــا و

چــراغ روشــن ،مســير حركــت مديريــت را همــوار
و تصميمگيــری را بــرای مدیــران در محيــط تحــت
نظــارت خــود آســان و در جهــت اهــداف نظــام
مقــدس جمهــوری اســامی هدايــت میكنــد.
حراســت بــه لحــاظ جايــگاه ســازمانی يكــی از
واحدهــای حــوزه رياســت اســت كــه مســتقيم بــا
باالتريــن مقــام دســتگاه ســازمان ،دفتــر مركــزی
حراســت ،حراســت کل اســتان و ديگــر مراجــع
قانونــی ذيصــاح در تمــاس و تعامــل اســت.
مدیریــت حراســت دانشــگاه اراک بــا هــدف
حفــظ اصــول و ارزشهــای نظــام مقــدس جمهــوری
اســامی و اســتقرار نظــام شایســته ســاالری،
متشــکل از نــه بخــش اســت؛ مدیریــت حراســت
دانشــگاه کــه همزمــان مشــاور ریاســت دانشــگاه
نیــز محســوب میشــود ،معــاون مدیــر حراســت،
کارشــناس حفاظــت فنــاوری اطالعــات ،کارشــناس
حفاظــت فیزیکــی و خدمــات ایمنــی ،کارشــناس
حفاظــت اســناد ،کارشــناس حراســت خواهــران،
مســئول انتظامــات دانشــگاه و معــاون انتظامــات و
مســئول انتظامــات پردیــس دانشــگاه اراک.
از اهــم وظایــف ایــن مدیریــت میتــوان بــه
كنتــرل و نظــارت بــر حضــور و اشــتغال اتبــاع
خارجــی در محيــط دانشــگاه براســاس ضوابــط
مربــوط ،همــكاری و اظهــار نظــر در طرحهــای
حفاظــت از تأسيســات دانشــگاه و نظــارت برحســن
اجــرای طرحهــای مزبــور طبــق دســتورات مقامــات
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ذيصــاح ،اســتقرار سيســتم مناســب حفاظــت
فيزيكــی ،پرســنلی و فنــاوری اطالعــات دانشــگاه،
انجــام اقدامــات الزم در صــورت بــروز حــوادث
و ســوانح و اطــاع فــوری مراتــب بــه مقامــات
مســئول ،دريافــت ،ثبــت و اقــدام در مــورد اســناد
طبقهبنــدی شــده و توزيــع و نگهــداری آنهــا
بهصــورت متمركــز ،دريافــت ،ثبــت و نگهــداري
مكاتبــات و اســناد محرمانــه دانشــگاه و همچنیــن
صــدور كارت شناســايی ،مجــوز تــردد و رعايــت
تدابيــر الزم بهمنظــور پيشــگيری از هرگونــه
سوءاســتفاده و جعــل اشــاره کــرد.
از فعالیتهــای اخیــر ایــن مدیریــت میتــوان
بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
راهانــدازی سیســتمهای نظــارت تصویــری
دانشــگاه
راهاندازی شبکه امن
راهاندازی شبکه اختصاصی حراست دانشگاه
فراهمسازی مقدمات اجراي طرح ترافیک
اجرای طرح تردد دانشگاه اراك
ارائه خدمات ایمنی در سطح دانشگاه
راهانــدازی ســامانه کارت هوشــمند دانشــجویی و
پرســنلی
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ایــن گــروه بهمنظــور هماهنگــى فعالیتهــاى
علمــى دانشــگاه بــا ســایر مراكــز علمــى داخــل
و خــارج از كشــور و همچنیــن اطــاع از آخریــن
دســتاوردهاى علمــى و تحقیقاتــى مراكــز علمــى
جهــان تشــکیل گردیــده اســت .اولویــت ایــن گــروه
ی علمــی دانشــگاه در حــوزهی منطقــهای
همــکار 
و بینالمللــی ،بــا رویکــرد جــدی بــرای حضــور
همهجانبــه در عرصههــای متنــوع آموزشعالــی،
جــذب دانشــجویان خارجــی و مبــادالت علمــی
مرتبــط ،راهنمایــی اســاتید و دانشــجویان جهــت
اســتفاده از فرصتهــای مطالعاتــی و تمهیــد
مقدمــات ســفر بــرای شــرکت در کنفرانسهــای
خارجــی میباشــد.
از ســایر فعالیتهــای ایــن گــروه میتــوان
بــه برقــراری ارتبــاط بــا ســاير دانشــگاهها و
مراكــز آموزشعالــي داخلــی و خارجــی بهمنظــور
جمـعآوری اطالعــات علمــی وتحقيقاتــی مــورد نيــاز
و همچنيــن جلــب همــكاری آنــان در زمينههــای

مختلــف آموزشــی و پژوهشــی ،ترجمــهی نامههــا،
نشــريات و مــدارك ارجاعــی مختلــف بــه زبانهــای
فارســی و خارجــی مــورد نيــاز دانشــگاه و مؤسســات
تحقيقاتــی تابعــه ،تنظيــم برنامههــای ســمينارها،
كنگــــرهها ،سمــپوزيـــومها و كنـــفرانسهای
علمــی و تحقيقاتــی بينالمللــی بــا همــكاری
دانشــكدهها و همچنيــن پيشــنهاد اعتبــارات مــورد
نيــاز آن بــه مســئوالن ذيربــط ،انجــام امــور مربــوط
بــه فرصتهــای مطالعاتــی ،ســفرهای علمــی و
نظــارت برامــور اعضــای هیئتعلمــی بــا همــكاري
معاونــت پژوهشــی و فنــاوری ،انجــام بررســیهای
الزم بــه منظــور جلــب همــكاری شــخصيتهای
علمــی ايرانــی مقيــم خــارج ،فراهــم آوردن امکانــات
جــذب دانشــجويان خارجــی بــرای مقاطــع مختلــف
تحصيلــی ،تشــريك مســاعی در برقــراري ارتبــاط
انجمنهــا و اعضــای هيئتعلمــی دانشــگاه
بــا مجامــع علمــی بينالمللــی دانشــمندان بــا
همــكاری واحــد همكاریهــای علمــی و بينالمللــی
وزارت علــوم تحقيقــات و فنــاوری و همچنیــن تهيــه
ي علمــی بــا دانشــگاههای
تفاهمنامههــای همــكار 
خــارج از كشــور و عضويــت در مجامــع علمــی و
بينالمللـــی مـیباشـــد.
شــایان ذکــر اســت گــروه همکاریهــای علمــی
و بینالمللــی دانشــگاه اراک تاکنــون موفــق بــه
انجــام فعالیتهــای ذیــل گردیــده اســت:
راهاندازی سایت انگلیسی دانشگاه
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حوزه ریاست
تهیه کتابچه انگلیسی معرفی دانشگاه اراك
عقــد تفاهمنامــه همــکاری بــا دانشــگاه KITECH
درخصـــوص توسعـه آلیاژهـــای  Mg-Tiجدید
پیـگیري جذب دانشجــویان خـارجـی
همـکاری در برگـزاری سمینارها ،سـمپــوزیمها
و نمایشگاهها
همکاری در تهیه نقشه راه توسعه فلزات موسوم به
Rare Metals
حـمایت و ایـجاد زیر سـاخـتهاي الزم براي
پروژههاي موسوم به Technology –Invested
فراهم آوردن مقدمات بازدید هیات کشور اسلوونی
از دانشگاه اراك
مذاکره جهت همکاری با آکادمی ملی علوم بالروس
شرکت در جلسات با نمایندگان دانشگاههای
خارجی

ٌ

ٌ

عـقـد تـفـاهـمنامــه هـمــکاری با دانشـگاه

Politecnico de Torino

عقــدتـفـاهـمنامـه هـمــکـاری با دانشـگاه

Korea Institute of Industrial Technology
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عقـد تـفـاهــمنامـه هـمــکاری با دانشــگاه

Bashkir State University
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نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

ســابقه نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در
دانشــگاهها بــه زمــان حضــرت امــام خمينــی(ره)
برمیگــردد .ایشــان پــس از انقــاب فرهنگــی و
بازگشــايی دانشــگاهها بهمنظــور جلوگيــری از
توطئههايــي کــه درصــدد جــدا کــردن دو قشــر
روحانــی و دانشــگاهی از يکديگــر بودنــد ،انديشــه
وحــدت حــوزه و دانشــگاه را پايهگــذاری کردنــد.
براســاس ايــن انديشــه حضــور روحانيــان آگاه و
خوشفکــر در دانشــگاهها ضــروری بــه نظــر
میرســيد و بــر همیــن اســاس نماينــدگان امــام
فعاليــت خــود را در دانشــگاههای مهــم کشــور
آغــاز کردنــد.
پــس از ارتحــال حضــرت امــام (ره) و بــا توجــه
بــه توســعه دانشــگاهها ،حضــرت آیــتاهلل امــام
خامنــهای ،دســتور تأســیس نهــاد نمايندگــی مقــام
معظــم رهبــری در دانشــگاهها را صــادر نمودنــد
کــه اوليــن اساســنامه آن در ســال  1369بــه تصويــب
شــورایعالی انقــاب فرهنگــی رســيد .اساســنامهای
کــه اکنــون مبنــای کار نهــاد نمایندگــی اســت در
ســال  1372بنابــر مقتضيــات و نيازهــای جديــد
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ٌ
تدويــن شــده و بــه تصويــب شــورایعالی انقــاب
فرهنگــی رســيده اســت.
نهــاد نمايندگــي در راســتای تبييــن ارزشهــای
اســامی و تعميــق آگاهيهــای دينــی و اعتقــادی
دانشــگاهيان بــر اســاس اهــداف و وظايــف معيــن
تشــكيل گرديــد و هــم اینــک در كليــه دانشــگاهها
و مراكــز آموزشعالــي بــه انجــام وظايــف مشــروح
در اساســنامه میپــردازد.
نهــاد نمايندگــي در دانشــگاهها در جهــت نيــل
بــه ايــن اهــداف و همچنیــن اجــرای وظايــف الهــي،
دو اصــل مهــم و اساســي را فــراروی خــود قــرار داده
اســت:
 .1تاكيــد و تــاش جــدی بــر حركتهــای
زيربنايــی و عميــق فرهنگــی در راســتای رشــد و
توســعه انديشــهها و آگاهيهــای دينــی و اســامی
دانشــجويان و دانشــگاهيان
 .2ايجــاد و تقويــت روحيــه تحــرك و مشــاركت
فعــال دانشــجويان و دانشــگاهيان در عرصــه
فعاليتهــای سياســی ،اجتماعــی و فرهنگــی در
ســطح جامعــه و دانشــگاهها
بــر هميــن اســاس نهــاد نمايندگــي مقــام معظــم
رهبــری در دانشــگاهها بــا اهتمــام و جديــت تمــام
نســبت بــه برنامهريــزی و ايجــاد هماهنگــي و ارتبــاط
بــا نهادهــا و تشـ ّ
ـكلهای دانشــجويی اقــدام نمــوده
و در جهــت ايجــاد ارتبــاط بــا اســاتيد و نيروهــای
فرهنگــی و مذهبــی گامهــای مؤثــری برداشــته
اســت.

بــر اســاس آييننامــه اجرايــی نهــاد ،مســئوليت
كليــه امــور مربــوط بــه فعاليتهايــی كــه محتــوای
فرهنگــی و دينــی دارنــد اعــم از برنامهريــزی و
اجــرا بــر عهــده نهــاد اســت و ايــن فعاليتهــا بــا
هماهنگــي رياســت دانشــگاه اجــرا میشــوند و
عبارتنــد از:
اقامــه نمــاز جماعــت و امــور مســاجد در
نمازخانههــا و هيئتهــا ،دعــوت از روحانيــون و
مبلغــان آگاه در مــاه مبــارك رمضــان ،مــاه محــرم،
ايــام فاطم ّيــه و  ،...برگــزاری گردهمايیهــا شــامل
نشســت ،ســخنرانی ،پرســش و پاســخ ،ميزگــرد،
مناظــره ،همانديشــی و  ،...برگــزاری مســابقات
فرهنگــی ،مذهبــی ،برنامههــای ادبــی و هنــری
ويــژه موضوعــات مذهبــی ،برگــزاری كالسهــای
آموزشــی متــون دينــی و معــارف اســامی از جملــه
ســجاديه و  ،...تدويــن و
نهــج البالغــه ،صحيفــه
ّ
انتشــار نشــريات و جــزوات دينــی ،ايجــاد و تقويــت
كتابخانــه و نوارخانــه مذهبــی ،برگــزاری اردوهــای
آموزشــی ،تربيتــی و زيارتــی ،انجــام مشــاورههای
دينــی ،اخالقــی و خانوادگــی بهصــورت حضــوری

و مكاتبــهای ،مطالعــه و بررســى وضــع دينــى،
اعتقــادى ،گرايشهــاى فرهنگــى و سياســى در
محيــط دانشــگاه و همچنیــن علتیابــی ضعفهــا
و نارســاييها بــراى دســتيابى بــه راهحلهــاى
مناســب ،همــكارى بــا نهادهــا و مراكــز حــوزوى
و دانشــگاهى و پشــتيبانى از آنهــا بــراى تقويــت
پيونــد حــوزه ودانشــگاه ،گزينــش علمــى و عمومــى
اســتادان دروس معــارف اســامى و نظــارت بــر
كيفيــت ارائــه آن دروس و ارزيابــى عملكــرد آنــان،
تاييــد رئيــس پيشــنهادى گــروه معــارف اســامى
قبــل از معرفــى بــه رئيــس دانشــگاه ،حاكميــت
بخشــيدن بــه ارزشهــاى اســامى و انقالبــى در
ســطوح اجرايــى و علمــى و مقابلــه بــا ترويــج عقايــد
و افــكار انحرافــى و هجــوم فرهنگــى و همچنیــن
تقويــت روح خودبــاورى واســتقالل فكــرى.
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ســتاد اقامــه نمــاز کار برنامهریــزی وتصویــب
مصوبــات مربــوط بــه اقامــه نمــاز را بــه عهــده دارد.
دفتــر نهــاد رهبــری دبیــر ایــن ســتاد میباشــد و
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در ایــن راســتا بــه فعالیتهــای زیــر اشــتغال دارد:
شناســایی و اســتفاده از ائمــه جماعــات ویــژه
دانشــگاه ،برگــزاری نمــاز جماعــت ،ســخنرانی در
بینالصالتیــن ،پاســخگویی بــه ســؤاالت شــرعی،
اخالقــی ،اعتقــادی و شــبهات دینــی ،برگــزاری حلقه
معرفــت بــا موضوعــات مختلــف ،برگــزاری اردوهــای
دانشــجویی بــا محوریــت امــام جماعــت
برگــزاری برنامههــای تفســیر قرآنــی در
نمازخانههــا ،برگــزاری انــواع مســابقات فرهنگــی بــا
رویکــرد نمــاز و اهــدای جوایــز ،تشــکیل شــوراهای
امــر بــه معــروف دانشــکدهها ،رفــع نواقــص امکانــات
نمازخانههــا ،کارگاه توانمندســازی ائمــه جماعــات و
آمــوزش مهارتهــای تبلیغــی ،هماهنگــی جهــت
حضــور فرهیختــگان حــوزه از قــم در خوابگاههــا
و نشســتهای هماندیشــی ائمــه جماعــات بــه
صــورت فصلــی

ٌ
بــه دانشــجویان شناســایی شــده ،توزيــع برنــج
و غــذای اهدايــي دانشــجويان در مناطــق محــروم
شــهر ،توزيــع صندوقهــاي صدقــه در دانشــگاه و
خوابگا ههــا
ایــن مؤسســه کــه تحــت نظــر نهــاد فعالیــت
مینمایــد ،از گروهــي از دانشــجويان خدمتگــزار
تشــکیل شــده اســت کــه از ســال 1382بهمنظــور
نهادينــه کــردن فرهنــگ جوانمــردي و حمايــت از
محرومــان و نیــز ارتقــاي روحيــه محروميتزدايــي
در جامعــه دانشــگاهي کشــور ،بــا اســتعانت از
اميرمؤمنــان ،حضــرت علــي (ع) ،فعاليــت خــود را در
دانشــگاه اراک شــروع کردهانــد و تــا کنــون موفــق
بــه انجــام مــوارد ذیــل گشــتهاند:
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ایــن هیئــت نیــز در راســتای اهــداف نهــاد مقــام
معظــم رهبــری در دانشــگاهها فعالیــت مینمایــد
و بهعنــوان یــک مجموعــه فراتشــکلی برنامههــای
زیــر را انجــام میدهــد:
برگــزاری مراســم مذهبــی و مناســبتی ،برگــزاری
اردوهــای مختلــف آموزشــی ،فرهنگــی ،ســیاحتی
و زیارتــی جهــت اعضــا ،برگــزاری مراســم دعــا و
مناجــات در دانشــگاه و خوابگاههــا ،همــکاری در
برگــزاری مراســم اعتــکاف دانشــجویی

مرکــز هماندیشــی اســتادان و نخبــگان
دانشــگاهی بــا عنایــت بــه جایــگاه رفیــع و بلنــد
اســتادان در دانشــگاهها و لــزوم بهرهمنــدی هرچــه
بیشــتر از ظرفیتهــای بالقــوه و بالفعــل آنــان در
جهــت گرهگشــایی از مســائل فکــری و فرهنگــی
جامعــه از یــک ســو و از ســوی دیگــر رســالتهای
دینــی ،علمــی و فرهنگــی نهــاد نمایندگــی مقــام
معظــم رهبــری در دانشــگاهها ،بــه منظــور تحقــق
اهــداف ذیــل تأســیس گردیــد:
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ت اســتادان در حــل معضــات و مشــکالت
ظرفیــ 
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فکــری و فرهنگــی جامعــه
ایجــاد تعامــل فرهنگــی و فکــری در ســطح
اعضــای هیئتعلمــی دانشــگاههای کشــور
توجــه ویــژه بــه جایــگاه اســتادان و نخبــگان
دانشــگاهی در فرهنگســازی و جلــب مشــارکت
کارشناســانه آنــان بــرای ایفــای نقــش بهتر و بیشــتر
در تصمیمســازیها بــرای مدیریــت کالن کشــور
اهتـمـام جـدی به نهضـت نـرمافزاری و تولیــد
عـلم و همچنین راهاندازی و حمایت از کرسیهای نقد
نظـریهپـردازی ،آزاداندیشی و نشستهای هماندیشی
تقویــت ارتبــاط علمــی و فرهنگــی میــان حــوزه
و دانشــگاه در جهــت تحکیــم پایههــای نظــری و
روشهــای کارکــردی نظــام
برنامهریــزی و زمینهســازی جهــت ارتقــای
معرفــت دینــی و باورهــای اســامی اســتادان
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دفتــر هماندیشـــی اســتادان و نخبــگان
دانشــگاهی اهــداف گوناگونــی را تعقیــب نمــوده و
وظایــف متعــددی را عهــدهدار اســت کــه بــه برخــی
از آنهــا اشــاره میکنیــم:
بهرهگيــري از نظــرات ،ديدگاههــا و راهكارهــاي
علمــي و عملياتــي اســتادان جهــت کمــک بــه
تصميمســازي مديــران ارشــد نظــام و بسترســازی
جهــت بهرهگیــری از ظرفیــت علمــی و کارشناســی
اســتادان در جهــت کمــک بــه تصمیمســازی بــرای
اجــزای خــرد و کالن نظــام
ایجــاد ارتبــاط بــا ارگانهــا و دســتگاههای

فرهنگــی مرتبــط و بهرهگیــری از ظرفیتهــا و
امکانــات آنهــا در جهــت اهــداف مرکــز
ارتقــای ســطح معرفــت دینــی اســتادان و
نخبــگان دانشــگاهی
ســياسـتگـــذاري و بـرنامــهریـــزی جهــت
نشســتهاي همانديشــي اســتادان و نخبــگان در
دانشــگا هها
ایجــاد تعامــل فرهنگــی و فکــری در ســطح
اعضــاي هیئتعلمــی دانشــگاههای کشــور
گســترش فرهنــگ نقــادی ،پرسشــگري و
آزادانديشــي بنیادیــن و روشــمند در دانشــگاهها
اهتمــام جــدی بــه نهضــت نرمافــزاری و تولیــد
علــم ،راهانــدازی و حمایــت از کرســی هــای نقــد،
نظریهپـــردازی و آزادانـدیــــشی و نشســتهای
هماندیشــی

تقویــت ارتبــاط علمــی و فرهنگــی میــان
حوزههــای گوناگــون علمــی و پژوهشــی بهویــژه
تحقــق زمینههــای وحــدت حــوزه و دانشــگاه
در جهــت تحکیــم پایههــای نظــری و روشهــای
کارکــردی نظــام
گســترش شــبكه ارتباطــات علمــي و فرهنگــي
اســتادان
زمــینهســــازی بــــرای فعــــالتر شــدن
ظرفیتهــای دینــی ،فرهنگــی و ...اســتادان در
ســطح دانشــگاهها و کشــور
گســترش فرهنــگ هماندیشــی ،مطالعــه و
پژوهــش جمعــی ،مشــارکتی ،ارتباطــات علمــی و
فرهنگــی اســتادان
گســترش ارتباطــات علمــی و کارشناســی بدنــه
علمــی کشــور بــا مدیریــت کالن کشــور
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بــا توجــه بــه اهمیــت فضــای مجــازی در دنیــای
کنونــی حضــور فعــال و مؤثــر دانشــگاهیان شــامل
اســاتید ،کارمنــدان و دانشــجویان ،موجــب بالندگــی
دانشــگاه در زمینههــای مختلــف خواهــد بــود ،لــذا
شــورای فرهنگــی دانشــگاه اراک بعــد از تشــکیل
جلســات کارشناســی در ایــن خصــوص تصمیــم بــه
راهانــدازی مجموعــه فرهنگــی جدیــدی بهنــام
«کمیتــه فضــای مجــازی» گرفــت و مــوارد ذیــل در
جلســه مــورخ  1395/2/14بــه تصویــب ایــن شــورا
رســید .ایــن کمیتــه متشــکل از کمیتــه عالــی (کــه
گروهــی از مســئوالن فرهنگــی دانشــگاه هســتند) و
کمیتــه دانشــجویی میباشــد.
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تبییــن و ترویــج فرهنــگ و ارزشهــای اســامی
و دفــاع از آن
تــاش در راســتای تکمیــل فضایــل معنــوی و
اخالقــی
افزایش بصیرت و تقویت بینش سیاسی
جریانسازی فرهنگی مؤثر در فضای مجازی
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تمــام فعالیتهایــی کــه جنبــه فرهنگــی
دارنــد در چشــمانداز کمیتــه قــرار دارد و گســتره
فعالیتهــا عمومــی اســت ،ولــی اولویــت کار جمعیــت
دانشــگاهیان بهصــورت ویــژه میباشــد.
ریاســت کمیتــه عالــی فضــای مجــازی دانشــگاه
اراک رئیــس دانشــگاه یــا نماینــده تاماالختیــار
ایشــان و دبیــری ایــن کمیتــه بــا معاونــت نهــاد یــا
نماینــده تاماالختیــار نهــاد میباشــد.

يکــي از آرمانهــاي نظــام مقــدس جمهــوري
اســامي ايــران تحقــق عملــي دانشــگاه اســامی
و اســامی شــدن ارکان ،عناصــر و خروجــی
دانشگاههاســت .يکــي از راهکارهــاي تحقــق
ايــن مهــم آمــوزش نظاممنــد و عميــق معــارف
اســامي بــه دانشــجويان و فرهيختــگان و در کنــار
آن تربيــت آنــان در جهــت تاميــن اهــداف نظــام
مقــدس جمهــوري اســامي ايــران اســت .حــوزه
علــوم اســامي دانشــگاهيان بــراي تحقــق ايــن امــر،
توســط نهــاد نمايندگــي مقــام معظــم رهبــري در
دانشــگاهها تاســيس شــده اســت.

مدیریــت کلیــه فعالیتهــای حــوزه علــوم
اســامی دانشــگاهیان اســتان مرکــزی ،برگــزاری
جلســات تفســیر قــرآن ویــژه اســاتید ،برگــزاری

کرســیهای آزاداندیشــی ،ارائــه خدمــات مشــاوره
دینــی ،اخالقــی ،اعتقــادی و ازدواج ،راهانــدازی
و تقویــت کمیتــه مجــازی دانشــجویی ،برگــزاری
کالسهــای اخــاق حرفــهای و ســایر کالسهــای
عقیدتــی ویــژه مدیــران وکارمنــدان ،راهانـــدازی
حلـقههـــای معـــرفت دانشـــجویی ،فعالیتهــای
فرهنگــی در زمینــه اقامــه نمــاز ،فعالیتهــای
فرهنگــی در زمینــه انقــاب اســامی و اندیشــههای
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امــام و رهبــری از جملــه راهانــدازی کانــون خــط امام
و ،...فعالیتهــای فرهنگــی پژوهشمحــور ،حمایــت
از تشــکلها ،برگــزاری جلســات گوناگــون علمــی،
عقیدتــی و سیاســی ،اجــرای برنامــه در مناســبتهای
ملــی ومذهبــی ،دعــای کمیــل ،ندبــه ،زیارت عاشــورا
و توســل در دانشــگاه و خوابگاههــای دانشــجویی،
مدیریــت ســایت اطالعرســانی نهــاد ،اجــرای برنامــه
و کارگاه در جهــت تعمیــق دانــش فرهنگــی سیاســی
زیرمجموعههــای نهــاد ،برگــزاری کارگاههــای
توانمندســازی شــامل کارگاههــای دانشــگاه اســامی،
مهدویــت ،مباحــث زنــان ،مدیریــت زمــان ،آشــنایی
بــا کارتشــکیالتی و ،...اجــرای برنامههــای مختلــف در
راســتای ترویــج فرهنــگ حجــاب و عفــاف ،برگــزاری
مســابقات مختلــف فرهنگــی ،برگــزاری اردوی
ویــژه دانشــجویان فعــال فرهنگــی ،رتــق و فتــق
امــور ازدواج دانشــجویی اعــم ازمشــاوره ،کارگاههــا
وجلســات آموزشــی ،اعــزام زوجهــای جــوان بــه
اردوی آموزشــی و فرهنگــی مشــهد مقــدس ،اردوهــا
و بازدیدهــای علمــی ویــژه دانشــجویان کالسهــای
معــارف ،نشســتهای هماندیشــی درون دانشــگاهی
و بــرون دانشــگاهی ،برگــزاری برنامههــای ویــژه
مــاه مبــارک رمضــان ،برگــزاری مراســم اعتــکاف و
دعــای عرفــه ،راهانــدازی و پشــتیبانی اندیشــکده
امــام خمینــی (ره) ،بــا حمایــت مالــی و فرهنگــی
مجموعههــای مختلــف اســتانی و کشــوری و در انتهــا
اجــرای برنامــه بــا حضــور مبلغــان در خوابگاههــا.
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تعلیم و تربیت

دانشگاهیان مشتاق و

مؤمن به اسالم و انقالب
بر پایه نظام اندیشه

و علوم اسالمی ،برای
اثرگذاری در عرصه

جهاد علمی فرهنگی
جهت تحقق اهداف

دانشگاه اسالمی و تمدن
اسالمی
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معاونت ها

تحقــق اهــداف آموزشــي و پژوهشــي مراكــز و
مؤسســات آموزشعالــي مســتلزم وجــود فضــای
مناس ـب ،امكانــات رفاهــي ،خدمــات حــوزه اســكان،
تغذيــه مناســب و ارائــه تســهيالت دانشــجويي
ميباشــد .بــا در نظــر گرفتــن اینکــه مســئوليت ايــن
وظايــف مهــم و اثربخــش برعهــده حــوزه معاونــت
دانشــجویی و فرهنگــی مراكــز آموزشعالــي اســت،
ایــن حــوزه یکــی از محـوریتـــرین و حساستریـــن
معاونـ ـتهای دانشــگاه اســت کــه ارتبــاط مســتقیم
بــا دانشــجویان دارد و فراهمکننــده امکانــات
رفاهــی و فرهنگــی دانشــجویان میباشــد .ایــن
بخــش همچنیــن نیــاز عمومــی دانشــجویان
را برطــرف مینمایــد و مدافــع حقــوق آنــان
میباشــد .معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه
اراک در مجمــوع شــامل پنــج مدیریــت اســت کــه
وظیفــه تأمیــن نیازهــای فرهنگــی رفاهی ،بهداشــتی،
درمانــی ،مشــاوره دانشــجویی ،امــور تربیتبدنــی و
ورزش را بــر عهــده دارد .اهــم وظایــف ایــن معاونــت
بهایــن شــرح اســت:
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برنامهريــزي بــراي گســترش و تعميــق
ارزشهــاي اســامي و انقالبــي در همــه ســطوح
دانشــگاهي
مطالعــه و اتخــاذ تصميــم دربــاره مســائل و
مشــكالت دانشــجويي
نظــارت بــر فعاليتهــاي فرهنگــي ،سياســي و
اجتماعــي دانشــجویان
نظــارت بــر واحدهــاي تحتنظــر بهمنظــور
حصــول اطمينــان از حســن اجــراي وظايــف آنهــا
ايجــاد هماهنگــي و جلــب مشــاركت الزم ميــان
نهادهــاي مختلــف عقيدتــي ،فرهنگــي و سياســي
دانشــجويي از طريــق تشــكيل جلســات با دفتــر نهاد
نمايندگــي مقــام معظــم رهبــري و ســاير نهادهــا و
تشــكلهاي فعــال
برنامهريــزي و نظــارت بــر امــر بهداشــت،
درمــان و مشــاوره دانشــجويان
برنامهريــزي و نظــارت بــر برنامههــاي ورزشــي
و تربيتبدنــي دانشــگاه
نظــارت بــر امــور رســتورانها ،ســراهای
دانشــجویی و ســالنهای ورزشــی از نظــر رعايــت
اصــول بهداشــت و حفــظ نظــم داخلــي
برنامهريــزي و نظــارت بــر اجــراي فعاليتهــاي
فوقبرنامــه بــراي شــكوفايي بيشــتر فعاليتهــاي
فكــري ،فرهنگــي و هنــري دانشــجويان
فراهــم آوردن زمينــه ترغيــب نيروهــاي
دانشــگاهي بــه حضــور درصحنههــاي مختلــف

علمــي ،فرهنگــي ،اجتماعــی و سياســي جامعــه
گســترش روابــط ميــان اعضــاي هيئتعلمــي،
دانشــجويان و كاركنــان دانشــگاه ،همچنیــن تــاش
در جهــت گفتوشــنود بيــن آنهــا و دانشــجويان
تدويــن و پيشــنهاد اصــول كلــي برنامههــاي
مختلــف دانشــجويي دانشــگاه از جملــه مشــاوره
دانشــجويي و نظــارت بــر حســن اجــراي آن
تهيــه و پيشنـــهاد آیيننامههــاي مختلــف
دانشــجويي بــا كمــك مســئوالن ذيربــط و نظــارت
بــر حســن اجــراي آنهــا
انجــام كليــه امــوري كــه در آیيننامههــاي
دانشــگاه بــه معاونــت دانشــجويي و فرهنگــي محــول
گرديــده اســت
مطالعــه و اتخــاذ تصميــم دربــاره مســائل و
مشــكالت دانشــجويي
نـظـارت بر اجـراي قوانين و مقررات آیيننامههاي
دانشجويي
ايجــاد ارتبــاط و همــكاري هرچــه بيشــتر بــا
مراكــز ،مؤسســات و نهادهــاي فكــري ،فرهنگــي
و انقالبــي بــراي شــكوفايي بيشــتر فعاليتهــاي
مزبــور
نظــارت و برنامهريــزي بــه منظــور توســعه
آموزشهــاي عقيدتــي ،سياســي ،اخالقــي و فرهنگــي
از طريــق برگــزاري كالسهــاي آموزشــي ،ســمینارها
و مجامــع فرهنگــي ،فكــري و سياســي دانشــگاهي و
همچنیــن نظــارت بــر آنهــا و بهــرهوري هماهنــگ از

تــوان موجــود نهادهــاي اســامي و انقالبــي
ارزيابــي وضعيــت كلــي اعتقــادي ،سياســي
ن بــه
و اخالقــي دانشــجویان و ســپس گــزارش آ 
هيئترئيســه و شــوراهاي دانشــجويي و فرهنگــي
دانشــگاه
پيشــنهاد برنامههــاي الزم بــه شــوراهاي
دانشــجويي و فرهنگــي و پيگيــري وظايــف محولــه
ت انجمنهــای علمــی،
نظــارت بــر فعالیــ 
کانونهــای فرهنگــی و تشــکلهای دانشــجویی
راهبــری کمیســیون دانشــجویی مــوارد خــاص
دانشــگاه و اســتان
راهبری کمیته انضباطی دانشجویان
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امــور دانشــجويي دانشــگاه اراك از ابتــدای
روزهــاي شــكلگيري دانشــگاهبهعنــوان يكــي
از مهمتريــن حوزههــا ،در كنــار ســاير واحدهــاي
آموزشــي و پژوهشــي تشــکیل شــد.
مدیریــت امــور دانشــجویی از ســه اداره
تشــکیل شــده اســت؛ اداره خوابگاههــا ،اداره رفــاه
دانشجــــویی و اداره تغذیــه دانشــجویی.
ازجـملـــه مـهمتـــرين وظايــف و اقدامــات
امــور دانشــجويي را ميتــوان تأميــن فضــاي
مناســب خوابگاهــي جهــت اســكان دانشــجويان
و اداره مطلــوب امــور خوابگاههــا ،تأميــن غــذاي
دانشــجويان شــامل تهيــه اقــام مــواد غذايــي ،طبخ
و توزيــع آن در ميــان دانشــجويان ،تشــكيل پرونــده
متقاضيــان تســهيالت دانشــجويي و پيگيــري تــا
واريــز وام بـ ه حســاب دانشــجو ،انجــام امــور بيمـهاي
دانشــجويان و ...دانســت .ايــن وظايــف و اقدامــات
مهــم كــه همــواره تــاش در جهــت رضايتمنــدي
دانشــجويان را بــا خــود بههمــراه دارد ،توســط
كارشناســان پرتــاش ايــن حــوزه انجــام میگیــرد.
همچنیــن ایــن مدیریــت در كنــار ارائــه خدمــات
ذکـ ر شــده خدماتــی نظیــر انجــام تعميــرات اساســي
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و تجهيــز خوابگاههــاي دانشـجـــويي ،صنـــعتي
نمــودن كليــه آشــپزخانهها و سلفســرويسهاي
دانشــجويي را در اولویــت دســتور کار خــود قــرار
داده اســت.
در ذیــل مختصــری از اقدامــات انجــام شــده
توســط ایــن مدیریــت آورده شــده اســت:
حفــظ كيفيــت تغذيــه دانشــجویي و افزايــش
بهــرهوري ،ایجــاد تحــول چشــمگير در خوابگاههــا
بهواســطه تعمیــر و تجهیــز آنهــا (كــه ایــن امــر
باعــث ارتقــای رتبــه خوابگاههــای دانشــگاه شــد)،
جــذب اعتبــارات فــراوان بهواســطه تعامــل مطلــوب
بــا صنــدوق رفــاه دانشــجويان در پنج ســال گذشــته،
اســکان بیــش از ســیصد نفــر اضافــه بــر ظرفیــت
خوابگاههــا (کــه ایــن مهــم پــس از بررســی لــزوم
حفــظ اســتانداردهای الزم در خوابگاههــای ملکــی
دانشــگاه انجــام پذیرفــت) ،تجهیــز و راهانــدازی
ســلفهای آزاد دانشــگاه بــا هــدف ارائــه خدمــات
مناســب بــه دانشــجویان ،تجهیــز تمــام اجــاق
گازهــای خوابگاههــای دانشــجویی بــه ترموکوپــل،
راهانــدازی شــورای نظــارت و ارزیابــی خوابگاههــای
غیــر دولتــی و ســاماندهی آنهــا در اســتان ،کمــک
بــه فعالیــت مجــدد شــورای صنفــی دانشــجویان
از اســفند  ،1392جــذب بــه موقــع تمــام وامهــای
دانشــجویی ،تســهیل فرآیندهــای تشــکیل پرونــده
فـارغالتحصـــیالن در اداره رفـــاه دانشـــجویی و
کوچکســازی پروندههــا کــه ســالیانه باعــث

صرفهجویــی قابــل توجــه در مصــرف کاغــذ
گردیــده اســت و تجهیــز خوابگاههــای دانشــجویی
بــه سیســتم مدیریــت کنتــرل و اســکان دانشــجویی.
اهم وظایف این مدیریت بهشرح زیر است:
تنظيــم برنامههــاي الزم جهــت برقــراري ارتبــاط
مناســب بين اســاتيد و دانشــجويان
نظــارت و هماهنگــي در كليــه امــور دانشــجويي
دانشــكدهها و گروههــاي آموزشــي
برنامهريــزي جهــت بهكارگيــري دانشــجويان
در امــور مختلــف
برنامهريــزي در جهــت اســتفاده مطلــوب از
اوقــات فراغــت دانشــجويان و سالمســازي جســم و
روح آنهــا
ارجــاع دانشــجویان نیازمنــد در حــوزه مشــاوره
تحصیلــی و روانشــناختی بــه مرکــز مشــاوره
انعــكاس نظــرات و پيشــنهادات دانشــجويان بــه
مقامــات مســئول دانشــگاه و تــاش در جهــت ایجــاد
شــرایط مناســب بــرای آســایش دانشــجویان
بررســي نيازهــاي پرســنلي ،تداركاتــي و
تجهيزاتــي واحدهــاي تابعــه و تــاش در جهــت
مدیریــت بهینــه
نظــارت منظــم بــر کیفیــت غــذای ســلفهای
دانشــجویی
ایجــاد کمیتــه فرهنگــی خوابگاههــا بــا
هماهنگــی حــوزه مدیریــت فرهنگــی و تــاش در
جهــت غنــی کــردن اوقــات فراغــت دانشــجویان
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فرهنــگ ســرماي ه فکــري و ارزشــي هــر جامعـهای
اســت و اســاس کنشهــاي انســاني محســوب
ميشــود .دانشــگاه بهعنــوان يکــي از مهمتريــن
نهادهــاي تأثيرگــذار در توســعه فرهنگــي ،وظیفــه
دارد عــاوه بــر فعاليتهــاي آموزشــي و پژوهشــي،
بــه پــرورش انســانهاي توانــا ،فرهيختــه و
جامعهپذیــر نیــز بپــردازد .از ای ـنرو مدیریــت امــور
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه بهعنــوان متولــی
ایــن امر بــا بسترســازي مناســب نقــش پشــتيباني از
حوزههــاي علمــی ،فرهنگــی ،سیاســی و مطبوعاتــی
دانشــجویان را برعهــده دارد و بــا حفــظ و ارتقــای
نقــش حمايتــي خویــش در ايــن امــور ،تــاش
مینمایــد در راســتاي ايجــاد محيطــي مطلــوب
بــراي محقــق ســاختن دانشــگاه تمدنســاز و
كارآفريــن گام بــردارد .تنــوع فعاليــت در ايــن حــوزه
گــواه بــر اهميــت آن اســت.
واحدهای تابعه این مدیریت عبارتند از:
اداره فوقبرنامــه و گردشــگری ،کانونهــای
فرهنگــی و هنــری ،انجمنهــای علمــی دانشــجويي،
نشــريات دانشــجويي ،تشــكلهاي دانشــجويي و
امــور اجتماعــي
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مجموعه فعاليتهاي
امور فرهنگي و
اجتماعي دانشگاه در
ج سال اخير
پن 

تعداد فعالیتها

1393

402

1394

588

1395

501

1396

341

1397

575

ایــن اداره بــا چهــار واحــد فوقبرنامــه ،واحــد
امــور گردشــگری ،واحدســمعی و بصــری ،و در نهایــت
واحــد نظــارت و ارزیابــی مشــغول بــه فعالیــت
میباشــد.

اهم فعاليتهاي انجام شده:

آمــاده نمــودن کتــاب راهنمــاي دانشــجويان
جديدالـــورود
راهبــری بـرنامـــه استقـبـال از دانشـجـويان
جديدالورود (مصوبه شوراي فرهنگي)
راهبـری بـرنامــه انتخـاب دانشجــوي نمــونه
دانشگاهي (مصوبه شوراي فرهنگي)
جــذب بودجــه از وزارت علــوم بــراي برگــزاري
اردوهــاي علمــی ،فرهنگــی و اردوهــای رضــوی
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1392

1393

1394

1395

1396

1478

1614

5155

5510

3920

جدول اردوهاي برگزار شده در سالهاي  92الي  96بر اساس نفر روز
1392

1393

1394

1395

1396

16870

13304

30439

14730

39500

جدول نمايشگاههاي برگزار شده در سالهاي  92الي  96بر اساس نفر روز
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عنوان برنامه

1392

1393

1394

1395

1396

آموزشی

5770

7379

5376

1571

2432

جمعی

5215

3199

18886

17534

8120

مناسبتها

18901

58608

42359

68850

33242

نمایش فیلم

4700

14201

2960

13900

3380

63

همكاري جهت در اختيار قرار دادن سالن در سالهاي  92الي  96بر اساس نفر ساعت
واحــد ســمعي و بصــري بــه منظــور ارائــه
خدمــات بــه دانشــجويان در زمينههــاي تهيــه
ســيدي ،فيلــم و عکــس از مراســم دانشــگاه بــا
کمتريــن هزينــه ،همچنيــن مشــاوره در زمينــه توليد
فيلمهــاي آموزشــي و داســتاني و مســتند ،ارائــه

1350
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خدمــات صوتــي و ،...پذيــراي طرحهــاي پيشــنهادي
دانشــجويان بــراي بهينهســازی خدمــات ميباشــد.
همچنيــن مســئوليت هماهنگــي زمــان و مديريــت
اجرايــي برنامههــاي داخلــي ســالن هشــت شــهريور
بــر عهــده واحــد ســمعي و بصــري ميباشــد.

برگزاری سخنرانی با حضور آقای حسین دهباشی مشاور
ریاستجمهوری ،دوره آموزش مجازی جهاد اکبر توسط انجمن
مستقل اسالمی

برگزاري اردوی راهیان نور و اردوهای جهادی
توسط بسیج دانشجويي

معاونت ها
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سوگنامه بانوی بینشان

کانونهــای فرهنگــي و هنــري فوقبرنامــه
امــور فرهنگــي از ســال  78فعاليــت خويــش را
بهمنظــور بهرهگيــري از مشــارکت خــاق در
زمينههــاي مختلــف فرهنگــي در راســتاي اهــداف

سوگنامه تا اشکستان

64

بلنــدي چــون ترويــج شــعائر واليــي و معنــوي،
ايجــاد بســتري مناســب جهــت تشــويق دانشــجويان
بــه شــرکت در فعاليتهــاي فرهنگــي و هنــري و
سامانبخشــي بــه ايــن فعاليتهــا آغــاز نمــود.
در حالحاضــر در دانشــگاه اراک تعــداد  18كانــون
فرهنگــي و هنــري فعاليــت مینماینــد.
از مهـمتـــرين بـرنامـههـــاي برگــزار شــده
ایــن واحــد در چهــار ســال اخيــر ميتــوان بــه
برنامههــاي ذيــل اشــاره نمــود:
برگــزاري بازارچــه كســب و كار دانشــجويي،
نمايشــگاههاي عرضــه محصــوالت دانشــجويي بــا
رويكــرد كارآفرينــي
كارگاههاي كارآفرينـي با رويكـردهاي اشتغالزايي
و آموزش مهارتهاي مختـلــف جهـت ورود بـه بازار
كار از جمـله چـــرمدوزي ،خـياطـی ،گوينـــدگي،
گزارشگري ،فنبيان ،نويسندگي ،بازيـگري ،فـتوشاپ،
عكاسي و ...
برگزاري مسابقات تفريحي ،علمي ،كتـابخـواني،
خالقيت ،پانتوميم و ...
برگــزاری كارگاههــا و دورههــاي آموزشــي
شــامل مقالهنويســي ،آسيبشناســي مــواد مخــدر
صنعتــي ،ارتبــاط مؤثــر ،تيــم وركينــگ ،امــداد و
نجــات ،تجويــد و روانخوانــي قــرآن كريــم
برگزاري هفتههاي تئاتر دانشجويي
برگــزاري دوره مطالعاتــي بينــش مطهــر بههمــراه
مســابقات كتابخوانــي آثــار شــهيد مطهــري

برگــزاري ســه دوره مســابقات قــرآن دانشــجويان
كشــور در ســطح دانشــگاهي و منطقـهای
برگــزاري نمايشهــاي مختلــف دانشــجويي و
اجــراي نمايــش «راوي ســه ســاله اســت»« ،آيــه در
آتــش» و «حماســه مــردان آفتــاب  1و »2
تـدويــن و تصـويــب آیـيـننـامــه داخـلـی
موسيقيايي دانشگاه
برگــزاری هفتــه فيلــم آســيبهاي اجتماعــي بــا
عنــوان «شــبهاي مســتند»
برگــزاري جلســات كميتــه نظــارت بــر طرحهــاي
كانونهــاي فرهنگــي و هنــري
افتخــارات کســب شــده ایــن واحــد بــه شــرح
زیــر میباشــد:
کسب عنوان در جشنواره ملي رويش
كســب عنــوان غرفــه برتــر در پنجميــن
جشــنواره ملــي رويــش دانشــگاه شــيراز
كســب عنــوان نخســت در كانونهــاي قــرآن،
عتــرت و مهدويــت
کســب عنــوان دوم كانــون هــال احمــر در
ششــمين جشــنواره ملــي كانونهــاي فرهنگــي و
هنــري كشــور «رويــش»
كســب عنــوان دوم و ســوم كشــوري در رشــته
حفــظ كل و حفــظ بیســت جــزء در ســي و دوميــن
جشــنواره قــرآن و عتــرت دانشــجويان كشــور و
همچنیــن کســب رتبــه ششــم كشــوري در رشــته
حفــظ پنــج جــزء در همــان جشــنواره

سوگنامه راوی سه ساله است

ســاماندهی ،برنامهســازی توســعه فرهنگــی
فضــای مجــازی در دانشــگاه اراک کــه ایــن مهــم
پــس از تصویــب شــورای فرهنگــی بــا محوریــت
کمیتــه فضــای مجــازی بــه فعالیــت خــود ادامــه
میدهــد.
برپایــی جلســات کمیتــه فضــای مجــازی هــر دو
هفتــه یکبــار
اختصــاص سِ ــر ِور بــا حجــم  110گیگابایــت جهــت
اجــرای پــروژه رســانه دانشــگاه اراک کــه موجــب
پوشــش محتوایــی بــرای دانشــگاه درزمینــه فیلــم،
ســریال ،محتــوای آموزشــی ،نرمافــزار ،و همچنیــن
محتــوای تولیــدی ســایر تشــکلهای دانشــگاه اراک
میگــردد.
اختصــاص فضــای حــدود چهــار ترابایتــی جهــت
بارگــذاری محتــوای مربــوط بــه پــروژه رســانه
دانشــگاه اراک

ٌ

معاونت ها
ٌ

حماسه مردان آفتاب 1

نشــريات دانشــجويي عرصــهاي بــراي بــروز
اســتعدادهاي نوظهــور و پنهــان و نوپــاي نوشــتاري
دانشــجويان اســت .مطالــب ایــن نشــریات کــه طبــق
قانــون مطبوعــات و آیيننامــه نشــريات منتشــر
ميشــوند ،فرصتــي هســتند بــراي بيــان حرفهــا،
درد دلهــا ،دغدغههــا ،مســائل و مشــکالت

اجتماعــي و دانشــگاهي دانشــجويان و همچنيــن
معرفــي و تقويــت ســازوکارهاي صحيــح بــراي
جلوگيــري و مبــارزه بــا آلودگيهــا و بحرانهــاي
اجتماعــي.

حماسه مردان آفتاب 2
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سوگنامه آیه در آتش
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نخســتين بازارچــه كســبوكار دانشــجويي
بههمــراه نمايشــگاههاي مختلــف دانشــجويي و
هنــري
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نشريه برتر جشنواره نشريات دانشگاهي كشور در رشته نشريات
تخصصي با موضوع علوم انساني1396

معاونت ها
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ایــن انجمنهــا بهمنظــور فعاليــت دانشــجويان
توانمنــد و ارتقــاي ســطوح علمــي ایشــان در زمينــه
فعاليتهــاي مختلــف علمــي همچــون فعاليتهــاي
پژوهشــي ،ترويجــي و آموزشــي ،انتشــار نشــريات
علمــي ،برگــزاري كالسهــا و كارگاههــاي آموزشــي،
مســابقات علمــي و ...تأســیس شــدند.

اهــم فعاليتهــاي حــوزه انجمنهــاي علمــي
بهصــورت ســاليانه:
برگــزاري مـجـمـوعـه سـميـنارها ،كارگاهها و
همايشهاي علمي
برگــزاري جشـــنها وجشـــنوارههاي علمــي و
مناســبتي
برگزاري مسابقات علمي
اجراي طرحهاي پژوهشي
اجراي بازديدهاي علمي از صنايع استاني
انجام پروژه در زمینه تحقيقات و اختراع
برگزاري جشنواره دانشگاهي حركت
شرکت در جشنواره دانشگاهی حرکت

ربگزاري هفتمين جشنواره ردون دااگشنهي ح كرت
69

معاونت ها
ٌ

برگزاري كارگاه نرمافزار شبیه سازی HFSS
انجمن علمي مهندسي برق
برگزاري جشنواره عكس دانشجويي
انجمن علمي تكنولوژي
از افتخــارات انجمنهــای علمــی میتــوان
بــه انتخــاب نشــریه انجمــن علمــی مکانیــک
بهعنــوان نشــریه برگزیــده در هفتمیــن جشــنواره
ملــی حرکــت در ســال  1393و همچنیــن تقدیــر از
گروههــای علمــی انجمــن شــیمی و انجمــن ققنــوس
در دهمیــن جشــنواره ملــی حرکــت یــاد کــرد.

70

برگزاري جشن بزرگ خليج فارس
انجمن علمي تاريخ
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خانــه امــور فرهنگــی بــرای پیگیــری اهــداف
زیــر در دانشــگاه اراک تأســیس شــده اســت:
ابـــاغ مصــــوبات ،دسـتــورالعـمــــلها و
آیيننامههــاي ارســالي از وزارت علــوم تحقيقــات
و فنــاوري بــه خوابگاههــا
هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای خوابگاهی
ایجــاد بســتری مناســب بــرای فعالیتهــای
فرهنگــی دانشــجویان خوابگاهــی
ارتبــاط و هماهنگــی بیــن مســئوالن فرهنگــی و
دانشــجویی در خصــوص فعالیتهــای خوابگاهــی
راهانــدازی ،تجهیــز و نظــارت بــر فعالیــت
کتابخانههــا در خانــه فرهنــگ ،و همچنیــن توزیــع
کتـــاب در کتابخـانههـــای خوابگاهــی
تشکیل گروههای فرهنگی و هنری دانشـجویی در
خوابگاهها
برگــزاری مراســم و جشــنها بــه مناســبتهای
مختلــف در خوابگاههــا
برگزاری کالسهای فوقبرنامه
برگــزاری مســابقات قــرآن و مســابقات فرهنگــی
در بیــن دانشــجویان خوابگاهــی
نظــر ســنجی و ارائــه نقطــه نظــرات کارشناســی
در خصــوص فعالیتهــای فرهنگــی خواهــران یــا
بــرادران

72

1350

راهنمای جامع دانشگاه اراک

ٌ
همــکاری بــا امــور فرهنگــی دانشــگاه،
اطالعرســانی و ثبتنــام در برنامههــای فرهنگــی
دانشــگاه
برگزاری جلسات بینخوابگاهی
بررسی و نیازسنجی فرهنگی
توزیــع پوســتر و بروشــور در خوابگاههــا و
ایجــاد امــکان ثبتنــام در جشــنوارهها ،ســمینارها
و همایشهــای خــارج از دانشــگاه

تشكيل كميته فرهنگي خوابگاههاي دانشجويي
برگزاري جلسات كميته فرهنگي خوابگاههاي
دانشجويي
تجهیــز خانــه فرهنــگ و ارائــه کتابهــای
درســی ،فرهنگــی ،علمــی و .....بــه دانشــجویان
خو ا بگا ههــا
برگــزاري ويــژه برنامههــاي هفتــه خوابگاههــاي
دانشـجـويي
برگــزاري ويــژه برنامههــاي روز دانشــجو در
خـوابـــگاهها
برگزاري برنامههاي مناسبتي
برگــزاری دعــای ســمات هــر جمعــه قبــل از
نمــاز مغــرب و عشــاء در نمازخانــه خوابــگاه

شــوراي فرهنگــي دانشــگاه بهعنــوان باالتريــن
شــوراي سياســتگذاري ،برنامهريــزي و نظــارت
برفعاليتهــاي فرهنگــي در دانشــگاه تشــكيل شــده

اســت .شــورای فرهنگــی دانشــگاه اراک شــامل
كميتههــا وكارگروههــاي فعــال زيــر ميباشــد.
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مركــز مشــاوره دانشــگاه اراك نیــز از واحدهایــی
اســت کــه زیــر نظــر معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی
فعالیــت مینمایــد .ایــن مرکــز در ســال  1375در
فضايــي بــه ابعــاد  18متــر در اتاقــی واقــع در طبقــه
ســوم دانشــكده علــوم انســاني آغــاز ب ـهکار نمــود.
ســپس در ســال  1379مــكان مركــز بــه يــك اتــاق
مشــاوره و يــك اتــاق پذيــرش در طبقــه همكــف
ســاختمان دانشــکده علــوم انســانی ،تحــت عنــوان
مركــز مشــاوره منتقــل شــد.

74
در ســال  1393مركــز مشــاوره بــه ســاختمان
پروفســور حســابي واقــع در مقابــل دانشــگاه
مرکــزی ،بــا فضــاي دو اتــاق مشــاوره ،يــك اتــاق
پذيــرش ،يــك اتــاق كتابخانــه و يــك اتــاق بــزرگ
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ٌ
بــراي مديريــت و برگــزاري كارگاههــا ،در مجمــوع بــه
متــراژ  106مترمربــع منتقــل شــد.
مهمتریــن فعاليتهــای ایــن مرکــز از آغــاز تــا
امــروز بــه همــراه برنامههــاي جــاري و آتــي در زیــر
آمــده اســت:
انجــام مشــاوره در زمينههــاي مختلــف از جملــه
ازدواج ،خانوادگــي ،تحصيلــي و...
برگــزاري كارگاههــاي مختلــف آموزشــي
بــراي دانشــجويان و كارمنــدان ،اعــم از آمــوزش
مهارتهــاي زندگــي ماننــد مهــارت ارتبــاط مؤثــر،
مهــارت كنتــرل هيجانــات و ...
درمــان اختــاالت روانشــناختي ماننــد اضطراب،
افسردگي ،وســواس و ....
اجــراي طــرح ارتقــاي تحصيلــي دانشــجويان
مشــروطي ازجملــه تهيــه ليســت دانشــجويان
مشــروطي بــه تفكيــك رشــته ،دانشــكده ،تعــداد
ترمهــاي مشــروطي ،تمــاس تلفنــي و پيامــكزدن
بــه آنهــا جهــت دعــوت از ایشــان بــراي مراجعــه به
مركــز ،مصاحبــه اوليــه بــا آنهــا و انجــام مشــاوره
فــردي ،ارجــاع دانشــجويان بــه كارگاه گروهــي بــا
موضوعــات برنامهريــزي تحصيلــي ،آمــوزش روش
مطالعــه مؤثــر و ...
بررســي كارنامــه ســامت روان دانشــجويان
جديدالــورود شــامل برنامههــای جم ـعآوري كارنامــه
ســامت دانشــجويان ورودي جديــد ،وارد كــردن
پرســشنامه در نرمافــزار  ،SPSSانجــام تحليــل

آمــاري و مشــخص كــردن دانشــجوياني كــه برخــي
از آيتمهــاي ســامت روان آنــان از هنجــار باالتــر
اســت ،تمــاس بــا دانشــجويان مربوطــه بــراي
مراجعــه بــه مركــز و برگــزاري جلســات مشــاوره
فــردي و گروهــي بــراي دانشــجويان مذکــور
برقــراري ارتبــاط مؤثــر بــا ســاير واحدهــاي
دانشــگاهي بهمنظــور حــل مشــكالت دانشــجویان،
شناســايي مســائل و مشــكالت آنهــا در ابعــاد
مختلــف و پيگيــري مســائل ایشــان؛ بــرای مثــال
جســتجوی پروندههــا در صــورت موجــود بــودن
بــراي دانشــجو در مركــز ،گواهــي مراجعــه بــه
مركــز مشــاوره بــراي حــل مشــكالت روانشــناختي
جهــت دانشــجوياني كــه بــه كميســيون ارجــاع داده
ميشــوند و در صــورت تشــخيص مشــاور و مســئول
مركــز مشــاوره ،بــا اداره آمــوزش بــراي گرفتــن
مرخصــي تحصيلــي يــا حــذف تــرم دانشــجوي
نيازمنــد ،اقــدام ميشــود.
ارائــه مشــاوره تلفنــي بـ ه دانشــجویان بــه مــدت
دو روز در هفتــه
طراحــي ،تنظيــم ،تكثيــر بروشــور ،بنــر ،پوســتر،
پيامــك ،درج پيــام در ســربرگهاي اداري بــه
مناســبتهاي مختلــف از جملــه هفتــه مبــارزه بــا
مــواد مخــدر و ايــام امتحانــات
ارائه خدمات مددكاري
ارائــه خدمــات روانســنجي از جملــه انجــام
انــواع تســتهاي روانشــناختي اعــم از تســتهاي

افســردگي ،مقيــاس عشــق ،شــخصيتي و ...
برگــزاري كارگاههــاي آموزشــي مقدماتــي ،مياني،
تكميلــي بــا همــكاري ســاير ارگانهــا از جمله ســتاد
مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــراي ارگانهــاي مرتبــط
بــا حــوزه مــواد ،ماننــد آمــوزش و پــرورش ،اداره
زندانهــا ،اداره ورزش و جوانــان ،بهزيســتي و ....
معرفــي دانشــجويان نيازمنــد دريافــت خدمــات
روانپزشــكي بــه روانپزشــك
در راســتاي تحقــق هدفهــای ســند دانشــجويي
پيشــگيري اوليــه از اعتيــاد ،مركز مشــاوره دانشــگاه
اراک اقــدام بــه برگــزاري كارگاه بــراي  %75از
دانشــجويان جديدالــورود بــا محوريــت پيشــگيري
اوليــه از اعتيــاد و آمــوزش مهارتهــاي مرتبــط بــا
آن ميكنــد.

توســعه تمــام فعاليتهــاي مذکــور بــه لحــاظ
كمــي و كيفــي
توســعه نيــروي انســاني اعــم از مشــاور و
كارشــناس ثابــت
فراهم كردن مشاوره اينترنتي
برگــزاري كارگاههــاي بازآمــوزي بهمنظــور
افزایــش توانایــی كارشناســان مركــز
برگزاري كارگاههاي گروهي
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افزايــش شــعبات مركــز مشــاوره و تحت پوشــش
قــرار دادن خوابگاههــاي خصوصــي و دانشــكدهها

تأمیــن ســامت بهعنــوان یــک حــق اساســی
و ســرمایهای ارزشــمند بــرای تمامــی ســطوح و
طبقــات اجتمــاع اســت و ارتقــای ســامت رکــن
اصلــی توســعه پایــدار اســت .در ایــن راســتا اداره
کل بهداشــت و درمــان دانشــگاه اراک بــه عنــوان
عضــوی از نظــام ارائــه کننــده خدمــات بهداشــتی و
درمانــی کشــور ،مأموریــت و رســالت خــود را تأمیــن،
حفــظ و ارتقــا ســامت جامعــه تحــت پوشــش خــود
قــرار داده اســت.
اداره ســامت دانشــجویان دانشــگاه اراك بــا
هــدف ارتقــای ســطح آگاهيهــاي بهداشــتي و
بهبــود ســامت جســمي و روانــي جامعــه فرهيختــه
دانشــگاهي ،از ســال  1370بهعنــوان یکــی از
زيرمجموعههــای معاونــت دانشــجويي و فرهنگــي
آغــاز بــهكار نمــود.
ايــن مركــز بــا داشــتن امكاناتــي نظيــر پزشــك،
دندانپزشـــك ،پرســــتار ،تجهيــزات درمانــي
و دارویــي اوليــه در دانشــگاه مركــزي مســتقر
ميباشــد .ایــن مرکــز عــاوه بــر فعاليتهــاي
درمانــي اوليــه و مشــاورههاي بهداشــتي ،بهعنــوان
مركــزي بــراي ارجــاع مــوارد حــاد بــه مراكــز
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تخصصيتــر ،در جهــت فراهــم آوردن محيطــي پويــا
و ســالم در پيشــرفت و تعالــي جامعــه علمــي كشــور
ميكو شــد .
اهــم فعاليتهــا و خدمــات اداره ســامت
دانشــجویان دانشــگاه اراک بهشــرح زیــر میباشــد:
ارائــه خدمــات تشــخيصي و درمانــي اوليــه بــراي
دانشــجويان ،كارمنــدان و اعضــاي هيئتعلمــي و
همچنیــن خانوادههــاي ایشــان
ارجــاع مــوارد حــاد و اورژانســي بــه مراكــز
تخصصـــی پزشـــكي و دنـــدانپزشكي
انجــام كامــل خدمــات دندانپزشــكي شــامل
عصبكشــي ،ترميــم دنــدان اعــم از آمالــگام و
كامپوزيــت ،روكــش ،جرمگيــري و راديوگرافــي
توســــط دندانپزشــك
انجــام خدمــات ســرپايي شــامل كنتــرل قنــد
خــون و فشــار خــون ،تزريقــات ،پانســمان ،دارو
درمانــي ،ســرمتراپي و بخيــه
اســتقرار پزشــك عمومــي و داروهــاي ضــروري
در خوابگاههــا جهــت دسترســي آســان دانشــجويان
بــه تجهيــزات پزشــكي ،دارويــي و درمانــي
نظــارت بــر برخــورداري دانشــجويان از امكاناتــي
نظيــر كمكهــاي اوليــه در مســابقات ورزشــي و
اردوهــاي علمــي و فرهنگــي و تأييــد ســامت آنــان
جهــت شــركت در مســابقات
ارائــه توصيههــاي بهداشــتي از طريــق تهيــه
بروشــورهاي آموزشــي بهداشــتي بــا در نظــر داشــتن

نيازهــا و اولويتهــاي بهداشــتي
برگــزاري كارگاههــاي آموزشــي و بهداشــتي در
رابطــه بــا مســائل بهداشــتي و اولويتهــا و همچنیــن
كمــك اوليــه جهــت سرپرســتان خوابگاههــا
اعــزام پزشــك و پرســتار بــه مســابقات ورزشــي
جهــت پيشــگيري از بــروز ســوانح و درمــان بــه
موقــع مصدومــان احتمالــي
بررســـي مـــدارك پزشـــكي دانشـــجويان
وكارمنــدان توســط پزشــك معتمــد مركــز بهداشــت،
ســپس درمــان و تاييــد آن در جلســه شــوراي
آموزشــي دانشــگاه
نظــارت بــر ســامت كاركنــان آشــپزخانه و
ســلف ،تاييــد ســامت آنــان از طريــق معاينــات
دورهاي و تایيــد كارت بهداشــت
نصــب جديدتريــن اطالعــات پزشــكي و
پيامهــاي بهداشــتي و درمانــي در بــرد واحــد
بهداشــت و درمــان
ارســال پيامهــاي درمانــي و بهداشــتي بــراي
كاركنــان از طريــق سيســتم اتوماســيون اداري
انجــام طرحهــاي دورهاي واكسيناســيون جهــت
دانشــجويان و كارمنــدان

طــرح غربالگــري و پايــش دورهاي ســامت
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معاونت ها

دانشــجويان ســاكن خوابگاههــا ،تشــكيل كارنامــه
ســامت ،ارجــاع مــوارد حــاد بــه مراكــز مجهزتــر،
تشــكيل پرونــده پزشــكي محرمانــه و بررســي
نتايــج آمــاري
طـــرح واكسيناسيـــون هپاتيـــت  Bبــراي
دانشــجويان و كارمنــدان و اعضــاي هيئتعلمــي
بـهصــــورت دورهاي
طــرح ســنجش ســامت دانشــجويان جديدالورود
و تشــكيل پرونــده پزشــكي محرمانــه بــا انجــام
معاينــات كامــل بالينــي و آزمايشــات پاراكلينيكــي،
معاينــات بيناييســنجي و در نهايــت ارائــه كارت
ســامت بــه آنــان و ارجــاع نتايــج بــه وزارت علــوم
بــراي برنامهريــزی ،تصميمگيــري و اســتفاده در
سيســتم كالن بهداشــت و درمــان كشــور
طــرح ســنجش ســامت كارمنــدان و اعضــای
هيئتعلمــي دانشــگاه و تشــكيل پرونــده پزشــكي
بــراي تمامــي آنهــا بــه منظــور پيشــگيري،
تشــخيص و درمــان بيماريهــا
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تســهيالت مركــز بهداشــت و درمــان شــامل
تخفيــف چهــل درصــد دانشــجويان و تخفيــف
بیســت درصــد بــه كاركنــان دانشــگاه در خدمــات
دندانپزشــكي ،حداقــل هزينــه بــراي ويزيــت
پزشــك ،دندانپزشــك و خدمــات درمانــي ســرپايي
اســت .از برنامههــاي آينــده مركــز بهداشــت و
درمــان ،افزایــش زمــان حضــور دندانپزشــك
از  1روز بــه  3روز ،قــرارداد بــا كارشــناس تغذيــه،
قــرارداد بــا كارشــناس مامايــي ،قــرارداد بــا پزشــك
متخصــص ،ايجــاد كانــال ارتبــاط مجــازی بــراي
دانشــجويان و كاركنــان و ارائــه آمــوزش كمكهــاي
اوليــه بــراي دانشــجويان توســط پرســتار میباشــد.

توســعه ورزش بــا هــدف تربیــت و تأمیــن نیــروی
انســانی ســالم و تندرســت ،بخشــی از برنامههــای
توســعه ملــی بــه شــمار مــیرود .بههمیــن منظــور
اداره تربیتبدنــی دانشــگاه اراک میکوشــد عــاوه
بــر تأمیــن نیازهــای ورزش دانشــگاهی در گســترش
عوامــل پشــتیبان نیــز مؤثــر عمــل کنــد .ایــن
عوامــل شــامل اقداماتــی جهــت عمومــی کــردن
ورزش ،اصــاح برنامههــای قبــل در راســتای علمــی و
پژوهشــی نمــودن آنهــا و امثــال آن میباشــد .ایــن
مهــم عــاوه بــر ارتقــاي ســطح ســامت جســمي،
روحــي ،شــخصيت ،روحيــه وفــاق و همــكاري
اجتماعــي دانشــجويان و کیفیــت غنيســازي
اوقــات فراغــت آنــان ،بــه دانشــگاه نیــز ایــن امــکان
را میدهــد تــا بهعنــوان حامــي ورزش همگانــي و
قهرمانــي كشــور شــناخته شــود.
رئـــوس فعـالـــيتهاي اداره تربيـــتبدني
دانشــگاه اراك را توســعه ورزش همگانــي و تفريحــي
دانشــجويان ،كاركنــان و اســاتيد ،توســعه ورزش
قهرمانــي در مســابقات اســتاني ،منطقــهای و
المپيادهــا ،توســعه بخــش خدمــات و پشــتيباني
ورزشــي شــامل ارتباطــات ،تبليغــات ،اطالعــات،
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معاونت ها
آمــار و  ...و نظــارت بــر احــداث ،تجهيــز و مرمــت
اماكــن ورزشــي تشــکیل میدهــد .ایــن امــر
توســط عواملــی چــون داشــتن بودجــه مشــخص
و مرتبــط بــا ســرانه ورزشــي دانشــجويان در اداره
تربيتبدنــي دانشــگاه اراك ،مالكيــت دانشــگاه
بــر اماكــن مناســب ورزش ،وجــود امكانــات
ســختافزاري مناســب در دانشــگاه ،نگــرش مثبــت
و عملياتــي رياســت دانشــگاه نســبت بــه ســاخت و
ســاز اماكــن ورزشــي ،وجــود نيروهــاي متخصــص
و كارآمــد ،تعامــل و ارتباطــات ســازنده بــا ســاير
دســتگاهها در ارتبــاط بــا ورزش ،ارتبــاط صميمــي
و مــداوم بــا اداره كل تربيتبدنــي وزارت علــوم و
عملکــرد مطلــوب انجمنهــاي ورزشــي فعــال در
دانشكـدههـــا و خـــوابگاهها محقــق گردیــده اســت.

پیشبینــی ،برنامهریــزی و تصویــب طرحهــا
و برنامههــای ورزشــی ،مســابقات و جشــنوارههای
درون دانشــگاهی و سراســری و نیــز ایجــاد بســتر
مناســب و تســهیالت الزم بــرای شــرکت و ترغیــب
دانشــجویان در فعالیتهــای ورزشــی
پیشبینــی و نظــارت بــر تهیــه وســایل ورزشــی
مــورد نیــاز دانشــجویان و کارکنــان و نیــز انتخــاب و
نظــارت بــر عملکــرد مربیــان ورزش در رشــتههای
مختلــف ورزشــی فعــال و همچنیــن مراقبــت و
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ٌ
بهرهبــرداری از میادیـــن و تأسیســـات ورزشــی
دانشــگاه بــا همــکاری واحدهــای وابســته
برگــزاری کارگاههــای آموزشــی ،ورزشــی و نیــز
اردوهــای مربیگــری و داوری مخصــوص دانشــجویان
دختــر و پســر
برگـــزاري كالسهــاي آمـوزشـــي آمــــادگي
جســماني ،شــنا و تنيــسرويميــز ويــژه بانــوان،
فوتســـال كارمنـــدان ،كوهنـــوردي ،بدمينتـــون،
فوتســال اعضای هيئــتعلمي و شـــنا ويـــژه آقايان
برگزاري برنامههای كوهنوردی ویژه كاركنان
انعقـــاد قـــرارداد بــا چهـــار مـربـــی جـهـــت
تیـــمهای ورزشـــي كـــاركنان
برگــزاري مســابقات ورزشــي بــه مناســبت
گراميـــداشت روز زن
برگــزاري مســابقات فوتســال ويــژه كاركنــان
دانشــگاه در جشــنواره ورزشهــاي همگانــي و كســب
مقــام دوم در ايــن مســابقات
برگــزاري كالسهــاي اوقــات فراغــت ويــژه
فرزنــدان همــكاران در رشــتههاي ژيمناســتيك،
واليبــال ،فوتبــال ،بســكتبال و شــنا ويــژه پســران
و واليبــال ويــژه دختــران بــا همــكاري دانشــجويان
فارغالتحصيــل تربيــت بدنــي
ســاخت زميــن چمــن مصنوعــي و زميــن واليبــال
ســاحلي در پرديــس
برگــزاري كالسهــاي مربيگــري و داوري تخصصی
در رشــته بدمینتون

جشــنواره ورزشهــاي همگانــي و مســابقات
هفتــه خوابگاههــا ويــژه دختــران در رشــتههاي
ورزش صبحگاهــي ،داژبــال ،طنابكشــي ،فوتســال
و دو همگانــي بــا شــرکت  360دانشــجو
جشــنواره ورزشهــاي همگانــي و مســابقات
هفتــه خوابگاههــا ويــژه پســران در رشــته فوتســال
بــا شــرکت دویســت دانشــجو
برگــزاري كالسهــاي آموزشــي ویــژه دختــران
در رشــتههاي واليبــال ،فوتســال ،بدمينتــون،
ورزش صبحگاهــي ،كاراتــه ،يــوگا ،تنيــسروي ميــز،
ســنگنوردي ،ايروبيــك ،بســكتبال ،شــنا و دو و
ميدانــي بــا شــرکت  255دانشــجو در هفتــه
برگــزاری كالسهــاي آموزشــي ویــژه پســران
در رشــتههاي واليبــال ،فوتســال ،بدمينتــون ،دو
و ميدانــي و بســکتبال بــا شــرکت  108دانشــجو در
هفتــه
توســعه ســالن ورزشــي جنــب خوابــگاه اميركبير
بــا هماهنگــي حــوزه معاونت پشــتيباني
رشــد آمــار دانشــجویان شــاغل بــه ورزش تــا
میــزان چهــل درصــد
راه اندازي استخـر دانشـگاه از بهـار سال 1393
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معاونت ها
ٌ
توســعه ورزش همگانــي در بيــن دانشــجويان از
طريــق برگــزاري جشــنواره ورزشهــاي همگانــي،
برگــزاري كالسهــاي آموزشــي فوقبرنامــه کــه
باعــث افزایــش مشــارکت کارکنــان و اســاتید از %11
بــه  %13و توســعه ورزش همگانــي در بيــن كاركنــان
و اســاتيد از  % 25بــه  %35گردیــده اســت.
حضــور فعــال در ســيزدهمين المپيــاد فرهنگــي
ورزشــي دانشــجويان سراســر كشــور ،كســب عناوين
قابــل توجــه در رشــتههاي ورزشــي مختلــف و
صعــود نــه پلــهاي نســبت بــه ســالهاي قبــل
كســب موافقتهــاي اوليــه جهــت تكميــل
ســالن ورزشــي جنــب دانشــكده علــوم ورزشــي
شــامل رايزنــي بــا مديــر كل طرحهــاي عمرانــي
وزارت بــا همــکاری حــوزه معاونــت پشــتیبانی
جــذب اعتبــارات مناســب ورزشــي از ســازمان
امــور دانشــجويان
مديريــت ورزش كليــه دانشــگاهها و مؤسســات
آموزشعالــي اســتان مركــزي
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معاونت ها

پویایــی ،شــادابی و نشــاط یکــی از مشــخصههای
اصلــی فعالیتهــای دانشــگاهی بهشــمار میآیــد
و بیشــک تــاش و فعالیــت در عرصــه دانشــگاهی،
ظـرافـتهـــا و حساســیتهای خــاص خــود را
میطلبــد .جامعــه دانشــگاهی بــا بهرهگیــری از
ســه عنصــر اصلــی اســتاد ،دانشــجو و کارمنــد،
در راســتای تعمیــق ،توســعه ،ترویــج و ارتقــای
ســطح فعالیتهــای اجتماعــی و بــا بهرهگیــری از
پتانســیلهای مــادی و معنــوی موجــود در ســازمان،
نقــش بهســزایی در جهــت ایجــاد ارتبــاط در زمینــه
همــکاری مؤثــر و بهرهمنــدی متقابــل از پتانســیل
نیرویانســانی فرهیختــه دانشــگاهی دارد.
معاونــت اداری ،مالــی و پشــتیبانی دانشــگاه
در تــاش اســت تــا همــواره بــا اســتفاده بهینــه از
منابــع انســانی و منابــع مالــی دانشــگاه ،بتوانــد بــا
افزایــش بهــرهوری واحدهــای مختلــف دانشــگاه،
در کوتاهتریــن زمــان و بــا کمتریــن هزینــه بــه
بیشــترین کارایــی نایــل آیــد .ایــن معاونــت
همزمــان بــه تمــام قســمتهای داخــل دانشــگاه
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ٌ
خدمــات ارائــه میدهــد و در عینحــال بــا
بخشهــای بیــرون دانشــگاه همچــون نهادهــای
نظارتــی و  ...تعامــل دارد.
ســاختار معاونــت اداری ،مالــی و پشــتیبانی
دانشــگاه اراک در ســال  1388پــس از تصویــب
طرحــی در هیئتامنــای دانشــگاه تغییــر عنــوان
و مأموریــت داد و مــورد بازبینــی قــرار گرفــت و
عنــوان آن بــه معاونــت اداری ،مالــی و پشــتیبانی
تغییــر یافــت .پــس از آن مدیریــت برنامــه ،بودجــه،
تحــول اداری و بهــرهوری بــ ه همــراه اداره حقوقــی،
قراردادهــا و پاســخگویی بــه شــکایات کار خــود را
بهعنــوان زیرمجموعههــای معاونــت مالــی و اداری
از ســر گرفتنــد.
از فعالیتهــای اخیــر ایــن حــوزه میتــوان
بــه کســب حداکثــر امتیــاز از بنیــاد خیریــه 15
خــرداد جهــت احــداث خوابگاه در ســال  1394اشــاره
کــرد .ایــن امتیــاز از آنجــا دارای اهمیــت اســت کــه
نشــانگر بهدســت آوردن رتبــه اول دانشــگاه اراک در
بیــن تمامــی دانشــگاههای عالیعلــوم میباشــد.

برنامهريــزي بــراي تأميــن فضاهــاي كالبــدي
مــورد نیــاز دانشــگاه بهمنظــور توســعه و گســترش
فضاهــاي آموزشــي موجــود ،کمــک آموزشــی ،رفاهی
و انجــام اقدامــات الزم بهمنظــور تاميــن اعتبــار

عمرانــي مــورد نيــاز
برگــزاري مناقصههــا و انعقــاد قــرارداد بــا
شــركتهاي مشــاوره و پيمانــكار بــراي طرحهــاي
عمرانــي
تهيــه و تدويــن طــرح جامــع دانشــگاه و تأميــن
امكانــات بــا در نظــر گرفتــن توســعه آموزشعالــي
ح آمایــش
نظــارت بــر حســن اجــراي طــر 
عمرانــي دانشــگاه
همــكاري بــا رئيــس دانشــگاه در اجــراي هرچــه
بهتــر وظايــف مربــوط بــه واحدهــاي ســتادي
دانشــگاه
رســيدگي بــه هدفهــاي اجرايــي منــدرج در
برنامــه راهبــردی مصــوب دانشــگاه و چگونگــي
گــردش كارهــا و روشهــاي انجــام كار در واحدهــاي
مختلــف
ايجــاد هماهنگــي بيــن فعاليتهــاي مربــوط بــه
واحدهــاي تحتپوشــش و اظهارنظــر در خصــوص
رفــع مشــكالت موجــود
نظــارت برحســن اجــراي كليــه قوانيــن و
مقــررات مربــوط بــه امــور اداري ،اســتخدامي ،مالــي،
معامالتــي و حقوقــی دانشــگاه
ارائــه گزارشهــاي توجيهــي الزم بــه رئيــس
دانشــگاه در خصــوص وظايــف مربــوط بــه واحدهــاي
تحــت نظــر
اتخــاذ تصميــم در مــورد برنامــهكار واحدهــاي
تابعــه

شــركت در شــوراها ،كميســيونها ،جلســات
و اظهارنظــر در مــورد مســائل مختلــف اداري،
اســتخدامي ،مالــي ،معامالتــي و حقوقــی در چارچــوب
قوانیــن و مقــررات و حفــظ مصالــح دانشــگاه
نظــارت ،همــكاري و اظهارنظــر در تهيــه و
تنظيــم بودجــه ســاليانه دانشــگاه و پيشــنهاد آن بــه
مقامــات و مراجــع ذيربــط
تهيــه و اجــراي طرحهــاي رفاهــي كاركنــان بــا
توجــه بــه امكانــات دانشــگاه
انجــام امــور اســتخدامي و تأميــن نيــاز نيــروي
انســاني دانشــگاه طبــق مقــررات و ضوابــط مربــوط
بررســي و پيشــنهاد مقــررات مربــوط بــه امــور
اســتخدامي اعضــای هيئتعلمــي بــه مراجــع
ذيصــاح
همــكاري بــا ديگــر معاونتهــا و واحدهــاي
مســتقل دانشــگاه در جهــت تحقــق اهداف آموزشــي،
پژوهشــي ،دانشــجويي و فرهنگــي دانشــگاه
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مدیریــت امــور اداری و پشــتیبانی مســئوليت
انجــام و پيگيــري امــور پشــتيباني دانشــگاه از قبیــل
خدمــات عمومــی ،خدمــات رفاهــی ،کارگزینــی،
خدمــات حمــل و نقــل و فضــای ســبز را برعهــده
دارد .ایــن مدیریــت مجموعــه وســیعی از خدمــات
را برنامهریــزی ،هماهنگــی و هدایــت میکنــد تــا
دانشــگاه بتوانــد در جهــت دســتیابی بــه اهــداف
تعریــف شــده خــود فعالیــت نمایــد .بنابرایــن
مدیریــت مذکــور از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
میباشــد .ایــن مجموعــه همــواره تــاش نمــوده
اســت بــا تهیــه بســتری مناســب جهــت تحقــق
هرچــه مطلوبتــر رســالت دانشــگاه ،بهوســیله
برنامهریــزی جهــت توســعه متــوازن و پیادهســازی
اقتصــاد مقاومتــی ،انجــام وظیفــه نمایــد .انجــام
ایــن امــر جــز بــا رصــد نمــودن مســتمر عملکــرد
واحدهــای حــوزه و بررســی نقــاط ضعــف و قــوت
ن در جهــت پیشبینــی
آنهــا و بهرهگیــری از آ 
فعالیتهــای آینــده امکانپذیــر نمیباشــد.
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در زمينههــاي مربــوط بــه امــور اداري ،اســتخدامي و
پشــتيباني و نظــارت بــر حســن انجــام فعاليتهــاي
واحدهــاي تابعــه
تهیــــه و تنظيـــــم شـــیوهنامـــــهها و
دســتورالعملهاي اداري الزم جهــت تصویــب در
هیئتاجرایــی منابــع انســانی دانشــگاه و ابــاغ آن
بــه تمــام واحدهــا جهــت اجــرا
مراقبــت در اجــراي مقــررات انضباطــي و
رســيدگي بــه تخلفــات كاركنــان و ارجــاع مراتــب
بــه هيئترســيدگي بــه تخلفــات اداري
مطالعــه و بررســي رســتههاي شــغلي مشــاغل
دانشــگاهي و ارائــه نظــرات و پيشــنهادات اصالحــي
بــه مراجــع ذيربــط بــا همــكاري مديريــت برنامــه
بودجــه ،تحــول اداری و بهــرهوری
ايجــاد و نگهــداري بانــك اطالعــات پرســنلي،
ســوابق خدمتــي و اداري كليــه پرســنل دانشــگاه
برنامهريــزي در جهــت تاميــن نيــروي انســاني
مــورد نيــاز دانشــگاه ،ارائــه طرحهــا و پيشــنهادهاي
الزم و همچنيــن انجــام امــور مربــوط بــه اســتخدام
آنهــا اعــم از هيئتعلمــي و غيــر هيئتعلمــي
پيــش بينــي ترفيــع و تغييــر ســاالنه كاركنــان
بــا كمــك واحدهــاي مربــوط
انجــام تــداركات ،تأمين وســايل و تجهيــزات مورد
نيــاز واحدهــاي مختلف دانشــگاه پــس از نیازســنجی
و بررســی در کمیتــه خریــد و ســپس ســفارش آن از
داخــل یــا خــارج از كشــور بــا هماهنگــي كامــل

واحدهــاي ذيربــط
نظــارت در انجــام كليــه امــور خدماتــي دانشــگاه
و ارائــه آن بــه واحدهــاي مختلــف
انجــام امــور مربــوط بــه قرادادهــاي دانشــگاه
در مــورد برونســپاری خدمــات بــا هماهنگــي
مســئوالن ذيربــط
تهيــه طرحهــاي مربــوط بــه رفــاه عمومــي
كاركنــان و نظــارت بــر حســن اجــراي طرحهــاي
مزبــور
نظــارت بــر امــور حضــور و غيــاب ،ورود و
خــروج ،انتظامــات دانشــگاه و طــرح تماموقــت
كاركنــان ،اضافــه كاري و انتصــاب كاركنــان اعــم از
هيئتعلمــي و غيــر هيئتعلمــي
مشــاركت در جلســات و كمســيونهاي مختلــف،
اظهارنظــر و ارائــه پيشــنهادهای الزم
رســيدگي بــه امــور رفاهــي و بازنشســتگي
كاركنــان و اتخــاذ تصميمــات الزم
نظــارت بــر امــر ارزشــيابي واحدهــاي تابعــه،
همــكاري در امــر تهيــه و تنظيــم و اصــاح مجموعــه،
تدویــن شــرح وظايــف ،نمودارهــا و پســتهاي
ســازماني دانشــگاه بــا هماهنگــی مديريــت بودجــه
				
و توسعه منابع انسانی

ايــن مديريــت مشــتمل بــر چهــار اداره
میباشــد :اداره كارگزينــي ،اداره رفــاه و
بازنشســتگي ،اداره تــداركات ،اداره امورعمومــي
و همچنیــن انبــار مركــزي.

نقــش منابــع انســاني و اهميــت روزافــزون آن در
توســعه بــر هيچكــس پوشــيده نيســت .در فضــاي
پرشــتاب و سرشــار از رقابــت دنيــاي امــروز چیــزی
کــه منجربــه كســب مزيــت رقابتــي در ســازمانها
ميشــود ،نيــروي انســاني بــا كيفيــت ،خــاق و
پوياســت .بههميــن منظــور مديريــت امــور اداري
وپشــتیبانی در جهــت نيــل بــه اهــداف دانشــگاه
اراک بــا بهكارگيــري و حفــظ منابعانســاني مجــرب،
برخــوردار از انگيــزه بــاال ،و متعهــد بــه نظــام مقدس
جمهــوري اســامي ،در دانشــگاه ايفــاي وظيفــه
مينمايــد .د ر ايــن راســتا و در جهــت تحقــق اهــداف
فــوق ،سياســتهاي اســتخدامي دانشــگاه بــر پايــه
اصــول زيــر اجــرا ميشــود:
فراهــم آوردن فرصــت برابــر اســتخدام
بــراي افــراد واجــد شــرايط بهمنظــور انتخــاب
شايســتهترين نيروهــا بــا انتشــار آگهيهــاي
اســتخدامي و برگــزاري مصاحبههــاي تخصصــي
رفــع هرگونــه تبعيــض و اطمينــان از اتخــاذ رويــه
عادالنــه در فرآينــد جــذب متقاضيهــای اســتخدام
توجــه بــه شايســتگي افــراد بــراي انتصــاب آنان
در مشــاغل مــورد نياز
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معاونت ها
ایــن اداره از واحدهــای ذیــل تشــکیل شــده
اســت کــه هــر کــدام در چارچــوب وظایــف محولــه
و در جهــت نیــل بــه اهــداف دانشــگاه در حــال
فعالیــت میباشــند.

اعمــال و اجــراي قوانيــن ،مقــررات وآیيننامههاي
اســتخدامي اعضــاي هيئتعلمــي ،انجــام امــور
مربــوط بــه عضويــت داوطلبــان اســتفاده از طــرح
خدمــت دوره ضــرورت در دانشــگاه بــر اســاس
مقــررات وآیيننامههــاي مربــوط ،صــدور انــواع
احــكام كارگزينــي اعضــاي هيئتعلمــي شــامل
احــكام اســتخدامي ،ترفيــع پایــه ،ضريــب حقــوق،
ماموريــت تحصيلــي ،فرصــت مطالعاتــي ،مرخصــي
بــدون حقــوق ،تغييــر عائلهمنــدي و ارتقــا مرتبــه،
فوقالعــاده مدیریــت و پیگیــری درخواســت تغییــر
صندوقهــای بیمــه و بازنشســتگی را بــر عهــده
دارد .همچنیــن اجــرای مصوبــات هیئــت اجرایــی
جــذب اعضــای هیئتعلمــی نیــز در کارگزینــی
هیئتعلمــی انجــام میشــود.
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هيئتعلمــي ابالغــی از وزارت عتــف ،همچنیــن
طـــرح درخواســـتهای ارتقــاء مرتبــه .در
کمیتــه فنــی جهــت بررســی و تأییــد نهایــی
در هیئتاجرایــی منابعانســانی ،صــدور انــواع
احــكام كارگزينــي اعضــاي غیــر هيئتعلمــي
شــامل احــكام اســتخدامي ،ترفيــع ،ضريــب حقــوق،
مأموريــت تحصيلــي ،مرخصــي بــدون حقــوق ،تغييــر
عائلهمنــدي و ارتقــای مرتبــه و نظــارت و حســن
اجــرای مقــررات از وظایــف ایــن واحــد میباشــد.
ضمنــا دريافــت و جمـعآوري كليــه درخواسـتها،
پروندههــاي ارتقــا و ســاير مــوارد طبــق آييننامــه،
جهــت بررســي وكارشناســي اوليــه در كميتــه
فنــي و اخــذ تاييديــه در دبیرخانــه هيئتاجرايــي
منابعانســاني صــورت مــی پذیــرد.

ايجــاد و تكميــل پرونــده پرســنلي و ثبــت كليــه
مكاتبــات در پرونــده مذكــور از وظایــف واحــد
بایگانــی و مرکــز اســناد میباشــد.
دبیرخانــه تحــت نظــارت ایــن اداره شــامل دو
بخــش دبیرخانــه آمــوزش و دبیرخانــه واحــد اداری
اســت .در بخــش دبیرخانــه آمــوزش کلیــه مکاتبــات
مربــوط دانشــجویان و پروندههــای دانشــجویی

ثبتوضبــط میگــردد و کلیــه پروندههــا بهصــورت
الکترونیکــی بایگانــی میشــود .همچنیــن در بخــش
دبیرخانــه اداری نیــز کلیــه مکاتبــات اداری ،دریافت و
ارســال مرســوالت پســتی صــورت میپذیــرد.

خدمــات رفاهــي از مباحــث بنيــادي مديريــت
منابعانســاني ســازمانهاي امــروزي ميباشــد
کــه نقــش پررنــگ و تأثيرگــذاري در شــكلگيري
انگيزههــا ،پتانســيل و بهبــود عملكــرد يــك
ســازمان ايفــا ميكنــد .افزايــش تســهيالت رفاهــي
از جملــه ايجــاد زمينههــاي گردشــگري ،تفريحــي،
ورزشــي و رفاهــي همــواره باعــث باالرفتــن انگيــزش
و بهــرهوري كاري خواهــد بــود.

برنامهريــزي و نظــارت بــر اداره امــور رفاهــي و
گردشــگري كاركنــان از قبيــل مهمانســراي تهــران،
مزرعــه دانشــگاه و همچنیــن نگهــداري و توســعه
امكانــات مجموعههــاي تابعــه
برنامهريــزي و تــاش بهمنظــور توســعه

تســهيالت رفاهــي كاركنــان بــا هماهنگــي مراجــع
ذيربــط و انعقــاد قــرارداد بــا مجموعههــاي
آموزشــی ،فرهنگــي ،تفريحــي و همچنیــن ارائــه
تخفيــف جهــت اســتفاده همــكاران و فرزنــدان آنــان
از مؤسســاتی ماننــد مؤسســه زبــان کیــش
برنامهريــزي و نظــارت بــر انجــام امــور مربــوط
بــه تســهيالت بانكــي هماننــد وامهــاي خريــد
خــودرو ،خريــد لــوازم منــزل ،قــرض الحســنه و ...
كــه تاكنــون بهصــورت مســتمر و بــدون هيــچ گونــه
محدوديتــي پرداخــت گرديــده اســت.
برنامهريــزي و برگــزاري ســفرهاي زيارتــي،
ســياحتي و یــا تأمیــن هزینــه آن و برگــزاری تورهــای
یــکروزه
کمــک بــه برگــزاری مراســم دینــی و ملــی در
طــول ســال و تجليــل از دانــش آمــوزان نمونــه
پرســنل بهصــورت تهيــه و تأميــن هدايــا پــس از
هماهنگــي بــا مديريــت متبــوع
ارتبــاط بــا ادارات رفــاه ســازمانها و
دانشــگاههاي ديگــر و برنامهريــزي جهــت اســتفاده
از امكانــات رفاهــي آنــان
ارتقــای بيمــه تكميلــي درمــان بهوســیله
برنامهريــزي منظــم ،دقيــق ،كارشناســي و مشــاوره
بــا كارشناســان مجــرب بيمــه جهــت عقــد قــرارداد،
بــا هــدف توجــه بــه نيــاز همــكاران و خانوادههــاي
آنــان كــه پاســخگوي نيازهــاي عمــده همــكاران
و رضايتمنــدي بيشــتر ايــن عزيــزان را بــا حداقــل
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حــق بيمــه مناســب تحــت پوشــش قــرار دهــد.
معرفــی بيمــه عمــر و ســرمايه گــذاري مناســب
از راه بررســي و عقــد قــرارداد بيمــه عمــر و
ســرمايهگذاري كــه مزایــاي بيشــتري نســبت بــه
بيمــه عمــر و حــوادث دارد.
نظارت بر سلف سرويس اساتيد و کارکنان

اداره تــداركات مســئول اصلــي خريــد تجهيــزات،
كاال و خدمــات بــراي دانشــگاه ميباشــد.كارپردازان
ایــن بخــش تحــت نظــارت رئيــس ايــن اداره همــواره
درتــاش هســتند تــا بــا مقايســه قيمتهــا و
كيفيــت كاالهــا و خدمــات ،مناســبترين ،بهتريــن
و ارزشــمندترين ســفارش خريــد را بــراي دانشــگاه
انجــام دهنــد .مديريــت خريــد و تــداركات يكــي
از فعاليتهــاي اصلــي و ســتادي هــر ســازمان در
جهــت رســيدن بــه اهدافــش ميباشــد و تمامــي
امــور مرتبــط بــا خريــد كاال و خدمــات مــورد نيــاز
بــراي انجــام تمامــي فرايندهــا را در بــر ميگيــرد.
اداره تــداركات بــا تمامــي بخــش هــاي دانشــگاه
در ارتبــاط اســت و بــه نوعــي ارتبــاط دانشــگاه بــا
تامينكننــدگان خارجــي را برقــرار ميســازد.
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انجــام وظايــف مربــوط بــه دبيــر كميســيون
معامــات و كميســيون مناقصــه ،همچنيــن تشــكيل
جلس ـههاي مربــوط بــه افتتــاح اســتعالم مناقصههــا
و مزايدههــا
نظــارت و اجــراي قانــون برگــزاري مناقصــات و
ســاير قوانيــن و مقررات حاكــم برمعــــامالت در كليه
واحدهــا ،دانشــكدهها و معاونتهــاي دانشــگاه
ثبت سفارش خرید و مناقصات
برنامهريــزي و اقــدام نســبت بــه توزيــع كاالهــا
و امــوال خريــداري شــده موجــود در انبــار براســاس
خريدهــاي صــورت گرفتــه واحدهــا و دانشــكدهها
ثبــت اطالعــات برگــزاري مناقصههــا و مزايدههــا
در پايــگاه ملــي اطالعرســاني مناقصههــا
برنامهريــزي و انجــام انبارگردانــي پايــان ســال و
ارائــه گزارشــات مربــوط بــه نتايــج حاصلــه
انجــام امــور گمركــي ،بيمــه و ترخيــص كاالهــاي
خريــداري شــده از خــارج كشــور
انجــام كليــه امــور تشــريفات خريدهــا اعــم
ازخريدهــاي داخلــي و خارجــي
انجــام كليــه امــور تشــريفات مناقصههــا و
مـــزايدههاي دانشـــگاه
ارائــه ليســت موجــودي كــــاال بــه واحدهــاي
خدمــات دهنــده براســــاس زمانبنــدي معيــن

بهمنظــور استفـــاده و جلوگيــري از خريدهــاي
غيرضــروري و همچنیــن رعايــت اســتانداردهاي
نگهــداري كاال درانبــار

اداره امــور عمومــی بهعنــوان یکــی از ادارات
زیرمجموعــه حــوزه مدیریــت امــور اداري و
پشــتیبانی میباشــد کــه از اهــم وظایــف و
مســئولیتهای آن میتــوان ارائــه خدمــات و
همچنیــن پشــتیبانی کلیــه واحدهــای دانشــگاه در
زمینــه فعالیتهــای عمومــی را نــام بــرد .اداره امــور
عمومــی از واحدهــاي زيــر تشــكيل شــده اســت:

نظــارت مســتمر بــر انجــام کلیــه فعالیتهــا
در بخــش خدمــات عمومــی شــامل نظافــت،
جابجایــی وســایل و تجهیــزات ،خدمــات پذیرایــی
و ...در کلیــه ســاختمانها ،دانشــکدهها ،کارگاههــا،
آزمایشــگاهها و ...
هماهنگــی جهــت حضــور و انجــام فعالیتهــا
توســط پرســنل خدماتــی در ایــام تعطیــل و خــارج از
ســاعات اداری از طریــق مکاتبــه بــا حــوزه مدیریــت

امــور اداری و پشــتیبانی

انجــام کلیــه مأموریتهــای درونشــهری و
بر و نشــهر ی
اقــدام جهــت تأمیــن خــودرو بهمنظــور
پشــتیبانی و انجــام ســرویس ایــاب و ذهــاب
دانشــجویی از خوابگاههــای خــارج از دانشــگاه بــه
دانشــگاه و بالعکــس
اقــدام جهــت تأمیــن خــودرو بهمنظــور برگــزاری
کلیــه اردوهــا اعــم از جهــادی ،علمــی ،پژوهشــی و
همچنیــن کلیــه بازدیدهــای دانشــجویی
اقــدام جهــت ســرویس ،نگهــداری و تعمیــر
تمامــی خودروهــا جهــت انجــام تمــام فعالیتهــای
حمــل و نقلــی بــه نحــو مطلــوب
نظــارت بــر حســــنانجامكار در مـــورد
شــركتهاي طــرف قــرارداد در زمينــه حمــل و نقــل
بــا دانشــگاه

نظــارت بــر نگهــداری ،مرمــت ،بازســازی و
توســعه فضــای ســبز دانشــگاه و همچنیــن مجموعــه
خوابگاههــای خــارج از دانشــگاه
نظــارت بــر تولیــد انــواع گلهــا و نشــاهای
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فصلــی و اقــام گیاهــی دائمــی
نظــارت بــر حســناجرای دقیــق تمــام
فعالیتهــای مــورد نیــاز در بخــش فضــای ســبز
اقــدام جهــت طراحــی و احــداث فضــای ســبز
جدیــد در ســطح محوطــه دانشــگاه
نظــارت بــر نظافــت مســتمر همــه خیابانهــا در
ســطح محوطــه دانشــگاه و خوابگاههــای خــارج از
دانشــگاه
نظــارت و اقــدام در جهــت تأمیــن میــزان آب
مــورد نیــاز مصرفــی در دانشــگاه
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مديريــت امــور اداري و پشــتيباني ميباشــد كــه
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كليــه اقــام خريــداري شــده بــراي حوزههــاي
مختلــف دانشــگاه در آنجــا ثبــت ونگهــداري
ميگــردد .از مهمتريــن وظايــف ايــن بخــش بــه
مــوارد زيــر ميتــوان اشــاره نمــود:
طبقهبنــدی ،نگهــداری و حراســت از کاالهــای
خریــداری شــده در انبــار مرکــزی دانشــگاه
صدور قبض انبار اجناس مصرفی و اموالی
صــدور قبــض انبــار کتــاب بــرای کلیــه واحدهای
د ا نشگا ه
ثبــت و تحویــل کلیــه درخواســتها ،تنظیــم
قبضهــای صــادر شــده ،ممهــور نمــودن تمامــی
قبــض هــا بــه مهــر انبــار مرکــزی و امضــای آن
توســط مســئول انبــار مرکــزی
ثبــت ،تحویــل و بایگانــی تمامــی قبضهــای
مربــوط بــه اداره تــدارکات
جم ـعآوری و تحویــل یــک نســخه از هــر قبــض
انبــار مخصــوص اجنــاس اموالــی بــه اداره امــوال
(بهصــورت ماهیانــه)
همــکاری و همفکــری بــا اداره امــوال در خصــوص
تفکیــک اجنــاس اموالــی از اجنــاس مصرفــی و
ابــزاری دانشــگاه
تأییــد قبــوض انبــار صــادر شــده توســط واحدها
از طریــق مراجعــه حضــوری و یــا ارســال بــه دفتــر
واحــد انبــار مرکــزی

مـــدیر مالی حســابداری حرفهای اســـت که دارای
صالحیــت حرفــهای میباشــد .او ضمــن دارا بــودن
آگاهــی کلــی در زمینههــای متنــوع امــور مالــی و
دانــش مدیریــت ،در یــک یــا چنــد زمینــه مشــخص
مالــی نیــز متخصــص اســت .حــدود مســئولیتهای
مدیریــت امــور مالــی بــه برنامهریــزی ،هدایــت،
هماهنگــی و کنتــرل فعالیتهــای مالــی دانشــگاه
در چارچــوب مقــررات ،قوانیــن ،آییننامههــا و
دســتورالعملهای مصــوب بســتگی دارد .همچنیــن
مســئولیت ایجــاد هماهنگــی بــرای انجــام وظایــف
محولــه و درون ســازمانی و ســایر ذینفعــان مجــاز بــه
بهرهبــرداری از اطالعــات مالــی ،ایجــاد بخشهــا
و دوایــر یــا ردههــای متعــدد در حیطــه مســئولیت
بهمنظــور تحصیــل اهــداف امــور مالــی نیــز بــر
عهــده اوســت .مدیرمالــی همچنیــن در تدویــن
ضوابــط ارتقــای کارکنــان امــور مالــی نقشــی
اساســی دارد.

انجام كليه امور مالي دانشگاه طبق مقررات

دريافــت و وصــول درآمدهــاي عمومــي و
اختصاصـــي دانشـــگاه
تهيــه و تنظيــم اطالعــات مالــي الزم در مــوارد
مختلـــف دريافـــتها ،پـــرداختها ،اعتبـــارات
و تعهــدات ،نگهــداري دفاتــر اعتبــارات و تهيــه
گزارشــات الزم جهــت مقامــات ذيربــط
رســيدگي بــه اســناد و سيســتمهاي حقــوق و
مزايــاي كاركنــان از نظــر انطبــاق بــا مقــررات
نگهداري و تنظيم اسناد مالي
رســيدگي بــه اســناد مالــي دانشــگاه از حيــث
تطابــق مقــررات و آييننامههــاي مالــي
نظــارت بــر مصــرف صحيــح اعتبــارات از طريــق
رســيدگي قبــل و بعــد از آن
اعمــال نظــارت در حفــظ ،نگهــداري و تنظيــم
دفاتــر امــوال و مراقبــت در اجــراي قوانيــن و مقررات
مربــوط بــه آييننامههــاي امــوال دولتــي و نحــوه
اســتفاده از آنهــا
تهيــه و تنظيــم گزارشهــاي عملكــرد مالــي
جهــت ارائــه بــه معاونــت مالــی ،اداری و پشــتیبانی
تنظيــم برنامــهكار واحدهــاي تابعــه ،كنتــرل و
نظــارت بــر فعالیــت آنهــا
انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق
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تهيــه و تدويــن طــرح جامــع دانشــگاه ،تاميــن
زميــن و امكانــات بــا در نظــر گرفتــن توســعه
آموزشعالــي و اقــدام بــرای تاميــن اعتبــار عمرانــي
مــورد نيــاز
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از پروژههــای عمرانــی تکمیــل شــده توســط
ایــن واحــد میتــوان بــه ســاختمان دانشــکده
علــوم پایــه بــا مســاحتی معــادل  12000متــر مربــع،
دانشــکده فنــی و مهندســی بــا مســاحت  11800متــر
مربــع ،خوابــگاه شــهید رضایــی بــا وســعت 3300
متــر مربــع ،ســاختمان بانــک دانشــگاه بــا مســاحت
 380متــر مربــع ،ســاختمان مســجد دانشــگاه بــا
وســعت  1900متــر مربــع ،مجموعــه ســاختمانهای
آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه بــا مســاحت 450
متــر مربــع ،ســاختمان دکتــر عبدالکریــم قریــب
(ســاختمان ریاســت) بــا وســعت  6000متــر مربــع،
مجموعــه ورزشــی دانشــگاه شــامل ســالنهای
اختصاصــی بــا مجمــوع مســاحتی معــادل  7000متــر
مربــع ،ســاخت  12واحــد خانــه ســازمانی بــا مجمــوع

روند ساخت سالن آمفی تئاتر
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بـرگـــزاري منـاقصــه و انعـقــاد قـــرارداد
با شـركـــتهاي مشـــاور و پيـمـانــكـار بــراي
طـرحهاي عمـراني و همچـنین نظارت بر حسناجراي
طرحها
نظــارت بــر اجــراي طرحهــاي ســاختماني و
تاسيســاتي و همچنيــن تعميــرات اساســي و نگهداري
ســاختمانهاي واحدهــاي مختلــف دانشــگاه
پيشــنهاد بودجههــاي عمرانــي دانشــگاه بــراي
تصويــب در بودجــه ســاالنه كشــور
طراحــی و اجــراي فضــاي ســبز داخلــی و خارجی
دانشــگاه در چارچــوب طــرح جامع

مســاحت  1550متــر مربــع و در نهایــت ســاختمان
ســلف ســرویس شــماره یــک و دو بــا وســعت 2500
و  3200متــر مربــع اشــاره کــرد.
اهــم پروژههــای درحــال اجــرای ایــن مدیریــت
را ســاخت کتابخانــه مرکــزی و انفورماتیــک بــا
وســعت  7500متــر مربــع ،خوابــگاه دانشــجویی بــا
مســاحت  4500متــر مربــع ،خوابــگاه خیریــن بنیــاد
 15خــرداد بــا مســاحت  5000متــر مربــع ،فــاز اول
ســاختمان دانشــکده کشــاورزی بــا وســعت 7000
متــر مربــع ،ســاختمان دانشــکده علــوم انســانی بــا
وســعتی معــادل  5000متــر مربــع ،ســالن ورزشــی
شــماره دو بــا مســاحت  1500متــر مربــع ،ســاختمان
مدیریــت آمــوزش و همچنیــن مدیریــت دانشــجویی
بــا وســعت  3000متــر مربــع ،محوطــه و میــدان
مرکــزی طــرح جامــع دانشــگاه بــا وســعت 20000
متــر مربــع و آمفــی تئاتــر بــا مســاحت  2000متــر
مربــع تشــکیل میدهــد.
در نهایــت جــا دارد بــه مهــمتریــن پــروژه آینــده
دانشــگاه کــه ســاختمان دانشــکده علــوم ورزشــی
میباشــد اشــاره کــرد.

روند ساخت استخر آفتاب

حــوزه مدیریــت امــور فنــی و نظــارت بــر
طرحهــای عمرانــی دانشــگاه اراک یکــی از
واحدهــای مهــم دانشــگاه بــوده کــه وظیفــه تأمیــن
فضاهــای جدیــد آموزشــی ،فرهنگــی ،خوابگاهــی،
رفاهــی و همچنیــن بازســازی ،تعمیــر و نگهــداری
فضاهــای موجــود را بــر عهــده دارد .در حالحاضــر
اهــم وظایــف ایــن واحــد را مدیریــت و بررســی
طــرح فضاهــای آموزشــی در دســت احــداث تشــکیل
میدهــد .از فعالیتهــای ایــن واحــد میتــوان
بــه اخــذ مصوبــات اولیــه جهــت احــداث ســاختمان،
پیگیــری و دریافــت تخصیصهــا از خزانــه تهــران،
انتخــاب مهندســین مشــاور ،پیمانــکاران و همچنیــن
نظــارت بــر جزئیــات طــرح و اجــرای پروژههــای
عمرانــی اشــاره کــرد.

ٌ

95

معاونت ها
ٌ

روند ساخت مسجد حضرت فاطمه آلزهرا (س)

نمای باالی دانشکده علوم پایه

روند ساخت کتابخانه مرکزی
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96
محوطه و میدان مرکزی

روند ساخت ساختمان دکتر قریب
روند ساخت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
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اداره امــور حقوقــی ،قراردادهــا و پاســخگویی
بــه شــکایات يكــي از واحدهــاي زيرمجموعــهی
معاونــت اداری ،مالــی و پشــتیبانی اســت كــه وظيفــه
دفــاع از حقــوق دانشــگاه در قبــال اشــخاص حقيقــي
و حقوقــي در تمامــي مراجــع ذيصــاح قانونــي را بــر
عهــده دارد و عــاوه بــر آن خــط مشــي حقوقــي
دانشــگاه را شــکل میدهــد.

نظــارت بــر نحــوه عقــد قراردادهــاي منعقــد
شــده بيــن دانشــگاه و اشــخاص حقيقــي يــا حقوقــي
و تنظيــم متــن قراردادهــاي قابــل انعقــاد بــراي
واحدهــاي مختلــف
نظــارت بــر حس ـناجراي مفــاد حقوقــي منــدرج
در متــن قراردادها
حضــور در جلســات دادگاه در مــورد پروندههــاي
مرتبــط بــا دانشــگاه و اســتماع اظهــارات ،رد يــا
قبــول آن از نظــر مســائل حقوقــي
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ٌ
مطالعــه و بررســي قوانيــن و مقــررات و ارائــه
پيشــنهادات الزم بهمنظــور برقــرار نمــودن رويــه
واحــد حقوقــي
پيگيــري مســائل حقوقــي و پروندههــاي
ارجاعــي در دادگاههــا و ديــوان عدالــت اداري تــا
حصــول نتيجــه
انجــام مشــاوره و ارائــه راهنمايــي بــه واحدهــاي
مختلــف دانشــگاه بهمنظــور جلوگيــري از اشــتباهاتي
كــه منجــر بــه اختالفــات حقوقــي خواهنــد شــد
تدويــن اساســنامهها و آييننامههــاي مــورد
نيــاز
همــكاري و اقــدام در زمينــه تهيــه و تنظيــم
آرشــيو حقوقــي ،نگهــداري و طبقهبنــدي مصوبــات
تفكيــك عرايــض و شــكايات واصلــه از مراجــع
ذيربــط و ارجــاع آن بــه واحدهــا و يــا كميتههــاي
تخصصــي
تنظيــم شــكوائيه عليــه اشــخاص حقيقــي و
حقوقــي متعــرض حقــوق دانشــگاه در زمينههــاي
مختلــف
انجــام مكاتبــات الزم بــا مراجــع قضايــي (اعــم از
دادگاه ،نيــروي انتظامــي و )...
انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق

معاونت ها
ٌ
شــایان ذکــر اســت کــه مهمتریــن دغدغــه
حــوزه معاونــت آموزشــی و مجموعــه دانشــگاه
ارتقــای رتبــه دانشــگاه از ســه بــه دو میباشــد کــه
بــا همــت و تــاش جمعــی امکانپذیــر اســت.

معاونــت آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی
دانشــگاه اراک در ســالهای اخیــر همســو بــا نقشــه
جامــع علمــی کشــور و همچنیــن طرحهــای کالن
آمایــش ســرزمین ،نســبت بــه اخــذ مجــوز تأســیس
رشــتههای مــورد نیــاز منطقــه اقــدام نمــوده اســت
و در همیــن راســتا توفیــق گشــایش رشــتههای
متعــددی را بهدســت آورده اســت .همچنیــن از
اقدامــات اخیــر انجــام شــده توســط ایــن معاونــت
میتــوان بــه تغییــر فرآینــد درخواســت ترفیــع
اعضــای هیئتعلمــی بهصــورت اتوماســیون
جهــت تســهیل و تســریع در بررســی درخواس ـتها،
تدویــن برنامــه پنجســاله حــوزه معاونــت آموزشــی
بــا توجــه بــه برنامــه راهبــردی دانشــگاه و برنامــه
ششــم توســعه ،تصحیــح نســبت اســتاد بــه دانشــجو
از  1/25بــه  ،1/20تصحیــح نســبت دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی بــه کل دانشــجویان از  %23بــه
 ،%45اصــاح هــرم هیئتعلمــی بهصــورت 16
اســتاد تمــام 43 ،دانشــیار 210 ،اســتادیار معــادل
 %48و ده مربــی معــادل .%3
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تدويــن و پيشــنهاد اصــول اجرايــي امــور
آموزشــي و تحصيــات تكميلــي دانشــگاه
برنامهريــزي گســترش دورههــاي تحصيــات
تكميلــي دانشــگاه
نظــارت بــر اجــراي مقــررات و آیيننامههــاي
آموزشــي و تحصيــات تكميلــي بــا همــكاري گــروه
نظــارت و ارزيابــي دانشــگاه
اداره تمامــی امــور آموزشــي و تحصيــات
تكميلــي دانشـــگاه
مطالعــه و اتخــاذ تصميــم در مــورد مســائل
آموزشــي بــا كمــك مســئوالن ذيربــط
نظــارت بــر حســناجراي وظايــف واحدهــاي
تابعــه
تنظيــم دســتور جلســات شــوراي آموزشــي و
شــوراي تحصيــات تكميلــي دانشــگاه
برنامهريــزي امــور آموزشــي و تحصيــات
تكميلــي بــا همــكاري واحدهــاي ذيربــط
نظــارت بـــر حسـنانـــجام بـرنامـــهها و

فعاليتهــاي آموزشــي و دورههــاي تخصصــي هــر
دانشــكده و همچنیــن ارزيابــي آن و ارائــه گــزارش
الزم بــه هيئترئيســه
ارزيابــي عملكــرد آموزشــي دانشــجويان و
انعــكاس آن بــه رياســت دانشــگاه و اعــام نتيجــه
ارزيابــي بــه اعضــاي هياتعلمــي بــا همــكاري
گــروه نظــارت و ارزيابــي دانشــگاه
يو
اجــراي دورههــاي كوتاهمــدت آموزشــ 
تخصصــي
نظــارت بــر انجــام امــور مربــوط بــه دانشــجويان
اســتعدادهاي درخشان
نظــارت بــر انجــام امــور مربــوط بــه آموزشهــاي
آزاد و مجازي
انجــام ســاير امــور محولــه از طــرف رياســت
دانشــگاه

گلسـتان
برگــزاري كارگاه آموزشــي ســامانه گلســتان براي
كارشناســان آموزشــي اداره كل آمــوزش ،تحصيــات
تكميلــي و كارشناســان دانشــكدهها
تهیــه کاتالــوگ رشــته هــا و بــهروز رســانی در
ســامانه آموزشــی
فعــال کــردن اســتاد راهنمــای آموزشــی در
ســامانه آموزشــی
تهیــه و چــاپ فرمــت جدیــد دانشــنامههای
دانشــگاه اراک بــا ضریــب امنیتــی بــاال
تأســیس کانــون دانــش آموختــگان دانشــگاه
اراک
تاســيس دفتــر مؤسســات غيرانتفاعــي اســتان و
اصــاح رونــد تاييــد مــدارك ايــن مؤسســات.
كاهــش پذيــرش در دوره كارشناســي شــبانه (بــر
اســاس سياســتهاي كلــي دانشــگاه)
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تمامــی امــور اداری مربــوط بــه مســائل آموزشــی
دانشــجویان در قالــب دو اداره پذیــرش و ثبــت نــام
و اداره امــور دانشآموختــگان انجــام میگیــرد.
اقدامــات اخیــر ایــن مدیریــت بــه اختصــار در ذیــل
آمــده اســت:
جايگزينــي نرمافــزار ســما بــا ســامانه آموزشــی

برنامهريــزي و بهرهبــرداري مطلــوب از
امكانــات ،تســهيالت ،تجهيــزات ،و نيــروي انســاني
آموزشــي و پژوهشــي در جهــت ارتقــای ســطح
علمــي دانشــگاه
هماهنــگ ســاختن فعاليتهــاي آموزشــي
دانشــگاه در رشــتهها وگرايشهــاي مختلــف بــا

معاونت ها
ي دانشــكدهها
همــكاري رؤســا 
نظــارت بــر نحــوه ارائــه دروس و اظهارنظــر
درخصــوص پيشــنهادات دانشــكدهها نســبت بــه
متــون دروس و همچنیــن محتــواي دروس بــر اســاس
برنامههــا و ســرفصلهاي مصــوب
بررســي و ارزيابــي متــون درســي اســاتيد
بهمنظــور اطمينــان از انطبــاق آنهــا بــا برنامههــا و
ســرفصلهاي مصــوب
تهيــه و تنظيــم برنامههــاي آموزشــي و
واحدهــاي درســي مــورد نيــاز بــراي تدريــس در هــر
رشــته تحصيلــي در محــدوده مقــررات
اظهارنظــر دربــاره ســاعات تدريــس و تحقيــق و
كار علمــي اعضــاي هيئتعلمــي
پيشبينــي نيــاز جــذب اعضــای هيئتعلمــي و
نيــز اظهارنظــر در مــورد صالحيــت علمــي نامزدهــاي
ا ستخد ا مي
بررســي و ارائــه پيشــنهاد در مــورد اصــاح
ســرفصلها ،اصلــي يــا اختيــاري بــودن عناويــن
دروس و تعييــن محتــواي دروس بــا توجــه بــه
آخريــن پيشــرفتهاي علمــي جهــت ارائــه بــه
مراجــع ذيصــاح جهــت تصويــب
بررســي درخواســت دانشــكدهها بــراي ايجــاد
رشــته يــا گــروه جديــد
مكاتبــه بــا مراجــع ذيصــاح جهــت اخــذ مجــوز
ايجــاد گــروه جديــد يــا ايجــاد رشــته جديــد
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ٌ
همــكاري بــا واحدهــاي ذيربــط جهــت برگــزاري
كارگاههــاي آموزشــي بــراي پرســنل شــاغل در
بخشهــاي آموزشــي دانشــكدهها
انجام امور مربوط به بازنگري دروس
اســتعالم از ســازمان ســنجش آمــوزش كشــور
در مــورد ظرفيــت پذيــرش دانشــجو از آزمــون
سراســري در مقاطــع مختلــف تحصيلــي
ارســال فرمهــاي اعــام ظرفيــت بــه
دانشــكدهها ،بررســي ظرفيتهــاي اعــام شــده
از ســوي دانشــكدهها و تطابــق بــا آیيننامههــاي
موجــود
پيگيــري امــور مربــوط بــه ظرفيــت نهايــي
پذيــرش دانشــجو در هــر ســال تحصيلــي
همــكاري در تدويــن آیيننامههــاي اجرایــي
مربــوط بــه حــوزه معاونــت آموزشــي و تحصيــات
تكميلــي دانشــگاه
تهيــه ،تدويــن و ارســال گزارشــات مربــوط بــه
حــوزه معاونــت آموزشــي و تحصيــات تكميلــي
دانشــگاه بــه مراجــع ذيربــط
دبيــري شــوراي آموزشــي دانشــگاه و تنظيــم و
تدويــن مصوبــات ايــن شــورا
تهيــه ،تنظيــم و نگهــداري برنامههــاي مصــوب
آموزشــي دانشــجويان در كليــه دورههــاي تحصيلــي
کارشناســی و تدويــن مقــررات مربــوط بهصــورت
كاتولـــوگهاي معـرفـــي دورههـــاي تحصـــيلي
کارشناســی

تهيــه و ابــاغ تقويــم آموزشــی دانشــگاه و
نظــارت بــر تنظيــم برنامههــاي هفتگــي و امتحانــي
دروس دورههــاي کارشناســی دانشــگاه
نظــــارت بــر حســـناجــراي آييننامههــا،
بخشــنامهها و مصوبــات آموزشــي در واحدهــاي
ذيربــط و نظــارت بــر اداره خدمــات آموزشــي در
واحدهــاي تابعــه
رســيدگي بــه مشــكالت دانشــجويان در مقاطــع
تحصيلــي کارشناســی و بــرآورد نارســایيهاي
آیيننامههــا و مصوبــات و همچنیــن پيشــنهاد
راهحــل بــه معاونــت آموزشــي و تحصيــات تكميلــي
دانشــگاه
همــكاري بــا مســئولين دانشــگاه و وزارتخانــه
درامــر برگــزاري امتحانــات ورودي دانشــگاهها
نظــارت بــر اجــراي آیيننامههــا درخصــوص
انتقــال و ميهمانــي دانشــجويان
اســتفاده از آمــار و اطالعــات جهــت برنامهريــزي
 ،نظــارت و ارزيابــي دانشــجويان جديدالــورود و
دانشآموختــه مقطــع کارشناســی
نظـرخــواهي از دانشـكدهها درخصوص تغييرات
برنامههاي آموزشي
انجــام امــور ثبــت نــام و امتحانــات دانشــجويان
در كليــه مقاطــع کارشناســی براســاس سياس ـتهاي
اتخــاذشــده
دريافــت ليســت پذيرفتهشــدگان از ســازمان
ســنجش آمــوزش كشــور

اعمــال دســتورالعملهاي صــادره درخصــوص
ثبتنــام پذيرفتهشــدگان در هــر تــرم
همــكاري بــا دانشــكدهها در تهيــه برنامههــاي
هفتگــي و ارســال آن بــه واحــد رايانــه و تهيــه كــد
دروس
انجام امور مربوط به امور پذيرفتهشدگان
پاســخگويي بــه ســؤاالت دانشــجويان در زمينــه
امــور آموزشــي
انجـام امــور مـربوط به صدور گواهي ،معرفينامه
و ساير مكاتبات
تهيــه آمــار و اطالعــات مربــوط بــه دانشــجويان و
تنظيم قــرارداد دانشــجويان بورســيه
ابــاغ برنامههــاي امتحانــي برطبــق تصميمــات
اتخاذشــده بــه گروههــاي آموزشــي و نظــارت بــر
امــر امتحانــات پايــان تــرم
دريافــت ليســت نمــرات و حضــور و غيــاب
و همچنیــن ارســال آن بــه واحــد رايانــه و تهيــه
كارنامــه تحصيلــي دانشــجويان
انجــام امــور مربــوط بــه تطبيــق واحدهــا و
راهنمايــي دانشــجويان در زمينــه انتخــاب دروس
كـنتـــرل وضـعيـــت آمـوزشـــي كليـــه
دانشآموختــگان درجهــت رعايــت تقســيم بنــدي
دروس تعييــن شــده ،كنتــرل نمــرات کســب شــده و
اعمــال آیيننامههــاي مربــوط
صدور گواهيهاي موقت دانشآموختگان
تهيــه آمــار دانشآموختــگان در پايــان هــر
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معاونت ها
تــرم و ارائــه آن بــه مســئوالن ذيربــط
ارســـــال تأييــــديه فارغالتحصيـــلي بــه
دانشــگاهها و مـراكـــز دولتـــي
حفـظ و نگــهـــداري ســـوابق تحصيـلـــي
دانشآموختگان
انجــام ســاير امــور محــــوله از ســوي مقــام
مافــوق

مدیریــت تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه اراک
بــا هــدف توســعه رشــتههای تخصصــی در مقطــع
کارشناســی ارشــد و دکتــرای تخصصــی ،افزایــش
توانمنــدی دانشــجویان و نیــز رشــد تولیــدات علمــی
دانشــگاه ایجــاد شــده اســت.
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دبيــري شــوراي تحصيــات تكميلــي دانشــگاه و
تنظيــم و تدويــن مصوبــات ايــن شــورا
تهيــه ،تنظيــم و نگهــداري برنامههــاي مصــوب
آموزشــي دانشــجويان در كليــه دورههــاي تحصيــات
تكميلــي و تدويــن مقــررات مربــوط بهصــورت
كاتولوگهــاي معرفــي دورههــاي تحصيــات
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تكميلــي
نظــــارت برحســناجـــراي آييـــننامـــهها،
بخشــنامه و مصوبــات آموزشــي در واحدهــاي ذيربــط
و نظــارت بــر اداره خدمــات آموزشــي در واحدهــاي
تابعــه
نظـرخـواهي از دانشـكدهها درخصـوص تغييرات
برنامههاي آموزشي
انجــام امــور ثبتنــام و امتحانــات دانشــجويان
تحصيــات تكميلــي بــر اســاس سياســتهاي
اتخاذشــده و پاســخگويي بــه ســؤاالت دانشــجويان
در زمينــه امــور آموزشــي
تهيــه آمــار و اطالعــات مربــوط بــه دانشــجويان
و تنظيــم قــرارداد دانشــجويان بورســيه و ارائــه
گزارشــات الزم از وضعيــت دانشــجويان بورســيه بــه
مؤسســات بــورس دهنــده
دريافــت ليســت نمــرات و حضــور و غيــاب
و ارســال آن بــه واحــد رايانــه و تهيــه كارنامــه
تحصيلــي دانشــجويان و همچنیــن كنتــرل وضعيــت
آموزشــي كليــه دانشآموختــگان از جهــت رعايــت
تقســيم دروس تعييــن شــده ،كنتــرل نمــرات
کسبشــده توســط آنــان و اعمــال آييننامههــاي
مربــوط
ارســـال تاييـــديه فارغالتحصيلـــي بــه
دانشــگاهها و مراكــز دولتــي و همچنیــن حفــظ و
نگهــداري ســوابق تحصيلــي دانــش آموختــگان
الزم بــه ذکــر اســت در حالحاضــر تعــداد

رشــتههاي موجــود در مقطــع كارشناســي ارشــد 67
رشــته و در مقطــع دكتــري 19رشــته میباشــد.

مهندسي مواد گرايش شکلدهي فلزات
مهندسي مکانيک ،گرايش تبديل انرژي
روانشناسي ورزش
ادبيات تطبيقي
فيزيك مهندسي (كارشناسي)
رشته اقتصاد
رشته فرش
رشته حقوق
رشته مديريت صنعتي
رشته صنايع دستي
مهندسي مواد ،گرايش جوشکاري
تاريخ اسالم
زیستشناسی مولکولی و سلولی
مدیریت ورزش گرایش بازاریابی در ورزش
زبان و ادبیات انگلیسی
رشــتههاي در حــال بررســي كــه ثبــت ســامانه
دفتــر گســترش در وزارت علــوم شــده اســت:

رشته گرافيک

مهندســي عمــران ،گرايــش برنامهريــزي
حمل و نقــل
مهندسي عمران ،گرايش مديريت منابع آب
فلسفه تعليم و تربيت اسالمي
روانشناسي تربيتي
روانشناسي عمومي
مترجمي زبان و ادبيات عرب
مكانيك بيوسيستم ماشينهاي كشاورزي

شــایان ذکــر اســت کــه معاونــت آموزشــی و
تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه اراک در حــال رایزنــی
بــرای اخــذ مجــوز بــرای رشــته هــای زیــر در مقطــع
دکتــری میباشــد:
تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزش
تربيت بدني گرايش رفتار حرکتي
مهندسي عمران ،گرايش زلزله
فيزيولوژي علوم دامي
مکانیک
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ٌ
آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه اراک
تأســیس گردیــده اســت.

يكــي از وظايــف مهــم دانشــگاهها توانمندســازي
اقشــار مختلــف جامعــه ،رفــع مشــكالت و
درخواســـتهاي ســــازمانها و دستــــگاههاي
اجرايــي كشــور ميباشــد .بــا عنايــت بــه محدوديــت
ظرفيتهــاي موجــود در سيســتم رســمي آموزشــي،
ايجــاد و توســعه جريانهــاي متنــوع آموزشهــای
عمومــي و تخصصــي در دانشــگاه امــري ضــروري
اســت .در ايــن راســتا بــر اســاس آیيننامــه
دورههــاي آمــوزش آزاد مــورخ  78/8/7وزارت علــوم،
تحقيقــات و فنــاوري ضوابــط اجرايــي دورههــاي
آمــوزش آزاد دانشــگاه اراک بــه شــرح ذيــل تدويــن
گردیــده اســت.
بــه افــرادي كــه در ايــن دوره هــا شــركت
ميكننــد ،گواهــي طــي دوره بــا درج عنــوان و
مــدت دوره بــه همــراه ريــز نمــرات بــدون اســتفاده
از عناويــن مــدارك رســمي دانشــگاهي (كاردانــي،
كارشناســي و  ،)...واحــد درســي ،مــدرك معــادل
و همتــراز ،ســطح ،دانشــجو و مشــابه آن ،اعطــا
ميشــود .در ضمــن بــه شــركتكنندگان در ايــن
دورههــا واژه "دانشپذيــر" اطــاق ميشــود.
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بازآمـــوزي و آمـــوزش تكميـلـــي بـــراي
دانشآموختــگان و فارغالتحصیـــان دانشــگاهها و
همچنیــن مؤسســات آمـــوزشعالي
آموزش تكدرس براي متقاضيان
آموزش مورد نياز و عالقه جامعه
آمــوزش تخصصــي كاربــردي مــورد نيــاز بــازار
كار و صنعــت
آمــوزش ضمــن خدمــت كاركنــان ســازمانهاي
دولتــي و غيردولتــي
آمــوزش دورههــاي تخصصــي و تطبيقــي بــا
كاركردهــاي حرفــهاي

برنامهريــزي در جهــت شــكوفايي اســتعدادهاي
دانشــجويان خــارج از قلمــرو رســمي دانشــگاه
تأميــن نيازهــاي آموزشــي مراكــز صنعتــي و
بازرگانــي
طراحي و تدوين دروس مجازي
تدوين آييننامههاي دروس مجازي
آشــنا نمــودن مســئوالن و اعضــاي هيئتعلمــي
بــا آمــوزش مجــازي
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

ایــن گــروه در راســتای اهــداف شــورای هدایــت
اســتعدادهای درخشــان وزارت علــوم تحقیقــات
و فنــاوری ،بــرای هدایــت ،تقویــت و نظــارت بــر
برنامههــای آموزشــی و پژوهشــی ،ارتقــاي علمــی
و حمایــت ازدانشــجویان ممتــاز در حــوزه معاونــت

بررســي و انجــام مطالعــات و پژوهشهــاي
مــورد نظــر شــوراي هدايــت اســتعدادهاي درخشــان
و ارائــه نظــرات كارشناســي و مشــورتي بــه شــوراي
مزبــور و همچنیــن تهيــه برنامـهكار و تنظيــم دســتور
جلســات و صورتجلســات آن شــورا
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معاونت ها
بررســي و مطالعــه دربــاره روشهــاي شناســايي
اســتعدادهاي درخشــان و تدويــن برنامههــاي
آموزشــي و پژوهشــي بــراي شكوفاســازي آنهــا
بررســي عوامــل خــروج اســتعدادهاي درخشــان
از كشــور و ارائــه راهكارهــاي جــذب نخبــگان ايرانــي
خــارج از كشــور
ارائــه خدمــات مشــاوره تخصصی و اطـــاعرساني
بــه دانشــجويان اســتعدادهاي درخشــان ،تهيــه
بانكهــاي اطالعاتــي در زمينــه اســتعدادهاي
درخشــان وحمايــت مــادي و معنــوي از آنهــا و ...
گــروه اســتعدادهاي درخشــان دانشــگاه اراك
عــاوه بــر خدماتــي كــه بــه ارگانهــاي خــارج
از دانشــگاه هماننــد بنيــاد ملــي نخبــگان ارائــه
مينمايــد ،خدمــات متنــوع ديگــري نیــز بــا دو
محوريــت توانمندســازي دانشــجويان اســتعداد
درخشــان و ارائــه تســهيالت مختلــف بــه آنهــا را
عرضــه میکنــد .ســه گــروه از دانشــجويان مشــمول
دريافــت خدمــات و تســهيالت مختلــف ميشــوند.
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سطح اول یا باالترين سطح:

 .1دانشــجويان داراي راهــکار و ایدههــای قابــل
اجــرا کــه مشــکالت دانشــگاه در حوزههــای مختلــف
اعــم از تأمیــن منابــع مالــی ،تأمیــن خوابــگاه و
افزایــش بهــرهوری در حوزههــاي مختلــف را بــا
تأییــد مراجــع ذیصــاح دانشــگاه مرتفــع نماینــد.
 .2دانشــجويان داراي راهــکار و ایدههــای قابــل
اجــرا کــه مشــکالت کشــور و شــهر در حوزههــای
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مختلــف اعــم از کارآفرینــی و ایجــاد شــغل ،تولیــد
ملــی ،مشــکالت اقتصــادی و  ...را بــا تأییــد مراجــع
ذیصــاح مرتفــع نماینــد.
 .3برگزیــدگان رتبههــای  1تــا  15مرحلــه نهایــی
المپیادهــای علمی و دانشــجویی
 .4دانشــجویان نمونــه کشــوری کــه توســط
ســازمان امــور دانشــجویان معرفــی میشــوند.
 .5رتبههــای اول تــا ســوم نهایــی جشــنوارههای
خوارزمــی ،جــوان خوارزمــی ،رازی ،ابــن ســینا و
فارابــی بــا حداقــل پنجــاه درصــد مشــارکت در
کســب رتبــه
 .6رتبههــای اول تــا ســوم مســابقات بینالملــی
قــرآن کریم
 .7دانشــجویان حافــظ کل قــرآن کریــم کــه بــا
تأییــد مراجــع ذیصــاح مشــخص میگردنــد.
 .8رتبههــای اول تــا پنجــم کنکــور کارشناســی
ارشــد
 .9رتبههای اول تا سوم کنکور دکتری
 .10کســب رتبههــای برتــر ورزشــی در ســطح
بینالمللــی اعــم از آســیایی ،المپیــک و جهانــی

سطح دوم:

 .1برگزیــدگان رتبههــای اول تــا پنجــم مرحلــه
اول در المپیادهــای علمــی و دانشــجویی
 .2کســب رتبههــای برتــر کنکــور کارشناســی
ارشــد و دکتــری؛ بهنحــوی کــه جــزو یــک درصــد
رتبههــای برتــر در بیــن دانشــجویان مجــاز در

انتخــاب رشــته باشــند.
 .3ثبــت اختــراع در ســازمان پژوهشهــاي
علمــي و صنعتــي ايــران
 .4حضــور در لیگهــای برتــر ورزشــی و
همچنیــن دعــوت بــه تیمهــای ملــی ورزشــی در
رشـــتههای مختلــف
سطح سوم:
 .1رتبههــای اول در معــدل کارشناســی در
صورتــی کــه دارای شــرایط موردنظــر ســازمان
ســنجش باشــند؛ ایــن شــرایط عبارتنــد از اتمــام
تحصیــل حداکثــر در هشــت نیمســال تحصیلــی و
مجــاز شــدن در کنکــور کارشناســی ارشــد
 .2کســب رتبههــای اول تــا ســوم در مســابقات
کشــوری قــرآن کریــم
 .3کســب رتبههــای اول تــا ســوم در المپیادهــای
ورزشــی و دانشجویی
عــاوه بــر ســطوح مذكور،هــر ســاله بــه تمامــي
دانشــجوياني كــه معــدل آنهــا رتبههــای اول تــا
ســوم رشــته ورودي خــود را کســب میکننــد،
تســهيالت مختلفــي شــامل تخفيفــات تغذيــه،
خدمــات رفاهــي ،در اولويــت قــرار گرفتــن اعطــاي
خوابــگاه و  ...تعلــق میگیــرد.
در حــوزه توانمندســازي دانشــجويان اســتعداد
درخشــان نيــز ،فعاليتهــاي مختلفــي اعــم از
شــرکت دادن ایشــان در كالسهــاي زبــان خارجــي،
اســتارتآپ ،كارآفرينــي و  ...انجــام ميگــردد.

تصويــب ،ابــاغ و اجــرای بســته حمايــت از
دانشــجويان اســتعداد درخشــان شــامل  9بنــد
حمايتــي از  450دانشــجوی اســتعداد درخشــان در
مقاطــع مختلــف؛ شــامل تخفيــف پنجــاه درصــد در
هزينــه غــذا و اســتخر ،ســاالنه يــك ســفر علمــي-
تفريحــي ،اعطــاي كتــاب از كتابخانههــا تــا حــد يــك
مقطــع باالتــر ،ايجــاد ايميــل بــا پســوند دانشــگاه و
خدمــات دیگــر
حمایــت مالی از دانشــجویان اســتعداد درخشــان
جهــت شــرکت در دورههــاي توانمندســازي شــغلی
اعــم از دورههــای کارآفرینــی ،دورههــای فنبیــان
و مذاکــره ،اســتارت آپهــا ،اعــزام بــه نمایشــگاه
بینالمللــی کتــاب و ...
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ٌ
آزمايشــگاه مركــزي و مديريــت مــوزه تاريــخ طبيعــي
ميبا شــد .

يكــي از رســالتهاي مهمــي كــه امــروزه برعهــده
دانشــگاههاي كشــور ميباشــد ،آمــوزش مبتنــي بــر
تحقيــق و پژوهــش اســت .بههمیــن منظــور توســعه و
تحقــق اهــداف پژوهشــي ،توليــد دانــش و كاربــردي
نمــودن آن در جهــت توليــد ثــروت ،توجــه هرچــه
بيشــتر بــه تحقيقــات و پژوهــش را امــري ضــروري
مینمایــد .در همیــن راســتا دانشــگاه اراك در
ســالهای اخیــر توجــه ويــژهاي بــه فراهــم نمــودن
امكانــات پژوهشــي دانشــگاه داشــته كــه ايــن امــر
در ســايه افزايــش بودجــه پژوهشــي و همچنیــن
همدلــي مســئوالن و اعضــای هياتعلمــي محقــق
گرديــده اســت.
معاونــت پژوهشــي و فنــاوري دانشــگاه اراک
بــا توجــه بــه گســتردگي حــوزه فعاليــت خــود،
داراي زيــر مجموعههايــي شــامل مديريــت امــور
پژوهشــي ،کتابخانــه مرکــزی و مرکــز اســناد و
اطالعرســانی ،مدیریــت امــور فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات ،مديريــت ارتبــاط بــا جامعــه ،مديريــت
امـــور فنـــاوري ،كارآفـــريني و تجاريســازي،
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مديريــت امــور پژوهشــي دانشــگاه اراک
مســئوليت ايجــاد بســتر مناســب و تســهيل انجــام
فعاليتهــاي پژوهشــي اعضــای هیئتعلمــي ایــن
دانشــگاه را برعهــده دارد و در همیــن راســتا،
ضمــن تعييــن اولويتهــاي پژوهشــي و تصويــب
آن در شــوراي پژوهشــي دانشــگاه ،زمينــه الزم
بــراي فعاليــت اعضــای هيئتعلمــي را نيــز
فراهــم مينمايــد .ايــن واحــد در تــاش اســت تــا
طرحهــاي پژوهشــي اعضــاي هيئتعلمــي ،ضمــن
حفــظ كيفيــت بــاالي پژوهشــي ،در حداقــل زمــان
ممكــن بررســي ،داوري و آمــاده اجــرا گردنــد .ايــن
بخــش همچنيــن مســئوليت انتشــار كتابهــاي
علمــي اعــم از تأليــف ،تصنيــف و ترجمــه ،كــه
توســط اعضــای هيئتعلمــي ايــن دانشــگاه انجــام
ميشــوند را برعهــده دارد.
ايجــاد زمينــه جهــت چــاپ مقــاالت و تســهيل
شــركت اعضــای هيئتعلمــي در كنفرانسهــاي

111

معاونت ها
داخــل و خــارج از كشــور و همچنيــن اعزام بــه فرصت
مطالعاتــي ،از ديگــر وظايــف و مســئوليتهاي ايــن
بخــش ميباشــد.
در ســالهای اخیــر بــا حمایــت مالــی و پشــتیبانی
معاونــت پژوهشــی همایشهــای علمــی متعــددی
در دانشــگاه برگــزار شــده اســت کــه از آنجملــه
میتــوان بــه هجدهمیــن کنفرانــس ملــی جــوش
و هفتمیــن کنفرانــس ملــی آزمونهــای غیــر
مخــرب ،بیســتمین کنفرانــس ملــی شــیمی فیزیــک
ایــران ،بیســت و ســومین ســمینار آنالیــز ریاضــی و
کاربردهــای آن ،پژوهشهــای مأموریتگــرا ،کلیــد
تعامــل صنعــت و دانشــگاه ،همایــش اســتانی روش
هــای نگهداشــت آب و خــاک و محیــط زیســت،
همایــش ملــی کاربردهــای فنــاوری نانو در کشــاورزی
و همچنیــن اولیــن همایــش ملــی کیفیــت منابــع آب
و توســعه پایــدار اشــاره کــرد.
از دیگــر فعالیتهــای ایــن مدیریــت پیگیــری
تشــکیل پنــج پژوهشــکده بــا عناویــن پژوهشــكده
علــوم و فنــاوري نانــو ،پژوهشــكده فناوريهــاي
نويــن ،پژوهشــكده آب (بــا همــكاري ســازمان
آب منطقــهاي مركــزي) ،پژوهشــكده انرژيهــاي
تجديدپذيــر (بــا همــكاري شــركت ماشينســازي
و شــركت بــرق منطقــهاي باختــر) و همچنیــن
پژوهشــكده پيشــگيري از آســيبهاي اجتماعــي
(بــا همــكاري ارگانهــاي مرتبــط) میباشــد.
از دیگــر برنامههــای پیشبینــی شــده جهــت
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بهرهبــرداری در آینــدهای نزدیــک میتــوان
بــه تأســیس دفتــر مجــات علمــی و پژوهشــی
دانشــگاه ،تشــکیل شــورای انتشــارات ،راهانــدازی
واحــد علمســنجی و آمــار ،راهانــدازی قطبهــای
علمــی و تشــکیل کمیتــه اخــاق اشــاره کــرد.
از دیگــر افتخــارات مدیریــت امــور پژوهشــی از
ســالیان گذشــته پیگیــری دریافــت مجــوز چهــار
نشــریه علمی-پژوهشــی بــا عناویــن ســلول و بافــت،
پژوهشهــاي ادبــي قرآنــی ،مطالعــات تاريخــي
جنــگ و همچنیــن تنــوع زيســتي (انگليســي)
میباشــد .درحالحاضــر نیــز پیگیریهــای الزم
در خصــوص دریافــت مجــوز چنــد نشــریه دیگــر در
دســتور کار ایــن مدیریــت میباشــد.

در ســال  1394مديريــت امــور پژوهشــي
بــا همــكاري مدیریــت امــور فنــاوري اطالعــات
دانشــگاه ،اقــدام بــه خريــد ســامانه مديريــت
اطالعــات پژوهشــي نمــود .درحالحاضــر بــا تكميــل
و بـهروز رســاني ايــن اطالعــات ،زمينــههاي فعاليــت
پژوهشــي اعضــای هيـئتعلمـــي در گـــروههاي
مختـلــف آموزشــي در سـايت دانشــگاه به آدرس
"  " http://rd.araku.ac.irقابــل دسترســی ميباشــد.

تاليفــي ،ترجمــهاي ،تدويــن و گــردآوري ،بــه ســی
كتــاب در ســال  1396رســيده اســت.

بخــش ديگــري كــه نقــش مهمــي در رونــد
توســعه علمــي دانشــگاه ايفــا كــرده اســت ،مقــاالت
چــاپ شــده در مجــات معتبــر داخلــي و خارجــي
اســت کــه بــر اســاس آمــار ســال )2017( 1396
تعــداد مقالههــاي « 164 »ISIعــدد ،مقــاالت علمــی
پژوهشــی « 308 »Scopusعــدد و مقــاالت « »ISCعلمــي
پژوهشــي و علمــي ترويجــي  182عــدد بــوده اســت.

شــایان ذکــر اســت یکــی از فعالیتهایــی کــه در
ســالهاي اخيــر رونــد رو بهرشــدي داشــته اســت،
شــركت فعــال اعضــاي هياتعلمــي در نــگارش
كتــاب میباشــد ،بهطــوري كــه تعــداد كتــاب

یکــی از فعالیتهــای مهــم حــوزه پژوهــش
حمایــت از طرحهــای تحقیقاتــی اعضــای
هیئتعلمــی اســت .بــر اســاس آمــار موجــود تعــداد
طرحهــای پژوهشــی مصــوب درون دانشــگاهی
در ســال  1396بــه شــرح جــدول شــماره یــک
میبا شــد .

در کنــار ســایر فعالیتهــای پژوهشــی ،اعضــای
هیئتعلمــی ایــن دانشــگاه در ســال  1396بــا ارائــه
 320مقالــه موفــق شــدهاند در عرصــه ســمینارهای
ملــی و بینالمللــی بدرخشــند .اطالعــات آمــاری
شــرکت در ســمینارها در جــدول شــماره  2آورده
شــده اســت.
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کتابخانــه دانشــگاه اراک همزمــان بــا تأســیس
دانشــگاه در ســال  1350راهانــدازی شــد .دکتــر
قریــب موســس دانشــگاه اراک ،بــا تهیــه  3500جلــد
کتــاب ،پایــه کتابخانــه دانشــگاه را بنــا نهادنــد کــه
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ایــن کتابهــا یــا جــزو مجموعــه شــخصی خودشــان
بودنــد و یــا توســط ایشــان خریــداری میشــدند.
همچنیــن برخــی از اســاتید در زمــان حیــات خــود
کتابخانهشــان را بــه دانشــگاه اهــداء یــا پــس از
درگذشــت آن را وقــف دانشــگاه مینمودنــد .از
جملــه ایــن اســاتید خــود دکتــر قریــب بودنــد کــه
کتابخانــه شخصیشــان کــه بیــش از دوهــزار جلــد
کتــاب بــود را حــدود دو ســال قبــل از فــوت بــه

دانشــگاه اراک اهــدا نمودنــد و الزم بهذکــر اســت
کــه اکنــون ایــن کتابهــا در کتابخانههــای متعــدد
دانشــگاه نگهــداری میشــوند .پــس از آن ،بــرای
تمامــی رشــتههای مختلــف دانشــگاه ،از جملــه
رشــتههای فنــی و مهندســی و علــوم انســانی نیــز
کتــاب تهیــه شــد .اکنــون بالــغ بــر یکصــد وبیســت
هــزار جلــد کتــاب فارســي ،عربــي ،التيــن و  ...در این
مجموعــه وجــود دارد کــه در امــر تحقيقــات اعضــای
هيئتعلمــي و دانشــجويان نقــش بهســزایي ايفــا
مينماينــد .پــس از راهانــدازی ســایت سردشــت،
مخــازن کتابخانههــای اولیــه آنجــا توســط
کتابخانــه مرکــزی تأمیــن شــد و بــا گذشــت زمــان
کتابخانههــای دانشــکدههای علــوم پایــه وفنــی
و مهندســی بهصــورت مســتقل فعالیــت خــود را
ادامــه دادنــد .بــا توجــه بــه اینکــه دانشــگاه در
حــال توســعه میباشــد ،پــس از مســتقر شــدن
دانشــکدههای علــوم انســانی و علومکشــاورزی
بــه محــل دائمــی خــود ،آن دانشــکدهها نیــز
کتابخانههــای مســتقلی خواهنــد داشــت .كتابخانــه
مركــزي دانشــگاه مســئوليت تاميــن و توســعه
منابــع علمــي کتابخانههــای دانشــکدهها ،از جملــه
كتابهــا و نشــریات چاپــي بــهروز را برعهــده
دارد .همچنیــن در مركــز اطالعرســاني دانشــگاه،
دسترســي آناليــن بــه پنــج پايــگاه اطالعاتــي و
دسترســی نامحــدود بــه تمــام متــن مقــاالت بــا
پوشــش موضوعــی و زمانــی 360 ،پایــگاه اطالعاتــی

از طریــق ســامانه تأمیــن مــدرک و حــدود  18نشــریه
الكترونيكــي امكانپذيــر ميباشــد .همچنیــن
ایجــاد امــکان دسترســی و دریافــت بالــغ بــر 950
جلــد کتابهــای الکترونیکــی تمــام متــن ،از جملــه
« »LHLو ،...از ديگــر خدمــات ايــن واحــد ميباشــد.
بدیهــی اســت کــه عمــده کتابهــا بــه مقتضــای
نیــاز دانشــجویان و اســاتید ،کتابهــای درســی
میباشــند امــا نکتــه قابلتوجــه ،وجــود چنــد جلــد
کتــاب چــاپ ســنگی در ایــن مجموعــه میباشــد
کــه اکنــون در نقــاط مختلــف مخــزن نگهــداری
میشــوند و تعــدادی از آنهــا منحصربهفــرد
هســتند .نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر ،ایــن اســت
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کــه کلیــه کتابهــای مجموعــه ،در طــول زمــان
حفــظ گردیــده و هیــچ کتابــی در ایــن مجموعــه
معــدوم نشــده اســت و تنهــا بنــا بــه مقتضــای زمــان
و شــرایط ،کتابهــای خاصــی از دســترس امانــت
گیرنــدگان خــارج گردیــده اســت.
مدیریــت کتابخانــه بــر اســاس نیــاز علمــی
دانشــجویان کــه در طــول هــر تــرم کتابهــای مــورد
نظــر خودشــان را بــا مراجعــه بــه میــز امانــات و یــا
بهصــورت کتبــی و شــفاهی بــه مســئول کتابخانــه
اعــام میکننــد ،اقــدام بــه خریــداری کتابهــا
میکنــد .الزم بهذکــر اســت کــه دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی نقــش عمــدهای در پیشــنهاد
دادن کتابهــا دارنــد و همچنیــن ایــن دانشــجویان
میتواننــد از مــدت زمــان و تعــداد کتابهــای
بیشــتری نیــز اســتفاده نماینــد.
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مركــز فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات دانشــگاه
اراك بــر اســاس نیــاز روزافــزون بــه صنعــت
انفورماتيــك و اســتفاده از خدمــات الكترونيكــي
بــراي ســرعت و دقــت بخشــيدن بــه مبــادالت
تجــاري ،اداري ،آموزشــي و پژوهشــي ایجــاد شــد.
ایــن مرکــز مســئوليت نگهــداري ،پشــتيباني و
توســعه ســختافزاري و نرمافــزاري بخــش
فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات دانشــگاه را
برعهــده دارد .مدیریــت امــور فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات در تــاش اســت تــا بســتري مناســب
بــراي رشــد فعاليتهــاي پژوهشــي و آموزشــي
اعضــای هيئتعلمــي ،كارشناســان و دانشــجويان
فراهــم نمایــد .هماکنــون ايــن مجموعــه مســئوليت
پشــتيباني نرمافــزاري و ســختافزاري بيــش از
 1500دســتگاه رايانــه رابرعهــده دارد .همچنيــن
پشــتيباني از بســتر ارتباطــي دانشــگاه بــا اينترنــت
داخلــي ،خارجــي ،تلفــن ثابــت و همچنیــن ارائــه
خدمــات نرمافــزاري و ســختافزاري كليــه
ســرورهاي مربوطــه در بخشهــاي اداري ،آموزشــي،
دانشــجويي و پژوهشــي ،از دیگــر فعالیتهــای
مدیریــت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ميباشــد.

مرکــز آپــای دانشــگاه اراک بــا هــدف ارتقــای
امنیــت و جلوگیــری از نفــوذ در حوزههــای مرتبــط
بــا فنــاوری اطالعــات در اســتان ،بــا همــکاری گــروه
مهندســی کامپیوتــر و مراجــع ذیربــط شــکل گرفــت.
ایــن مرکــز بــا توجــه بــه امکانــات و قابلیتهــای
دانشــگاه اراک بــا مجــوز مرکــز ماهــر ســازمان
فنــاوری اطالعــات ایــران فعالیــت مینمایــد.
برنامــه مرکــز تخصصــی آپــا ارائــه خدماتــی مانند
آمــوزش و آگاهیرســانی ،پژوهــش و حمایــت در
زمینههــای شــبکه ،ســختافزار و نرمافــزار اســت
و گســتره خدمــات آن شــامل مــردم ،شــرکتهای
خصوصــی ،مراکــز تحقیقاتــی ،مراکــز آموزشــی
و ســازمانهای دولتــی در ســطح اســتان ،ســایر
مراکــز آپــا در دیگــر اســتانها و همچنیــن مرکــز
ماهــر میباشــد.

شــایان ذکــر اســت کــه دانشــگاه اراک اقــدام
بــه تاســيس يــك شــركت دانشــگاهي بــا همــكاري
تعــدادي از اعضــای هیئتعلمــي و صنعتگــران
نمــوده اســت کــه بــا اســتفاده از قابليــت فعاليــت
در قالــب ايــن شــركت میتوانــد تعامــل بيشــتري
بــا حــوزه صنعــت و جامعــه در زمینــه فعاليتهــاي
اجرايــي و پژوهشــي داشــته باشــد .ايــن شــركت
تحــت عنــوان «تكويــن فنــاوري آفتــاب دانــش كارا»
در ســال  1394بـه ثبــت رســيده اســت .چهــل درصد
ســهام ايــن شــركت مربــوط بــه دانشــگاه و شــصت
درصــد مابقــي مربــوط بــه صنعتگــران و اعضــای
هيئتعلمــي ميباشــد .الزم بهذکــر اســت کــه
طبــق توافــق صــورت گرفتــه و بــا همــكاري شــركت
شــهرکهاي صنعتــي استان،بخشــي از ایــن ســهام
در جهــت تعامــل باصنعــت اســتان ،بــه شــركتهاي
خوشــه نفــتوگاز اســتان واگــذار شــده اســت.
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مرزهــاي دانــش و فنــاوري در مقيــاس جهانــي بــا
مرجعيــت علمــي ،هويــت اســامي و انقالبي در ســطح
اســتاني ،ملــي و بينالمللــي فعالیــت مینمایــد.
ايــن دفترمســئوليت ارتباطــات پژوهشــي و
فنــاوري دانشــگاه بــا جامعــه را برعهــده دارد و
تســهيلگر فعاليتهــاي اعضــای هياتعلمــي در
تعامــل بــا صنعــت و جامعــه ميباشــد.
پيگيــري انعقــاد و اجــراي تفاهمنامههــاي
دانشــگاه بــا جامعــه و صنعــت ازجملــه فعاليتهــاي
ايــن حــوزه ميباشــد .در ايــن راســتا تعــداد قابــل
توجهــي تفاهمنامــه بــا حوزههــاي مختلــف منعقــد
شــده اســت و تعــدادي هــم در حــال انعقاد ميباشــد،
كــه تعــدادي از آنهــا در ذيــل آمدهانــد.
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استـــان مـركـــزي بهعنــــوان چهــارمــــين
قطـــب صنعتي كشــــور قلمـــداد مـيشـــود زیـرا
بسيـــاري از كارخانههــا و واحدهــاي صنعتــي در مركز
ايــن اســتان واقــع شــده اســت .مدیریــت ارتبــاط
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12

طراحي و ساخت توربين بادي  30كيلوواتي مجهز به ژنراتور شار
محوري مغناطيس دائم

دكتر علي جباري

شركت سهامي برق منطقهای باختر

1

اخذ خدمات در زمینه حوادث و پیشگیری از تهدیدات و
آسیبپذیریهای فضای تبادل اطالعات

وحید رافع

سازمان فناوري اطالعات ايران

13

تجهيز مركز تحقيقات گيربكس اتوماتيك دانشگاه

دكتر مجتبي ذوالفقاري

شركت تكوين آزمايش پارسه

دکتر مهدی میرزایی

شرکت نوین رشد شهران فوده

14

امكانسنجي انتقال گونههای كل و بز از منطقه حفاظتشده خانگرمز
تويسركان به مناطق حفاظتشده ملوسان نهاوند و لشكر در مالير

دكتر مرتضي نادري

شرکت نازدانه سپاهان

15

ارزيابي منافع اقتصادي حاصل از پيادهسازي و استفاده از نتايج
پروژههاي تحقيقاتي خاتمهيافته در بازه سالهای  1390تا 1395
شركت توزيع برق استان مركزي

اداره كل حفاظت محيط زيست
استان همدان

دكتر علي اصغر قديمي

شركت توزيع نيروي برق استان
مركزي

16

بررسي توزيع نرمال زماني گرد و غبار در سطح استان مركزي

دكتر آزاده كاظمي

اداره كل حفاظت محيط زيست
استان مركزي

Devalopment of new Aluminum and Magnesium Alloys

دكتر قاسم عيسي آبادي

شركت  KITECHكره جنوبي

انجام خدمات پژوهشي مرتبط با بررسي سطوح مختلف كروم
پيكولينات بهعنوان بر عملكرد توليد ،كيفيت تخم ،متابوليتهاي
خوني بلدرچينهاي تخمگذار

دكتر ايمان حاج خدادادي

گروه مهندسي شكيل طيور

طرحهاي تحقيقاتي مصوب بروندانشگاهي و مشترك سال 1396

120
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2

اثرات افزودن مکمل مایکوتوکسینزدا بر غلظت آفالتوکسین  M1شیر،
عملکرد و پارامترهای خونی گاوهای شیری تغذیه شده با جیره آلوده به
آفالتوکسین B1

3

تأثیر منبع پودر چربی (خالص در مقال ان کپسوله) بر عملکرد و
پارامترهای خونی گاوهای شیری هلشتاین

دکتر مهدی میرزایی

4

ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد یکساله نیروگاه فتوولتاییک یک
مگاواتی اراک

دکتر علی اصغر قدیمی

شرکت توزیع نیروی برق استان
مرکزی

5

بررسی اثرات متقابل منبع غالت و نسبت علوفه به کنستانتره بر
پارامترهای خونی و عملکرد تولید مثلی میش

دکتر مهدی خدایی مطلق

مؤسسه فرهنگی اقتصادی زائر
کریمه

17

6

انجام خدمات پژوهشی مرتبط با تأثیر گیاه دارویی بیلهر (Dorema
 )Aucheriبر بهبود عملکرد و فراسنجههای خونی بلدرچین گوشتی

دکتر ایمان حاج خدادادی

مهندس محمدرضا بهرامی

18

7

بررسی علل خروج بانکهای خازنی در زمان کلیدزنی در پستهای
فوقتوزیع شرکت برق منطقه ای باختر

دكتر مزدك عبادي

شركت برق منطقه اي باختر

8

انجام خدمات پژوهشي و مهندسي در مورد مطالعات ژئوفيزيكي
بهروش ژئوالكتريكي در اراضي بنياد توسعه و عمران موقوفات استان

دکتر مهدی میرزایی

اداره اوقاف و امور خيريه اراك

9

بازنگري طرح جامع كاهش آلودگي هواي شهر اراك

دكتر امير انصاري

سازمان حفاظت محیط زیست

طرحهاي تحقيقاتي مصوب بروندانشگاهي و مشترك سال 1397
19

تعيين سهم تلفات بارهاي متمركز در يك فيد فشار متوسط در
شهرستان اراك

دكتر محمد بيات

شركت توزيع نيروي برق استان
مركزي

20

10

انجام خدمات پژوهشي بررسي اثر متقابل منبع امگا  3محافظتشده
(پرشيا لين) و سطح پروتئين عبوري و عملكرد ،فراسنجههاي رشدي
و متابوليتهاي خون در گوسالههاي شيرخوار هلشتاين

انجام پروژه تحقيقاتي در زمينه بررسي آسيبپذيري لرزهاي شبكه
توزيع برق شهر اراك

دكتر عليرضا آذربخت

شركت توزيع نيروي برق استان
مركزي

دكتر مهدي كاظمي
بنچناري

شركت كيميا دانش الوند

21

بررسي عوامل مؤثر در تاخير و عدم حضور همكاران در دورههاي
آموزشي شركت توزيع نيروي برق استان مركزي

دكتر عليرضا آذربخت

11

مطالعه اثر سدهاي خاكي حوزه آبريز تاالب ميقان بر آورد
رودخانههاي منتهي به تاالب و حقآب طبيعي تاالب ميقان

دكتر آزاده كاظمي

سازمان مديريت و برنامه ريزي
استان مركزي

22

بررسي و مطالعه و امكان سنجي ساخت كنتاكت كليدهاي قدرت
 63AEGكيلوولت

شركت توزيع نيروي برق استان
مركزي

دكتر بهمن ميرزاخاني

شركت سهامي برق منطقهاي باختر
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23

صحتسنجي عملكرد پمپهاي مورد استفاده در تامين آب و كاهش
هزينههاي پمپاژ

دكتر محمدرضا وصالي
ناصح

شركت آب و فاضالب استان
مركزي

24

توانمندسازي جوامع محلي در راستاي طرح مديريت منطقه
حفاظتشده اشترانكوه

دكتر عليرضا پسرکلو

سازمان حفاظت محیط زیست
استان لرستان

25

ارزيابي شيوع ناهنجاريهاي عضالني  -اسكلتي و تاثير تمرينات
منتخب اصالحي بر ميزان بهرهوري شغلي در كاركنان شركت توزيع
نيروي برق استان مركزي

دكتر شهناز شهرجردي

شركت توزيع نيروي برق استان
مركزي

26

بررسي تاثير پروبيوتيك آوينژن بر عملكرد و پاالمترهاي خوني
گاوهاي شيري هلشتاين

دكتر مهدي ميرزائي

شركت كيميا رشد سپاهان

27

پوششدهي ،بازسازي ،تعمير و بهبود خواص سطحي ابزار شكلدهي
رينگ رولينگ بهروش جوشكاري قوس الكتريكي

دكتر فردين نعمت زاده

بــا حمايتهــاي ايــن معاونــت دســتاوردهاي
پژوهشــي و فنــاوري دانشــگاهيان در نمايشــگاه
فنــاوريهـــاي پيشـرفتـــه اســـتان و همچنیــن
نمايشــگاه ســاليانه صنعــت ،معــدن و تجــارت ،بــه
نمايــش عمــوم مــردم و متخصصــان درآمــده اســت
تــا گوشــهاي از دســتاوردهاي دانشــگاه اراك بــراي
عمــوم مــردم آشــكار گــردد.
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شركت ماشين سازي اراك

ايــن مديريــت در ســه حــوزه حمايــت از
فعاليتهـــاي فناورانـــه اعـــضای هيئتعلمــي،
دانشــجويان و فارغالتحصيــان دانشــگاه ،حمايــت
از توســعه و فرهنگســازي در حــوزه كارآفرينــي
و همچنيــن پيگيــري تجاريســازي توليــدات
فناورانــه ،در مركــز رشــد واحدهــاي فنــاور دانشــگاه
فعاليــت مينمايــد.

بخشــي از فعاليتهــاي صــورت گرفتــه در
حــوزه كارآفرينــي كــه بــا محوريــت دانشــجويان
و فارغالتحصيــان دانشــگاه و بــا حمايــت و
پشــتيباني ايــن مديريــت صــورت گرفتــه شــامل
ايجــاد هســتههاي كارآفرينــي ،اســتارتآپ ويكنــد،
همفكــر ،حــاكا ،اســتارتآپ گراينــد و تاســيس مركز
شــتابدهنده ايدههــاي نــو میباشــد .همچنیــن در
هميــن راســتا برخــي فعاليتهــاي عملياتــي صــورت
گرفتــه بــهایــن شــرح اســت :اوليــن پيشرويــداد
آموزشــي تجربــي اســتارتآپ ويكنــد اراك ،اوليــن
اســتارتآپ ويكنــد اراك ،رويــداد آموزشــي وتجربــي

برگزاری استارتآپ ویکند سالمت با همکاری
دانشگاه علوم پزشکی اراک

اوليــن اســتارتآپ ويكنــد اراك ،ســمينار آشــنايي
بــا شــتابدهنده ايدههــاي نــو ،رويــداد همفكــر،
بازديــد از شــركت آواتــك و ديمونــد ،كارگاه آمــوزش
کار تیمــی ،كارگاه آموزشــي خالقيــت و مــدل
كســبوكار ،اعــزام تيــم اول رويــداد اســتارتآپ
ويكنــد در پنجميــن همايــش بينالمللــي بازاريابــي
اينترنتــي و صنعــت گردشــگري ،اوليــن رويــداد
اســتارتآپ گراينــد ،دوميــن رويــداد اســتارتآپ

123

اولين استارتآپ ویکند (اردوي كارآفريني در آخر هفته)
دانشگاه اراك

معاونت ها
گراينــد ،ســومين رويــداد اســتارتآپ گراينــد،
اوليــن پيشرويــداد آموزشــي تجربــي اســتارتآپ
ويكنــد ســامت اراك ،رويــداد اصلــي آموزشــي
تجربــي اســتارتآپ ويكنــد ســامت اراك ،پيشــنهاد
و تصويــب ارائــه درس كارآفرينــي بــه ارزش دو واحــد
و برگــزاري پنــج گــروه كارآفرينــي در دانشــكده
فنيومهندســي و راهانــدازی مدرســه کســبوکار
دانشــگاه اراک.

دفتــر انتقــال فنــاوری در جهــت حفــظ و حمایــت
از داراییهــای فکــری و فناوریهــای نویــن دانشــگاه
ایجــاد میشــود تــا زمینــه حفــظ و انتقــال
دارایــی فکــری بــه خــارج از دانشــگاه را فراهــم
کنــد .از اهــداف اصلــی ایــن دفتــر ارتقــای ســطح
مشــارکت دانشــگاه در تولیــد و اشــاعه فناوریهــا و
همچنیــن تشــویق پژوهشــگران دانشــگاه بــه انتشــار
دســتاوردهای پژوهشــی خــود جهــت بهرهبــرداری
تجــاری از آن اســت.
از دیگــر اهــداف ایــن دفتــر میتــوان بــه
خلــق ثــروت از فنــاوري تولیــد شــده در دانشــگاه
و شــرکتهای وابســته ،شناســایی مزیتهــای
نســبی ،قابلیتهــا و اســتعدادهای دانشــگاه و
نیازهــای فنــاوری صنایــع ،بررســی اولویتهــای
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برگزاری دوره آموزشي-تجربي مدرسه کسب و کار در راستاي آموزش
فرهنگ كار و ارزش آفريني و پرورش تفكر خالق دانش آموزان و نوجوانان

برگزاری نشست استارتآپ گرايند دانشگاه اراك

راهبــردی فنــاوی بــا همــکاری دســتگاههای
اجرایــی و سیاســتگذاری بــرای ایجــاد همســویی
میــان فعالیتهــای مرتبــط بــا توســعه فنــاوری و
نــوآوری در دانشــگاه اشــاره کــرد.
خدماتــی کــه این دفتــر در حــوزه مالکیــت فکری
انجــام میدهــد را میتــوان جســتجوي تخصصــي
اختراعــات و دیگــر داراییهــای فکــری ثبــت شــده،
مشــاوره درخصــوص ثبــت اختراعــات داخلــي و

خارجــي ،برنامهریــزی بــرای تدویــن و مستندســازی
نــوآوری و مهارتهــای موجــود در دانشــگاه ،مشــاوره
در مــورد حفاظــت از دیگرداراییهــای فکــری ماننــد
نرمافــزار ،کتــاب و ،...ارزیابــی و تاييــد اختراعــات و
نوآوریهــا بــا همــکاری ســازمان ثبــت و برگــزاری
ســمینار و کارگاههــای آموزشــی تخصصــی در مــورد
مباحــث مالکیــت فکــری در نظــر گرفــت.
همچنیــن بایــد گفــت ایــن دفتــر بــا فعالیتهایــی
نظیــر اتخــاذ تدابیــر و تدویــن قراردادهــای الزم در
رونــد انتقــال فنــاوری ،مشــاوره در مــورد فــروش
يــا واگــذاري دانــش فنــي ،ارزیابــی دانــش فنــی و
قيمتگــذاري فنــاوری ،در زمینــه انتقــال فنــاوري
نیــز ســودمند اســت.

توســعه شــرکتهای دانشبنیــان بــا آرمــان
تبدیــل علــم بــه ثــروت ،یکــی از برنامههــای کالن
نظــام آموزشعالــی اســت .بــر اســاس تحقیقــات،
شــرکتهای دانشبنیــان بهواســطه تغییــرات
گســترده در اقتصــاد جهانــی ظهــور کردهانــد
کــه طــی دهههــا باعــث شــدهاند خدمــات
اولویــت باالتــری پیــدا کننــد .ظهــور شــرکتهای
دانشبنیــان بهعنــوان نشــانهای از انقــاب ســوم،
کــه مــرز میــان صاحبــان منابــع تولیــدی و کارگــران
اســت نامیــده میشــود .در اینگونــه شــرکتها

دسترســی بــه منابــع تغییــر یافتــه اســت ،برایــن
اســاس دسترســی کارکنــان بــدون دانــش یا وابســته
بــه منابــع محــدود شــده اســت و در اختیــار کارکنان
غیروابســته (دانشبنیــان)قــرار گرفتــه اســت و
همچنیــن نحــوه قــدرت تصمیمگیــری از بــاال بــه
پاییــن (یــا توســط مدیــران ارشــد) ،تغییــر شــکل
یافتــه اســت و بــه مدیــران میانــی و متخصصــان
محــول شــده اســت .ایــن تحــوالت بــا ظهــور و
اهمیــت فزاینــده شــرکتهای دانشبنیــان همــراه
اســت .گــزارش زیــر مختصــر اخبــار و اطالعاتــی از
 11شــرکت دانشبنیــان مســتقر در مرکــز رشــد
دانشــگاه اســت کــه در میــان  33شــرکت فنــاور
تــازه تأســیس شــده قــرار دارنــد و درحالحاضــر
ارتبــاط اســاتيد فنــاور را بــا مجموعــه خــارج از
دانشــگاه برقــرار مينماينــد.
لیســـت برخـــی از شــــرکتهای مســـتقر در
دانشــگاه اراک
شرکتهای دانشبنیان دانشگاه اراک
آذر فلز آبتین (با مسئولیت محدود)
پدید آوران پایند کارمایه (سهامی خاص)
تکوین آزمایش پارسه (تعاونی)
سامانه آوران دانش گستر ساعد (با مسئولیت محدود)

125

معاونت ها
ٌ
لیست بخشی از محصوالت شرکت های دانشبنیان دانشگاه اراک

روئین حرارت رئوف (با مسئولیت محدود)
ریز فناوران شیمی سبز (سهامی خاص)
سازه رایانش ابر گستر (با مسئولیت محدود)

نام شرکت

مدیرعامل

شرکت پایه ارزه افقنو (پالن)

دکتر مهدی سلیمانی

فناوران ثریای موعود (سهامی خاص)
کیمیاگران انرژی ارک پویا (سهامی خاص)

نمايي از توربين و ژنراتور بادي سه كيلو وات نصب شده در دانشگاه

اکسیر نوآوری توسعه سالمت سبز (با مسئولیت محدود)

کوچــک و ماشــینهای الکتریکــی آهنربــای دائــم ،در
ســال  1394فعالیــت خــود را بــا احــداث نیروگاههــای
بــادی  33کیلــووات در پردیــس دانشــگاه اراک بــا
مشــارکت اعضــای هیئتعلمــی رشــته مهندســی
مکانیــک آغــاز کــرد .از ویژگیهــای منحصربهفــرد
توربینهــای بــادی ســاخت ایــن شــرکت میتــوان
بــه حــذف گیربکــس از ســاختار توربیــن اشــاره
کــرد .همچنیــن تمــام اجــزای توربیــن از جملــه
ژنراتــور آهنربــای دائــم ،پرههــا و ناســل توربیــن در
دانشــگاه اراک طراحــی و ســاخته شــد ه اســت.
همچنیــن طراحــي و ســاخت پايلــوت نيــروگاه
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میراگر هوشمند مغناطیسی

شرکت فناوری پیشرفته بتن

دکتر محمد علی داستان

شرکت آذر فلز آبتین

دکتر قاسم عیسی آبادی

تولید آلیاژ منیزیم مقاوم در برابر اکسیداسیون
در حالت مذاب و جامد

شرکت زیست فناوران یافته گیتی سبز

خورشــيدي  15كيلــو وات ،از دیگــر اقدامــات مــورد
مباهــات ایــن واحــد میباشــد .طــرح احــداث پايلوت
نيــروگاه خورشــيدي دانشــگاه اراك بــا حمايــت
معاونــت علمــي و فنــاوري رياســت جمهــوري در
ســال  1391افتتــاح شــد و از بهمنمــاه همــان ســال
در حــال تزريــق تــوان بــه شــبكه ميباشــد .ايــن
نيــروگاه در مرحلــه اول بــا تــوان  15كيلــووات متصل
بــه شــبكه اجــرا شــده اســت و در مرحلــه دوم قصــد
راهانــدازي پنــج كيلــووات بهصــورت جــدا از شــبكه

میز شبیهساز زلزله

سنسور بلوغ بتن

پایا مواد نوین رازی (با مسئولیت محدود)

شـــرکت دانشبنیـــان «پدیــدآوران پاینـــد
کارمایــه» طــراح و ســازنده توربینهــای بــادی

نام محصول

دکتر مجید مهدیه

شرکت سامانهآوران دانش گستر ساعد

دکتر احسان منصوری

شرکت پایا مواد نوین رازی

دکتر رضا بیگی

شرکت ریز فناوران شیمی سبز

دکتر علیرضا صالبت

رنگدانه آبی رنگ طبیعی استخراج شده از جلبک اسپیرولینا
پلیساکاریدآنتیاکسیدان با کاربرد صنایع آرایشی استحصال و
خالصسازی از جلبک
پرسشنامه و آزمون آنالین (دیجی سروی)

مدیریت اطالعات صنعت بتن (ساعد حساب)
ابر نرمافزار تولید خودکار سامانههای تحت وب
تولید بی متال Al_Cu
نانوکلوئیدهای طال با عامل کیول

نانو کلوئیدهای طال با عامل PEG
نانوکلوئیدهای میلهای طال با عامل PEG

نانو کامپوزیت _فتو کاتالیست پلیمری نوین
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را دارد .تجهيــزات مــورد نيــاز در راســتاي حمايــت از
كار و ســرمايه ايرانــي توســط شــركت آريــا ســوالر كه
یــک شــرکت توليدكننــده داخلــي ميباشــد ،تهيــه
شــده و اجــرا با همــكاري كارشناســان دانشــگاه اراك

صــورت پذیرفتــه اســت.
شــایان ذکــر اســت پــس از نصــب ايــن نيــروگاه
تعــدادي پــروژه تحقيقاتــي در مقطــع كارشناســي و
كارشناسيارشــد در جهــت تحليــل سيســتم موجــود،
گســترش آن در آينــده و ارائــه سيســتمهاي جديــد
تعريــف شــده اســت .در حالحاضــر نیــز بخــش
متصــل بــه شــبكه موجــب كمــك بــه تولیــد بــرق
در دانشــگاه شــده اســت؛ طوریکــه تولیــد بــرق
تــا آخــر خــرداد  1395در حــدود  90،000کیلــووات
ســاعت بــوده اســت.
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ســبز» دومیــن شــرکت دانشبنیــان دانشــگاه
اراک اســت کــه در ســال  1394موفــق بــه اخــذ
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مجــوز گردیــد و در ســال  ،1395از ســه محصــول
جديــد خــود رونمايــي بهعمــل آورد .محصــوالت
ایــن شــرکت بــا نامهــاي تجــاري «،»151-SP-Colloid
« »104 S-Colloidو « ،»505 M-Colloidمیتواننــد
صنايــع و مراكــز پزشــكي كــه بــ ه ايــن محصــوالت
نيــاز دارنــد را از واردات آن بينيــاز نماینــد.
همچنيــن بایــد بــه محصــول « »101 P-Composكــه در
پانزدهميــن نمايشــگاه بينالمللــي محيــط زيســت
در تهــران (ســال  )1394رونمايــي شــده بــود نيــز
اشــاره كــرد ،زیــرا ایــن محصــول قابليــت جــذب و
تخريــب فتوكاتاليســتي آاليندههــاي آب را بهطــور
همزمــان دارا ميباشــد و بــه تأییــد نانومقیــاس از
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری نیــز
رســیده اســت کــه ایــن امــر موجبــات صــدور یــک
ایــزو و همچنیــن تجاریســازی ایــن محصــول را
فراهــم آورده اســت.
شــرکت بعــد شــرکت «ســامانه آوران دانــش
ـاعد» اســت کــه از ســوی معاونــت علمی
گســتر سـ
و فنــاوری ریاســت جمهــوری بهعنــوان ششــمین
شــرکت دانشبنیــان دانشــگاه اراک شــناخته شــده
اســت و بــر اســاس مصوبــه مــورخ 94/12/22
کارگــروه ارزیابــی و تشــخیص صالحیــت شــرکتها و
مؤسســات دانشبنیــان ،پنــج محصــول ایــن شــرکت
دانشبنیــان تشــخیص داده شــده و مشــمول قانــون
حمایــت از شــرکتها و مؤسســات دانشبنیــان و
تجاریســازی نوآوریهــا و اختراعــات قــرار گرفتــه

اســت.

ـتر» مســتقر
شــرکت «ســازه رایانــش ابرگسـ
در مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه اراک ،از
ســوی معاونــت محتــرم علمــی ریاســت جمهــوری
بهعنــوان پنجمیــن شــرکت دانشبنیــان نوپــای
دانشــگاه اراک شــناخته شــد .ایــن شــرکت
توســط جمعــی از دانشآموختــگان و دانشــجویان
کارشناســی ارشــد گــروه مهندســی عمــران تأســیس
شــده اســت .موضــوع فعالیــت شــرکت ســازه
رایانــش ابــر گســتر ،ارائــه خدمــات مهندســی
ســازه بــر بســتر محاســبات ابــری اســت .محصــول
اصلــی شــرکت نرمافــزاری تحــت وب اســت کــه بــا
نــام تجــاری «اتوســازه» مأموریــت صــدور خدمــات
مهندســی را بــه اقصــی نقــاط جهــان دنبــال میکنــد.
ـوف» در جلســه
شــركت «روئيــن حــرارت رئـ
مــورخ  94/10/19كارگــروه تشــخيص صالحيــت و
ارزيابــي دانشبنيــان معاونــت علمــي فنــاوري

نمايي ازدستگاه اليه نشاني بخار شيميايي پالسمايي در خالء PACVD

رياســت جمهــوري بــا موضــوع ســختكاري ســطحي
بــه روش نيتروژندهــي پالســمايي ،موفــق بــه اخــذ
عنــوان دانــش بنيــان گردیــد .یكــي از روشهــاي
ســختکاري ســطحي ،نيتروژندهــي ميباشــد كــه
از محيــط پالســما بــراي نفــوذ اتمهــاي نيتــروژن
بــه ســطح قطعــات فــوالدي اســتفاده ميشــود
و در اثــر آن بــا تشــكيل اليههــاي نيتريــدي
خــواص ســطحي قطعــات از قبيــل ســختي ،مقاومــت
سايشــي ،مقاومــت خوردگــي و مقاومــت خســتگي
بهبــود چشــمگيري مييابــد .تكنولــوژي مذكــور
عمــر قالبهــاي فلــزي و صنعتــي را بيــش از پنــج
برابــر افزايــش میدهــد كــه ایــن امــر در صنایــع
بــه صرفهجويــي قابلتوجهــي در هزينههــا
میانجامــد .ايــن فنــاوري درحالحاضــر از طــرف
صنايــع مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه و اميــد اســت
بتوانــد در آينــدهای نزديــك گســترش بيشــتري در
فعاليتهــاي خــود ايجــاد نمايــد.
ـود» ســومین
شــرکت «فنــاوران ثریــای موعـ
شــرکت مســتقر در مرکــز رشــد دانشــگاه اراک
اســت كــه بــا طراحــی و ســاخت دســتگاه حجامــت
اتوماتیــک در حــوزه دانــش مکاترونیــک ،در شــاخه
طراحــی و ســاخت تجهیــزات پیشــرفته هیدرولیکــی
و پنوماتیکــی ،موفــق بــه دريافــت مجــوز فعاليــت
پژوهشــي دانشبنیــان گرديــده اســت .ایــن
شــرکت در ســال  1393تأســیس گردیــده اســت و
در زمینههــای مختلفــی از جملــه ایدهپــردازی،
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کارآفرینــی ،طراحــی ،ســاخت و مهندســی معکــوس
تجهیــزات مختلــف در بخــش پزشــکی ،نفــت و گاز،
رباتیــک و نانورباتیــک فعالیــت مینمایــد .از دیگــر
دســتاوردهای ایــن شــرکت طراحــی و ســاخت
دســتگاه بســتهبندی اتوماتیــک در کشــتارگاههای
طیــور میباشــد کــه در آینــدهای نزدیــک ارائــه
خواهــد شــد.
شــركت «كيمياگــران انــرژي ارك پويــا» در
كميتــه ارزيابــي صالحيــت شــركتهاي دانشبنيــان
معاونــت علمــي فنــاوري رياســت جمهــوري ،بــا ارائــه
طــرح سيســتم ذخيرهســازي موفــق بــه دريافــت
عنــوان دانشبنيــان گرديــد .ایــن شــركت در زمينــه
سيســتمهاي انــرژي ،طراحــي و ســاخت تجهيــزات
صنايــع نفــت ،گاز ،پااليشــگاه و پتروشــيمي ،نيــروگاه،
تأسيســات حرارتــي و برودتــي فعــال ميباشــد و
درحالحاضــر شــش گــروه مهندســي ،متشــكل از
دانشــجويان ،مهندســين و اعضــای هيئتعلمــي
دانشــگاههاي كشــور ،در آن مشــغول بــه فعاليــت
پژوهشــي ميباشــند.

شــرکت «تکویــن آزمایــش پارســه»

ن دانشــگاه
بهعنــوان نخســتین شــرکت دانشبنیــا 
اراک در زمینــه طراحــی و ســاخت دســتگاههایی بــا
فنــاوری بــاال و بــهروز میباشــد و تاکنــون بیــش از
پنــج فنــاوری جدیــد را طراحــی و ارائــه نموده اســت.
اصلیتریــن محصــول شــرکت ،تولیــد اولیــن دســتگاه
خشــککن انجمــادی خــاء« ،فریــز درایــر» ،در
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دستگاههای خشککن انجمادی خالء freeze dryer

نمونههای زعفران و میوههای خشک شده با دستگاه فریز درایر

ایــران اســت کــه تولیــد ایــن محصــول ایــران را در
کنــار پنــج کشــور صنعتــی دیگــر کــه دارای چنیــن
فنــاوری هســتند قــرار داده اســت .دســتگاه فریــز
درایــر بــرای خــارج ســاختن ّ
حللهــا از ســاختمان
پلیمرهــا و خشــک کــردن نمونههــا بهواســطه
ایجــاد خــأ در دماهــای بســیار پاییــن و بــا قابلیــت
عــدم تغییرســاختار ترکیــب ،اســتفاده میشــود.
در فرآینــد خشــک کــردن انجمــادی ،آب منجمــد
شــده موجــود در قطعــه بهوســیله فرآینــد تصعیــد
از نمونــه خــارج میشــود .یــخ تصعیدشــده توســط
پمپخــاء یــا انژکتــور بخــار ،از داخــل اتاقــک
خشــککن مکیــده میشــود .گرمــای مــورد نیــاز
بــرای تصعیــد از طریــق هدایــت یــا تشعشــع تأمیــن
میگــردد.
از دیگــر محصــوالت ايــن شــركت دســتگاه
«هاپكينســون بــار» کــه دســتگاهی كاربــردی در
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معاونت ها
ٌ
حــوزه آزمایــش تجهيــزات صنعتــي تحــت بــار
ديناميكــي اســت ،اســلحهگازي و سرعتســنج گازي
میبا شــد .

ســایر دســتاوردهای پژوهشــی وعلمــی
اعضــای دانشــگاه اراک بهشــرح زیرمیباشــد:

«شبیهساز زلزله»

نمایی از دستگاه فیلتراسیون متحرک (اولیه)
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میــز لــرزه یکــی از ابزارهــای مفیــد و مؤثــر در
مطالعــات مربــوط بــه ســازهها میباشــد کــه بــا
قابلیــت شبیهســازی ورودیهــای زلزلــه ایــن امــکان
را در اختیــار مهندســین قــرار میدهــد کــه پیــش از
ســاخت ســازه مــورد نظــر خــود در مقیــاس واقعــی
مــدل مربوطــه را ســاخته و بــا آزمایــش آن بــر روی
میــز لــرزه ،پاســخ آن تحــت ورودی زلزلــه را ارزیابــی
کننــد .ایــن میزهــا بــر اســاس انــدازه آنهــا ،درجات
آزادی و نیــز بــر اســاس نــوع محــرک بــه کار رفتــه
در آن ،تقســیمبندی میشــوند .امــا چیــزی کــه در
همــه ایــن مــوارد مشــترک اســت میــزان انطبــاق
جابجایــی ،ســرعت و شــتاب شبیهســازی شــده
بــا جابجایــی ،ســرعت و شــتاب زمینلــرزه واقعــی
میباشــد.

«میراگر مغناطیسی هوشمند»

نمایی از فیلتر ثانویه (ثابت)
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طراحــی و ســاخت میراگــر مغناطیســی هوشــمند
نیــز از دیگــر دســتاوردهای ارزشــمند معاونــت
پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه اراک میباشــد کــه
پاس ـخهای ناخوشــایند تحــت بارهــای غیــر منتظــره
زلزلــه و بــاد را کاهــش میدهــد ،همچنیــن میــز

لــرزه یکــی از ابزارهــای مفیــد و مؤثــر در مطالعــات
مربــوط بــه ســازههای آزمایشــگاهی میباشــد.

«فیتلراسیون آبی اتوماتیک»

از دیگــر فعالیتهــای ایــن حــوزه طراحــی
فیتلراســیون آبــی اتوماتیــک میباشــد کــه
بهمنظــور کاهــش مــواد معلــق ،فضــوالت و مــواد
محلــول حاصــل از مــزارع پــرورش ماهــی طراحــی
شــده اســت .ایــن دســتگاه دو بخــش فیلتــر اولیــه
یــا متحــرک و فیلتــر ثانویــه یــا ثابــت دارد .از
مزیتهــای طراحــی ایــن دســتگاه ایــناســت کــه
میتــوان آبــی بــا کیفیــت بهتــر وارد رودخانــه و
چرخــ ه اکوسیســتم کــرد و یــا اینکــه برحســب
نیــاز میتــوان آب تصفیــه شــده را دوبــاره بــه
سیســتم مزرعــه پــرورش ماهــی بازگردانــد.

آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه اراک بــا هــدف
ایجــاد امــکان اســتفاده بهینــه ،روان و پایــدار از
دســتگاههای آزمایشــگاهی موجــود در دانشــگاه،
بــرای انجــام تحقیقــات علمــی اعضــای هیئتعلمــی،
دانشــجویان دکتــری ،کارشناســی ارشــد دانشــگاه
اراک و ســایر پژوهشــگران در مراکــز و دانشــگاههای
دیگــر تأســیس شــده اســت.
در ایــن آزمایشــگاه بعضــی از دســتگاهها در
نــوع خــود کمنظیــر میباشــد و بههمیــن جهــت
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معاونت ها
امــکان تهیــه آنهــا بــرای آزمایشــگاههای
مجــزای تحقیقاتــی وجــود نــدارد .از آنجملــه
میتــوان بــه دســتگاه پــراش پرتــو ایکــس اشــاره
کــرد کــه یکــی از قابلیتهــای آنانجــام آناليــز
فــاز و تعييــن ســاختار كريســتالي مــواد اســت .از
اطالعــات آناليــز فــاز و تعييــن ســاختار كريســتالي
مــواد ميتــوان بــه خــواص ديگــر نمونــه مثــل
ســايز كريســتالها و ديگــر مــوارد نیــز پــي بــرد.
همچنیــن انجــام آناليــز تنــش ،اســكن نمونــه در
شــرايط خــأ و در دماهــاي بــاال تــا هــزار درجــه
ســانتیگراد و انجــام آناليــز تکســچر يــا همــان
بافــت کــه بــراي نمونههــاي نــورد شــده بــه کار
مــیرود ،از دیگــر ویژگیهــای دســتگاه پــراش
پرتــو ایکــس میباشــد.

ٌ

دستگاه اسپكترومتري گاما HP-Ge

 60 NMRمگاهرتز و  300 Pt-NMRمگاهرتز

دستگاه الكترو انباشت

134
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دستگاه پاساژ بافت
دستگاه XRDمدل x Philips X,Pert-PW3040/60

1350

راهنمای جامع دانشگاه اراک

آزمايشگاه استرئولوژي

معاونت ها
ٌ

اولیــن و تنهــا مرکــز تخصصــی آنالیــز
ایزوتوپهــای پایـــدار در کشـــور ،آزمایشــگاه
تحقیقاتــی ایزوتوپهــای پایــدار دانشــگاه اراک
میباشــد کــه در ســـال  1396تأســـیس شـــده
اســت .ایــن آزمایشــگاه قســمتی از مجمــوعـــه

آزمايشگاه تحقيقاتي تربيت بدني و علوم ورزشي
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آزمایشـــگاههای مرکــزی دانشــگاه اراک میباشــد و
بــه ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی بــا کیفیــت مرتبــط
بــا ایزوتوپهــای پایــدار ســبک در حوزههــای
هیدرولــوژی ،زمینشناســی ،هواشناســی ،نفــت و
گاز ،علــوم تغذیــه ،جــرم شناســی ،باســتان شناســی،
کشــاورزی ،محیــط زیســت و شــیمی میپــردازد.
ایــن آزمایشــگاه بــا اتــکا بــر دانــش و تجربیــات
کادر مجــرب و آمــوزش دیــده ،تمــام تــاش خــود
را در جهــت بهینهســازی روشهــای آنالیــزی
بهطــور مــداوم بــکار میگیــرد تــا نتایــج حاصلــه
بــا پیشــرفتهترین آزمایشــگاههای ایزوتوپــی
در سراســر جهــان قابــل مقایســه باشــد (در ایــن
ارتبــاط شــرکت در آزمونهــای مهــارت در ســطح
بینالمللــی در دســتور کار قــرار دارد) .هــدف اصلــی
ایــن آزمایشــگاه بهدســت آوردن دقیــق تریــن
نتایــج در یــک بــازه زمانــی قابــل قبــول ،پوشــش
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كلروفيل متر
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دستگاه استخراج فوق بحراني

معاونت ها
نیازهــای مشــتریان و در نهایــت کســب حداکثــر
رضایتمنــدی آنهــا میباشــد.
شــایان ذکــر اســت ارائــه اینگونــه خدمــات
بــرای نخســتین بــار در کشــور صــورت گرفتــه
و اســاتید و دانشــجویان و صاحبــان مشــاغل
تخصصــی را از ارســال نمونــه جهــت انجــام آنالیــز
ایزوتوپهــای پایــدار ســبک بــه خــارج از کشــور
بینیـــاز میگـــرداند.
امــروزه یکــی از پرســشهای اساســی در
علــوم شــیمی ،بیولــوژی و علــوم تغذیــه منشــأیابی
جغرافیایــی و تشــخیص اصالــت مــواد مختلــف
میباشــد ،اینکــه منبــع مــورد اســتفاده در
ســاخت مــواد مختلــف از کجــا و چگونــه بهدســت
آمدهانــد .اندازهگیــری نســبت ایزوتــوپ پایــدار
یکــی از ابزارهــای مــدرن بــرای پاســخگویی بــه این
پرسشهاســت .اسپکتروســکوپی جرمــی نســبت
ایزوتوپــی مســتقر در آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه
اراک بــه همــراه گســتره وســیعی از تجهیــزات
جانبــی جهــت آمادهســازی نمونههــای مختلــف
اعــم از جامــد ،مایــع و گاز قــادر اســت بهنحــو
کارآمــدی ایــن آنالیزهــا را بــه انجــام رســانیده و
نســبت ایزوتوپهــای ســنگین بــه ســبک را بــا
نهایــت دقــت و صحــت بهدســت آورد.
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ٌ
آزمایشــگاه آمادهســازی نمونــه و یــک انبــار
نگهــداری نمونههــا میباشــد.

آزمایشگاه دستگاهی:

آزمایشــگاه دســتگاهی در حالحاضــر دارای
یــک دســتگاه اسپکتروســکوپی جرمــی نســبت
ایزوتوپــی ( ،)Isotope Ratio Mass Spectrometerیــک
دســتگاه کروماتوگرافــی گازی ( ،)GCیــک دســتگاه
کروماتوگرافــی مایــع بــا کارایــی بــاال (،)HPLC
یــک دســتگاه آنالیــز عنصــری (،)Elemental Analyzer
دســتگاه ورودی دو گانــه ( ،) Dual-Inletیــک تجهیــز
واســط اکسیداســیونی فــاز آبــی (  ،) Liquifaceیــک
تجهیــز احتــراق فــاز گازی (  ) GC5جهــت آنالیــز
نســبت ایزوتوپــی ایزوتوپهــای پایــدار ســبک
عناصــر هیــدروژن ،کربــن ،نیتــروژن ،اکســیژن و
گوگــرد میباشــد.
همچنیــن ایــن بخــش از آزمایشــگاه شــامل

یــک دســتگاه آنالیــز ایزوتوپــی فــاز آبــی از نــوع
اسپکتروســکوپی لیــزری جهــت اندازهگیــری δ18O
 ،δ17Oو δDمیباشــد.
تمامــی تجهیــزات مجهــز بــه سیســتم اتوماتیــک

دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ()HPLC

دستگاه اسپکتروسکوپی جرمی نسبت ایزوتوپی
()Isotope Ratio Mass Spectrometer

دستگاه کروماتوگرافی گازی ()GC

تزریــق نمونــه ( )Autosamplerمیباشــند.
ایــن آزمایشــگاه دارای یــک بخــش تأمیــن
گاز بــوده و گازهــای حامــل و گازهــای اســتاندارد
(مرجــع) مــورد نیــاز تجهیــزات را تأمیــن میکننــد.

تجهیزات و امکانات:

آزمایشــگاه تحقیقاتــی ایزوتوپهــای پایــدار
شــامل یــک آزمایشــگاه دســتگاهی ،یــک
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دستگاه آنالیز عنصری ()Elemental Analyzer

تجهیز واسط اکسیداسیونی فاز آبی ( ) Liquiface
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ســطح کشــور
از اوليــن دســتاوردهاي ايــن پژوهشــكده برگزاري
اوليــن نشســت تخصصــي ســازگاري بــا كمآبــي
بــا حضــور مديــران ارشــد آب منطقــهاي در تاريــخ
 1396/5/23ميباشــد.

آزمایشگاه آماده سازی نمونه:
آمادهســازی دقیــق و صحیــح نمونــه یکــی از
عوامــل بســیار مؤثــر در بهدســت آوردن نتایــج
صحیــح آنالیزهــا میباشــد .بههمیــن منظــور
آزمایشــگاه تحقیقاتــی ایزوتوپهــای پایــدار
شــامل یــک آزمایشــگاه آمادهســازی نمونــه اســت
کــه دارای تجهیــزات مــورد نیــاز جهــت اســتخراج،
خردایــش ،سوکســله ،توزیــنpH ،متر،کنداکتومتــر،
دســتگاه تأمینکننــده آب دیونیــزه فــوق خالــص
( ،)HPLC Gradeآ ِون و کلیــه تجهیــزات و وســایل مــورد
نیــاز جهــت آمــاده ســازی نمونههــای جامــد ،مایــع و
گاز میباشــد.
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بهمنظــور تحقــق بهتــر ارتبــاط صنعــت و
دانشــگاه در راســتاي كاربــردي نمــودن تحقيقــات
در زمينــه آب ،بــا در نظــر گرفتــن مشــكالت كشــور،
دانشــگاه اراك بــا همــكاري شــركت ســهامي آب
منطقــهاي ،پژوهشــكده آب را در تاريــخ 1396/8/2
راهانــدازي نمــود .ايــن پژوهشــكده چهــار كارگــروه
علمــي شــامل مديريــت منابــع آب ،اكوسيســتمهاي
آبــي و كيفيــت ،ســازههاي هيدروليكــي آبيــاري و
زهكشــي ميباشــد .وظايــف اصلــي پژوهشــکده
عبارتنــد از:
بررسی و شناسايی نيازهای پژوهشی
انجام طرحهای پژوهشی،کاربردی و توسعهای
فراهــمآوردن امکانــات الزم و متناســب بــا
فعاليتهــای پژوهشــی مربــوط
انجام خدمات مشاوره علمی و فنی
برگزاری همايشهای ملی و بينالمللی
همکاری در انجام پروژههای دانشجويی
انتشــار نتايــج تحقيقــات بهصــورت مجلــه،
کتــاب و نظايــر آن
انجــام فعاليتهــای ضــروری بهمنظــور
بهکارگيــری نتايــج پژوهشهــای انجــام شــده در

ايــن پژوهشــكده قصــد دارد بــر مبنــاي
پتانســیلهاي موجــود در جهــت ايجــاد نشــاط
علمــي و كاربــردي و نيــز رفــع نيازهــاي فنآورانــه
كشــور اقــدام نمايــد.
در همیــن مــورد ايــن پژوهشــكده بــا راهانــدازي
و حمايــت و پشــتيباني ســه كارگاه مختلــف در
زمينههــاي فناوريهــاي نويــن آب ،گيربكــس
اتوماتيــك و نيــز فريزدرايــر هماكنــون جاذبــه الزم
در جــذب صنايــع مهــم اراك داشــته و توانســته
اســت اعتمــاد ايشــان را بــه خــود جــذب نمايــد.
ايــن پژوهشــكده همــت خويــش را در جهــت
توانمندســازي دانشــجويان بــراي فعاليتهــاي
دانشبنيــان قــرار داده اســت و هماكنــون بــه
توفيقــات خوبــي دســت يافتــه اســت.
پيشبينــي ميشــود بــا همــكاري مســئوالن

مربوطــه ايــن پژوهشــكده بهعنــوان يكــي از
قطبهــاي پيشــرو در دانشــگاههاي نســل ســوم
محســوب گــردد.

پژوهشــكدهها يكــي از مراكــز اصلــيرشــد
و تعالــي علمــي جامعــه هســتند و همــواره نقــش
ن داشــتهاند .در
مهمــی در اعتــای ســطح علمــی آ 
هميــن راســتا پژوهشــكده علــوم و فنــاوري از ســال
 1397در دانشــكده علومپايــه دانشــگاه اراك شــروع
بــه كار كــرد و در حــال حاضــر شــامل زيرگروههــاي
زیــر میباشــد:
گروه پژوهشي نانوساختارها
گروه پژوهشي نانوفناوري محاسباتي
گروه پژوهشي نانومحيط زيست
ايــن پژوهشــكده از كليــه اعضــاي هيئتعلمــي
گروههــاي مختلــف دعــوت بــه همــكاري نمــوده
اســت تــا در هــر زيرگــروه پژوهشــگران بــا ارائــه
طرحهــا و ايدههــاي كاربــردي خــود در زمينــه
نانــو مــواد ،موجــب پیشــرفت ايــن علــم در كشــور
شــوند.
همچنيــن ايــن پژوهشــكده در نظــر دارد بــا ســاير

141

معاونت ها
پژوهشــكدههاي نانــو مــواد كشــور و همچنیــن مراكز
صنعتــي وابســته بــه ايــن مــواد پيشــرفته تفاهمنامــه
بــه امضــا رســاند و بــا اطــاع از نيازهــاي ايــن مراکز
قدمــي مثبــت در جهــت خودكفايــي بــردارد.

ايــن پژوهشــكده بــا همــكاري شــركت بــرق
منطقــهاي باختــر و اســتفاده از توانمنديهــاي
پژوهشــي دانشــگاه اراك در ســال  1396فعاليــت
خــود را آغــاز نمــوده اســت.

اهداف پژوهشكده:

ايجــاد بســتر مناســب بــراي ارتبــاط متخصصــان
انرژيهــاي تجديدپذيــر در اســتان مركــزي
توســعه فرهنــگ اســتفاده از انرژيهــاي
تجديدپذيــر در ســطح اســتان
تجميــع تخصصهــاي مرتبــط بــا حوزههــاي
مختلــف انرژيهــاي تجديدپذيــر
پشــتیبانی فعــال و جهتدهــي فعاليتهــاي
دانشبنيــان در زمينــه انرژيهــاي تجديدپذيــر
تبييــن و ترويــج سياســتهاي كالن باالدســتي
كشــور در زمينــه توســعه انرژيهــاي تجديدپذيــر
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ٌ
در ســطح اســتان

وظايف پژوهشكده:

بررســي و شناســايي نيازهــاي پژوهشــي اســتان
در حــوزه انرژيهــاي تجديدپذيــر
گــردآوري منابــع و ايجــاد مركــز اســناد و بانــك
اطالعاتــي در حــوزه انرژيهــاي تجديدپذيــر اســتان
مركــزي
شناســايي پتانســيلها و ارائــه مشــاورههاي
فنــي و مالــي در زمينــه ســرمايهگذاري و احــداث
نيروگاههــاي تجديدپذيــر
تعييــن اولويتهــاي تحقيقاتــي در زمينــه
انرژيهــاي تجديدپذيــر در ســطح اســتان
برگــزاري دورههــاي آموزشــي و همايشهــاي
ملــي و بينالمللــي در حــوزه انرژيهــاي
تجديدپذيــر
انجــام طرحهــاي پژوهشــي ،كاربــردي و
توســعهاي در ســطح منطقــه و كشــور
همچنیــن از جملــه فعاليتهــاي ايــن
پژوهشــكده انجــام قــرارداد ســاخت يــك نيــروگاه
بــادي  30كيلوواتــي بــراي شــركت ســهامي بــرق
منطقــهاي باختــر ميباشــد.

143

حوزه ریاست
ٌ

تاریخچه دانشکده علوم پايه

144

1350

راهنمای جامع دانشگاه اراک

دانشــکده علــوم پایــه بهعنــوان نخســتین دانشــکده دانشــگاه اراک،
در ســال  1350توســط اســاتید و نخبگانــی چــون دکتــر عبدالکریــم
قریــب و دکتــر گلگالب پایهگــذاری شــد .ایــن دانشــگاه در مهرمــاه
همــان ســال بــا پذیــرش  480دانشــجو در چهــار رشــته فیزیــک،
شــیمی ،زیستشناســی و زبــان و ادبیــات فارســی و بــا نــام «مدرســه
عالــی مرجــان» در محــل کنونی ســاختمان پروفســور حســابی شــروع
بـهکار نمــود.
دانشــکده علــوم پایــه بهعنــوان یــک دانشــکده مســتقل در ســال
 1382بــا  12000مترمربــع فضــای آموزشــی وکمکآموزشــی مــورد
بهرهبــرداری قــرار گرفــت و از ســاختمان مرکــزی بــه مــکان
جديــد در ســایت سردشــت منتقــل شــد .ايــن دانشــکده در مقطــع
کارشناســی رشــتههای ریاضیــات وکاربردهــا ،ریاضــی کاربــردی،
ریاضــی محــض ،آمــار ،زیســت گیاهــی ،زیســت عمومــی ،زیســت
جانــوری ،شــیمی کاربــردی ،شــیمی محــض ،فیزیــک و فیزیــک
مهندســی فعاليــت مینمايــد .دانشــجويان در دورههــای روزانــه
وشــبانه در مقاطــع مختلــف بــا اســتفاده از وســايل و تجهيــزات
پیشبينــی شــده بــرای هــر گــروه آموزشــی بــه تحصیــل علــم
مشــغول هســتند .سیاســتهای آموزشــی دانشــکده در ســال 1390
بــا ايجــاد گرایشهــای بیــن رشــتهای تحــت عناویــن نانــو شــیمی،
نانــو فیزیــک ،بیوشــیمی ،و اکولــوژی گياهــی موافقــت نمــود و رشــته
رياضــی محــض در گرايشهــای جبــر و هندســه و آناليــز ،بــا حضــور
اســاتید مجــرب دایــر گردیدنــد.
هماکنــون تعــداد  1537دانشــجو در مقطــع کارشناســی392 ،
دانشــجو در مقطــع کارشناســی ارشــد و  135دانشــجو در مقطــع
دکتــری ،در ایــن دانشــکده مشــغول بــه تحصیــل هســتند.
ایــن دانشــکده درحالحاضــر دارای  14عضــو هیئتعلمــی بــا مرتبــه
اســتادی و  69عضــو هیئتعلمــی بــا مرتبــه دانشــیاری میباشــد.
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کتابخانــه دانشــکد ه علــوم پایــه همزمــان بــا
راهانــدازی ســاختمان جدیــد در سردشــت آغــاز
بـهکار نمــود .ایــن کتابخانــه بــا داشــتن فضایــی بالغ
بــر  450متــر مربــع ،در دو طبقــه بــه ارائــه خدمــات
بــه دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ،کارشناســی
ارشــد ،دکتــری و اعضــای هیئتعلمــی دانشــکده
و همچنیــن دانشــجویان رشــتههای مهندســی و
کشــاورزی میپــردازد.
ایــن کتابخانــه بــا دارا بــودن بیــش از 13800
جلــد کتــاب فارســی 5415 ،جلــد کتــاب انگلیســی،
 1110جلــد پایاننامــه و تعــداد زیــادی مجــات
دانــش محــور ایرانــی و خارجــی روز ،پاســخگوی
نیــاز دانشــجویان اســت و همــواره تــاش میکنــد
کــه مجموعــه خــود را همــواره بــا آخریــن تحــوالت
علمــی همــگام ســازد.
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و هشــت اســتادیار و ســه کارشــناس آموزشــی است.

گــروه شــیمی دانشــکده علــوم پایــه دانشــگاه
اراک ،از ســال  1352فعالیتهــاي آموزشــی خــود
را شــروع کــرد .الزم بهذکــر اســت ایــن رشــته
از اولیــن رشــتههایی اســت کــه در دانشــگاه
اراک اقــدام بــه پذیــرش دانشــجو نمــوده اســت.
هماکنــون بــا درنظــر گرفتــن پیشــینه فعالیتهــای
علمــی مطــرح ،ایــن گــروه یکــی از مهمتریــن
قطبهــای شــیمی در غــرب کشــور میباشــد.
گــروه شــیمی،پس از انقــاب فرهنگــی بــا پذیــرش
دانشــجو در مقطــع کارشناســی در گرایشهــاي
شــیمی محــض و شــیمی کاربــردی ،فعالیتهــاي
خــود را از ســر گرفــت.
بــا اســتمرار و گســترش فعالیتهــاي آموزشــی
و پژوهشــی ،ایــن نهــاد علمــی از ســال  1373بــا
اخــذ مجــوز از وزارت علــوم اقــدام بــه پذیــرش
دانشــجوي کارشناســی ارشــد کــرد و در ســال 1381
موفــق بــه پذیــرش دانشــجو در دوره دکتــري شــد.
درحالحاضــر گــروه شــیمی داراي بیســت عضــو
هیئتعلمــی ،شــامل نــه اســتاد تمــام ،ســه دانشــیار
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ایــن گــروه آموزشــی در دوره کارشناســی دارای
 431دانشــجو میباشــد کــه اکنــون در دو گرایــش
محــض و کاربــردی مشــغول بــه تحصیــل میباشــند.

دوره اهی تحصیالت تکمی یل
همچنیــن ایــن گــروه دارای  83دانشــجوي
کارشناســی ارشــد در شــش گرایــش شــیمی آلــی،
شــیمی معدنــی ،شــیمی تجزیــه ،شــیمی فیزیــک،
نانــو شــیمی و شــیمی کاربــردی اســت و هماکنــون
تعــداد  43دانشــجوي دکتــري در چهــار گرایــش
شــیمی آلــی ،شــیمی معدنــی ،شــیمی تجزیــه و
شــیمی فیزیــک مشــغول بــه تحصیــل میباشــند.
گــروه شــیمی بــا چــاپ و ارائــه بیش از هشــتصد
مقالــه « ،»ISIفارغالتحصیــل نمــودن بیــش از پانصــد
دانشــجوي کارشناســی ارشــد و بیــش از شــصت
دانشــجوي دکتــري تخصصــی ،یکــی از گروههــاي
آموزشــی پیشــتاز در دانشــگاه اراک میباشــد.
از جملــه اهــداف اصلــی گــروه شــیمی آمــوزش

وتربیــت دانشــجویان جهــت آمادگــی بــرای کار در
صنایــع مختلــف ،تدریــس شــیمی و انجــام تحقیقــات
مرتبــط بــا علــم شــیمی میباشــد.

گــروه شــیمی داراي شــش آزمایشــگاه آموزشــی
اســت کــه عــاوه بــر گــروه شــیمی بــه گروههــاي
فیزیــک ،زیســت شناســی ،مهندســی شــیمی،
مهندســی مکانیــک ،مهندســی مــواد و متالــورژی،
مهندســی مکانیــک ماشــینهای کشــاورزی ،علــوم
دامــی ،باغبانــی و گیاهــان دارویــی ،مهندســی آب و
گــروه تربیتبدنــی نیــز خدمــات ارائــه میدهــد.

تجهیــزات آزمایشــگاه شــیمی شــامل
دســتگاههایی نظیــر آون ،شــیکر ،تــرازوي دیجیتــال،
تــرازوي یــک کف ـهاي ،پمــپ خــاء ،هیتــر ،اســتیرر،
حمــام آب ،ســبد حرارتــی ،پالريمتــر ،تــرازوی
تجزيــهای و  ...میباشــد.
آزمایشــگاه شــیمی تجزیــه شــامل اســتیرر،
تــرازوي تجزیــهاي یــک کفــهاي ،پتانســیومتر،
کولومتــر ،هیتــر اســتیرر ،هدایتســنج ،انــواع
الکترودهــا (مرجــع و  PHســنج و شناســاگر)،ترازوی
تجزيــهای ،کــوره و  ...میباشــد.
آزمایشــگاه شــیمی تجزيــه مجهــز بــه تــرازوی
ديجيتــال ،اســپکتروفتومتر  ،UV-Visاسيلوســکوپ
ديجيتــال ،دســتگاه جــذب اتمــی شــعله Perkin Elmer
و ...میباشــد.
آزمایشــگاه شــیمی آلــی دارای دســتگاه نقطــه
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ذوب ،دســتگاه روتــاري ،دســتگاه آون ،تــرازو و ...
میباشــد.
آزمایشــگاه شــیمی معدنــی دارای تــرازوی
ديجيتــال ،اســپکتروفوتومتر ،آون ،کــوره ،هيتــر و ..
میبا شــد .
تجهیــزات آزمایشــگاه شــیمی عمومــی شــامل:
تــرازوی ديجيتــال ،ســانتريفيوژ ،هيتــر ،کــوره ،آون،
حمــام آب گــرم و ...اســت.
آزمایشــگاه جداســازي دارای دســتگاه آون،
رفراکتومتــر ،تــرازوي دیجیتــال ،دســتگاه ذوب
الکتریکــی ،هیترمگنــتدار و کاســهبرقی اســت.
همچنیــن گروه شــیمی داراي شــش آزمایشــگاه
تحقیقاتــی جهــت پژوهــش دانشــجویان مقاطــع
ارشــد و دکتــري میباشــد .شــایان ذکــر اســت کــه
آزمايشــگاه شــيمی کاربــردی در حــال راهانــدازی
اســت.
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دستگاه )NMR) Nuclear Magnetic Response

دســتگاه  NMRموجــود در دانشــگاه اراک ،دارای
قــدرت ســیصد مگاهرتــز و ســاخت شــرکت دو
ملیتــی بروکــر (آلمــان – ســوئیس) و مدل ســال 2002
میباشــد .ایــن دســتگاه در شناســایی هســتههای
عناصــر فعــال مغناطیســی ماننــد کربــن ،13
هیــدروژن ،نیتــروژن ،ایزوتــوپ دوتریــوم ،فلوئــور،
فســفر و هســتههای فلــزی نظیــر پالتینیــوم،
کبالــت و غیــره کاربــرد دارد .ایــن دســتگاه کمــک
فراوانــی در تعییــن ســاختار ترکیبــات شــیمیایی
بهویــژه ترکیبــات آلــی و کمپلکسهــای معدنــی
میکنــد .
درحالحاضــر عــاوه بــر آنالیــز نمونههــای
آزمایشــگاهی حاصــل از پژوهشهــای اســاتید و
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه اراک،
نمونههــای ارســالی از دانشــگاههای همجــوار از
جملــه دانشــگاه بوعلــی ســینا همــدان ،دانشــگاه
لرســتان ،دانشــگاه اصفهــان ،دانشــگاه کاشــان و
دانشــگاه قــم نیــز در آزمایشــگاه  NMRدانشــگاه
اراک آنالیــز میشــوند.

تأسیس شرکت دانشبنیان
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شــرکت دانشبنیــان «ريــز فنــاوران شــيمي
ســبز» توســط دکتــر علیرضا صالبــت در ســال 1394
تأســیس گردیــد .ایــن شــرکت تــا کنــون محصــوالت
دانشبنيــان جديــدی را بــا عنوانهــای تجــاري SP-
 151-Colloidو  104 S-Colloidو  505 M-Colloidعرضــه نمــوده
اســت.
همچنیــن شــرکت «پیشــگامان محیــط زیســت
پــاک» کــه توســط خانــم دکتــر زنــدهدل تأســیس
گردیــد و هماکنــون در حــال تولیــد نوعــی
نانوکامپوزیــت و ارائــه ی مشــاوره در زمینــه
آالیندههــای صنعتــی ،غیرصنعتــی و  ...میباشــد.
کســب رتبــه دوم پژوهــش هــای بنیــادی توســط
ســركار خانــم خاطــره رضائيــان فارغالتحصيــل
دانشــجوي دوره دكتــري شــيمي معدنــي بــه
سرپرســتی آقــای دکتــر خانمحمــدی از هفدهمیــن
جشــنواره خوارزمــی نیــز از فعالیتهــای شــاخص
گــروه شــیمی دانشــگاه اراک میباشــد.
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در ســالهاي اخیــر تحــوالت وســیعی در علــوم
و صنایــع مختلــف ایجــاد شــده کــه ایــن تحــوالت
رقابــت شــدیدي را بیــن کشــورهاي توســعهیافته
و درحالتوســعه بهوجــود آورده اســت .در ایــن
رقابــت بینالمللــی کشــورهایی پیــروز و ســربلند
خواهنــد بــود کــه تحقیــق و پژوهــش را در راس
برنامههــاي علمــی خــود قــرار دهنــد .از آنجاییکــه
رشــته شــیمی در بیــن رشــتههاي مختلــف علــوم
پایــه بهدلیــل ارتبــاط فــراوان بــا حوزههــاي
نفــت ،پتروشــیمی ،محیــط زیســت و انــرژي ،یکــی
از رشــتههاي زیربنایــی در صنعــت محســوب
میشــود ،نقشــی اساســی در تحقــق برنامههــاي
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توســعهاي و نیــز دسترســی بــه فناوريهــای نويــن
برعهــده دارد.
در ادامــه بــه معرفــی چهرههــای شــاخص
هیئــت علمــی گــروه شــیمی بــا مرتبــه اســتاد
تمامــی پرداختــه خواهــد شــد.

تعداد چاپ مقاالت در مجالت بینالمللی 66:مقاله
طرحهای پژوهشی صنعتی مصوب 4:طرح
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مدیر گروه شیمی به مدت بیش از  10سال

عضو انجمن شیمی آمریکا
عضویت در جامعه sigma xi
کسب جایزه داور برتر از نشریه  sensors & actuatorsدرسال 2017
دارای  2ثبت اختراع دارای تأییدیه علمی از سازمان پژوهشهای
علمی و صنعتی ایران
عضو هیئتعلمی پارهوقت سازمان پژوهشهای علمیوصنعتی ایران
فرصت مطالعاتی در دانشگاه تگزاس به مدت  9ماه
فرصت مطالعاتی در دانشگاه الیدن هلند به مدت  6ماه
عضو هیئت تحریریه نشریه:
International Journal of ChemTech Research
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تعداد کتب منتشرشده 2 :عنوان
مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی وبینالمللی 61 :مقاله
CITATIONS>1280
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مقاالت ارائه شده در کنفرانسها و سمینارها 50 :مقاله
طرح های پژوهشی مصوب7 :

طرحهــای پژوهشــی مصــوب 3 :طــرح پژوهشــی در دانشــگاه
اراک
یــک طــرح پژوهشــی بــرای صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و
فنــاوران کشــور
معاونت گروه شیمی دانشگاه اراک  1380-1382و 1386-1388
مدیر گروه شیمی دانشگاه اراک 1394-1396
عضــو شــورای تحصیــات تکمیلــی دانشــکده علــوم پایــه -1396
1393
رئیس دانشکده علوم بهمدت  5سال
مدیر گروه شیمی بهمدت  2دوره
معاونت آموزشی دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک
()1392-1394
مدیر دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
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دوره فرصت مطالعاتی دانشگاه کنتربوری ،نیوزلند
دو ثبت اختراع و نوآوری
شیمیایران
انجمنشیمی
عضوانجمن
عضو
ایران از سال 1379تا کنون
کرمانشاه
نمونه دکتری در
دانشجوی
کنون
رازی 1391تا
دانشگاهسال
الکتروشیمی ایران از
انجمن
عضو
پژوهشگر برتر گروه شیمی سال 1383

معاون گروه شیمی دانشگاه اراک  1380-1382و 1386-1388
مدیر گروه شیمی دانشگاه اراک 1394-1396
عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم پایه
1393-1396

دوره فرصت مطالعاتی دانشگاه کنتربوری ،نیوزلند
دو ثبت اختراع و نوآوری
عضو انجمن شیمی ایران از سال  1379تا کنون
عضو انجمن الکتروشیمی ایران از سال  1391تا کنون

دکترعلی بابا یی
استاد تمام گروه شیمی دااگشنه اراک
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تعداد کتب منتشرشده:
تعداد کتب منتشرشده 2:عنوان
مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی وبینالمللی  61:مقاله
تعداد چاپ مقاالت در مجالت بینالمللی 100 :مقاله
1280=23Citations =h-index
تعداد چاپ مقاالت در مجالت داخلی 10 :مقاله
مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها و سمینارها 50 :مقاله
مقاالت ارائه شده در کنفرانسها و سمینارها 35 :مقاله
7
طرح های پژوهشی مصوب:
طرحهای پژوهشی مصوب 10 :طرح پژوهشی

معاونت گروه شیمی دانشگاه اراک  1380-1382و 1386-1388
مدیر گروه شیمی دانشگاه اراک 1394-1396
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1350

مقاالت ارائه شده در کنفرانسها و سمینارها 87 :مقاله
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مدیر گروه شیمی

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه اراک ()1380-1383
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مدیر گروه شیمی
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دوره فرصت مطالعاتی دانشگاه کنتربوری ،نیوزلند
دو ثبت اختراع و نوآوری
عضو انجمن شیمی ایران از سال 1379تا کنون
عضو انجمن شیمی ایران
عضو انجمن الکتروشیمی ایران از سال  1391تا کنون
عضو انجمن پلیمر ایران

تعداد کتب منتشرشده 5:عنوان
تعداد چاپ مقاالت در مجالت بینالمللی 66 :مقاله
مقاالت ارائه شده در کنفرانسها و سمینارهای داخلی و
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بینالمللی 54 :مقاله
طرحهای پژوهشی مصوب 10 :طرح

مدیر گروه شیمی
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه
مدیر تحصیالت تکمیلی
رئیس دانشکده علوم پایه

فرصت مطالعاتی در دانشگاه بریستول انگلیس در سال 2006
پژوهشگر برتر استان مرکزی 4 :سال
پژوهشگر برتر دانشگاه اراک
داری  3ثبــت اختــراع ملــی و یــک ثبــت اختــراع در اداره ثبــت
اختراعــات آمریــکا ()US_PATENT
عضو انجمن نانو فناوری ایران
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عضو شورای پژوهش دانشگاه اراک
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عضو انجمن شیمی ایران از سال 1379تا کنون
کنوننــروژ در
اســلو
دانشــگاه
دکتری
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عضو
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رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو
تأسیس شرکت پیشگامان محیط زیست پاک

دبیر کمیته زئولیت ایران
دبیر سه کنفرانس بینالمللی زئولیت در ایران
هیئت تحریریه چندین مجله داخلی و بینالمللی
فرصت مطالعاتی در دانشگاه فرارا ایتالیا
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شــامل ســه اســتاد تمــام ،ده دانشــیار ،چهــار
اســتادیار و نیــز دو کارشــناس آموزشــی میباشــد.
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گــروه فيزيــک دانشــگاه اراک نیــز از جملــه
اوليــن گروههایــی بــود کــه از بــدو تأســيس
دانشــگاه اراک در ســال 1350تاســيس گرديد .موسس
دانشــگاه دکتــر قریــب ،بــرای آمــوزش هرچــه
بهتـــر دانشـــجویان از بهتریـــن اساتید دانشگاههای
تهــران منجملــه اســتاد شــهریاری ،امامــی ،کامــکار
و  ...دعــوت بهعمــل میآوردنــد.
درحالحاضــر آمــار چشــمگیر دانشــجویان
ایــن گــروه در میــان پذیرفتهشــدگان ارشــد ســایر
دانشــگاهها ،نشــانگر پتانســیل علمــی بــاالی ایــن
ی میباشــد.
گــروه آموزشــ 
گــروه آموزشــی فیزیــک دانشــگاه اراک در ســه
مقطــع کارشناســي ،کارشناسيارشــد و دکتــري
در گرایشهــای حالــت جامــد ،اتمــی و مولکولــی
(پالســما) ،فیزیــک نظــری و فیزیــک هســتهای
فعالیــت میکنــد .بهتازگــی رشــته جدیــد فیزیــک
مهندســی نیــز در دانشــگاه اراک شــروع بــه فعالیــت
نمــوده اســت.
ایــن گــروه دارای  17عضــو هیئتعلمــی

در حالحاضــر  410دانشــجوی کارشناســی در
رشــتههای فیزیــک و فیزیــک مهندســی مشــغول
بهتحصیـــل میباشــند.

دوره اهی تحصیالت تکمیلی

هماینــک گـــروه فیـزیـــک  69دانشـــجوی
کارشناســی ارشــد در گرایشهــای فیزیــک حالــت
جامــد ،فیزیــک اتمــی و مولکولــی ،فیزیک هســتهای،
ذرات بنیــادی ،ژئوفیزیــک و نانوفیزیــک دارد و
همچنیــن  32دانشــجوی دکتــری در گرایشهــای
فیزیــک پالســما ،حالــت جامــد ،هســتهای و نظــری
مشـــغول بهتحصیـــل میباشــند.

تقســیمبندی میشــود :آزمایشــگاههای آموزشــی
تخصصــی ،آزمایشــگاههای آموزشــی عمومــی و
آزمایشـــگاههای تحقیقاتــی.
دســته اول مخصــوص دانشــجویان رشــتههای
فیزیــک و فیزیــک مهندســی اســت ،دســته دوم بــه
دانشــجویان رشــتههای مهندســی ،علوم و کشــاورزی
ســرویس میدهــد و دســته ســوم بهمنظــور انجــام
کارهــای تحقیقاتــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
از جملــه امکانــات و دســتگاههای موجــود در
آزمایشــگاههای فیزیــک میتــوان بــه دســتگاه
پــراش پرتوهــاي ايكــس  ،XRDدســتگاه ميكروســكوپ
نيــروي اتمــي  ،AFMدســتگاه اليهنشــاني فيزيكــي،
اسپاترينـــك و باريـــكه الكترونـــي ،دســتگاه
پتانسيواســتات اتولــب ،دســتگاه اســپكتروفوتومتر
 ،UV- visدســتگاه اليــه نشــاني بــهروش اســپين
كوتينــگ ،دســتگاه اليهنشــاني در خــاء RF ،ژنراتــور
(بهمنظــور تولیــد پالســما) اشــاره کــرد.

دستگاه : XRD

دســتگاه آناليــز  Philipsاشــــعه  xمـــدل
 60/X,PertPW3040کـــه دارای قابليتهـــاي زیــر
میبا شـــد :
انجــام آناليــز فــاز و تعييــن ســاختار كريســتالي
مــواد كــه از اطالعــات ايــن آناليــز ميتــوان بــه
خــواص ديگــر نمونــه مثــل ســايز كريســتالها و
ديگــر مــوارد پيبــرد.
انجام آناليز تنش
انجــام آناليــز اســكن نمونــه در شــرايط خــاء و
در دماهــاي بــاال تــا دههــزار درجــه سيلســيوس.
انجام آناليز  Textuerيا همان بافت
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دانشکده علوم پایه
ٌ
عنــوان «دانشــکده فيزيــک» ،بــا هــدف بنیــان و
توســعه شــاخههای پژوهشــی بنيــادی ،کاربــردی و
توســعهای میباشــد.
بــا رشــد و توســعه علــوم مختلــف و تولــد
شــاخهها و موضوعــات جديــد ،تقســيمبندیهای
ســنتی علــوم ديگــر کارآمــد نیســت و بــا پدیــده
جدیــد حوزههــای ميانرشــتهای مواجــه هســتیم.
ايــن حقیقــت باعــث شــدهاســت کــه مرزهــای علــم
فيزيــک نــه تنهــا بــه رشــتههای فنــیمهندســی
بلکــه بــه ســایر علــوم ماننــد علــوم زيس ـتمحیطی
و حتــی علــوم انســانی هــم گســترش يابــد .امــروزه
يکــی از محورهــای مــورد توجــه در کشــورهای
توســعهيافته بــا هــدف تضميــن بقــا و در کشــورهای
درحالتوســعه بــرای رســيدن بــه توســعه پايــدار
بــا رونــدی در حــال رشــد ،نــگاه درســت مبتنــی
بــر عقالنيــت و آيندهنگــری در چنيــن حوزههــاي
جديــد علمــی میباشــد .لــذا یکــی دیگــر از
چشــماندازهای دانشــکده فیزیــک ،تأســیس و
راهانــدازی رشــتههای نویــن و تخصصــی اســت کــه
برخــی از آنهــا از جملــه نانوفیزیــک و ژئوفیزیــک
م مانند
بــه تحقــق پیوســته اســت و برخــی دیگــر هـ 
مهندســی پالســما ،مهندســی فوتونیــک و ...در حــال
پیگیــری هســتند.
یکــی دیگــر از چشـماندازهای گــروه فیزیــک،
ارتقــا گــروه فيزيــک بــه یــک دانشــکده مســتقل بــا
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دانشکده علوم پایه

گــروه آموزشــی زيســت شناســی دانشــگاه
اراک مقــارن بــا تاســيس دانشــگاه اراک و همزمــان
بــا ســایر رشــتههای علــوم پایــه بــا پذيــرش
 56دانشــجو شــامل  8زن و  48مــرد در مقطــع
کارشناســی ،از طريــق کنکــور اختصاصــی مدرســه
عالیعلــوم اراک فعاليــت خــود را آغــاز نمــود.
در آغــاز بهمنظــور آمــوزش دروس مختلــف
زیستشناســی از اســاتيد مدعــو اســتفاده میشــد
و آزمايشــگاه و ســایر وســائل و تجهيــزات ايــن گروه
محــدود و بهصــورت مشــترک بــا بقیــه گروههــای
آموزشــی وقــت مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت،
ســپس بــه مــرور زمــان تجهیــزات تخصصــی مــورد
نیــاز ایــن رشــته در اختیــار دانشــجویان قــرار
گرفــت.
در بهمنمــاه ســال تحصیلــی  1362دانشــگاه
اراک بهمنظــور تاميــن نيــاز آمــوزش و پــرورش
اســتان بــه پذیــرش دانشــجو در رشــته دبيــری
زيستشناســی اقــدام نمــود.
همچنیــن در بهمنمــاه ســال تحصیلــی 1369
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دوره شــبانه بــا گرايــش زيستشناســی عمومــی
دايــر شــد .در نهایــت ایــن گــروه آموزشــی در
مهرمــاه ســال  1374اقــدام بــه پذیــرش دانشــجوی
مقطــع کارشناســی در گرایشهــای عمومــی و
جانــوری نمــود و در ســال  1384بــا تأســیس گرايــش
گياهــی بــه فعاليــت خــود ادامــه داد.
گــروه زیستشناســی درحالحاضــر دارای کادر
هیئتعلمــی مجــرب شــامل دو اســتاد تمــام ،ن ُــه
دانشــیار ،ده اســتادیار و چهــار کارشــناس آمــوزش
و آزمایشــگاه میباشــد.

در حالحاضــر تعــداد چهارصــد دانشــجوی
کارشناســـی در رشـتـــههای علـومجانـــوری و
علومگیاهــی مشــغول بهتحصیــل میباشــند.

دوره اهی تحصیالت تکمیلی

هــم اینک تعــداد یکصــد دانشــجوی کارشناســی
ارشــد در گرایشهــای ســلولیتکوینی ،فیزیولـــوژی
گیاهـــی ،فیزیولــــوژی جانــــوری ،بیوشــیمی،
بیوسیســتماتیک جانــوری ،ژنتیــک و سیســتماتیک
اکولــوژی مشــغول فعالیــت هســتند و همچنیــن
تعـــداد  15دانشـــجوی دکتــــری در گـــرایش
سلولیتکـــوینی اشتـــغال بهتحصیـــل دارنــد.

گــروه آموزشــی زیستشناســی ،بــا دارا بــودن
آزمایشــگاههای تحقیقاتــی مجهــز بــه دســتگاههای
 ،High Techنظیــر فلوســایتومتر ،PCR ،اولترامیکروتــوم،
ســانتریفیوژهای یخچــالدار ،میکروســکوپهای
فلـــورسانت ،دستـــگاه کروماتوگرافـــی  ،LPبــاغ
گیاهشناســی و همچنیــن بــا دارا بــودن صدهــا
گونــه گیاهــی جهــت آمــوزش گونههــای گیاهــی بــه
دانشــجویان ،برکــه تکثیــر آبزیــان ،خانــه حیوانــات
جهــت تکثیــر و نگهــداری َرت و مــوش آزمایشــگاهی
مــورد اســتفاده بــرای تحقیقــات دانشــجویان ،آمــاده
ســرویسدهی و فــروش مــوش و رت بــه ســایر

دانشـــگاههای کشـــور میباشـــد .درحالحاضـــر
یکــی از آزمایشــگاههای تحقیقاتــی ایــن گــروه
بهدلیــل دارا بــودن اســتانداردهای الزم ،جــزو
شــبکه راهبــردی آزمایشــگاههای کشــور درنظــر
گرفتــه شــده اســت.
فضاهــاي آموزشــي گــروه زيستشناســي
شــامل مــوزه تاریــخ طبیعــی ،هرباریــوم گیاهــی،
اتــاق حیوانــات ،آزمايشــگاههاي جانورشناســي
بیمهــرهگان و مهــرهداران ،آزمایشــگاه فيزيولــوژي
جانــوري ،آزمايشــگاه زيستســلولي ،آزمايشــگاه
جنيـنشنـاســـي و بافـتشنـــاسي ،آزمايشـــگاه
سيســتماتيك گياهــي و تالوفيتهــا ،آزمايشــگاه
فيزيولــوژي گياهــي ،آزمايشــگاه بيوشــيمي و ژنتيــك
و همچنیــن آزمايشــگاه ميكروبيولــوژي میباشــد.
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درحالحاضــر دو شــرکت دانشبنیــان توســط
اســاتید ایــن گــروه آموزشــی بهثبــت رســیده
اســت :شــركت تكثيــر ،پــرورش و نگهــداري «آبزيــان
تخــت طــاووس» و شــركت «زيســت فنــاوران يافتــه
گيتــي ســبز»

گــروه زیستشناســی دانشــگاه اراک
درحالحاضــر دارای  16آزمایشــگاه تخصصــی و
همچنیــن گلخانــه تحقیقاتــی و بــاغ گیاهشناســی
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میباشــد .ایــن گــروه آموزشــی هماکنــون در
حــال راهانــدازی آزمایشــگاه تحقیقاتــی کشــت
ســلول و بافــت گیاهــی و همچنیــن تکمیــل و تجهیــز
آربورتــوم (بــاغ گیاهشناســی) میباشــد.
از طرحهــای آتــی ایــن گــروه آموزشــی
میتــوان بــه تجهیــز دســتگاهها و مــواد
آزمایشــگاههای فعلــی ،ایجــاد هرباریــوم ،آزمایشــگاه
مجهــز بــه میکروســکوپ الکترونی ،طراحی و ســاخت
آزمایشــگاههای آموزشــی و پژوهشــی تخصصــی
میکروبیولــوژی ،طراحــی و ســاخت حیوانخانــه
اســتاندارد ،تجهیــز گلخانههــای تحقیقاتــی ،تأســیس
و طراحــی آزمایشــگاه اســتاندارد رفتــار و  ...اشــاره
کــرد.
همچنیــن تأســیس رشــتههای جدیــد از جملــه
دکتــری سیســتماتیک بــوم شناســی ،دکتــری
فیزیولــوژی گیاهــی ،دکتــری بیوشــیمی ،دکتــری
فیزیولــوژی جانــوری ،دکتــری بیوسیســتماتیک
جانـــوری ،دکتـــری زیسـتفنـــاوری ،دکتــری
میکروبیولــوژی و  ...در دســتور کار ایــن گــروه قــرار
دارد.
در نهایــت تأســیس دانشــکده علــومزیســتی بــا
ســه زیرگــروه علــوم گیاهــی ،علــومجانــوری و علوم
ســلولی و علــوممولکولــی از چشــماندازهای گــروه
آموزشــی زیستشناســی دانشــگاه اراک میباشــد.

ايــن مجموعــه نفيــس کــه امــروزه همچــون
ياقوتــی در دل دانشــگاه اراک قــرار گرفتــه اســت،
بــا ســعی و تــاش مرحــوم اســتاد دکتــر عبدالکريــم
قريــب در بيــن ســالهای  1350الــی  1354تاســيس
گرديــد .نامبــرده کــه يکــی از پيشکســوتان علــم
زمينشناســی کشــور اســت از همــان بــدو تاســيس
دانشــگاه در فکــر احــداث مــوزه تاريــخ طبيعــی بــود
و بــا کمــک دانشــجويان وقــت در ســفرهای علمــی،
مبــادرت بــه جمــعآوری نمونههــای مختلــف از
انــواع ســنگ مینمــود .اوليــن نمونههــای مــوزه
تاريــخ طبيعــی دانشــگاه اراک ازجملــه يــک ماهــی
خــارو فيکــس شــده متعلــق بــه ســال ( 1351کــه
هماکنــون نيــز در مــوزه موجــود اســت) ،شــروع
بــه جمــعآوری گردیــد .از ســال  1355مدرســه
عالیعلــوم اراک زيــر نظــر دانشــگاه تربيــت معلــم
قــرار گرفــت .از جملــه نمونههــای موجــود بــه
آن دوران ،میتــوان بــه سوســمار آگامــا بــا کــد
شناســایی  5305دانشــگاه تربيــت معلــم و همچنیــن
اســکلتهای اســب ،االغ ،ســگ و گوســفند اشــاره
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نمــود.
مســاحت کل مــوزه گــروه زیســت شناســی 542
متــر مربــع میباشــد کــه مســاحت مفيــد  411متــر
مربــع از آن بــه مــکان مــوزه اختصــاص يافتــه اســت.
امــروزه ايــن مــوزه بــا تعــداد  50نمونــه مينــرال
شناســنامهدار 79 ،گيــاه شناســنامهدار 230 ،گونــه
مهــرهدار دارای شناســنامه 55 ،جنيــن انســان و 98
جنيــن متعلــق بــه جانــوران مختلــف (کــه بهطــور
عمــوم شناســایی شــده هســتند) و بيــش از 1700
گونــه انــواع بیمهــره کــه از اقصینقــاط ايــران
و جهــان جمــعآوری شــدهاند و متعلــق بــه 13
شــاخه جانــوری هســتند کــه تاکنــون بيــش از
 43درصــد از آنهــا جــزو گونههــای شناســایی
شــده هســتند ،فعالیــت مینمایــد .از دیگــر
غرفههــای مختلــف مــوزه گــروه زیستشناســی
میتــوان بــه غرفههــای فيزيولــوژی ،ســلولی
مولکولــی ،تکامــل و فسيلشناســی ،آناتومــی و
اسکلتشناســی ،ماهیشناســی ،انگلشناســی،
ژنتيــک ،اکولــوژی و نقــش انســان در طبيعــت،
قارچشناســـــی ،سنــگشناســــی ،النهســــازی
جانــوران ،جنينشناســی و حشــرات اجتماعی اشــاره
کــرد .قابــل ذکــر اســت کــه ایــن مــوزه هــر هفتــه
پذيــرای دانــش آمــوزان ،دانشــجویان ،هنرجویــان
و بازديدکننــدگان میباشــد .در ادامــه بــه معرفــی
چهرههــای شــاخص هیئــت علمــی گــروه زیســت
شناســی بــا مرتبــهی اســتاد تمامــی میپردازیــم.
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تعداد کتب منتشرشده 25 :جلد
1350

کتب مقاالت در
تعداد چاپ
تعداد
منتشرشده:مجالت بینالمللی 38 :مقاله 2عنوان
ن مقاله
84
مقاالتچاپ
تعداد
المللی  61:مقاله
داخلی:وبی
مجالت داخلی
در مجالت
مقاالت در
چاپ شده
1280=23Citationsو سمینارها 146 :مقاله
ارائه شده در کنفرانسها
مقاالت
=h-index

 -15عضو هيئتامنا دانشگاه علوم پزشکي اراک
 -16عضو هيئتمميزه دانشگاه اراک
 -17مسئول كميسيون تخصصي كشاورزي (هياتمميزه)
 -18عضو کارگروه علمي و صالحيت عمومي هيئتجذب
 -19سر دبیر و عضو هيئتتحريريه مجله سلول و بافت دانشگاه اراک
-20عضو هيئتامنا دانشگاه غيرانتفاعي مهرگستر 1395
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مقالهاراک
دانشگاه
طرح پژوهشی
مصوب21 :
طرح
سمینارها:در 50
کنفرانس ها و
پژوهشیدر
هایارائه شده
مقاالت
طرح های پژوهشی مصوب:
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 -1معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه اراك
 -2عضــو كميتــه پژوهشــي دانشــكده علومپايــه و دانشــگاه
 -3ســردبير و عضــو هيئتتحريريــه مجلــه علمي-پژوهشــي
دانشــگاه علــوم پزشــكي اراك
 -4عضو شوراي آموزشي و تخصصي گروه زيستشناسي
 -5عضو ستاد امور رفاهي
 -6عضو كميته انتشارات دانشگاه
 -7عضو شوراي بورس داخل و خارج دانشگاه
 -8عضو شوراي گزينش استاد
 -9عضو شوراي ترفيعات
 -10مديرگروه زيستشناسي
نیوزلند
کنتربوری،
دانشگاه
مطالعاتی
 -11دوره
بــورد تخصصــي علومپايــه پزشــكي
فرصتهيئت
عضــو
نوآوری
اختراع و
(بافتدو
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــكي
وزارت
ثبتـي) در
شناسـ
1379تا کنون
ایران از
شوراي شیمی
عضو انجمن
سالدانشگاه
تكميلي
تحصيالت
 -12عضو
سال  1391تا کنون
از
ایران
الکتروشیمی
انجمن
عضو
 -13عضو كميته ناظر بر مطبوعات دانشگاه
 -14عضو هيئتنظارت و ارزيابي در استان مركزي

فرصت مطالعاتي به مركز تحقيقاتي  NPIMRلندن بهمدت  6ماه ()2006
 -1عضــو انجمــن علــوم تشــريح ايــران -2عضــو انجمــن فيزيولــوژي و فارماكولــوژي
ايــران  -3عضــو انجمــن زيســت شناســي ايــران -4عضــو گــروه بررســي طــرح فــون
ايــران  -5عضــو انجمــن علــوم جانــوري ايــران  -6عضــو انجمــن بيوتكنولــوژي جمهــوري
اســامي ايــران  -7نماينــده انجمــن زيستشناســي ايــران در اســتان مركــزي  -8عضــو
كميســيون پزشــكي شــوراي پژوهشــي و فنــاوري اســتان مركــزي  -9عضــو هيئتتحريريه
مجلــه علمــي و پژوهشــي دانشــگاه علــوم پزشــكي اراك  -10عضــو كميتــه علمــي كنگــره
بيولــوژي كاربــردي ايــران (مشــهد) و كنگــره زيستشناســي ســلولي و مولكولــي (شــهيد
چمــران ،اهــواز) و اوليــن كنگــره ســيتوتكنولوژي ايــران (آبانمــاه  1387مشــهد) -11
همــكاري در كميتــه علمــي المپيــاد زيستشناســي  -12داوري مقــاالت در مجــات
مختلــف و همچنیــن داوري جشــنواره خوارزمــي پژوهشــكده جــوان در اســتان مركــزي
جوايــز -1 :فارغالتحصيــل رتبــه اول در دوره كارشناســي و كارشناســي ارشــد  -2برنده
تشــويقي كتــاب برگزيــده ســال  1377جمهــوري اســامي ايــران (كتــاب زيستشناســي
ســلولي و مولكولــي)  -3برنــده تشــويقي كتــاب پرفــروش ســال  1379دانشــگاه اراك.
 -4پژوهشــگر نمونــه ســالهاي  1381 ،1380 ،1379 ،1378و  1384دانشــگاه اراك -5
پژوهشــگر برتــر گــروه زيستشناســي دانشــگاه اراک و پژوهشــگر برتــر اســتان مرکــزي
در ســال  1387در بخــش هیئتعلمــی  -6پژوهشــگر برتــر اســتان مركــزي در ســال
 -7 ،1394پژوهشــگر برتــر بســيج اســاتيد اســتان در ســال 1394
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تعداد چاپ مقاالت در مجالت بینالمللی 50 :مقاله
تعداد چاپ مقاالت در مجالت داخلی 70 :مقاله

1350

مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای ملی 100 :مقاله
مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای بینالمللی60 :مقاله
طرحهای پژوهشی مصوب 20 :طرح

دبير انجمن اسالمي استادان دانشگاه اراك در سال ()1368-71
معاون گروه آموزشي زيست شناسي دانشگاه اراک ()1370-71
معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه اراک ()1371-74
نماينده تاماالختيار دانشگاه اراك و سازمان سنجش در برگزاري
آزمونهاي سراسري ()1371-74
رئیس دانشگاه اراک از تير ماه  1381تا شهریور ماه 1389
نماینده وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در شورای برنامهریزی و
توسعه استان مرکزی از سال  1384تا شهریور 1389
رئیس منطقه  5دانشگاه آزاد اسالمی ()1391-92
رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ()1391-92
مشاور علمی و فناوری استاندار مرکزی ()1393-94
ت امنای دانشگاههای استان مرکزی
عضو هیئ 
ت ممیزه دانشگاههای استان مرکزی
عضو هیئ 

گــروه رياضــي از ســال  1351فعاليــت آموزشــي
خــود را بــا پذيــرش دانشــجو در دوره كارشناســي
آغــاز نمــود .مقاطــع ارشــد رياضــي در گرايشهــاي
محــض و كاربــردي بهترتيــب در ســالهاي 1383
و  1384ايجــاد شــدند .دوره دكتــري رياضــي محــض
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از ســال  1391راهانــدازي گرديــد .هماكنــون
گــروه رياضــي بــا پيشــينه بیــش از چهــل ســال
فعاليــت آموزشــي و پژوهشــي ،داراي نــوزده عضــو
هيئتعلمــي شــامل هفــت دانشــیار ،یــازده اســتادیار
و یــک مربــی میباشــد .همچنیــن یکــی از اســاتید
ایــن رشــته بــا مرتبــه علمــی دانشــیاری ،اولیــن
بازنشســته ایــن گــروه آموزشــی محســوب میشــود.
در حالحاضــر گــروه آموزشــی ریاضــی در
موضوعــات تحقيقاتــي و مطالعاتــي نظیــر آمــار
اســتنباطي ،آناليــز تابعــي ،آناليــز عــددي ،تحقيــق
در عمليــات ،توپولــوژي ،جبــر جابجايــي ،جبــر خطــي
عــددي ،جبــر لــي ،جبرهــاي بانــاخ ،نظريــه گروههــا،
هندســه ،ریاضــی
مالـــی ،حســـابان
تصادفــی ،تحلیــل
دادههــای تابعــی و
آمــــار در حــــال
انجــــام فعالیــــت
میباشــد .همچنـــین
کتابهــــای نظریــه
مقــــدماتی اعـداد،
مبحثــي در هندســه
نويــن ،نظريــــــه
اعداد ،متـــن درسـي
و منبعــي از مســائل،
 104مســــــاله در
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نظريه اعــداد ،تركيــــبات كاربردي ،آناليــــز عددي
پيشــرفته و واژهنامـــه تفصيلــي آمــار ،محاســبات
ریاضــی بــا میپــل و مقدمــهای بــر فرآیندهــای
تصادفــی بــا  Rاز آثــار تالیفــی و ترجمــــهشده
توســط اســاتید ایــن گــروه آموزشــی میباشــد.
شــایان ذکــر اســت کــه درحالحاضــر یــک
پژوهشــگر پســا دكتــري در ایــن گــروه بهامــر
پژوهــش مشــغول اســت و همچنیــن اعضــای گــروه
در راســتای علمــی نمــودن صنعــت و جامعــه ،بــا
افــراد ذیصــاح در تعامــل و ارتبــاط پویــا میباشــند.

در حالحاضــر  328دانشــجوی کارشناســی
در گرایشهــای محــض ،کاربــردی و ریاضیــات و
کاربردهــا ،مشــغول بــه تحصیــل میباشــند.

دوره اهی تحصیالت تکمیلی

178

هــم اینــک یکصــد دانشــجوی کارشناســی
ارشــد در گرایشهــای محــض ،آناليــز رياضــي ،جبــر
جابجايــي ،جبــر لــي ،نظريــه گروههــا ،هندســه،
كاربــردي ،آناليــز عــددي و تحقيــق در عمليــات و
نیــز تعــداد  16دانشــجوی دکتــری در گرایشهــای
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آناليــز رياضــي ،جبــر جابجايــي ،جبــر لــي ،نظريــه
گروههــا و هندســه ،مشــغول بــه تحصیــل هســتند.

تجهيزات و آزمايشگاههاي گروه:

آزمايشــگاه نرمافزارهــاي رياضــي بــا تجهيــز
تعــداد قابــل توجهــي از كامپيوترهــاي پيشـــرفته
در دانشــكده علومپايــه درحـالآمـادهســـازي و
راهانـــدازي اســت.

ايجــاد دوره دكتــري رياضــي كاربــردي بــا
گرايشهــاي آناليــز عــددي ،بهينهســازي و رياضــي
مالــي
ايجــاد رشــته كارشناســي ارشـــد آمــار بــا
گرايــش آمــار رياضــي
ايجاد دوره كارشناسي علوم كامپيوتر
تبديــل گــروه رياضــي بــه دانشــكده رياضــي،
آمــار و علــوم كامپيوتــر
اســتخدام يــك عضــو هيئتعلمــي در رشــته
آمــار
اســتخدام دو عضــو هيئتعلمــي در رشــته
علــوم كامپيوتــر

ش
ل
ع
دادکشنه وم ورز ی

معرفی دانشكده علوم ورزشي

دانشــگاه اراک بهعنــوان اولیــن دانشــگاه اســتان
مرکــزی در ســال  1372موفــق بــه اخــذ مجــوز
تأســیس رشــته تربیتبدنــی گردیــد و در همــان ســال
اقــدام بــه پذیــرش دانشــجو در مقطــع کارشناســی
نمــود .ایــن گــروه آموزشــی از ســال  1385در مقطــع
کارشناســی ارشــد دانشــجو پذیرفــت .الزم بهذکــر
اســت کــه دانشــكده علــوم ورزشــی از ســال 1394
از دانشــکده علــوم انســانی جداشــد و بــه عنــوان
دانشــکدهای مســتقل بــه ســایت سردشــت انتقــال
توســوم ارديبهشــتماه ســال
یافــت و در روز بيس 
 ،1396بــا حضــور مســئوالن و مقامــات ارشــد وزارت
علــوم بهصــورت رســمي افتتــاح گرديــد.

دانشکده علوم ورزشی
مقطــع کارشناســی ایــن گــروه آموزشــی در دو
رشــته و ســه گرایــش و مقطــع کارشناســی ارشــد
ایــن دانشــکده در چهــار رشــته و هشــت گرایــش
دانشــجو میپذیــرد .امیــد اســت در ســال 1398
دوره دكتــري در دو رشــته فيزيولــوژي ورزشــي و
رفتــار حركتــي نیــز بــه مجموعــه اضافــه شــود.
اعضــای هیئتعلمــی ایــن دانشــکده شــامل
شــش دانشــيار و پنــج اســتاديار اســت و جــذب
چهــار عضــو هیئتعلمــی جدیــد در دســت اقــدام
میباشــد ،کــه بــه افتخاراتــي همچــون كســب
كرســي پژوهشــي در پژوهشــگاه تربيــت بدنــي،
مربيگــري در تيمهــاي برجســته و بــزرگ ورزشــي،
همــكاري مســتقيم بــا انجمنهــاي ورزشــي وزارت
علــوم تحقيقــات و فنــاوري بــه عنــوان رئيــس
انجمنهــا ،همــكاري مســتقيم بــا پژوهشــگاه
تربيــت بدنــي ،برگــزاري كارگاههــاي مربیگــری و
جلســات آموزشــي گســترده،چاپ کتــب و مقــاالت و
 ...نائــل آمدهانــد.
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از امکانــات آموزشــی ایــن گــروه میتــوان بــه
داشــتن آزمايشــگاه بــرای رشــتههای فیزیولــوژی
ورزشــی ،آسیبشناســی و حــرکات اصالحــی بــا
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مســاحتی بالــغ بــر  140متــر مربــع و تجهیزاتــی
نظیــر تردميــل مــوش ،فشارســنج ديجيتالــي،
دینامومتــر دســتی ،دســتگاه بــادی کامپوزیشــن،
الکتاتســنج ،انعطــاف ســنج ،تــرازو و قدســنج،
ماســاژور ،اســپينال مــوس ،كاليپــر ،فشارســنج
جيــوه اي ،گونيــا متــر ،ضربانســنج پــوالر ،ســت
آنتروپومتريكــي ،كوليــس ،دســتگاه تردميــل
کاســمد ،دســتگاه ســنجش زمــان عكسالعمــل،
دســتگاه الكتروكارديوگرافــي ،اســپيرومتري ،کانتــر
شــمارنده واکنــش تحریکــی ،دســتگاه جهتيــاب و
 ...اشــاره کــرد .ایــن دانشــکده از امکانــات آموزشــی
زیــر بهرهمنــد اســت:
زمین چمن و پیست دو و میدانی
سالن ورزشی خوابگاه امیرکبیر
استخر آموزشی زیبا و با کیفیت
سالن بدنسازی خوابگاه امیرکبیر
ایستگاههای تندرستی
سالن چندمنظـوره در سـایت مرکـزی دانشگاه
سالن چندمنظوره شهدای دانشگاه
همچنیــن ســه کالس مجهــز بــه دیتاپروژکتــور
بــا مســاحتی معــادل  150مترمربــع در اختیــار
دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل در ایــن دانشــکده
میباشــد.

چشــمانداز ایــن دانشــکده عبــارت اســت از
تبدیــل شــدن بــه یــک دانشــکده پیشــرو در بیــن
دانشــکدههای علــوم ورزشــی کشــور میباشــد.
بــر ایــن اســاس برنامههــای آينــده دانشــکده
علــوم ورزشــی شــامل تکمیــل کادر هيئتعلمــی و
کارمنــدان تــا پایــان برنامــه تعریــف شــده توســعه
متناســب بــا رســالت ،وظایــف آموزشــی و اهــداف
پژوهشــی دانشــکده میباشــد .اقدامــات در
حــال انجــام بــرای نیــل بــه ایــن هــدف شــامل
تعریــف فضــای فیزیکــی دانشــکده و جانمایــی آن
در پردیــس دانشــگاه ،تعریــف و تصویــب چــارت
ســازمانی ،ســاخت و تجهیــز اســتادیوم ورزشــی
شــامل زمیــن چمــن ،پيســت د و و میدانــی ،ســکوها و
غیــره ،ســاخت و تجهیــز ســاختمان آموزشــی نظیــر
کالسهــا ،ســاختمان آمــوزش کل دانشــکده و دفتــر
اســاتید ،ســاخت و تجهیــز آزمایشــگاه مرکــزی
دانشــکده علــوم ورزشــی بــرای کلیــه رشــتهها و
گرایشهــا ،ســاخت و تجهیــز کتابخانــه دانشــکده،
ســاخت و تجهیــز مرکــز رایانــه دانشــکده ،تأســیس
پژوهشــکده علــوم ورزشــی و تأســیس شــرکتهای
دانشبنیــان علــوم ورزشــی میباشــد.
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دانشکده علوم انسانی
ٌ
رشــته در دو دوره متوالــی جشــنواره حرکــت موفــق
بــه کســب رتبــه برتــر گردیدهانــد.
ایــن گــروه آموزشــی دارای هفــت عضــو
هیئتعلمــی تماموقــت میباشــد کــه یــک نفــر از
آنــان دانشــیار و ســایر اعضــا اســتادیار میباشــند.

رشــته تاریــخ دانشــکده علــوم انســانی دانشــگاه
اراک بــا هــدف هویتبخشــی ،ایجــاد و حفــظ وحــدت
ملــی ،معرفــی و حراســت از پیشــرفتهای مدنــی و
فرهنگــی جامعــه و انتقــال آن بــه نســل آینــده ،در
ســال  1381تأســیس شــد .ایــن گــروه در مهرمــاه
ســال  1387اقــدام بــه پذیــرش دانشــجو در مقطــع
کارشناســی ارشــد در گرایــش ایــران دوره اســامی و
از مهرمــاه  1397در گرایــش تاریــخ اســامی نمــود.
ایــن گــروه آموزشــی ،دارای یــک کتابخانــه
تخصصــی میباشــد کــه در ســال  1386افتتــاح
گردیــده اســت.
ایــن گــروه آموزشــی از جملــه گروههــای
فعــال در عرصــه فرهنگــی میباشــد .از جملــه
اقدامــات قابــل ذکــر برگــزاری پنــج دوره همایــش
خلیجفــارس و همچنیــن برگــزاری دو دوره جشــنواره
اقــوام ایرانــی میباشــد .چــاپ و انتشــار فصلنامــه
علمــی و پژوهشــی مطالعــات تاریخــی جنــگ از دیگر
فعالیتهــای گــروه آموزشــی تاریــخ اســت .الزم
بهذکــر اســت انجمــن علمــی دانشــجویان ایــن
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هماکنــون  120دانشــجو در مقطــع کارشناســی
ایــن گــروه در حــال آمــوزش هســتند.

دوره اهی تحصیالت تکمیلی

هماکنون  64دانشـجو در مقطـع کارشناسی ارشد
این گـروه در حــال آمـوزش هســتند.

افــــزودن رشــته تاریــخ ایــران باســتان و تاریــخ
اســناد در مقطــع کارشناســی ارشــد و همچنیــن
گرایــش دوره اســامی درمقطــع دکتــری از اهــداف
گــروه آموزشــی تاریــخ میباشــد.

یکــی از اهــداف مهــم تعلیــم و تربیــت،
اثربخشــی فرآینــد آمــوزش اســت .بــا توجــه
بــه جایــگاه ارزشــی دروس معــارف اســامی کــه
بــا جــانودل و اندیشــه فراگیــراندر ارتبــاط
اســت ،شایســته اســت کــه از بهتریــن شــیوهها و
جذابتریــن برنامههــا در ارائــه مطالــب اســتفاده
گــردد و بــا عنایــت بــه محیــط و عصــر ارائــه ایــن
دروس کــه دانشــگاهها و ویژگیهــای زمــان حاضــر
اســت ،ضــرورت بهرهگیــری از مدرنتریــن متدهــا
و شــیوههای علمــی و بــهروز آموزشــی نمایانتــر
میگــردد .در بیشــتر دروس علــوم انســانی و نیــز
دروس معــارف اســامی بــه لحــاظ ســاختار نظــری
ایــن مباحــث ،انتقــال مطالــب بهصــورت ســخنرانی
و اســتادمحوری صــورت میپذیــرد .بــا توجــه
بــه شــرایط ســنی دانشــجویان کــه تنوعطلبــی و
تجددگرایــی از مشــخصههای آنــان اســت ،بایــد از
شــیوههایی در آمــوزش بهــره جســت کــه نیازهــای
آنــان را تأمیــن نمایــد .بههمیــن منظــور رشــته
معــارف اســامی دانشــکده علــوم انســانی دانشــگاه

اراک پــس از تصویــب در مصوبــه شــورای انقــاب
فرهنگــی در ســال  ، 1383بــه ســایر رشــتههای ایــن
دانشــکده افــزوده شــد .هــدف از ایجــاد ایــن رشــته
آشــنایی نســل جــوان بــا اندیشــههای دینــی،
اخــاق ،تاریــخ اســام و تاریــخ معاصــر میباشــد.
ایــن گــروه دارای یــک کتابخانــه تخصصــی بــا
بیــش از هــزار جلــد کتــاب و مجموعــه نرمافــزاری
در موضوعــات مختلــف میباشــد.
درحالحاضــر هفــت عضــو هیئــت علمــی ایــن
گــروه ،در هــر نیمســال تحصیلــی تعــداد  180تــا
 200واحــد درســی را بــرای دانشــجوهای مقطــع
کارشناســی ،در دانشــکدههای ادبیــات و زبانهــای
خارجــی ،حقوق و علــوم اقتصــادی ،فنی و مهندســی،
علــوم انســانی ،کشــاورزی و منابــع طبیعــی ،علــوم
پایــه و دانشــکده هنــر ارائــه میدهنــد.

تأســیس رشــتههای مدرســی معــارف اســامی
در مقطــع ارشــد و دکتــری در گرایشهــای چندگانــه
اخــاق اســامی ،مبانــی نظــری اســام ،آشــنایی بــا
منابــع اســامی ،انقــاب اســامی ،تاریــخ و تمــدن
اســامی ،فرهنــگ و تمــدن ،دانــش خانــواده و در
نهایــت تأســیس دانشــکده علــوم و معــارف اســامی،
از چشــماندازهای ایــن گــروه آموزشــی میباشــد.
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دوره اهی تحصیالت تکمیلی

رشــته روانشناســی و علــومتربیتــی دانشــکده
علــوم انســانی در ســال  1370بــا پذیرش 40دانشــجو
در مقطــع کارشناســی با گرایــش تکنولوژی آموزشــی
آغــاز بــهکار کــرد .درحالحاضــر گرایشهــای
تکنولــوژی آموزشــی و روانشناســی در مقطــع
کارشناســی و گرایشهــای تکنولــوژی آموزشــی و
برنامهریــزی درســی در مقطــع کارشناســی ارشــد،
اقــدام بــه پذیــرش دانشــجو مینماینــد .اعضــای
هیئتعلمــی ایــن گروههــای آموزشــی از 11
اســتادیار و یــک دانشــیار تشــکیل شــده اســت .از
امکانــات آموزشــی ایــن گــروه میتــوان بــه واحــد
ســمعی و بصــری ،اســتودیو ،البراتــوار عکاســی و
آزمایشــگاه روانشناســی اشــاره کــرد.
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هماکنــون  174دانشــجوی کارشناســی در
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علــو م تربیتــی 123 ،دانشــجو در گرایــش تکنولــوژی
آموزشــی در حــال آمــوزش هســتند.
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همچنیــن  64دانشــجو در رشــته روانشناســی و
نیــز گرایــش تکنولــوژی آموزشــی و برنامهریــزی
ی ارشــد ایــن رشــته بــه
درســی در مقطــع کارشناسـ 
امــر تحصیــل اشــتغال دارنــد.

ایــن گــروه در نظــر دارد بــا افــزودن رشــتهها
و مقاطــع مختلــف ایــن مبحــث ماننــد تأســیس
مقطــع دکتــری در رشــته تکنولــوژی آموزشــی،
تأســیس مقطــع کارشناســی ارشــد در رشــتههای
تاریــخ فلســفه آمــوزش و پــرورش بــا گرایــش
تعلیــم و تربیــت و رشــته چندرســانهای آموزشــی و
همچنیــن تأســیس رشــته علــوم تربیتــی بــا گرایــش
آمــوزش و پــرورش پیــش دبســتانی و دبســتانی،
رشــته مشــاوره ،دورههــای ارشــد علــوم شــناختی،
روانشناســی بالینــی ،روانشناســی تربیتــی،
روانشناســی مثبــت و دکتــری روانشناســی و نیــز
راهانــدازی دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی
بتوانــد خدمــات ارزنــدهای در تأمیــن نیــروی انســانی
متخصــص مــورد نیــاز کشــور ارائــه دهــد.

حــال آمــوزش هســتند.

دوره اهی تحصیالت تکمی یل

رشــته علــوم قــرآن و حدیــث دانشــکده علــوم
انســانی بــا هــدف آشــنا کــردن دانشــجویان بــا
روش تحقیــق ،پژوهــش و منابــع اساســی قرآنــی و
حدیثــی و تربیــت نیــروی انســانی مذهبــی ،متعهــد
و متخصــص در معــارف قرآنــی و حدیــث بهمنظــور
پاســخگویی بــه نیازهــای جامعــه و مراکــز فرهنگــی،
آموزشــی و پژوهشــی کشــور در ســال  1370تأســیس
شــد .در ســال  1378در مقطــع کارشناســی ارشــد و
در ســال  1392موفــق بــه جــذب دانشــجو در مقطــع
دکتــری علــوم قرآنــی و حدیــث گردیــد.
از جملــه فعالیتهــای ایــن گــروه چــاپ و
انتشــارات فصلنامــه علمــی پژوهشــی «پژوهشهــای
ادبی-قرآنــی» میباشــد .ایــن گــروه آموزشــی دارای
هفــت عضــو هیئــت علمــی میباشــد کــه یــک نفــر
از ایشــان دانشــیار و پنــج عضــو دیگــر اســتادیار و
یــک نفــر مربــی میباشــد.

هماکنــون یکصــد دانشــجو در ایــن مقطــع در

در حالحاضــر بهترتیــب  60و  20دانشــجو در
مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری مشــغول بــه
تحصیــل میباشــند.
ایــن گــروه درصــدد تأســیس رشــتههای علــوم
حدیــث گرایــش نهجالبالغــه و قــرآن پژوهــی
کالمــی در مقطــع کارشناســی ارشــد و تفســیر
تطبیقــی در مقطــع دکتــری میباشــد.

امور فرهنگي ودانشجويي دانشـكده علوم انسـاني
دانشـگاه اراک بهمنظـور ايجــاد انگيــزه وحمايـت،
تقــويت وترويج فرهنـگ ديني ،اخـالقــي و علـمي
در دانشگاه و همچنین ضرورت فعاليتهـاي فوقبرنامه
براي دانشجويان ،بهرهگيري از توانمنـديها وخالقيـت
آنان در تحقق چشمانداز پيشرفت علمـي و فرهنـگي،
توليد علم و جنبش نرمافزاري در علوم انساني ،در طول
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هر سال تحصيلي و به تفكيك نيم سالهـاي تحصيـلي
مربوطه ،اقدام به اجراي برنامـههاي متنوع فوقبـرنامه
فرهنـگي و بـرگـزاري طـرحها،كارگاههـاي مهـارتـي
علمي ،آموزشـي با همـكاري اعضای انجمنهاي علمي
دانشجويان رشتــههاي مختلف مـوجـود در دانشكده
نموده است كه مشروح آن بهاختصار در زير ميآيد:
-1جهت تصميمگيـري واجراي طرحهاي انجمنهاي
علـمـي و ديگـر فعالـيتهاي فـرهنگي در دانشكده،
جلسـات كميتـه فرهنـگي به تناوب تشكيل مـیشود
و فعال است.
-2اجراي اكثر برنامههاي مناسبتي مذهبي و ملي در
طول ترم و سال تحصيـلي (مانند اعيـاد و سوگوارهها،
نمايشگاه عكس و)...
-3برگـزاري كارگاههاي مهـارتي براي دانشـجويان
-4بــرگــزاري و اجــراي طـرحهاي پيشنـهادي
انجمنهـاي علمـي به تناسـب رشـته ،در جشنوارهها،
سمينارها ،همايشها ،مسابقات ،اكران و نقد فيلم و...
-5تقـدير از دانشجـويان برتر در ترم و دونيمسال
تحصيلي از لحـاظ معـدل ترم و معـدل كل ،مـولفـان،
متـرجـمان ،پژوهشـگران ،قهـرمانان ورزشي ،فعاالن
فرهنگي ،حافظان قرآن و  ، ...طبق ضـوابط مربـوطه با
اهدای لوح تقدير و جوايز
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ٌ
خودآگاهي ،زمـاني بـراي خـوب بودن ،چگونه همـسر
خوبي باشيم ،چگـونه روانشنـاس خوبی باشيم ،هوش
استنفورد
مسابقه خطاطي به زبان انگليسي
برگزاري انواع كالسهاي تقويتي براي دانشـجويان
رشتههاي مختلـف بهویـژه دانشـجـویان رشـته زبان
انگليسي و ادبيات عربي
راهاندازي دفتر ترجــمه زبان انگليسـي و آموزش
مكالـمـه زبان انگلــيسي توسـط انجمن علـمي زبان
انگليسي
راهاندازي انجـمن مثبتگرا براي اولين بار در ايران
در دانشـكده علـــومانـساني ،با حضـور جناب آقاي
دكتر معماريان نماينده انجمن مثبتگراي بينالمللي در
ايران
كارگـاه نحــوه تعـامــل با دنيــاي مـجـــازي
(فرصتها و تهديدها) توسط انجمن علمي الهيات
در انتها باید گفت چشمانداز اين دانشكده در انجام
فعالـيتهاي فـوقبرنامه و فرهنگي در راستاي اهـداف
دانشـگاه بـراي ارتقابخشـي بنيه علمـي دانشجويان،
توانمنـدسـازي و هـدايت آنها بهســوي بهــرهوري
با استفاده از توانايي دانشجويان عالقمنـد و آمـوزش
مهـارتهـاي درسـت زندگي كردن بر اسـاس اصـول
و مبـاني نظام مقدس جمـهوري اسالمـي و همچـنین
پرورش نيروهاي با استعداد و كارآمد براي تفكر صحيح
در مديریت جديد كشور است.
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تاریخچه دانشکده فنی و مهندسی:
دانشــکده فنــی و مهندســی پــس از تصويــب در
ســال  1379بــا  11000مترمربــع فضــای آموزشــی
وکمکآموزشــی مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفــت .ايــن
دانشــکده در مقاطــع کارشناســی ،کارشناســی ارشــد
و دکتــری در گروههــای آموزشــی مهندســی شــیمی،
مهندســی مکانیــک ،مهندســی عمــران ،مهندســی
195
کامپیوتــر ،مهندســی بــرق ،مهندســی مــواد و متالــورژی
و مهندســی صنایــع فعاليــت مینمايــد .دانشــجويان
دورههــای روزانــه و شــبانه در مقاطــع مختلــف با اســتفاده
از وســايل و تجهيــزات پیشبينــی شــده بــرای هــر گــروه
آموزشــی ،بــه امــر تحصیــل اشــتغال دارنــد.

دانشکده فنی و مهندسی

دانشــکده فنــی و مهندســی دانشــگاه اراک در
ســال  1381فعالیــت آموزشــی خــود را بــا پذیــرش
دانشــجو در مقطــع کارشناســی در گرایــش نرمافــزار
بنیــان نهــاد .ســپس بــا اخــذ مجــوز از وزارت علــوم
در ســال  1387اقــدام بــه پذیــرش دانشــجويان
تحصیــات تکمیلــی در دو مقطــع کارشناســی
ارشــد و دکتــری تخصصــی کــرد .درحالحاضــر
گــروه مهندســی کامپیوتــر دارای شــش عضــو
هیئتعلمــی اعــم از یــک دانشــیار ،پنــج اســتادیار
و ســه کارشــناس آموزشــی اســت.

ٌ
 30دانشــجوي کارشناســی ارشــد و  17دانشــجوی
دکتــری تخصصــی در گرایــش نرمافــزار میباشــد.
گــروه مهندســی کامپیوتــر بــا چــاپ و ارائــه
بیــش از هفتــاد مقالــه  ISIو فارغالتحصیــل نمــودن
بیــش از پنجــاه نفــر دانشــجوي کارشناســی ارشــد
و دکتــری ،یکــی از گروههــاي آموزشــی پیشــتاز
در دانشــکده فنــی و مهندســی دانشــگاه اراک
میباشــد.
از وظایــف اصلــی گــروه مهندســی کامپیوتــر،
آمــوزش و تربیــت دانشــجویان جهــت آمادگــی کار
در صنایــع مختلــف نرمافــزاری و فنــاوری اطالعــات
و همچنیــن طیــف وســیع از خدمــات مرتبــط بــا ایــن
رشــته میباشــد .همچنیــن وظیفــه تربیــت مدرســان
دانشــگاهی در زیرمجموعــه بــزرگ مهندســی
کامپیوترکشــور و انجــام تحقیقــات مرتبــط بــا ایــن
حــوزه بــر عهــده ایــن گــروه آموزشــی میباشــد.

196
ایــن گــروه دارای حــدود دویســت دانشــجوي
کارشناســی میباشــد.
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دارا بودن آزمایشگاههای تخصصی
گــروه مهندســی کامپیوتــر بــا در اختیــار داشــتن
آزمایشــگاههای مجهــز جهــت اســتفاده دانشــجویان
مقاطــع مختلــف ایــن گــروه و ســایر گروههــای
دانشــکده و دانشــگاه اراک ،بــرای عملکــرد بهتــر بــا

صنایــع مختلــف اســتان نیــز همــکاری دارد.
تأسیس شرکت دانشگاهی و دانشبنیان
اعضــای هیئتعلمــی گــروه مهندســی کامپیوتــر
همــراه بــا دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی اقــدام
بــه تأســیس شــرکتهای دانشــگاهی در مرکــز
رشــد دانشــگاه اراک نمودهانــد.

بــا توجــه بــه رشــد ســریع اســتفاده از
کامپیوتــر ،کــه باعــث جهانــی شــدن اطالعــات و
ارتباطــات شــده اســت ،رشــته مهندســی کامپیوتــر
از اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده و شــاخههای آن
در حــال گســترش اســت .لــذا بــا توجــه بــه رونــد
روبهرشــد اســتفاده از کامپیوتــر در زندگــی روزانــه،
اشــتغال و موقعیــت کاری بــرای فارغالتحصیــان
ایــن رشــته فراهــم اســت تــا در قالــب شــرکتهای
تولیدکننــده نرمافــزار ،شــرکتهای تولیدکننــده
قطعــات ،مراکــز صنعتــی و تولیــدی ،شــرکتها و
مؤسســات خدماتــی ،مراکــز آموزشــی و  ...مشــغول
بــهکار شــوند و فعالیــت نماینــد .در ایــن راســتا
گــروه مهندســی کامپیوتــر ســعی در تربیــت
دانشــجویان متخصــص در ایــن رشــته دارد و تاکنــون

دانشــجویان زیــادی در ایــن رشــته فارغالتحصیــل
شــده و در بــازارکار اعــم از شــرکتهای خصوصــی،
دولتــی و یــا بهعنــوان مــدرس مشــغول بــه فعالیــت
میباشــند .تعــدادی از دانشــجویان ایــن گــروه
نیــز در کشــورهای پیشــرفته بــه ادامــه تحصیــل
پرداختهانــد .مطابــق برنامــه توســعه علمــی کشــور،
رشــته کامپیوتــر نیــاز بــه توســعه و پیشــرفت دارد و
در ایــن راســتا در گــروه کامپیوتــر دانشــکده فنــی و
مهندســی دانشــگاه اراک ،ســعی بــر آن اســت کــه
بــا جــذب اعضــای هیئتعلمــی جدیــد و توانمنــد،
نســبت هیئتعلمــی بــه دانشــجو افزایــش پیــدا
نمایــد .همچنیــن افزایــش گرایشهــای کارشناســی
ارشــد و دکتــرای رشــته مهندســی کامپیوتــر ،در
برنامــه چشــمانداز گــروه قــرار دارد.

آموزش مهندســی کامپیوتــر در دوره کارشناســی
و تحصیــات تکمیلی
توســعه تکنولوژیهــای برتــر مرتبــط بــا
مهنـدســـی کامپیـــوتر
ارائــه خدمــات پژوهشــی و تحقیقاتــی بــه
بخشهــای مختلــف خصوصــی و دولتــی در منطقــه
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آزمایشگاه مدار منطقی و معماری

گــروه مهندســی کامپیوتــر داراي شــش
آزمایشــگاه آموزشــی اســت کــه عــاوه بــر
دانشــجویان رشــته مهندســی کامپیوتــر ،بــه
دانشــجویان گــروه مهندســی بــرق نیزخدمــات ارائــه
مید هــد .

آزمایشگاه فاصله

تجهیــزات :بردهــای آموزشــی مــدار منطقــی،
منبــع تغذیــه ،فانکشــن ژنراتــور
آزمایشهــا :آزمایشهــای مرتبــط بــا درس
مــدار منطقــی و معمــاری کامپیوتــر

آزمایشگاه پایگاه دادهها

آزمایشگاه شبکه

تجهیزات :کامپیوتر
آزمایشهــا :آزمــایشهـــای مرتبـــط بــا درس
پایــگاه دادههــا

آزمایشگاه ریزپردازنده

آزمایشگاه سیستم عامل

199
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تجهیــزات :اسیلوســکوپ ،فانکشــن ژنراتــور،
منبــع تغذیــه و مولتــی متــر
آزمایشهــا :آزمایشهــای مرتبــط بــا درس
مــدار الکتریکــی
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تجهیزات :کامپیوتر
آزمایشهــا :آزمایشهــای مرتبــــط بــا درس
سیســتمعا مل

ARM

تجهیــزات :کامپیوتــر ،بردهــای آموزشــی  AVRو

آزمایشهــا :آزمایشهــای مرتبــط بــا درس
ریزپردازنــده

تجهیــزات :کامپیوتــر ،ســوئیچ ،کابــل ،آچــار،
مــودم
آزمایشها :آزمایشهای مرتبط با درس شبکههـای
کامپیـوتری

دانشکده فنی و مهندسی

دانشــکده فنــی و مهندســی دانشــگاه اراک در
ســال  1380راهانــدازی گردیــد .ایــن گــروه آموزشــی
از ســال  1389اقــدام بــه حــذف گرایشهــای ایــن
مهندســی نمــود و اکنــون در رشــته مهندســی
عمــران و در مقطــع کارشناســی ،بــدون گرایــش
دانشــجو میپذیــرد .بــا اســتمرار و گســترش
فعالیتهــاي آموزشــی و پژوهشــی ،ایــن نهــاد
علمــی از ســال  1387بــا اخــذ مجــوز از وزارت علــوم
اقــدام بــه پذیــرش دانشــجوي کارشناســی ارشــد
نمود .درحـالحاضـــر گـــروه مهندســی عمران دارای
دوازده عضــو هیئتعلمــی اعــم از دو دانشــیار ،ده
اســتادیار و دو کارشــناس آموزشــی اســت.
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این گـروه دارای  295دانشجــوي کارشــناسـی
میباشد.
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دوره اهی تحصیالت تکمی یل
درحالحاضــر گــروه مهندســی عمــران داراي 21
دانشــجوي کارشناســی ارشــد در گرایــش ژئوتکنیک،
 10دانشــجوي کارشناســی ارشــد در گرایــش ســازه و
 7دانشــجوي کارشناســی ارشــد در گرایــش زلزلــه
میباشــد.
گــروه مهندســی عمــران بــا چــاپ و ارائــه بیــش
از هفتــاد مقالــه  ISIو فارغالتحصیــل نمــودن بیــش
از  99نفــر دانشــجوي کارشناســی ارشــد ،یکــی از
گروههــاي آموزشــی پیشــتاز در دانشــکده فنــی و
مهندســی دانشــگاه اراک میباشــد.
از جملــه وظایــف اصلــی گــروه مهندســی عمران
آمــوزش و تربیــت دانشــجویان جهــت آمادگــی
کار در ساختمانســازی ،راهســازی ،ســد ســازی،
پروژههــای آب و فاضــاب و ســایر ساختوســازها
میباشــد .همچنیــن وظیفــه تربیــت مدرســان
دانشــگاهی در زیرمجموعــه بــزرگ مهندســی عمــران
کشــور و انجــام تحقیقــات مرتبــط بــا ایــن حــوزه بــر
عهــده ایــن گــروه آموزشــی اســت.

آزمایشگاه مقاومت مصالح

گــروه مهندســی عمران داراي شــش آزمایشــگاه
آموزشــی اســت کــه عــاوه بــر دانشــجویان خــود
گــروه بــه گــروه مهندســی مکانیــک و دانشــکده
کشــاورزی نیــز ســرویسدهی دارد.

آزمایشگاه خاک
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آزمایشگاه سازه

آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن

202

ویــکات ،جــک مقاومــت فشــاری مــات بــه ظرفیــت
چهلتــن ،جــک مقاومــت خمشــی مــات
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آزمایشگاه هیدرولیک و سیاالت

آزمایشگاه روسازی

ســه محــوری ســنگ ،بــرش ســنگ ،ســه محــوری خــاک،
تحکیــم ،تراکــم ،نفوذپذیــری خــاک

تجهیــزات کامــل آزمایشهــای بتــن شــامل:
تراکمســنج ،جــک بتنشــکن ،یونیورســال
شــصت تــن ،تســت مقاومــت خمشــی و کششــی،
کرنشســنج مکانیکــی و دیجیتالــی ،دیتــا الگــر
 16کانالــه ،میکروســکوپ بررســی عــرض تــرک،
انــواع خیزســنج ،لــود ســل  50تــن و  200تــن،
اولتراســونیک ،چکــش اشــمیت ،مغزهگیــر بنزینــی،
اندازهگیــر درصــد هــوا

203
فلــوم تحقیقاتــی (کانــال بــاز) بــه طــول  11متــر بــه همــراه
دســتگاههای جانبــی ،میــز ســیاالت ،آزمایــش شــناوری،
آزمایــش رینولــدز ،کالیبراســیون فشارســنج ،نیــروی
فشــار هیدرواســتاتیک ،گــرداب اجبــاری و آزاد ،آزمایــش
کاویتاســیون ،آزمایــش جریانســنجی

دانشکده فنی و مهندسی
ٌ
توســعه تکنولوژیهــای برتــر مرتبــط بــا
مهندســی عمــران
ارائــه خدمــات پژوهشــی و تحقیقاتــی بــه
بخشهــای مختلــف خصوصــی و دولتــی در منطقــه
دارا بودن آزمایشگاههای تخصصی
گــروه مهندســی عمــران بــا در اختیــار داشــتن
آزمایشــگاهها و کارگاههــای آموزشــی و پژوهشــی
مجهــز جهــت اســتفاده دانشــجویان مقاطــع مختلــف
ایــن گــروه ،همچنیــن بــا ســایر گروههــای دانشــکده
و دانشــگاه اراک ،و نیــز بــا صنایــع مختلــف اســتان
همــکاری دارد.
تأسیس شرکت دانشگاهی و دانشبنیان
اعضــای هیئتعلمــی گــروه مهندســی عمــران
همــراه بــا دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی اقــدام
بــه تأســیس شــرکتهای پایــا لــرزه افــق نــو و
بهســازان آســفالت نویــن پویــا در مرکــز رشــد
دانشــگاه اراک نمودهانــد.
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بــا در نظــر گرفتــن چشــمانداز توســعه گــروه
مهندســی عمــران ،در افــق  1404گــروه مهندســی
عمــران بهعنــوان یــک مرجــع معتبــر در موضوعــات
مختلــف مرتبــط بــا مهندســی عمــران در غــرب
کشــور شــناخته میشــود.

دانشــکده فنــی و مهندســی دانشــگاه اراک
در ســال  1390فعالیتهــاي آموزشــی خــود را بــا
پذیــرش دانشــجو در مقطــع کارشناســی در گرایــش
متالــورژی صنعتــی شــروع کــرد .بــا اســتمرار و
گســترش فعالیتهــاي آموزشــی و پژوهشــی ،ایــن
نهــاد علمــی از ســال  1393بــا اخــذ مجــوز از وزارت
علــوم اقــدام بــه پذیــرش دانشــجوي کارشناســی
ارشــد نمــود .درحالحاضــر گــروه مهندســی مــواد و
متالــورژی دارای دوازده عضــو هیئتعلمــی بــا رتبــه
اســتادیاری و یــک کارشــناس آموزشــی اســت.

ایــن گــروه دارای  273دانشــجوي کارشناســی
میباشــد.

آمــوزش مهندســی عمــران در دوره کارشناســی و
تحصیــات تکمیلی
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دوره اهی تحصیالت تکمیلی

در حالحاضــر گــروه مهندســی مــواد داراي43
دانشــجوي کارشناســی ارشــد در گرایشهــای

شناســایی و انتخــاب مــواد و شــکلدهی فلــزات
میباشــد.
گــروه مهندســی مــواد بــا چــاپ و ارائــه بیــش
از  35مقالــه  ISIو فارغالتحصیــل نمــودن بیــش
از  10نفــر دانشــجوي کارشناســی ارشــد ،یکــی از
گروههــاي آموزشــی هدفمنــد در دانشــکده فنــی و
مهندســی دانشــگاه اراک میباشــد.
از جملــه وظایــف اصلــی گــروه مهندســی مــواد
و متالــورژی ،آمــوزش و تربیــت دانشــجویان جهــت
آمادگــی کار در صنایــع مختلــف فلــزی ،ســرامیک،
دفاعــی و صنایــع مرتبــط بــا ایــن طیــف وســیع
از خدمــات میباشــد .همچنیــن وظیفــه تربیــت
مدرســان دانشــگاهی در زیرمجموعــه بــزرگ
مهندســی مــواد کشــور و انجــام تحقیقــات مرتبــط
بــا ایــن حــوزه بــر عهــده ایــن گــروه آموزشــی
میبا شــد .
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آزمایشگاه خواص مکانیکی و شکلدهی فلزات

گــروه مهندســی مــواد بــا توجــه بــه رشــتههای
تحصیلــی ذکــر شــده ،داراي چهــار آزمایشــگاه
آموزشــی اســت کــه عــاوه بردانشــجویان رشــته
مهندســی مــواد بــه دانشــجویان گــروه مهندســی
مکانیــک و صنایــع نیزخدمــات ارائــه میدهــد.

آزمایشگاه عملیات حرارتی

آزمایشگاه ریختهگری و انجماد فلزات

تجهیــزات :کــوره مقاومتــی بــا دمــای کاری 1250درجــه

ســانتیگراد ،کــوره مقاومتــی بــا دمــای کاری 1500درجــه
ســانتیگراد ،کــوره تیوبــی ،دســتگاه تســت ســایش ،جامینــی

آزمایشگاه متالوگرافی و بررسی ریزساختار
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تجهیــزات :تســت سختیســنج ،دســتگاه تســت کشــش،

تجهیــزات :میکروســکوپ نــوری ،میکروسختیســنج ،تــرازوی

دقیــق ،پولیــش مکانیکــی ،کاتــر ،مانــت گــرم و ...
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دســتگاه تســت ضربــه (شــارپی) ،تســت خســتگی مــواد

تجهیزات:کــوره گازی ذوب ،کــوره مقاومتــی ذوب ،پمــپ بــاد،

باســکول ،ترموکوپــل غالفــی ،ابــزاراالت قالبگیــری و ...
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آمــوزش مهندســی مــواد و متالــورژی در دوره
کارشناســی و تحصیــات تکمیلــی
توســعه تکنولوژیهــای برتــر مرتبــط بــا
مهندســی مــواد
ارائــه خدمــات پژوهشــی و تحقیقاتــی بــه
بخشهــای مختلــف خصوصــی و دولتــی در منطقــه

دارا بودن آزمایشگاههای تخصصی
گــروه مهندســی مــواد و متالــورژی بــا در اختیــار
داشــتن آزمایشــگاهها و کارگاههــای آموزشــی و
پژوهشــی مجهــز جهــت اســتفاده دانشــجویان مقاطع
مختلــف ایــن گــروه ،همچنیــن بــا ســایر گروههــای
دانشــکده و دانشــگاه اراک و صنایــع مختلــف اســتان
همــکاری دارد.
تأسیس شرکت دانشگاهی و دانشبنیان
اعضــای محتــرم هیئتعلمــی گــروه مهندســی
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مــواد همــراه بــا دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی
اقــدام بــه تأســیس شــرکتهای «روئیــن حــرارت
رئــوف» و «آذر فلــز آبتیــن» و «پایــا مــواد نویــن
رازی» در مرکــز رشــد دانشــگاه اراک نمودهانــد .ایــن
دو شــرکت موفــق بــه اخــذ گواهینامــه دانشبنیــان
و گواهــی تحقیــق و توســعه شــدهاند.
مهندســی صنایــع میکوشــد بــا تلفیــق
ریاضیــات ،اقتصــاد و مدیریــت ،کارایــی سیســتمهای
تولیــدی ،فرآیندهــا و ســازمانها را بهبــود
دهــد .ایــن رشــته بهطــور کلــی اثربخشــی،
تطبیقپذیــری ،پاســخگویی ،کیفیــت و بهبــود
مســتمر کاالهــا ،خدمــات و ســودآوری را مدنظــر
قــرار میدهــد .بــا توجــه بــه اینکــه شــهر اراک یکی
از قطبهــای صنعتــی کشــور محســوب میشــود و
نیــز افزایــش بهــرهوری ،افزایــش کیفیــت و کاهــش
قیمــت تمامشــده از نیازهــای مهــم صنعــت
بهشــمار مــیرود ،خــاء رشــت ه مهندســی صنایــع
بهمنظــور تربیــت فارغالتحصیالنــی کــه بتواننــد
بــرای حــل ایــن مســائل مفیــد واقــع شــوند ،در
مجموعــه رشــتههای فنــی دانشــگاه اراک احســاس
میشــد .لــذا گــروه مهندســی صنایــع دانشــکده
فنــی و مهندســی دانشــگاه اراک در ســال 1392
تشــکیل شــد و پــس از جــذب دانشــجو در همــان
ســال ،فعالیتهــاي آموزشــی خــود را آغــاز کــرد.
رشــته مهندســی صنایــع از کمهزینهتریــن

رشــتههای فنــی و مهندســی میباشــد و از بــازار
کار بهنســبت خوبــی برخــوردار اســت .بــا توجــه
بــه تأکیــد برنامههــای توســعه کشــور بــر افزایــش
تــوان داخلــی و گرایــش بــه اقتصــاد مقاومتــی ،امیــد
مــیرود کــه فارغالتحصیــان ایــن رشــته بتواننــد
تأثیــر زیــادی در ایــن رونــد داشــته باشــند.
برگــزاری دورههــای آموزشــی ،انجــام طرحهــای
پژوهشــی ،ارتبــاط بــا کارآفرینــان موفــق و اســتفاده
از آنهــا در تدریــس دروس مرتبــط بــا تخصــص
مربوطــه ،ارائــه مشــاوره بــه صنایــع مختلــف و
شــرکتهای مســتقر در شــهرکهای صنعتــی از
جملــه فعالیتهــای ایــن گــروه آموزشــی اســت.

شــرکت «ســامانهآوران دانشگســتر ســاعد»

کــه شــرکتی دانشبنیــان اســت ،بــه همــت یکــی
از اعضــای هیئتعلمــی ایــن گــروه تأســیس شــده
و دارای پنــج محصــول دانشبنیــان اســت کــه
همگــی مــورد تأییــد معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســتجمهوری قــرار گرفتــه اســت .ایــن شــرکت
بالــغ بــر  150مشــتری حقوقــی و بیــش از 40هــزار
مشــتری حقیقــی داشــته و بهعنــوان یکــی از
شــرکتهای فعــال و کلیــدی در زمینــه تولیــد
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نرمافــزار فعالیــت مینمایــد.
عضویــت در کارگروههــا و کمیتههــا در ســطح
کشــور و اســتان
بهمنظــور مشــارکت در تصمیمگیریهــای کالن
ملــی و منطقــهای ،مشــارکت اعضــای هیئتعلمــی
دانشــگاه اهمیــت فــراوان دارد .بــر ایــن اســاس
عضویــت در کمیتههــا و کارگروههــای مختلــف در
ســطح کشــور و اســتان در دســتورکار ایــن گــروه
قــرار گرفتــه و محقــق گردیــده اســت.
حمایت از ایدهها و طرحهای اشتغالزایی
ایــن گــروه آموزشــی بــا حمایــت از ایدههــا
و طرحهــای ارائــه شــده از طــرف دانشــجویان،
در راســتای ایجــاد انگیــزه در آنهــا بهمنظــور
کارآفرینــی و ایجــاد اشــتغال تأثیــر بهســزایی داشــته
اســت .هماکنــون چنــد تیــم دانشــجویی بهصــورت
مجــزا ایدههــای خــود را دنبــال نمودهانــد و یکــی
از آنهــا بــه مرحلــه تجاریســازی رســیده اســت.
ارتباط با صنعت
تعریف پروژهها در صنعت
فعالیــــت گـــروه پژوهشــی فناوریهــای
تصـمیمســـاز
کســب رتبههــای برتــر المپیــاد مهندســی
صنایــع در کشــور
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بهطــور کلــی فلســفه شــکلگیری رشــت ه
مهندســی صنایــع رفــع چالشهــای موجــود
در صنایــع مختلــف میباشــد .از آنجاییکــه
توجــه بــه نیــروی انســانی در ســایر رشــتههای
مهندســی تــا حــدی کمرنــگ اســت ،لــذا رشــته
مهندســی صنایــع بــا هــدف حمایــت از نیــروی
انســانی و ایجــاد فضایــی مطلــوب بــرای آن و
همچنیــن افزایــش بهــرهوری از منابــع ،اقــدام بــه
فعالیــت مینمایــد .پژوهشهــا و نوآوریهــای
جدیــد در عرصــ ه علــوم مختلــف (انرژیهــای نــو
ماننــد انــرژی خورشــیدی و بــادی ،سیســتمهای
حملونقــل هوشــمند ،هــوش مصنوعــی ،فنــاوری
اطالعــات و  )...نشــان میدهــد کــه روزب ـهروز نقــش
و اهمیــت رشــت ه مهندســی صنایــع نیــز بیشــتر و
پررنگتــر میشــود .از آنجاییکــه اقتصادهــای
برتــر دنیــا و نیــز اقتصادهــای نوظهــور بــه ایــن بــاور
دســت یافتهانــد کــه توجــه بــه خدمــات میتوانــد
موجــب رشــد اقتصــادی و افزایــش تولیــد ناخالــص
داخلــی گــردد ،بنابرایــن یکــی از رشــتههایی کــه
میتوانــد در توســع ه خدمــات و افزایــش کیفیــت آن
و نیــز ایجــاد بســتری بــرای صــادرات خدمــات مــورد
تأکیــد واقــع شــود رشــت ه مهندســی صنایــع اســت.

رشــته مهندســی شــیمی بــه دلیــل ارتبــاط
فــراوان بــا حوزههــاي نفــت ،پتروشــیمی ،محیــط
زیســت و انــرژي ،یکــی از رشــتههاي مهندســی
زیربنایــی در صنعــت محســوب میشــود .از
آنجاییکــه ایــران کشــوری نفتخیــز و دارای
منابــع عظیــم نفــت و گاز اســت و همچنیــن از صنایــع
پاالیشــگاهی و پتروشــیمیایی عظیمــی در حــوزه
محصــوالت شــیمیایی و پلیمــری برخــوردار اســت،
آمــوزش وتربیــت دانشــجویان جهــت آمادگــی کار در
صنایــع نفتــی ،پتروشــیمیایی ،پلیمــری و نیروگاهــی
از جملــه وظایــف اصلــی ایــن گــروه آموزشــی تعریف
میشــود .همچنیــن رســالت تربیــت مدرســان
دانشــگاهی در زیرمجموعــه بــزرگ مهندســی شــیمی
کشــور و انجــام تحقیقــات مرتبــط بــا ایــن حــوزه
برعهــده ایــن گــروه آموزشــی میباشــد.
گــروه مهندســی شــیمی از اولیــن گروههــای
آموزشــی مهندســی دانشــکده فنــی و مهندســی
دانشـــگاه اراک میباشـــد و از سال  1379فعالیتهاي
آموزشــی خــود را شــروع کــرده اســت .ایــن گــروه

آموزشــی بــا پذیــرش دانشــجو در مقطع کارشناســی
گرایشهــاي مهندســی شــیمی و مهندســی پلیمــر
اقدامــات خــود را آغــاز نمــود .ســپس بــا اســتمرار
و گســترش فعالیتهــاي آموزشــی و پژوهشــی
از ســال  1384اقــدام بــه پذیــرش دانشــجوي
کارشناســی ارشــد و در ســال  1392اقــدام بــه
پذیــرش دانشــجوي دوره دکتــري نمــود.
در ســال  1391گرایشهــای مهندســی شــیمی
ادغــام شــد و هماکنــون ایــن گــروه آموزشــی در
مقطــع کارشناســی ،تنهــا در گرایــش مهندســی
شــیمی دانشــجو میپذیــرد .درحالحاضــر گــروه
مهندســی شــیمی داراي  13عضــو هیئتعلمــی
شــامل هفــت دانشــیار ،شــش اســتادیار و دو
کارشــناس آموزشــی اســت.
گــروه مهندســی شــیمی بــا چــاپ و ارائــه بیــش
از  300مقالــه  ISIو فارغالتحصیــل نمــودن بیــش از
 150نفــر دانشــجوي کارشناســی ارشــد ،یکــی از
گروههــاي آموزشــی پیشــتاز دردانشــکده فنــی و
مهندســی و دانشــگاه اراک میباشــد.

ایــن گــروه دارای  333دانشــجوي کارشناســی در
گرایــش مهندســی شــیمی عمومــی میباشــد.

211

دانشکده فنی و مهندسی

دوره اهی تحصیالت تکمی یل

ایــن نهاد علمــی دارای  86دانشــجوي کارشناســی
ارشــد در ســه گرایــش جداســازی ،صنایــع پلیمــر،
کاتالیســت و ترموســینتیک میباشــد .ایــن مجموعــه
بیــش از چهــل دانشــجوي دکتــري در گرایــش
مهندســی شــیمی دارد کــه رســالههای خــود را در
زمینههــای تخصصــی (جداســازی ،فرآینــد ،پلیمــر و
نانــو کامپوزیــت ،محیــط زیســت و کاتالیســت) انجــام
میدهنــد.
اطالعــات و پیشــرفتهای ایــن گــروه آموزشــی
در تارنمــای ایــن گــروه بــه آدرس زیــر قابــل
دسترســی اســت:
http://chmeng.araku.ac.ir

ٌ

آزمایشگاه کنترل

آزمایشگاه حرارت

آزمایشگاه نفت

آزمایشهــای مرتبــط بــا درس کنتــرل ( )1و ( )2شــامل:
کنتــرل فشــار ،ســطح ،دمــا ،اســیدیته

آزمایشگاه سیاالت

آزمایشهای مرتبط با درس حرارت ( )1و ()2

آزمایشگاه پلیمر

213

212
گــروه مهندســی شــیمی داراي شــش آزمایشــگاه
آموزشــی اســت کــه عــاوه بــر دانشــجویان خــود
گــروه مهندســی شــیمی ،بــه گروههــاي مهندســی
مکانیــک ،مهندســی مــواد و متالــورژی ،مهندســی
عمــران و مهندســی بــرق ســرویسدهی دارد.
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آزمایشهــای مرتبــط بــا درس ســیاالت ( )1و ( )2شــامل:
آزمایشهــای برنولــی ،افــت فشــار در لولههــا و زانویــی بــا
مقاطــع مختلــف ،شــاره جــت

آزمایشهــای مرتبــط بــا دروس پلیمــری شــامل :آنالیزهــای
فیزیکــی و مکانیکــی پلیمــر ،حرارتی و ســاختاری

آزمایشهــای مرتبــط بــا دروس مقدمــات نفــت و فرآینــد
پاالیــش شــامل :نفوذپذیــری ،نقطــه نرمــی ،تســت دود و شــعله،
تســت رنــگ ،تقطیــر چنــد جزئــی ،چگالیســنجی

دانشکده فنی و مهندسی
ٌ

آزمایشگاه عملیات واحد

آزمایشهــای مرتبــط بــا درس عملیــات ( )1و ()2
شــامل :بــرج تقطیــر ســینیدار ،بــرج تقطیــر پــر شــده،
اســتخراج مایــع -مایــع ،اســتخراج جامــد بــا حــ ّ
ال مایــع،
خشــککردن و فیلتراســیون

کارگاه الستیک و پالستیک

آزمايشگاه تحقيقاتی ( Bمهندسی پلیمر)

آزمايشگاه مرجع رئولوژی

گــروه مهندســی شــیمی داراي ســه آزمایشــگاه
تحقیقاتــی بــراي ســرویسدهی دانشــجویان
کارشناســی ارشــد و دکتــري بــه شــرح زیــر
میبا شــد :

آزمايشگاه تحقيقاتی A

215

214

اکســترودر دوپیچــه ،اکســترودر تــک پیچــه ،تزریــق
پالســتیک  250گرمــی ،اکســترودر الســتیک

1350

راهنمای جامع دانشگاه اراک

(مهندسی شیمی ،کاتالیست و ترموسینتیک)

دانشکده فنی و مهندسی

دســتگاههای آنالیــز شــیمیایی ،حرارتــی،
خــواص فیزیکــی و مکانیکــی مــواد:
گــروه مهندســی شــیمی بــا دارا بــودن
آزمایشــگاهها و کارگاههــای آموزشــی و پژوهشــی
مجهــز و جدیــد ،آنالیزهــای شــیمیایی ،حرارتــی،
مکانیکــی و فیزیکــی را بــر روی طیــف وســیعی از
مــواد و محصــوالت شــیمیایی ،فلــزی و ســرامیکی
انجــام میدهــد و دانشــجویان مقاطــع مختلــف ایــن
گــروه از ایــن امکانــات بهرهمنــد هســتند .گــروه
مهندســی شــیمی همچنیــن بــه ســایر گروههــای
دانشــکده و دانشــگاه اراک ســرویس میدهــد و بــا
صنایــع مختلــف اســتان همــکاری دارد.
تأسیس شرکت دانشگاهی و دانشبنیان
اعضــای محتــرم هیئتعلمــی گــروه مهندســی
شــیمی همــراه بــا دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی
اقــدام بــه تأســیس ســه شــرکت در مرکــز رشــد
دانشــگاه اراک نمودهانــد .همچنیــن در ســال 1394

216

مرکــز تحقیقــات آرد و نــان غــرب کشــور
بههمــت اســاتید گــروه مهندســی شــیمی ایــن
دانشــکده در اســتان مرکــزی راهانــدازی گردیــد.
كســب رتبــه اول پوســتر و رتبــه دوم عملکــرد

1350

راهنمای جامع دانشگاه اراک

ٌ
ماشــین در کنفرانــس آســیا و اقیانوســیه (مســابقات
کمیــکار)
رتبــه اول پوســتر و رتبــه دوم عملکرد ماشــین در
مســابقات کمیــکار (کنفرانــس بینالمللــی مهندســی
شــیمی آســیا و اقیانوســیه) در ســال  2008توســط
تیــم کمیــکار ایــن گــروه کــه بــه سرپرســتی آقــای
دکتــر ابوالفضــل براتــی در شــهر دالیــان کشــور
چیــن کســب گردیــد.
کســب مقــام اول در بخــش لیــگ آزاد (قــدرت)
و مقــام ســوم در بخــش عملکــرد (دقــت) در
دوازدهمیــن دوره مســابقات کمیــکار بــه سرپرســتی
دکتــر علیرضــا فضلعلــی در ســال 1397
انتخــاب دو تــن از اســاتید برجســته ایــن گــروه،
دکتــر ســید محســن حســینی پــور و دکتــر رضــا
داورنــژاد بهعنــوان پژوهشــگران برتــر اســتانی در
شــاخه فنــی و مهندســی در ســال  ،1397افتخــار
دیگــری از گــروه مهندســی شــیمی اســت.
چــاپ مقــاالت در مجــات معتبــر علمــی بــا
ضریــب تأثیــر بــاال از نقــاط قــوت اعضــای ایــن
گــروه میباشــد.

دوره اهی تحصیالت تکمیلی

گــروه مهندســی مکانیــک در ســال  1388بــا
پذیــرش دانشــجو در مقطــع کارشناســی رشــته
مهندســی مکانیــک گرایــش طراحــی جامــدات
فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و در مهرمــاه ســال
بعــد اقــدام بــه پذیــرش دانشــجوی کارشناســی
در گرایشهــای مهندســی مکانیــک و مهندســی
ســاخت و تولیــد نمــود و همچنیــن بــا هــدف توســعه
تحصیــات تکمیلــی مجــوز پذیــرش دانشــجوی
مقطــع کارشناســی ارشــد در رشــته مکاترونیــک را
در ســال  1389اخــذ نمــود .در حالحاضــر گــروه
مهندســی مکانیــک داراي  14عضــو هیئتعلمــی
اســت.

هماینــک  288دانشـــجوي کارشناســـی در
گرایــش مهندســی مکانیــک عمومــی و مهندســی
مکانیــک ســاخت و تولیــد مشــغول بــه تحصیــل
میبا شــند .

گــروه مهندســی مکانیــک اکنــون دارای 150
دانشــجوي کارشناســی ارشــد در چهــار گرایــش
طراحــی کاربــردی ،ســاخت و تولیــد ،تبدیــل انــرژی
و مکاترونیــک میباشــد.
اطالعــات بیشــتر و پیشــرفتهای ایــن گــروه
آموزشــی در تارنمــای ایــن گــروه بــه آدرس زیــر
آمــده اســت:
http://mech.araku.ac.ir

گــروه مهندســی مکانیــک داراي  11آزمایشــگاه و
کارگاه آموزشــی اســت .ایــن آزمایشــگاهها عــاوه
بــر اینکــه بــه دانشــجویان خــود خدمــات آموزشــی
و پژوهشــی ارائــه میکننــد ،بــه دانشــجویان
گروههــای مهندســی شــیمی ،مهندســی مــواد
و متالــورژی ،مهندســی عمــران ،مهندســی بــرق،
مهندســی صنایــع ،مهندســی بیوسیســتم و
دانشــجویان رشــته فیزیــک نیــز ســرویسدهی
دارنــد.
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دانشکده فنی و مهندسی
کارگاه اتومکانیک

ٌ

آزمایشگاه ترمودینامیک

کارگاه ماشینابزار

کارگاه جوشکاری و ورقکار

آزمایشگاه سیستمهای اندازهگیری

218

219

انواع وسایل اندازهگیری شامل کولیسها ،میکرومتر و
گیجهای اندازهگیری

.
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شــامل دســتگاههای تراشــکاری  ،TN50فــرزکاری و دریــل
ســتونی میباشــد.

شــامل دســتگاههای جوشــکاری قــوس الکتریکــی
دســتی ،آرگــون CO2 ،و برشــکاری پالســما و اکســی اســتیلن
میباشــد.

دانشکده فنی و مهندسی

شــرکتهای دانشبنیــان در دو دهــه اخیــر
تبدیــل بــه یکــی از پایههــای مهــم اقتصــاد دنیــا
شــدهاند .هماکنــون بيــش از  2700شــركت
دانشبنیــان در كشــور فعــال میباشــند كــه از
ايــن تعــداد  1700شــركت نوپــا 640 ،شــركت توليــدي
و  360شــركت صنعتــي میباشــند .در همیــن راســتا
تأســیس شــرکتهای دانشــگاهی و دانشبنیــان در
دانشــگاه اراک شــکل گرفــت.
اعضــای هیئتعلمــی گــروه مهندســی مکانیــک
همــراه بــا دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی اقــدام
بــه تأســیس پنــج شــرکت در مرکــز رشــد دانشــگاه
اراک نمودهانــد کــه چهــار شــرکت آن موفــق بــه
کســب عنــوان دانشبنیــان شــدهاند.

220

تأســیس اولیــن شــرکت دانشبنیــان دانشــگاه
اراک
تأســیس شــرکت «تکویــن آزمایــش پارســه»
بهعنــوان اولیــن شــرکت دانشبنیــان دانشــگاه
اراک بــرگ زرینــی بــر صفحــه افتخــارات گــروه
مهندســی مکانیــک میباشــد.
کســب عنــوان اولیــن شــرکت دانشبنیــان
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ٌ
صنعتــی دانشــگاهی
شـــركت دانشبنیـــان «تكويــن آزمايــش
پارســه» كــه در ليســت شــرکتهای دانشبنیــان
نوپــا قــرار داشــته ،در تاريــخ  95/10/18موفــق
بــه كســب عنــوان دانشبنیــان صنعتــي گرديــده
اســت .شــركت «تكويــن آزمايــش پارســه» اوليــن
شــركت دانشــگاهي اســت كــه بهدليــل طراحــي و
ســاخت انــواع فريــزدرايرهــا ،سيســتم تصفيــه آب،
دســتگاههای هاپكينســون بــار و تفنــگ گازي در
ليســت  360شــركت دانشبنیــان صنعتــي ايــران
قرارگرفتــه اســت.
اخـــذ تاييـديههـــای اختـــراع از ســـازمان
پژوهـشهـــاي علمـــي و صنعتـــي ايــــران:
اخــذ تأییدیــه اختــراع از ســازمان پژوهشهــاي
علمــي و صنعتــي ايــران بــا شــماره 9305765
تحــت عنــوان «دســتگاهي بــراي جابجايــي ورق
دیالکتریــک بــه روش ميدانهــاي الكتريكــي در
حــال تغييــر قابلاســتفاده در نقالههــاي ورق»
اخــذ تأییدیــه اختــراع از ســازمان پژوهشهــاي
علمــي و صنعتــي ايــران بــا شــماره  9503416تحــت
عنــوان «ســاخت دســتگاه حجامــت اتوماتیــک»
کسب عنوان پژوهشگر برتر استان
آقــای دکتــر حامــد صفیخانــی در ســال 1395
موفــق بــه کســب عنــوان پژوهشــگر برتــر اســتان
مرکــزی شدهاســت.

گــروه مهندســی مکانیــک افتخــار آن را دارد کــه
ســرفصل تمامــی دروس خــود را مطابــق بــا آخریــن
تغییــرات مــورد نظــر وزارت علــوم بهروزرســانی
نمــوده و در ایــن راســتا در نظــر دارد در آینــده بــا
افزایــش تعــداد اعضــای هیئتعلمــی و در راســتای
ارتقــای کمــی و کیفــی فعالیتهــای خــود بــا
تشــکیل گروههــای تخصصــی طراحــی کاربــردی،
تبدیــل انــرژی و ســاخت و تولیــد ،شــاخههای
تخصصــی مطابــق بــا نیازهــای صنعــت اســتان را
راهانــدازی نمایــد.
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دانشکده فنی و مهندسی

گــروه مهندســی بــرق دانشــکده فنــی و
مهندســی دانشــگاه اراک در ســال  1388ایجــاد
گردیــد .ایــن گــروه آموزشــی بــا پذیــرش دانشــجو
در مقطــع کارشناســی در گرایــش قــدرت و مخابــرات
فعالیتهــاي خــود را شــروع نمــود .بــا اســتمرار
و گســترش فعالیتهــاي آموزشــی و پژوهشــی،
ایــن نهــاد علمــی بــا اخــذ مجــوز از وزارت علــوم
در ســال  1389اقــدام بــه پذیــرش دانشــجويان
تحصیــات تکمیلــی مقطــع کارشناســی ارشــد
در دو گرایــش مکاترونیــک و ســپس بــرق قــدرت
کــرد .درحالحاضــر گــروه مهندســی بــرق دارای
چهــارده عضــو هیئتعلمــی اعــم از :یــک دانشــیار
و نــه اســتادیار و یــک کارشــناس آموزشــی اســت.
هماینــک گــروه مهندســی بــرق داراي ســی
دانشــجوي کارشناســی ارشــد در دو گرایــش
مکاترونیــک و قــدرت میباشــد .همچنیــن ایــن
گــروه دارای  316دانشــجوي کارشناســی میباشــد.
گــروه مهندســی بــرق بــا چــاپ و ارائــه بیــش از
پنجــاه مقالــه  ISIو فارغالتحصیــل نمــودن بیــش از
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پنجــاه نفــر دانشــجوي کارشناســی ارشــد ،یکــی از
گروههــاي آموزشــی پیشــتاز در دانشــکده فنــی و
مهندســی دانشــگاه اراک میباشــد.
از جملــه وظایــف اصلــی گــروه مهندســی بــرق
آمــوزش و تربیــت دانشــجویان جهــت آمادگــی کار در
صنایــع مختلــف بــرق ،مخابــرات ،کنتــرل ،الکترونیک
و همچنیــن طیــف وســیعی از خدمــات مرتبــط
بــا ایــن گرایشهــا میباشــد .همچنیــن وظیفــه
تربیــت مدرســان دانشــگاهی در زیرمجموعــه بــزرگ
مهندســی بــرق کشــور و انجــام تحقیقــات مرتبــط
بــا ایــن حــوزه برعهــده ایــن گــروه آموزشــی
میباشــد .اطالعــات و پیشــرفتهای ایــن گــروه
آمـوزشـــی در تارنـمــــای این گــــروه بــه آدرس
 http://elec.araku.ac.irدر دســترس عالقمنــدان
میباشــد.

کارگاه برق

تجهیــزات :تابلوهــای بــرق شــامل انــواع کلیدهــای
مــدارات روشــنایی و نیــز مــدارات صنعتــی

آزمایشگاه کنترل خطی

تجهیــزات :بردهــای آموزشــی کنتــرل خطــی ،منبــع
تغذیــه ،فانکشــن ژنراتــور
آزمایشهــا :آزمایشهــای مرتبــط بــا درس سیســتمهای
کنترلخطــی

آزمایشگاه مدار و اندازهگیری

223
گــروه مهندســی بــرق داراي ده آزمایشــگاه و
همچنیــن کارگاه آموزشــی اســت کــه عــاوه بــر
دانشــجویان رشــته مهندســی بــرق بــه دانشــجویان
ســایر رشــنهها نظیــر رشــته مهندســی کامپیوتــر،
مــواد ،مکانیــک و صنایــع نیــز خدمــات ارائــه
میدهــد.

آزمایشهــا :آزمایشهــای مرتبــط بــا مــدارات روشــنایی
و مــدارات صنعتــی

تجهیزات :اسلیوسکوپ ،منبع تغذیه فانکشن ژنراتور،
مولتیمتر
آزمایشها :آزمایشهای مرتبط با درس مدارهای
الکتریکی

دانشکده فنی و مهندسی
ٌ

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

آزمایشگاه کنترل صنعتی

تجهیــزات :بردهــای آموزشــی مربــوط بــه الکترونیــک
صنعتــی انــواع پلهــای دیودی،تریســتوری و مــدار آتشــی
آزمایشهــا :آزمایشهــای مرتبــط بــا درس الکترونیــک
صنعتــی

تجهیزات :انواع سنسورها ،PLC ،منابع تغذیه
آزمایشها :آزمایشهای مرتبط با درس سیستمهای
کنترلصنعتی

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

آزمایشگاه مدار فرمان

آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

تجهیزات :بردهای آموزشی ،اسیلوسکوپ و منابع تغذیه
آزمایــش هــا :مربــوط بــه درس مخابــرات  2و مخابــرات
دیجیتــال

آزمایشگاه پردازش سیگنالهای دیجیتال

224
تجهیــزات :بردهــای آموزشــی مربــوط بــه ماشــینهای
الکتریکــی و ترانسهــا ،انــواع موتــور ،ترانــس ،منابــع تغذیــه
آزمایشهــا :آزمایشهــای مرتبــط بــا درس ماشــینهای
ا لکتر یکی
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آزمایشگاه الکترونیک و مدار مخابراتی

تجهیزات :منابع تغذیه ،سیگنال ژنراتور ،اسیلوسکوپ
آزمایش ها :مربوط به دروس الکترونیک  1و  2و 3
و نیز درس مدار مخابراتی
تجهیــزات :بردهــای آموزشــی مربــوط بــه مــدار فرمــان،
کنتــرل فــاز ،ســوئیچ
آزمایش ها :راهاندازی و کنترل انواع موتورها

تجهیــزات :بردهــای آموزشــی ،منابــع تغذیــه و
ا سیلو ســکو پ
آزمایــش هــا :مربــوط بــه درس پــردازش ســیگنالهای
دیجیتــال
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معرفی دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي
تشــکیل ایــن دانشــکده بــا خریــد یــک مزرعــه  160هکتــاری در ســال 1378
و تصویــب ایجــاد دانشــکده کشــاورزی در طــرح جامــع دانشــگاه اراک در ســال
 1379کلیــد خــورد و بهدنبــال آن بــا ایجــاد رشــته کاردانــی تولیــد و بهرهبــرداری
از گیاهــان دارویــی و معطــر در ســال  1380هســته اولیــه دانشــکده ایجــاد شــد.
ســپس در ســال  1384بــا ایجــاد دو رشــته جدیــد علــوم باغبانــی و مهندســی آب
در مقطــع کارشناســی و همچنیــن راهانــدازی دوره کارشناســی ناپیوســته تولیــد و
بهرهبــرداری از گیاهــان دارویــی دانشــکده کشــاورزی و منابــع طبیعــی بهطــور
رســمی کار خــود را آغــاز کــرد.
ایــن دانشــکده هماینــک در شــش رشــته كاردانــي و كارشناســي توليــد و
فــرآوري گياهــان دارويــي و معطــر ،مهندســي علــوم باغبانــي ،مهندســي آب،
مهندســي كشــاورزي علــوم دامــي ،مهندســي منابــع طبيعــي ،محيطزيســت و
مهندســي مكانيــك بیوسیســتم دانشــجو ميپذیــرد .مقطــع كارشناسيارشــد
گــروه مهندســي آب ،بهعنــوان اولیــن گــروه آموزشــی ،بــا گرايــش آبيــاري و
زهكشــی ،در ســال تحصيلــي  1391آغــاز بــه پذیــرش دانشــجو نمــود و پــس از آن
دورههــای کارشناســی ارشــد در ســایر گروههــای آموزشــی دانشــکده نیــز ایجــاد
شــدند.
تعداد اعضای هيئتعلمي دانشكده درحالحاضر  40نفر میباشد.
ایــن دانشــکده بــا در اختیــار داشــتن مزرعــه  160هکتــاری ،مــزارع آموزشــی
و تحقیقاتــی ،بــاغ میــوه آموزشــی ،گلخانــه ،دامپــروری ،کارگاههــای آموزشــی و
آزمایشــگاههای آموزشــی و تحقیقاتــی بــا دارا بــودن حــدود هــزار نفــر دانشــجو
در مقاطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد بهعنــوان تنهــا دانشــکده کشــاورزی
و منابــع طبیعــی اســتان بــه خدمتگــزاری در امــور آموزشــی و تحقیقاتــی
میپــردازد.

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه مهندسی علوم دامی
رشــته علــوم دامــی دانشــکده کشــاورزی
دانشــگاه اراک بــا توجــه بــه لــزوم مطالعــه و بررســی
در زمینههایــی مثــل فیزیولــوژی ،تغذیــه و اصــاح
نــژاد دام تأســیس شــد .علــوم دامــی یکــی از
شــاخههای مهــم در علــوم کشــاورزی اســت کــه بــا
تولیــد و تأمیــن بخــش ارزشــمند پروتئیــن حیوانــی
در غــذای انســانها ارتبــاط دارد .بهمنظــور نیــل
بــه خودکفایــی در تهیــه پروتئیــن حیوانــی مــورد
نیازکشــور ،بایــد تولیــد اقتصــادی محصــوالت دامــی
را بهطــور علمــی امکانپذیــر ســاخت .بدیــن
منظــور رشــته علــوم دامــی بــا مطالعــه و بررســی
زمینههــای فیزیولــوژی ،تغذیــه ،اصــاح نــژاد دام
و بــاال بــردن تولیــد اقتصــادی بــر اســاس اصــول
بهداشــت و مدیریــت در پــرورش دام و نگهــداری
محصــوالت ،نقــش بســیار مهمــی در اقتصــاد کشــور
برعهــده دارد .عــاوه بــر محصــوالت غذایــی ،دامهــا
میتواننــد در تولیــد الیــاف دامــی ،تولیــد پوســت
بــرای انــواع چــرم ،تولیــد انــرژی بــرای فعالیتهــای
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کشــاورزی و حملونقــل و اســتفادههای تفریحــی
ماننــد اسبســواری و ...نقــش داشــته باشــند.
بنابرایــن آنهــا در ایجــاد اشــتغال مفیــد در جامعــه
زمینههــای وســیعی را ایجــاد میکننــد .از اهــداف
ایــن گــروه آموزشــی میتــوان بــه راهبردهــای
افزایــش تولیــد اقتصــادی بــا اســتفاده از اصــول
بهداشــت و مدیریــت در پــرورش دام و نگهــداری
محصــوالت اشــاره نمــود.
گــروه آموزشــی مهندســي علــوم دامــی فعاليــت
خــود را از ســال  1388بــا پذیــرش  30دانشــجو
آغازکــرد .ایــن گــروه آموزشــی در گرايشهــاي
تغذيــه دام ،تغذيــه طيــور ،فيزيولــوژي دام ،ژنتيــك
و اصــاح ،از ســال  1392در مقطــع كارشناسيارشــد
دانشــجو ميپذيــرد.
ایــن گــروه آموزشــی دارای هشــت عضــو
هیئتعلمــی شــامل ســه دانشــیار و پنــج اســتادیار
میبا شــد .

هماکنــون  82دانشــجو در مقطــع کارشناســی
ایــن گــروه در حــال آمــوزش هســتند.

دوره اهی تحصیالت تکمیلی

همچنیــن  53دانشــجو در گرایشهــای مختلــف
کارشناسیارشــد ایــن رشــته بــه امــر تحصیــل
اشــتغال دارنــد.
شــایان ذکــر اســت کــه درحالحاضــر یــک
دانشــجوی نمونــه و هشــت دانشــجوی دارای
اســتعدادهای درخشــان در ایــن گــروه آموزشــی
مشــغول بــه تحصیــل میباشــند.

گــروه مهندســي علــوم دامــي بــه دو آزمایشــگاه
تحقیقاتــی عمــده مجهــز اســت کــه یکــی از آنهــا
آزمایشــگاه تغذيــه دام و طيــور و دیگــری آزمایشــگاه
ژنتيــك و فيزيولــوژي دام میباشــد .از تجهیــزات
موجــود در آنهــا میتــوان بــه دســتگاههایی نظیــر
كجلــدال اتوماتيــك ،سوكســله تمــام اتوماتيــك،
بمــب كالريمتــر ،آســياب ،هــود المينــار ،هــود
شــيميايي ،ترموســايكلر ،بنمــاري ،ســانتریفیوژ،
تــرازو ،هــات پليــت ،تانــك ازت ،تــرازوي چهــار رقــم
اعشــار ،ورتكــس ،اتــوكالو ،دســتگاه اندازهگيــري
فيبــر خــام ،میکروســکوپ ،الكتروفــورز ،انکوباتور CO2
دار ،فريــزر  -20درجــه ســانتیگراد ،كــوره الكتريكــي،
آون ،شــیکر PH،متــر ،دســتگاه آبمقطرگيــري و لــوپ
اشــاره کرد کــه در درسهــای عملی دوره کارشناســی

و کارشناســی ارشــد از آنهــا اســتفاده میشــود و
بــرای انجــام تحقیقــات پایاننامههــا ،در اختیــار
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی قــرار میگیــرد.
همچنیــن تجهیــزات وســایل پــرورش گاو شــیری،
پرواربنــدی گوســاله ،پــرورش گوســفند ،پــرورش
بلدرچیــن ،پــرورش شــترمرغ ،پــرورش جوجــه
گوشــتي در قفــس و پرورش جوجه گوشــتي در بســتر
نیــز از امکانــات ایــن گــروه آموزشــی میباشــد.
گــروه مهندســي علــوم دامــي دانشــکده
کشــاورزی در نظــر دارد بــا اقداماتــی نظیــر پذيــرش
دانشــجوی دوره دكتــري در گرايــش فيزيولــوژي و
همچنیــن گرایــش تغذیــه دام ،جــذب هيئتعلمــي
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پرورش بلدرچین
بــا گرايــش تغذيــه نشــخواركنندگان ،فيزيولــوژي
دام و همچنیــن گرايــش ژنتيــك و اصــاح نــژاد و
در نهایــت افزایــش تعــداد بورســيههای آموزشــی
گرايــش فيزيولــوژي دام ،حــوزه فعالیــت خــود را

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گســترش دهــد.
از دیگــر اقدامــات ایــن گــروه پيشــنهاد
راهانــدازي رشــته بيوتكنولــوژي (زيســتفناوري)
كشــاورزي در مقطــع كارشناســي و همچنیــن
پيشــنهاد راهانــدازي رشــته بيوتكنولــوژي كشــاورزي
در مقطــع كارشناسيارشــد درگرايشهــای دامــي
و گياهــي بهصــورت مشــترك بــا گــروه گياهــان
دارويــي طــي پنــج ســال آينــده میباشــد.
ایــن گــروه فعالیتهــای عمــدهای ماننــد
همــكاري در پروژههــاي خارجــي و مشــاوره بــه
فارمهــاي صنعتــي را در کارنامــه خــود دارد .از جملــه
آن فعالیتهــا میتــوان بــه انجــام طــرح پژوهشــي
مشــترك بــا مركــز تحقیقاتــی نیوزیلنــدی  A.Gدر
حــوزه طراحــي كيتهــای تشــخيص نــژادي ،انجــام
طــرح پژوهشــي مشــترك بــا شــركت «پژوهــش پرور
زاينــد» بــا عنــوان «بررســي اثــر متقابــل پروتئيــن
عبــوري خــوراك و ســطح چربــي در جيــره اســتارتر
گوســالههاي هلشــتاين» و  ...اشــاره کــرد.
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شیر دوشی

باكس انفرادي گوسفند جهت انجام طرحهاي پژوهشي

جايگاه پرورش تلیسه

جایگاه پرورش شترمرغ

سالن پرورش جوجه گوشتی در بستر

جايگاه پرورش گوساله

جایگاه پرورش گوسفند و بز

سالن پرورش جوجه گوشتي در قفس
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گروه گیااهن دارویی
دستگاه كجلدال اتوماتيك

آزمايشگاه ژنتيك و فيزيولوژي دام

درحالحاضــر تعــداد اعضــای هیئتعلمــی
ایــن گــروه شــش نفــر ،شــامل یــک دانشــیار ،چهــار
اســتادیار و یــک مربــی میباشــد.

دوره کاردانی و کارشناسی

آون و كوره الكتريكي

232

دستگاه سوكسله اتوماتيك

1350

راهنمای جامع دانشگاه اراک

آزمايشگاه تغذيه دام و طيور

جايگاه پرورش گاو شيري

هماکنــون  53دانشــجو در مقطــع کارشناســی
پیوســته و  79نفــر در مقطــع کارشناســی ناپیوســته
مشــغول بــه تحصیــل میباشــند.

دوره اهی تحصیالت تکمیلی

همچنیــن تعــداد  24نفــر در مقطــع کارشناســی
ارشــد بــه امــر تحصیــل اشــتغال دارنــد.
از امکانــات آموزشــی و پژوهشــی ایــن گــروه
میتــوان بــه مزرعــه آموزشــی و تحقیقاتــی ،گلخانــه
تحقیقاتــی ،آزمایشــگاه اســتحصال مــواد مؤثــره،
آزمایشــگاه گیاهشناســی ،آزمایشــگاه کشــت بافــت،

آزمایشــگاه اکوفیزیولــوژی گیاهــان دارویــی ،اتاقــک
رشــد ،پایلـــوت اسـانسگیـــری و سیســتمهای
مختلــف کشــت بــدون خــاک اشــاره کــرد.
زمینههــای تحقیقاتــی مهــم در دســت اجــرای
ایــن گــروه شــامل بررســی تأثیــر تنشهــای
محیطــی بــر گیاهــان دارویــی و معطــر ،تأثیــر عناصر
غذایــی بــر گیاهــان دارویــی و معطر،تولیــد گیاهــان
دارویــی و معطــر از طریــق روشهــای کشــت بــدون
خــاک ،تأثیــر نانــوذرات بــر گیاهــان دارویــی و معطر،
ریــز ازدیــادی گیاهــان دارویــی و معطــر ،تأثیــر مــواد
تنظیمکننــده رشــد بــر گیاهــان دارویــی و معطــر و
بررســی تنــوع شــیمیایی ،مورفولوژیکــی و ژنتیکــی
گیاهــان دارویــی و معطــر میباشــد .همچنیــن
هــر ســاله تعــداد زیــادی منابــع علمــی بــهروز
توســط اســاتید ایــن مجموعــه جهــت فعالیتهــای
پژوهشــی ،تالیــف و ترجمــه میشــود کــه از
آنجملــه میتــوان بــه کتابهــای تالیــف شــدهای
چــون ،Nanoscience and Plant-Soil Systems
 Medicinal Plants and Environmental Challengesو
 Advances in Phytonanotechnologyو همچنیــن در زمینــه
ترجمــه بــه کتابهــای اکولــوژی بــذر ،نانوفنــاوري،
پيامدهــاي آن بــر ســامتي انســان و محيطزیســت،
روشهــاي نانوكپســوله كــردن تركيبــات غذايــي و
مولكولهــاي فعــال زيســتي و گياهــان دارويــي و ...
اشــاره کــرد.
گــروه آموزشــی گياهــان دارويــي و معطــر
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دانشــگاه اراک قصــد دارد در آینــدهای نزدیــک
بــا اقداماتــی چــون افزايــش تعــداد اعضــاي
هيئتعلمــي ،همــكاري بــا ســاير گروههــاي آموزشــي
دانشــكده در زمينــه پذيرش دانشــجوي كارشناســي و
كارشنـاسـيارشـــد بهصـــورت بينگروهــي ،توســعه
و تجهيــز آزمايشــگاههاي موجــود ،همــكاري بــا
ســاير مراكــز آموزشــي و پژوهشــي در زمينــه
اخــذ دانشــجوي دكتــري گياهــان دارويــي و ایجــاد
گلخانــه تحقیقاتــی و آموزشــی ،حــوزه آموزشــی
خــود را ارتقــا بخشــد.
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گــروه مهندســی مکانیــک بیوسیســتم دانشــگاه
اراک از ســال  1388بــا پذیــرش دانشــجو در مقطــع
کارشناســی فعالیــت خــود را آغــاز کــرد .هــدف
از ایجــاد ایــن رشــته پــرورش نیــروی متخصــص
بهمنظــور افزایــش تــوان تولیــد غــذا از نظــر کمــی
و کیفــی بــا اســتفاده از تکنولوژیهــا و علــوم
مهندســی جدیــد شــامل آمــوزش مکانیــزه کــردن
فعالیتهــای کشــاورزی و ...میباشــد.
مهندســی مکانیــک بیوسیســتم بهعنــوان یــک
رشــته تحصیلــی میــان رشــتهای ،در واقــع بــه کاربرد
علــوم مهندســی بهخصــوص مهندســی مکانیــک
در بخــش کشــاورزی میپــردازد .هــدف از ایــن
رشــته تربیــت کارشناســان و متخصصانــی اســت کــه
بتواننــد در زمینههــای طراحــی ،کاربــرد ،نگهــداری،
تعمیــر و ترویــج ماشــینها و تجهیــزات کشــاورزی
و تکنولوژیهــای جدیــد فعالیــت نماینــد .لــذا ایــن
گــروه آموزشــی بــا همیــن چش ـمانداز ،در آینــدهای
نزدیــک اقــدام بــه پذیــرش دانشــجو در مقطــع
کارشناســی ارشــد و دکتــری مینمایــد.

درحالحاضــر ،تعــداد اعضــای هیئتعلمــی
ایــن گــروه شــش نفــر ،شــامل پنــج اســتادیار و یــک
مربــی میباشــد.
گــروه آموزشــی مکانیــک بیوسیســتم دانشــگاه
اراک دارای یــک کارگاه ماشــینهای کشــاورزی،
واقــع در مزرعــه دانشــگاه میباشــد .از تجهیــزات
عمــده ایــن کارگاه ،میتــوان بــه تراکتــور مزرعـهای،
تراکتــور باغــی ،گاوآهــن برگــرداندار یکطرفــه و
دوطرفــه ،گاوآهــن دوار ،گاوآهــن چیــزل ،دیســک،
زیرشــکن ،کارنــده ردیفــی ،کارنــده خطــی ،بذرپــاش
ســانتریفیوژ ،ســمپاش پشــت تراکتــوری ،چاپــر،
بیلــر ،دروگــر بشــقابی ،ریــک و خرمنکــوب اشــاره
کــرد .ایــن گــروه همچنیــن دارای دو آزمایشــگاه،
شــامل آزمایشــگاه هیدرولیــک صنعتی و آزمایشــگاه
اندازهگیــری میباشــد .آزمایشــگاه هیدرولیــک
صنعتــی بهمنظــور آشــنایی دانشــجویان بــا انــواع
تجهیــزات هیدرولیکــی ،نحــوه بســتن و کاربــرد
مدارهــای هیدرولیکــی راهانــدازی شــده اســت کــه
تجهیــزات آن را پمپهــا ،شــیرها ،جکهــا و قطعــات
دیگــر هیدرولیکــی و همچنیــن ميزآزمايشــگاهي
هیدرولیــک (ســهميز) بــا امــكان بســتن مدارهــای
مختلــف هیدرولیکــی بــر روي آنهــا تشــکیل
میدهــد.
در آزمایشــــگاه ابــــزار انــدازهگیـــری،
ابزاردقیقهایــی چــون دســتگاه آزمایــش کشــش و
فشــار یونیورســال ،نفوذســنج مخروطــی خــاک،
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چیدمــان کالیبراســیون ،دوربیــن دیجیتــال حرفـهای،
ســامانه تحصیــل داده (دیتاالگــر) ،نیروســنج،
رطوبتســنج ،بادســنج ،دورســنج وتــرازوی
دقیــق ،جهــت تحقیقــات آزمایشــگاهی بهرهبــرداری
میشــود.

ٌ

گروه مهندسی باغبانی و کشاورزی

بــاال بــردن کیفیــت محصــوالت کشــاورزی بــا
تأکیــد بــر حفــظ محیــط زیســت و توســعهپایدار،
از اهــداف اصلــی گــروه آموزشــی مهندســی باغبانــی
دانشــگاه اراک میباشــد .ایــن گــروه آموزشــی
ی گســترش آموزشعالــی
پــس از تصویــب شــورا 
در ســال  ،1384بــا پذیــرش دانشــجو در مقطــع
کارشناســی آغــاز ب ـهکار نمــود .پــس از آن در ســال
 1392بــا پذیــرش دانشــجوی مقطــع کارشناســی
ارشــد در ســه گرایــش فیزیولــوژی و اصــاح گل
و گیاهــان زینتــی ،فیزیولــوژی و اصــاح درختــان
میــوه ،و فیزیولــوژی و اصــاح گیاهــان دارویــی و
ادویـهای ،بـهکار خــود ادامــه داد .همچنیــن در ســال
 1396گرایــش فيزيولــوژي و اصــاح ســبزيها نیــز
بــه گرایشهــای گــروه علــوم باغبانــی در مقطــع
كارشناسيارشــد اضافــه شــد.
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ایــن گــروه آموزشــی در دوره کارشناســی
مهندســی باغبانــی در هــر دوره تــا ســقف 25
دانشجـــو میپذیــرد.

دوره اهی تحصیالت تکمی یل

گــروه مهندســی باغبانــی در مقطــع کارشناســی
ارشــد در ســه گرایــش درختــان میــوه ،گیاهــان
زینتــی و ســبزیها دانشــجو میپذیــرد.
شــایان ذکــر اســت کــه یــک دانشــجوی دارای
اســتعداد درخشــان در ایــن گــروه آموزشــی در حــال
تحصیــل اســت.
از فعالیتهــای صورتگرفتــه توســط اســاتید
ایــن گــروه میتــوان بــه تالیــف و ترجمــه چنــد
عنــوان کتــاب اشــاره نمــود .از جملــه كتابهــاي
منتشــر شــده توســط اســاتيد گــروه علــوم باغبانــي
عناویــن زیــر میباشــند:
گلدهــي ،گردهافشــاني و بــاروري در درختــان
ميــوه ،بيولــوژي تنشهــاي محيطــي در گياهــان
باغبانــي ،نانوفنــاوري و كاربردهــاي آن در علــوم
باغبانــي ،ميــوهكاري ،پيونــد جوانــه و شــاخه،
همچنيــن كتابهــاي در حــال ترجمــه توســط
اســاتيد گــروه شــامل مديريــت آفــات گلخانــه و
طراحــي و مديريــت گلخانــه هســتند.

گــروه باغبانــی دارای دو آزمایشــگاه تحقیقاتــی
مجهــز بــه دســتگاههایی نظیــر اســپکتروفوتومتر،
ســانتریفیوژ یخچــالدار ،میکروســکوپ ،ژرمیناتــور،
هــود المینــار ،لــوپ ،آون ،كــوره الكتريكــي،
مايكروويــو ،انكوباتــور يخچــالدار ،اتــوكالو ،هيتــر
اســتيرر ،دســتگاه آب مقطــر گيــريPH ،متــرEC ،متــر
و  ...بــوده کــه دروس کارشناســی و کارشناســی ارشــد
در آنهــا تدریــس میشــود و جهــت انجــام پایــان
نامههــای دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی اســتفاده
میگــردد.
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آموزشــي و پژوهشــي بــه مســاحت  220مترمربــع
در ســايت مركــزي دانشــگاه ،يــك واحــد گلخانــه
آموزشــي و پژوهشــي بــا پوشــش پلياتيلــن در
مزرعــه دانشــگاه بــه مســاحت  650مترمربــع،

ٌ
حــاج كاظمــي ،آلبالــو مجــار ،آلــو قطرهطــا و آلــوي
ســانتاروزا ميباشــد .عــاوه بــر مــوارد فــوق گــروه
علــوم باغبانــي داراي كلكســيون گلمحمــدي بــه
مســاحت  0/35هكتــار اســت كــه شــامل مجموعـهاي
از گلمحمــدي موجــود در ســطح اســتان مركــزي
ميبا شــد .

اهدا ف و چش ماندا ز

يــك واحــد بــاغ ميــوه بــه مســاحت  1/2هكتــار
و ده هكتــار زميــن زراعــي در مزرعــه دانشــگاه
ميباشــد .درختــان ميــوه كشتشــده در بــاغ
ميــوه شــامل ســيب گالب ،ســيب شــفيعآبادي،
ســيب گلــدن دليشــز ،ســيب رد دليشــز ،هلــوی
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ایــن گــروه آموزشــی برنامههايــي جهــت
توســعه بــاغ و گلخانــه آموزشــي ،تحقيقاتــي
دانشــكده كشــاورزي دارد كــه در زيــر بــه برخــي از
ايــن مــوارد اشــاره ميشــود:
افزايش ارقام موجود در باغ
احداث باغ سيب ماليـنگ (پايههاي پاكوتاه سيب)
احـداث باغ انگــور به شيـوه داربسـتـــي
احــداث كلـكسيــون تـوتفــرنـگي
توســعه كلكســيون گلمحمــدي و جمــعآوري
ژنوتيپهــاي موجــود در ســاير اســتانها
احــداث گلخانــه بــه مســاحت حــدود 640
مترمربــع در ســایت پردیــس دانشــگاه و ...

گروه علوم و مهندسی محیط زیست
گــروه آموزشــی محيطزيســت دانشــكده
کشــاورزی و منابــع طبيعــي دانشــگاه اراک در ســال
 1388باهــدف توجــه بــه مواهــب طبيعــي اعــم از
آبهــاي داخلــي و مــرزي ،جنــگل ،مرتــع ،تــاالب،
خــاک و همچنیــن ســایر فضاهــا از جملــه مناطــق
مســکوني واقــع در شــهر و روســتاها ،فضاهــاي
صنعتــي و نیــز بــا هــدف متعالــی پيشــگيري از
آلودگيهــاي ناشــي از فعاليتهــاي انســان ،صنايــع
و کنتــرل آلودگيهــاي ناشــي ازآنهــا ،حفــظ تنــوع
زيســتي و مديريــت جمعيتهــاي حياتوحــش
آغــاز بــهکار نمــوده اســت.
لــذا دانشــجويان ایــن گــروه آموزشــی در طــي
دوران تحصيــل ضمــن كســب مهــارت و تجربــه
علمـي درخصــوص موضوعــات پايــه و اساســي دانــش
محيطزيســت و علــوم مرتبــط ،ماننــد اكولــوژي،
شــيميفيزيک ،رياضــي ،آمــار ،جانورشناســي،
گياهشناســي و همچنیــن بــا موضوعــات تخصصــي
ايــن رشــته از جملــه اكولــوژي حياتوحــش،

ارزيابــي آلودگــي ،زيســت شناســي مهــرهداران،
ســنجش از دور ،ســامانههاي جغرافيايــي و  ...آشــنا
شــده و مهارتهــاي الزم بــراي تاميــن احتياجــات
بخشهــاي اجرايــي را كســب مینماینــد.
در طــي ســالهاي گذشــته گــروه محيطزيســت
دانشــگاه اراک توســعه چشــمگيري درخصــوص جذب
و تربیــت نيــروي متخصــص ،گســترش فضاهــاي
آزمايشــگاهي و تهیــه تجهيــزات موردنيــاز داشــته
و هماکنــون از حضــور چهــار نفــر هیئتعلمــی
شــامل یــک دانشــیار و ســه اســتادیار برخــوردار
اســت.

هماینــک  75دانشــجو در مقطــع کارشناســی
مهندســی محیــط زیســت ،در حــال تحصیــل
هســتند.

دوره اهی تحصیالت تکمیلی

همچنیــن ده دانشــجو در درمقطــع کارشناســی
ارشــد گرایــش ارزیابــی محیــط زیســت و ده دانشــجو
درمقطــع کارشناســی ارشــد گرایــش آلودگیهــای
محیــط زیســت ،بــه امــر تحصیــل اشــتغال دارنــد.
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امکانــات آزمایشــگاهی ایــن گــروه آموزشــی
عبـارتنـــد از :آزمایشگاههـــای حیـاتوحـــش و
آزمایشــگاه آلودگیهــای محیــط زیســت.
آزمایشــگاه حیاتوحــش در ســال 1394
راهانــدازی گردیــد و درحالحاضــر بــرای عملیــات
دروس پرندهشناســی ،زیستشناســی و شــناخت
حیوانــات شــکاری و مدیریــت حیاتوحــش مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد .در ایــن آزمایشــگاه
نمونــه تاکســیدرمی شــده از پرنــدگان و پســتانداران
و همچنیــن نمونههــای فیکــس شــده اســکلت و
نمایههــای بازگونههــای مختلــف مهــرهدار وجــود
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ٌ
دارد کــه عــاوه بــر داشــتن تجهیــزات پژوهشــی
بــرای دانشــجویان ،در معــرض دیــد عمــوم
بازدیدکننــدگان نیــز قــرار دارد.
آزمایشــگاه آلودگیهــای محیــط زیســت نیــز
در ســال  1394تأســیس شــد و الزم بهذکــر اســت
کــه در ايــن آزمايشــگاه دانشــجويان بــا روشهــاي
مختلــف آناليــز كيفــي آب ،خــاك وگيــاه و نيــز
آمادهســازي نمونههــا و اندازهگيــري پارامترهايــی
از قبيــل ،PH ،ECكــدورت انــواع ســختيها BOD ،و COD
آشــنا ميشــوند .همچنيــن عصارهگيــري از خــاك
و گيــاه جهــت انجــام آناليزهــاي عناصــر ســنگين
انجــام ميگيــرد.
از برنامههــای پژوهشــی حــال حاضــر ایــن
گــروه آموزشــی میتــوان بــه طراحــي و معمــاري

پروژههــاي پيادهســازي سيســتمهاي اطالعــات
جغرافيايــي ،مطالعــات حياتوحــش و مديريــت
جمعيتهــاي حياتوحــش ،مطالعــات اكولوژيكــي،
مطالعــات آمايــش ســرزمين و ارزيابــي اثرات توســعه
بهكمــك  RSو  ،GISمطالعــات طرحهــاي پــاركداري
در مناطــق تحــت حفاظــت محيطزيســت ،مطالعــات
مرتبــط بــا آلودگــي آب ،هــوا ،خــاك ،صــوت و
بررســی تغييــرات اقليمــي اشــاره کــرد.
گروه محیط زیســت دانشــگاه اراک قصــد دارد در
آینــدهای نزدیــک رشــتههای جدیــدی را در مقطــع
کارشناســی ارشــد اضافــه کنــد کــه از آنجملــه
میتــوان بــه رشــتههای تنــوع زیســتی ،ســنجش
از دور و جــیآیاس ،برنامهریــزی محیــط زیســت،
مهندســی محیــط زیســت ،ســوانح و ایمنــی  HSEو

طراحــی محیــط زیســت اشــاره کــرد.
شــایان ذکــر اســت کــه گرایشهــای جدیــد
مقطــع دکتــری در چشــمانداز ایــن گــروه را
رشــتههای ارزیابــی محیــط زیســت و آلودگــی
محیــط زیســت تشــکیل میدهنــد.
ایجــاد پژوهشــکده علــوم محیطــی از دیگــر
اقدامــات در پیــش روی ایــن گــروه آموزشــی
میباشــد .پژوهشــكده علــوم محيطــی دانشــگاه
اراک بهمنظـــور توســـعه نگـــرشهای عميق نســبت
بــه اثــرات متقابــل انســان و محيطزيســت،
بازشناســی چالشهــای محيطــی كنـــونی و ارائـــه
راهحلهــای واقعگرايانــه بــرای رســيدگی بــه
مســائل و مصائــب زيســتمحيطی ،در زمينــه
محيطزيســت انســانی و طبيعــی فعالیــت خواهــد

241

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
نمــود .نظــر بهاینکــه اســتان مرکــزی بــا توجــه
بــه موقعیــت خــاص جغرافیایــی ،تنــوع اقلیمــی در
مرکــز کشــور و بالطبــع تنــوع زیســتی غنــی ،بــا
 11منطقــه تحــت مدیریــت ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت در ارتبــاط میباشــد و در رتبــه ســوم تنــوع
زیســتگاهی اســت .ایــن اســتان بــا داشــتن 350
گونــه جانــوری و  1336گونــه گیاهــی ،قــرار گرفتــن
در مســیر اصلــی خطــوط انــرژي كشــور (گاز و نفــت
و بــرق) ،وجــود تنوعــی از جاذبههــای گردشــگری
(فرهنگــی ،مذهبــی و تاریخــی) و طبیعتگــردی
(مناطــق حفاظــت شــده ،پرندهنگــری ،ژئوتوریســم،
غارنـــوردی ،کـویـرگـــردی ،تاالبهــا ،کوههــا،
رودخانههــا و ،)...از مناطــق منحصربهفــرد کشــور
محســوب میشــود .ولــی در کنــار ایــن ویژگیهــا،
مســائلی ماننــد تمرکــز بیــش از یکمیلیــون
و چهارصــد هــزار نفــر جمعیــت ،فعالیتهــای
صنعتــی بــزرگ و متنــوع و بالقــوه آالینــده بــا بیــش
از س ـههزار واحــد صنعتــی و ســیصد معــدن بــزرگ
و کوچــک و همچنیــن اثــرات نامطلــوب قطــب
کشــاورزی بــر روی محیــط زیســت اســتان ،باعــث
ایجــاد آلودگــی هــوا شــده اســت کــه در نتیجــه آن
بیــش از نیمــی از روزهــای ســال هــوا ناســالم وآمــار
بیماریهــای خطرنــاک بــاال میباشــد .از همیــن
روی ضــرورت تأســیس پژوهشــكده علــوم محيطــی
در دانشــگاه اراک احســاس میشــود .از اهــم
برنامههــای در حــال انجــام ایــن گــروه آموزشــی
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ایجــاد آزمایشــگاه معتمــد اســت زیــرا بــا توجــه
بهاینکــه کالن شــهر اراک قطــب صنعتــی کشــور
میباشــد ،ایجــاد ایــن آزمایشــگاه از ضروریتریــن
اقدامــات زیســتمحیطی محســوب میشــود .ایــن
آزمایشــگاه بهمنظــور بررســي اثــرات آالیندههــا و
شناســايي عوامــل آالينــده و ارائــه راهــكار عملــي و
همينطــور انجــام آزمايشهــاي زيســتمحيطي
تأســیس میشــود .از وظایــف ایــن آزمایشــگاه
نظــارت بــر انجــام اســتانداردهای محلــی ،منطق ـهای
و جهانــی ،اندازهگيــري ميــزان مــواد آالينــده
توليــدي و مقایســه آنهــا بــا اســتانداردهای تعریــف
شــده و ارائــه راهكارهــاي معيــن جهــت مقابلــه
بــا آثــار زيســتمحيطي ناشــي از فعاليتهــاي
انســاني میباشــد .ایــن امــر عــاوه بــر کمــک بــه
آمــوزش و پژوهــش در دانشــگاه ،امــکان بهرهمنــدی
دانشــجویان از تجهیزاتــی کــه از ســوی ســایر
ارگانهــا و ســازمانهای دولتــی و غیردولتــی جهــت
انجــام طرحهــا و پروژههایشــان را نیــز فراهــم
میکنــد کــه ایــن طــرح خــود میتوانــد ســبب
کاهــش هزینههــای دانشــجویی از یــک طــرف و
منبعــی جهــت درآمدزایــی بــرای دانشــگاه از طــرف
دیگــر گــردد.
ایجــاد کارگاه  G.I.Sبــر اســاس نیــاز دانشــجویان
کارشناســی ارشــد و دکتــری ،تأســیس مجلــه
علمیپژوهشــی تنــوع زیســتی بــه زبــان انگلیســی
بــا درجــه  ISIو  ISCو برگــزاری همایــش ملــی آلودگــی

هــوای کالنشــهرها بــا تأکیــد برآلودگــی هــوای
اراک ،از دیگــر اقدامــات مهــم و درحــال انجــام ایــن
گــروه میباشــد.

ایــن گـــروه هماکنـــون در حــال همـــکاری بــا
ارگانهــا و ســازمانهای دولتــی مرتبــط میباشــد
کــه در میــان آنهــا میتــوان بــه مــوارد زیــر
اشــاره کــرد:
عضـویت در شـورای پژوهشـی اداره کـل محیـط
زیست استان مرکزی
همـکاری با مـرکز تحقیـقات جهـاد کشـاورزی و
منابعطبیعی
عضویت در کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک
عضویت در کارگروه کاهش ریزگردها
همکاری با اداره کل منابعطبیعی استان مرکزی
همکاری با اداره کل آبمنطقهای استان مرکزی
عضو کارگروه مدیریت زیست بومی تاالب میقان
عضو کارگروه ارزیابـی اثـرات زیســت محیطـی
پروژههای استانی اداره محیط زیست
ایــن گــروه در جهــت همــکاری بــا شــهرداری و
شــورای شــهر اراک برنامههایــی ارائــه داده اســت و
قصــد دارد بــا شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان
مرکــزی نیــز وارد گفتگــو شــود.

هــدف از ايجــاد رشــته مهندســی آب دانشــکده
کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه اراک ،تربيــت
كارشناســان و مهندســين كارآمــدي اســت كــه عالوه
بــر توانایــی اســتفاده از دانــش و تجربيــات خــود در
توســعه و رشــد اقتصــادي كشــور ،راندمــان اســتفاده
از منابــع آب و خــاك را بــاال بــرده و در امــور
آمــوزش ،تحقيقــات ،برنامهريــزي و طراحيهــاي
مرتبــط نيــز خدمــت نماينــد ،زیــرا در كشــور مــا بــه
علــت كمبــود نــزوالت آســماني در مناطقــی وســیع
کــه شــرايط خــاص اقليمــي و جغرافیایــی مســبب آن
هســتند ،مســئله آب اهميــت فراوانــی دارد.
گــروه آموزشــی مهندســی آب از ســال 1384
فعاليــت خــود را آغــاز کــرد و درســال  1391اقــدام
بــه پذيــرش دانشــجو در مقطــع كارشناسيارشــد
گرايــش آبيــاري و زهكشــي نمــود.
اعضــای هیئتعلمــی ایــن گــروه آموزشــی
از پنــج نفــر عضــو تماموقــت بــا مــدرك دكتــري
تشــکیل میشــود .همچنیــن یــک کارشــناس
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آموزشــی ،اداره آزمايشــگاهها را بــر عهــده دارد.

دورهی کارشناسی
در ایــن گــروه آموزشــی هماکنــون  111دانشــجو
در مقطــع کارشناســی مشــغول بــه امــر تحصیــل
میباشــند.

دوره اهی تحصیالت تکمی یل

 37دانشــجو نیــز در مقطــع کارشناســی ارشــد
تحصیــل میکننــد.
شــایان ذکــر اســت کــه ایــن گــروه آموزشــی
دارای ســه دانشــجوی اســتعداد درخشــان میباشــد.
از کتابهــای تالیــف و ترجمــه شــده توســط
اســاتید ایــن گــروه آموزشــی میتــوان بــه کتــاب
آشــنایی بــا الگوریتــم  SAبــرای بهینهســازی و
برخــی کاربردهــا در مهندســی آب و کتــاب:
 Groundwater Quality Sustainabilityاشاره کرد.

244

1350

راهنمای جامع دانشگاه اراک

آزمايشگاه مکانیک خاک
آزمايشگاه آموزشی هيدروليک و هيدروليک انهار
کارگاه نقشهبرداری
کارگاه نقشهکشی و رسم فنی
آزمايشگاه آبياری و زهکشی
آزمايشگاه هیدرولوژی
آزمایشگاه تحقیقاتی هیدرولیک
همچنیــن كارگاه مســاحي و نقش ـهبرداري مجهــز
بــه انــواع وســايل مــورد نيــاز از قبيــل دوربينهــاي
نيــوو و تئودوليــت ،مساحتســنج (پالنيمتــر)،
فاصلهســنج ،استريوســكوپهاي جيبــي و ميــزي،

 ،GPSشيبســنج ،كرويمتــر ،قطبنمــا و گونيــاي
منشــوري از تجهیــزات ایــن گروه آموزشــی هســتند.
تجهیــزات آزمايشــگاه آبيــاري و زهكشــي
شــاملEC :متــرPH ،متــر ،پايــه عصارهگيــر،
تانســيومتر ،هيدرومتــر بايــكاس ،دســتگاه صفحــات
فشــاري ،ترازوهــاي ديجيتــال ،آون ،دســتگاه
بلوكهــاي گچــي ،رطوبتســنج  ،TDRميكرومولينــه،
دســتگاههاي هدايــت هيدروليكــي بــهروش بــار
ثابــت و بــار افتــان و اليســيمتر میباشــد.
تجهیــزات آزمايشــگاه هيدروليــك و هيدروليــك
انهــار شــامل فلــوم بــه طــول ده متــر و بــا عــرض
هشــتاد ســانتيمتر ،ميزهــاي هيدروليكــي ،فلــوم
آزمايشــگاهي ،دســتگاه جريــان روزنــه ،گردابهــاي
آزاد و اجبــاري ،دســتگاه آزمايــش تئــوري انــرژي
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برنولــي ،دســتگاه فشــار هيــدرو اســتاتيك ،دســتگاه
افــت در زانوهــا و خمهــا ،دســتگاه ضربــه جــت،
دســتگاه افــت اصطــكاك در لولههــا ،دســتگاه
بررســي مشــخصههاي پمپگريــز از مركــز،
دســتگاه ضربــه قــوچ ،انــواع ســرريزها ،دســتگاه
بررســی کاويتاســيون و تونــل بــاد میباشــد.
آزمایشــگاه تحقیقاتــی هیدرولیــک شــامل:
فلومــی شــیبپذیر بــه طــول  12متــر و عــرض
 80ســانتیمتر ،دبــی حداکثــز  120لیتــر بــر ثانیــه
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میبا شــد .
آزمايشــگاه مكانيــك خــاك شــامل :آون،
ترازوهــاي ديجيتــال ،دســتگاه تراكــم ،دســتگاه
تحكيــم ،شــيكر ،دســتگاه كازاگرانــده ،پيكنومتــر
ماســه و خــاك میباشــد.
آزمايشــگاه هيدرولــوژي شــامل :دســتگاه
هيدرولــوژي بــا تمامــي ضمائــم مربوطــه اســت.
در انتهــا بایــد گفــت یکــی از همــکاران اصلــی
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طــرح بینالمللــی احیــای دریاچــه ارومیــه و همچنین
دبیــر علمــی اولیــن کنفرانس ملــی کیفیــت منابع آب
و توســعه پایــدار کــه در دانشــگاه اراک برگــزار شــد
از اعضــای هیئتعلمــی ایــن گــروه میباشــند.
طراحــی فیتلراســیون آبــی اتوماتیــک نیــز
توســط اســاتید مجــرب ایــن گــروه صــورت گرفتــه
اســت.

اهدا ف و چش ماندا زاه

ایــن گــروه در نظــر دارد عــاوه بــر گرایــش
آبیــاری و زهکشــی کــه درحالحاضــر در جریــان
اســت ،دو گرایــش ســازههای آبــی و منابــع آب را
بــه رشــتههای موجــود در گــروه بیفزایــد .همچنیــن
گرایشهــای بیــن رشــتهای  ،RS-GISرودخانــه و
هواشناســی کشــاورزی نیــز در دســت بررســی
میبا شــد .
در نهایــت ایجــاد آزمایشــگاه مهندســی آب
شــامل آزمایشــگاه مصالــح و  ،...در دســتور کار ایــن
گــروه آموزشــی قــرار دارد.
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در شــهريورماه  1395در جلســه مشــتركی میــان
مديــران بــا هیئترئیســه دانشــگاه ،پيشــنهاد
تشــكيل دانشــكده ادبيــات و زبانهــاي خارجــي،
مطــرح و مــورد اســتقبال مســئوالن دانشــگاه واقــع
شــد .متعاقــب آن ،موضــوع در شــوراي دانشــكده
ادبيــات و علــوم انســاني و با حضــور جمعــي از اعضاي
هیئتعلمــي گروههــاي مختلــف زبــان فارســی و
زبانهــای خارجــی مطــرح شــد و اعضــا بــا تشــكيل
دانشــكده ادبيــات و زبانهــاي خارجــي موافقــت
نمودنــد و پــس از پيگيريهــاي فــراوان ســرانجام
در تاريــخ  1395/10/4هیئتامنــاي دانشــگاه بــا
ايجــاد دانشــكده ادبيــات و زبانهــاي خارجــي
موافقــت نمــود و در تاريــخ  1397/3/2حكــم اوليــن
سرپرســت دانشــكده ادبيــات و زبانهــاي خارجــي
توســط رياســت دانشــگاه صــادر شــد.
دانشـــكده ادبيـــات و زبـــانهاي خارجـــي
درحالحاضــر قريــب بــه نهصــد دانشــجو دارد كــه
در مقاطــع كارشناســي ،كارشناسيارشــد و دكتــری
در حــال تحصيــل هســتند.
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از اهــداف اصلــی ایــن مجموعه،توســعه دانشــكده
ادبيـــات و زبانهـــاي خارجـــي مـیباشـــد و در
آينــدهای نزديــك رشــته زبــان و ادبيــات چينــي و
نيــز مترجمــي زبــان عربــي در مقطــع كار شناســي،
مترجمــی زبــان آلمانــی ،ادبيــات انگليســي در مقطــع
كارشناسـيارشـــد و بـــرخي گـــرايشهاي زبــان و
ادبيــات فارســي بــه مجموعــه رشــتههاي ايــن
دانشــكده افــزوده خواهــد شــد .در زمينــه پژوهشــي
نيــز ایــن دانشــكده بــا همــكاري گروههــای فعــال
خــود ،مترصــد گرفتــن امتيــاز مجــات علمــي و
پژوهشــي اســت.

رشــت ه زبــان و ادبیــات فارســی دانشــکد ه
علــوم انســانی دانشــگاه اراک از بــدو تأســیس ایــن
دانشــگاه در ســال  ،1350بــا پذیــرش دانشــجو در
مقطــع کارشناســی دایــر گردیــد .درحالحاضــر
عــاوه بــر گرایــش زبــان و ادبیــات فارســی در مقطع
کارشناســی ،گرایشهــای ادبیــات محــض و ادبیــات
تطبیقــی در مقطــع کارشناســی ارشــد اقــدام بــه
پذیــرش دانشــجو مینماینــد .اعضــای هیئتعلمــی

ایــن گــروه آموزشــی یــازده نفــر اســت کــه شــامل
دو اســتاد ،ســه دانشــیار و هفــت اســتادیار هســتند.
دانشــجويان زبــان و ادبيــات فارســي طــی
دو ســال گذشــته در المپيــاد ادبــي بــه کســب
مقـــامهاي كشــــوري نائـــل آمـــدهاند.

هماكنــون بيــش از  190دانشــجو در ايــن مقطــع
و رشــته مشــغول تحصیــل هســتند.

دوره اهی تحصیالت تکمیلی

مقطــع کارشناسیارشــد زبــان و ادبیــات
فارســی دانشــگاه اراک در ســال  1381مجــوز پذیرش
دانشــجو را دریافــت نمــود و هماكنــون بيــش از 46
دانشــجو در ايــن مقطــع و رشــته مشــغول تحصيــل
هســتند.
در ســال  1396نیــز گــروه آموزشــی ادبیــات
تطبیقــی اقــدام بــه پذیــرش دانشــجو در مقطــع
كارشناسيارشــد نمــود و هماكنــون  22دانشــجو
در ايــن رشــته مشــغول تحصيــل هســتند .درســال
 1387نیــز مقطــع دکتــری ايجــاد گردیــد و
هماكنــون بيــش از  53دانشــجو در ايــن مقطــع و
رشــته مشــغول تحصيــل هســتند.

گــروه آموزشــی زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه
اراک بهمنظــور گســترش حیطــه فعالیتهــای خــود،
قصــد دارد گرایشهــای ادبیــات حماســی ،ادبیــات
غنایــی و ادبیــات عرفانــی در مقطــع کارشناســی و
همچنیــن گرایشهــای ادبیــات معاصــر ،ادبیــات
روایــی و ادبیــات تطبیقــی در مقطــع کارشناســی
ارشــد را در آینــدهای نزدیــک بــه ایــن مجموعــه
آموزشــی بیفزایــد.

رشــته زبــان و ادبیــات عربــی دانشــکده
علــوم انســانی دانشــگاه اراک پــس از تصویــب در
شــورایعالی آمــوزش ،از ســال  1372بــا پذیــرش
دانشــجو در مقطــع کارشناســی فعالیــت خــود را
آغــاز نمــود .ایــن گــروه آموزشــی در ســال 1386
اقــدام بــه جــذب دانشــجو در مقطــع کارشناســی
ارشــد و در ســال  1392نیــز اقــدام بــه پذیــرش
دانشــجو در مقطــع دکتــری نمــود.
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هماکنــون ســه دانشــیار و پنــج اســتادیار
هیئتعلمــی ایــن گــروه آموزشــی را تشــکیل
میدهنــد و هــر ســاله دســت انــدرکار تالیــف و
ترجمــه آثــار متعــددی هســتند .از امکانات آموزشــی
ایــن گــروه میتــوان بــه آزمایشــگاه زبــان و
کتابخان ـ ه تخصصــی گــروه اشــاره کــرد .الزم بهذکــر
اســت کــه تمامــی کتابهــای ایــن کتابخانــه بــا
اهتمــام اســاتید شناســایی و تهیــه میگردنــد.

هماكنــون  130دانشــجو در ايــن مقطــع مشــغول
بهتحصيــل هســتند.

دوره اهی تحصیالت تکمیلی

درحــالحاضــــر  40دانشــــجو در مقطــــع
کارشناســی ارشــد مشــغول بــه تحصيــل هســتند.
گــروه زبــان و ادبيــات عربــي درســال  1392در
مقطــع دکتــری دانشــجو جــذب نمــود و هماكنــون
 26دانشــجو در ايــن مقطــع مشــغول بــه تحصيــل
هســتند.

250
گــروه آموزشــی زبــان و ادبیــات عربــی دانشــگاه
اراک در نظــر دارد رشــتههای جدیــدی از جملــه
مترجمــی زبــان عربــی و آمــوزش زبــان عربــی را در
مقاطــع مختلــف بــه ایــن مجموعــه بیفزایــد.
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هماکنـــون  154دانشـــجوی کارشـناســـی در
گرایــش مترجمــی زبــان انگلیســی و  171دانشــجو در
گرایــش زبــان و ادبیــات انگلیســی در حــال آمــوزش
هســتند.
رشــته زبــان و ادبیــات انگلیســی دانشــکده علوم
انســانی دانشــگاه اراک در ســال  1371بــا پذیــرش
دانشــجوی مقطــع کارشناســی در گرایــش دبیــری
آغــاز بـهکار کــرد .در ســال  1379ایــن گرایــش به دو
گرایــش زبــان و ادبیــات انگلیســی و مترجمــی زبــان
انگلیســی تغییــر و ارتقــا یافــت .گــروه آموزشــی
مذکــور در ســال  1382موفــق بــه جــذب دانشــجو
در مقطــع کارشناســی ارشــد بــا گرایــش آمــوزش
زبــان انگلیســی گردیــد و از ســال  1392اقــدام بــه
پذیــرش دانشــجو در مقطــع دکتــری همیــن گرایــش
نمــود .اعضــای هیئتعلمــی ایــن گــروه آموزشــی از
یــازده عضــو شــامل یــک دانشــیار ،نــه اســتادیار و
یــک مربــی تشــکیل شــده اســت.
از امکانــات آموزشــی ایــن گــروه میتــوان بــه
آزمایشــگاه زبــان بــا حداقــل شــصت کابیــن بــا
یوبصری و همچنیــن یــک کتابخانــه
امکانــات ســمع 
تخصصــی اشــاره کــرد.

دوره اهی تحصیالت تکمیلی

همچنیــن  65دانشــجو در مقطــع کارشناســی
ارشــد و  34دانشــجوی دکتــری در گرایــش آمــوزش
زبــان انگلیســی ،بــه امــر تحصیــل اشــتغال دارنــد.

گــروه آموزشــی زبــان و ادبیــات انگلیســی
دانشــگاه اراک در نظــر دارد بــا افــزودن مقاطــع
ارشــد گرایشهــای ادبیــات انگلیســی و مترجمــی
زبــان انگلیســی گامــی بلنــد در تعامــل بیشــتر بــا
دســتاوردهای علمــی ســایر کشــورها بــردارد؛ زیــرا
رشــد و توســع ه علمــی ،فنــاوری و ادبــی کشــور
مســتلزم دسترســی آســان بــه منابــع علمــی و
پژوهشــی روز دنیــا میباشــد.
در ادامــه چهرههــای شــاخص هیئــت علمــی
گــروه ادبیــات فارســی بــا مرتبــه اســتاد تمامــی
معرفــی خواهــد شــد.
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بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و پیگیــری
مســؤلین محتــرم دانشــگاه ،در ســال 1396دانشــکده
هنــر افتتــاح گردیــد .در حالحاضــر ســه رشــته در
ســاختار دانشــکده هنــر تعریــف شــده اســت کــه
عبــارت اســت از :فــرش ،صنایعدســتی و گرافیــک
(ارتبــاط تصویــری) .توجــه و تمرکــز بــر رشــتههای
هنرهــای بومــی ،ملــی ،کاربــردی و کارآفرینمحــور
در جهــت بســط و توســعه هنــری و همچنیــن نمــودی
از توســعه پایــدار ،یکــی از راهبردهــا و اهــداف
دانشــگاه اراک اســت.
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ایــران و نشــاندهنده کمــال ذوق و خالقیــت مــردم
هنرمنــد ایــن مــرز و بــوم اســت .ایــن هنــر دارای
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ســابقه چنــد هــزار ســاله اســت و از دیربــاز تاکنــون
مــورد توجــه مــردم هنردوســت جهــان بــوده اســت.
ايــن كاالي لوكــس هنــري ،محصولــی چندبعــدی
اســت و دارای جنبههــای مختلــف هنــری ،فنــی،
اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی میباشــد .همــواره
باالتریــن رقــم صــادرات غیرنفتــی ایــران بــه فــرش
اختصــاص داشــته اســت.
در دهههــای اخیــر فــرش دســتبافت ایــران بــا
چالشهــای مختلــف مواجــه بــوده اســت .لــذا بــرای
صیانــت از ایــن هنــر اصیــل ایرانــی و حفــظ جایــگاه
شایســته آن ،ضــروری بــه نظــر رســید کــه در
محیطــی علمــی مباحــث مربــوط بــه آن آمــوزش داده
شــود و مســائل و مشــکالت آن مــورد بررســی قــرار
گیــرد .بــرای تحقــق هــدف فــوق تأســیس رشــته
فــرش در دوره کارشناســی ،در مــورخ  1374/12/20در
شــورایعالی برنامهریــزی وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری بــه تصویــب رســید .هماكنــون و در
حالحاضــر  15دانشــگاه برتــر كشــور داراي رشــته
فــرش هــم در مقطــع كارشناســي و نیــز در مقطــع
كارشناسيارشــد ميباشــند .دانشــگاه اراك نيــز
در مهرمــاه ســال  1396موفــق بــه اخــذ و جــذب
دانشــجو در رشــته فــرش گردیــد.
دوره کارشناســی فــرش یکــی از دورههــای
آموزشعالــی اســت کــه هــدف از برگــزاری آن
تربیــت نیروهــای متخصــص آشــنا بــه مبانــی نظــری
و عملــی فــرش دســتبافت میباشــد .طــول

ایــن دوره چهــار ســال اســت و در طــی ایــن مــدت
دانشــجویان واحدهــای درســی عمومــي ( 22واحــد)،
پايــه ( 24واحــد) ،اصلــي ( 54واحــد) و تخصصــي
اختيــاري ( 17واحــد) را میگذراننــد .در پایــان
دوره دانشآموختــگان توانایــی خواهنــد داشــت
در تمامــی زمینههــای مربــوط بــه فــرش مثــل
طراحــی ،بافــت ،مرمــت و رنگــرزی ،هــم بهصــورت
عملــی و هــم بهصــورت مشــاور و کارشــناس،
فعالیــت داشــته باشــند.

در كشــور مــا هيــچ كااليــي از نظــر ارزشافــزوده
مشــابه فــرش نيســت؛ از ایــن رو کــه مــواد اولیــه
بومــی و بــا کیفیــت داخلــی در دســترس اســت.
همچنیــن حضــور و فراوانــی بافنــدگان در داخــل،
برخــورداری از باالتریــن برنــد فرهنگــی و ارزش مادی
در بازارهــای جهانــی و  ...از مزیتهــای برجســته
فــرش دســتباف ایــران اســت .بههميــن دليــل
درحالحاضــر بســياري از مراكــز خصوصــي و دولتــي
هســتند كــه بــه دنبــال فارغالتحصيالنــی از ایــن
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رشــته ميباشــند كــه در زمينــه طراحــی ،رنگــرزی
و بافــت مهــارت و خالقيــت داشــته باشــند .عــدهاي
از فارغالتحصيــان نيــز بهعنــوان مشــاور بازرگانــان
فــرش فعاليــت ميكننــد يــا خودشــان در زمينــه
توليــد فــرش يــا صــادرات فــرش ســرمايهگذاري
كــرده و در ايــن زمينــه فعاليــت ميكننــد و باالخــره
تعــداد قابلتوجهــي نيــز ايــن هنــر را در مراكــز كار و
دانــش آمــوزش ميدهنــد.

رشــته صنایعدســتی نیــز از دیگــر رشــتههای
کاربــردی و کارآفریــن محــور ،در حــوزه هنرهــای
بومــی و ملــی اســت کــه در مهرمــاه ســال 1397
بهصــورت رســمی در دانشــگاه اراک آغــاز بــهکار
کــرده اســت.
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ســومین رشــته از رشــتههایی کــه در ســاختار
دانشــکده هنــر تعریــف شــده اســت و در آینــدهای
نزدیــک فعالیــت خــود را آغــاز خواهدکــرد ،رشــته
گرافیــک یــا ارتباطتصویــری اســت .گرافیــک یکــی
از رشــتههای مهــم حــوزه هنرهــای تجســمی و
همچنیــن رشــتهای پــر طرفــدار و کاربــردی اســت.
دانشــکده حقــوق وعلــوم اقتصــادی دانشــگاه
اراک بــا راهانــدازی ســه رشــته حقــوق ،علــوم
اقتصــادی و مدیریــت صنعتــی در ســال 1396افتتــاح
گردیــد .شــایان ذکــر اســت كــه در آینــدهای
نزدیــک بــا راهانــدازی دو رشــته علــوم سیاســی و
حســابداری ،تعــداد رشــتههای ایــن دانشــکده بــه
پنــج رشــته خواهــد رســید .الزم بهذكــر اســت كــه
زمينههــاي اوليــه شــكلگيري ايــن رشــتهها بــه
ســالهاي گذشــته بــاز ميگــردد .از ســال 1393
پــس از برگــزاري كارگروههــاي علمــي ،جــذب
هياتعلمــي مــورد نيــاز ايــن رشــته بهصــورت
جــدي در دانشــكده ادبيــات و علومانســاني
(دانشــكده معيــن) در دســتوركار قــرار گرفــت.
در افــق چشــمانداز دانشــکده حقــوق و علــوم
اقتصــادی اقدامــات زیــر طراحــی شــده اســت:
همــکاری بــا دانشــگاههای معتبرآســیایی و
اروپایــی جهــت پذیــرش دانشــجویان خارجــی و
بورســیه نمــودن دانشــجویان مســتعد دانشــکده
تأســیس مقاطــع تحصیــات تکمیلــی بــا اولویــت

گرایشهــای بینرشــتهای
راهانــدازی اولیــن مجلــه علمــی پژوهشــی
حقوقــی در منطقــه غــرب کشــور
راهانــدازي مجلــه علمــي پژوهشــي در حــوزه
اقتصــاد ،بخــش عمومــي
ایـــن دانشـــکده درحـالحاضــــر ده عضــو
هیئتعلمــی تماموقــت دارد .برخــي از دانشــجویانی
کــه درایــن دانشــکده مشــغول بــه تحصیــل هســتند
از نخبــگان و دارای رتبههــای برتــر میباشــند.
در برنامــه كوتاهمــدت ايــن دانشــكده راهانــدازي
رشــتههاي حســابداري و علومسياســي در نظــر
گرفتــه شــده اســت و قــرار اســت كــه در برنامــه
پنجســاله آينــده تعــداد اعضــای هياتعلمــي
دانشــكده حداقــل بــه ســی نفــر برســد و هــر كــدام
از گروههــاي علمــي پنچگانــه ،دوگرايــش را در
تحصيــات تكميلــي تاســيس نماينــد .همچنيــن
راهانــدازي ســه مركــز مطالعاتــي در حــوزه مباحــث
سياســتگذاري ،اقتصــادي و حقوقــي از اهــداف
پنجســاله دانشــكده ميباشــد.
انعقــاد تفاهمنامــه همــكاري علمــي ميــان
دانشــگاه اراك و دانشــگاه  UNITENمالــزي و همچنیــن
برنامــه تدویــن تفاهمنامــه همــکاری علمــی،
آموزشــی و پژوهشــی مابیــن دانشــگاه اراک و
دادگســتری اســتان مرکــزی و همچنیــن کانــون
وکالی دادگســتری اســتان مرکــزی ،از مهمتریــن
اقدامــات ایــن دانشــکدهاســت.
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فراهــم کــردن زمینــه گســترش مطالعــات حقوق
و علــو م اقتصــادی و مديريــت در اســتانمرکزی
فراهــم کــردن زمینــه بــرای تربیــت مســتعدان
و نخبــگان حقــوق ،اقتصــاد و مدیریــت در دانشــگاه
اراک
ایجــاد درگاهــی جهــت ورود و ابــداع روشهــای
علمــی نویــن در مديريــت ،حقــوق و علــوم اقتصــادی
گســترش و ارتبــاط مؤثــر مطالعــات بینرشــتهای
حقــوق وعلــوم اقتصــادی بــا ســایر علوم
گســترش مقاطــع تحصيلــي در رشــتههاي
اقتصــاد،حقــوق و مديريــت
راهبردهــا بــا توجــه بــه پتانســیلهای خــاص
دانشــگاه اراک میتوانــد در قالــب چندیــن روش
ارائــه گــردد:
تلفیق آموزش ،پژوهش ،مهارت و کارآفرینی
برگــزاری دورههــای آموزشــی ،نشس ـتها و نیــز
همایشهــای هماندیشــی
برگــزاری دورههــای ارتبــاط مؤثــر دانشــگاه،
صنعــت و جامعــه
تأســیس مراكــز مطالعاتــي ،پژوهشــکدههای
بینرشــتهای و قطبهــای علمــی
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شــایان ذکر اســت کــه بــا همــکاری دانشــجویان،
دو تشــکل علمی-دانشــجویی باعنــوان « انجمــن
علمــی حقــوق» و « انجمــن علمــی اقتصــاد» در
دانشــکده فعــال هســتند ،كــه در آينــدهای نزديــك
« انجمــن علمــی مديريــت صنعتــي» نيــز تاســيس
خواهــد شــد.

برگــزاری سلســله ســخنرانیهای علمــی در
ســطح اســتان بــرای ارائــه راهــکار جهــت حــل
مشــکالت حقوقــی ،اقتصــادی و صنعتــي اســتان
تأســیس اولیــن کلینیــک حقوقــی در ســطح
اســتان بــرای ارائــه خدمــات حقوقــی توســط
دانشــجویان
تأســیس و انتشــار نشــریات علمــی دانشــجویی
بــرای چــاپ آثــار علمــی دانشــجویان
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مدیریــت ســبز مدیریتــی اســت کــه داناییهــا
و اندوختههــای علمــی را بــا مهارتهــای تجربــی
میآمیــزد و در جهــت تولیــد و ارائــه کاالهــا و
خدمــات ســالمتر ،پاکتــر و بیخطرتــر و بــا
کیفیتتــر میکوشــد تــا بــه شــاخصهایی نظیــر
کارایــی اکولوژیکــی و مدیریــت بهینــ ه پســماند
دســت یابــد.
هــدف مدیریــت ســبز کاهــش هزینــه و آثــار
منفــی زیســتمحیطی ناشــی از مصــرف در
دســتگاههای دولتــی از طریــق اجــرای نظــام
مدیریــت محیــط زیســتی ،تغییــر الگــوی مصــرف،
مصــرف بهینــه منابــع و کاهــش ضایعــات و در نهایــت
بهبــود محیــط زیســت میباشــد.
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 -1مصــرف آب (شــاخص :متوســط میــزان ســرانه
هــر نفــر  150لیتــر در شــبانه روز) ،ســرانه مصــرف
آب در ایــران معــادل  250لیتــر در روز
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 -2مصــرف بــرق (شــاخص :میــزان مصــرف
ســرانه  900کیلــو وات در ســال) ،ســرانه مصــرف بــرق
در ایــران معــادل 2900کیلــووات ســاعت
 -3مصــرف ســوخت (شــاخص :اســتفاده از
گاز طبیعــی در ســاختمانها ،تأسیســات اداری،
سیســتمهای گرمایشــی و سرمایشــی 985 :متــر
مکعــب در ســال و ســرانه مصــرف بنزیــن (بــا در نظــر
گرفتــن  6لیتــر در هــر  100کیلومتــر در هــر خــودرو)،
ســرانه مصــرف بنزیــن در ایــران معــادل  8لیتــر در
هــر  100کیلومتــر و ســرانه مصــرف گاز طبیعــی در
ایــران معــادل  1700مترمکعــب درســال میباشــد.
 -4مدیریــت پســماند (شــاخص :تفکیــک از
مبــدا و ســرانه تولیــد زبالــه خانگــی و شــهری بــه
میــزان  400کیلوگــرم در ســال و یــا تولیــد زبالــه 292
کیلوگــرم در ســال) ،ســرانه تولیــد زبالــه در ایــران
معــادل  800کیلوگــرم درســال

دانشــگاه ســبز دانشــگاهی اســت کــه در تمــام
فعالیتهــای آن اعــم از آموزشــی و پژوهشــی ،و
تمامــی خدمــات موجــود اعــم از امــور اداری ،مالــی،
آزمایشــگاهها ،کارگاههــا و  ،...بــا در نظــر گرفتــن
دیــدگاه بهداشــتی ،ایمنــی و حفاظــت از محیــط
زیســت و اســتفاده کارآمــد و بهینــه از منابــع و مــواد
مصرفــی ،بتوانــد در مســیر رســیدن بــه اهــداف

توســعه پایــدار حرکــت کنــد .دانشــگاههایی کــه از
نظــر علمــی رتبــه باالیــی دارنــد ،در تحقق دانشــگاه
ســبز نیــز موفــق هســتند.

نحوه استقرار مدیریت سبز در دانشگاه اراک:

مدیریــت ســبز دانشــگاه اراک در راســتای مــاده
 190قانــون برنامــه پنجــم توســعه و تفاهمنامــه
مشــترک وزارت علــوم و ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت و همچنیــن مــاده  8ضوابــط اجرایــی بودجــه
ســال  ،1394در تاریــخ  1394/2/20بــا تعییــن یکــی
از اعضــای هیئتعلمــی گــروه محیــط زیســت
بهعنــوان مســئول اســتقرار مدیریــت ســبز در
دانشــگاه اراک تشــکیل شــد .در ایــن راســتا پــس از
تعییــن اعضــای مدیریــت ســبز دانشــگاه ،کارگــروه
مدیریــت ســبز بــا ریاســت دانشــگاه و همچنیــن
کمیتــه مدیریــت ســبز بــا ریاســت مســئول اســتقرار
مدیریــت ســبز تشــکیل گردیــد و جلســات کارگــروه
در هــر فصــل و کمیتــه ماهانــه برگــزار میگــردد.

تهیــه و تدويــن برنامــه جامــع اجرايــي مديريــت
ســبز در دانشــگاه اراک
اولویتبنــدی ،تصویــب و تأمیــن اعتبــار
برنامههــای مدیریــت ســبز دانشــگاه
ارزيابــي و اندازهگیــری میــزان پیشــرفت بــر

اســاس شــاخصهای مدیریــت ســبز
نظارت بر عملکرد کمیته مدیریت سبز
وظایف کمیته مدیریت سبز دانشگاه اراک
خودممیــزی نســبت بــه شــناخت وضــع موجــود
بــر اســاس مــدل و چــک لیســت اســتاندارد ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت در  9حــوزه  :انــرژی ،آب،
پســماند ،کاغــذ ،حملونقــل ،خریــد ،تــدارکات،
صــدا و هــوا.
تعییــن پروژههــای بهبــود از محــل نتایــج
بهدســت آمــده از خودممیــزی ،پــس از تصویــب
در کارگــروه ســبز دانشــگاه ،نســبت بــه اجــرا و
پیادهســازی پروژههــا صــورت میگیــرد.
پايش مصرف و جلـوگيري از اتالف انرژی و آب
پیگیــری مصوبــات کارگــروه مدیریــت ســبز
دانشــگاه اراک
توسعه فضای سبز
فرهنگســازی و آگاهســازی کارکنــان ،اســاتید
و دانشــجویان در خصــوص مدیریــت ســبز از طریــق
تهیــه بســتههای فرهنگــی
برگــزاری دورههــای آموزشــی مدیریــت ســبز
ویــژه کارکنــان ،اســاتید و دانشــجویان
برگزار همایشها و کارگاههای مدیریت سبز
پیگیــری اســتفاده از فناوریهــای نویــن نظــام
آموزشــی (کالس هوشــمند .محتــوای آموزشــی و
آزمــون هوشــمند)
مستندســازی و ارائــه گزارشــات ادواري مدیریــت
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ســبز به کارگــروه دانشــگاه
الزم بهذکــر اســت در ایــن مــدت ،بــا حمایــت
ریاســت دانشــگاه و اعضــای کارگــروه و کمیتههــای
مدیریــت ســبز و هچنیــن کلیــه پرســنل و
دانشــجویان ،اقدامــات مفیــدی در ســطح دانشــگاه
اراک انجــام شــده اســت کــه نتیجــه آن دریافــت
لــوح تقدیــر و انتخــاب دانشــگاه اراک در ســال
 1396بهعنــوان یکــی از چهــار دانشــگاه برتــر در
حــوزه مدیریــت ســبز در بیــن مراکــز آموزشعالــی
کشــورگردید.

ٌ

انرژی (گاز ،برق و سایر سوختها)
آب
زبالهها
خرید
تدارکات
کاغذ
حملونقل
صدا
هوا

استقرار دفتر کار سبز در دانشگاه
نصب سلولهـای خورشیـدی جهـت تأمین برق
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جداسازی کاغذهای مصرفی از زبالهها
کاهــش مصــرف آب بــه میــزان  2200متــر
مکعــب بــا اجــرای روش آبیــاری قطــره ای و بارانــی
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در مزرعــه دانشــگاه کــه پــس از اجــرای ایــن روش
دو حلقــه چــاه از چهــار حلقــه چــاه موجــود از مــدار
خــارج گردیــد.
نصب آبگرمکن خورشیدی

آموزش پرسنل و دانشجویان
تکمیــل پرسشــنامه واحدهــای خدماتــی ســبز
بــرای دانشــگاه اراک در ســایت ســازمان حفاظــت
محیــط زیســت
انجــام عایــقکاری موتورخانههــا و تأسیســات
گرمایشــی و سرمایشــی دانشــکدهها و خوابگاههــا
طراحــی و نصــب توربیــن بــادی جهــت تولیــد
بــرق
اســتفاده از کنتــرل هوشــمند در تأسیســات
گرمایشــی و سرمایشــی
اســتفاده از سنســور حرکتــی بــرای روشــنایی
راهروهــا و پلههــا
طراحــی و تهیــه کارت همیــار ســبز دانشــگاه

بــرای دانشــجویان
اجــرای برنامــه سهشــنبههای بــدون خــودرو و
اســتفاده از دوچرخــه

پیگیــری و اجــرای برنامههــای دســتورالعمل
مدیریــت ســبز دانشــگاهها ابالغــی از وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری
اســتفاده از شــیرهای چشــمی در ســرویسهای
بهداشــتی
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تهیــه برنامــه پنجســاله مدیریــت ســبز دانشــگاه
بــه همــراه اعتبــار مــورد نیــاز ،مطابــق دســتورالعمل
مدیریــت ســبز و اعــام بــه ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی اســتان مرکــزی
اجرای شیشه دوجداره

جداســازی آب شــرب از آب مــورد نیــاز بــرای
آبیــاری فضــای ســبز
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