
 خبرنامه پژوهشي دانشگاه دامغان

1391سال سوم، شماره دوم، زمستان   

4 





 کمک عزیزمان کشور علمی پیشرفت به می توانیم چگونه دانشگاهی فرد یک عنوان به که است آمده پیش سوال این ما همه برای قطعاً
  که دانست "علمی پیشرفته" را کشوری بتوان جمله یک در شاید .شود روشن "علمی پیشرفت" از مراد چیز هر از قبل است بهتر .کنیم

  پیشرفتی بدنبال نیست منطقی مسلماً بین این در .آید فراهم داخلی و بومی پتانسیل های بر تکیه با کشور آن در اساسی و اولیه نیازهای
  ها ملت استعمار و تحقیر استثمار، برای ابزاری به شدن تبدیل آن از هدف که علمی پیشرفت .هستیم آن شاهد غرب در هم اکنون که باشیم

  .است بوده ها دولت و
  نوع این الزامی و مهم ویژگی سه .برخوردارند باالیی اهمیت از نمایه شده پژوهشیِ مقاالت ،"علمی پیشرفتِ رتبه بندی ِ" غربی استاندارد در

 بین پیوستگی و هماهنگی وجود (3) و بودن علمی های یافته جدیدترین حاوی (2) علمی، متدولوژی داشتن (1) از عبارتند مقاالت
  که سوالی دارند، پژوهشگرانمان مقاالت آنچه با آن مقایسه و ویژگی سه این به ساده نگاهی با .موجود پژوهش های سایر و موردنظر پژوهش

 گرفتار دربردارد، "پیشرفتگی" غربی بندی رتبه در قرارگرفتن که عایدی در تامل بدون است جایز آیا که است این می شود ایجاد ذهن در
  های پژوهش" به دانشگاه بیرون نهادهای بی اعتمادی رفع در سعی ابتدا نیست بهتر آیا شویم؟ خاص عملی نتیجه فاقد مسابقه ی یک

  سنین از را پژوهش آموزشِ به واقع که است پژوهشگرانی وجود آن الزمه که راهگشایی "دانشگاهی ِ پژوهش های" باشیم؟ داشته "دانشگاهی
 ندارد وجود به درستی دانشگاه در حتی و دانشگاه از قبل مقاطع در آموزش این که هستیم شاهد امروز متاسفانه .باشند کرده تجربه کودکی

 را ایران در پژوهش موانع بتوان شاید .است نموده بدل صرف آموزشگاه یک به پژوهش، و تحقیق برای مکانی از را دانشگاه عمالً امر این و
 و مدیریت در ضعف و مناسب بودجه کمبود محققین، ضعیف همکاری تحقیق، در حوصله و صبر فقدان در شده ذکر مورد بر عالوه

  پژوهشی طرح های متاسفانه، و است آن تقاضای از بیشتر دانش عرضه که می کنیم زندگی کشوری در ما .دانست نیز پژوهش سازمان دهی
  چند میانگین بطور ما صنایع حالت، خوشبینانه ترین در که باشد این شاید آن علت که نیستند جامعه نیازهای با متناسب عمدتاً دانشگاهی

  .عقب ترند ها دانشگاه از دهه

 نقشه" یک در حرکت با یقیناً که "علمی جهاد" برپایی و "جهادی علم" کسب و همگانی پشتکار و تالش با می کنیم آرزو کاستی ها علیرغم
  . ...انشاءا .یافت دست واقعی علمیِ پیشرفت به بتوان نیست دسترس از دور منسجم "پژوهشی-علمی جامع

 نیما قلعهدكتر  

   عضو شوراي پژوهشي دانشگاه

 و رئیس دانشکده فني و مهندسي



 همایش ها و کارگاه های برگزارشده



 

 

 همایش ها و کارگاه های برگزارشده
 





 شد مقرر و گرفت قرار بررسی و بحث مورد دانشگاه در رساله پژوهانه اعطا مراحل نمودار و دکتری دانشجویان پژوهانه اجرایی نامه شیوه -1
 .یابد انتشار دانشگاه سایت وب روی بر مربوط های فرم همراه به نامه شیوه این با مرتبط پژوهشی های اولویت لیست

 و تحقیقات علوم وزارت پژوهشی امور ریزی برنامه و سیاستگذاری دفتر سوی از ارسالی فهرست و دانشگاه نامعتبر نشریات فهرست ادغام با -2
  مقاله چاپ اجرایی دستورالعمل مشمول تصویب، تاریخ از مذکور فهرست شد مقرر و رسید تصویب به دانشگاه نامعتبر نشریات فهرست فناوری،

 .گردد اعتبار فاقد یا اعتبار کم مجالت در

 .نمایند رعایت را ذیل موارد مقاله ارائه نیز و دانشگاهی های طرح و ها فرم تکمیل در شود خواسته علمی هیأت اعضای از گردید مقرر -3
  .شود استفاده  duدامنه تحت دانشگاه ایمیل از •
   .گردد معرفی دانشگاه شعبه حساب شماره •
 .گردد استفاده ها فرم تکمیل جهت مناسب فونت و فرمت از •

  مقرر و شد مطرح گرنت محاسبه برای خارجی و داخلی معتبر های کنفرانس و مجالت در منتشره پژوهشی های فعالیت به دهی امتیاز نحوه -4
 .گردد اقدام ممیزه هیأت تصمیمات آخرین مطابق شد

 

   :پژوهشی های طرح اختتام

 «معین خاصیت با جبرهای لی خواص بعضی» عنوان با نیرومند پیمان دکتر آقای•

 «دامغان شمال منطقه در مبارك سازند زیرین کربونیفر بازوپایان زیستی های واره خط معرفی» عنوان با نژاد حسینی سیدمحمود دکتر آقای•

  غرب شیخاب، منطقه گرانیتوئیدی های سنگ تکتونیکی جایگاه و پتروژنز» عنوان با پور تقی نادر دکتر آقای و قربانی قاسم دکتر آقای•
 «ایران شمال دامغان،



 :پژوهشی های طرح با قرارداد عقد با موافقت
  برخی و اکسیدانی آنتی خواص بر بیولوژیک کودهای اثر ارزیابی» عنوان با نیا بهنام مهری دکتر خانم و خورشیدی مهدی دکتر آقای•

  «زراعی شرایط در ایران بومی (Thymus vulgaris) آویشن گونه یک در بیوشیمیایی های ویژگی
 «چگالی به وابسته سرمایش زمانی مقیاس با خودگرانش ای سیاره پیش های قرص مطالعه» عنوان با فاقعی کاظم دکتر آقای•
 بررسی» عنوان با خورشیدی مهدی دکتر آقای لشکربلوکی، تقی دکتر آقای قربانیان، محمدتقی دکتر آقای گودرزی، ایران دکتر خانم•

 «دیابتی صحرایی موش در زخم ترمیم بر کیوی با پانسمان تأثیر
  اکسایش کاتالیست عنوان به La0.7Bi0.3Mn1-yCoyO3 (y=0.0,0.3,0.6,1.0) ذرات نانو ساخت» عنوان با زاده قلی احمد دکتر آقای•

 «ها هیدروکربن و کربن مونواکسید
 «ها گروه در پایینی و باالیی مرکزی سری جمالت بین رابطه یک» عنوان با فرامرزی اسداله دکتر آقای•
   «الئو جبرهای هایعمل پذیری میانگین» عنوان با رمضانپور محمد دکتر آقای•
 «ایرانی فراگیران منظر از انگلیسی زبان آموزش در جهانی و داخلی های دغدغه و مسائل از گیری بهره» عنوان با عرفانی سیدمهدی آقای•

 

   با موافقت

 علمی سخنرانی ارائه برای مخابرات تحقیقات مرکز از تدین دکتر آقای از دعوت برای ریاضی علوم دانشکده درخواست•
  بودن کلی به توجه با Analysis and Algebraic Structures به Mathematical Review Letters از ریاضی گروه مجله عنوان تغییر•

 تخصصی سوم الیه در مجالت انتشار خصوص در فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تأییدات به نظر و عنوان
  هیأت به ارجاع و آن کاربردهای و دینامیکی های سیستم دیفرانسیل، معادالت سمینار دهمین برگزاری بر مبنی ریاضی دانشکده پیشنهاد•

 دانشگاه محترم رئیسه
  های سلول کشت و جداسازی ،RT-PCR) عملی و تئوری آموزش و آشنایی کارگاه برگزاری بر مبنی شناسی زیست دانشکده پیشنهاد•

 (ایمنوسیتوشیمی ایمنوهیستوشیمی، و فراشیمی بنیادی





oدیجیتال کتابخانه جامع پورتال افزار نرم اندازی راه (SIS portal ver 5). 
o(سمنان دانشگاه و دامغان نور پیام دانشگاه از) کتابداری کارورز نفر 3 آموزش. 
oجلد 58 و عنوان 35 بارکدگذاری و (کتابخانه به رسیده منابع تکراری های نسخه بازیابی) یابی نسخه. 
o،نامه پایان جلد 155 و عنوان 155 سازی آماده و بارکدگذاری ثبت. 
oسل بوك شرکت از اهدایی انگلیسی کتاب (جلد 150) عنوان 132 و فارسی منابع (جلد 450) عنوان 305 بارکدگذاری و ثبت (Book Sal). 
oانگلیسی کتاب (جلد 150) عنوان 132 و فارسی کتاب (جلد 783) عنوان 343 فهرستنویسی. 
oجلد 32 و عنوان 5 ،(نور پیام دانشگاه منابع) پایه علوم مختلف های رشته ،3،2،1 عمومی ریاضی منابع سازی جدا. 
o(سازی آماده) انگلیسی مادر برگه 266 و فارسی مادر برگه 915 چاپ. 
oانگلیسی جیب133 انگلیسی، عطف 133 فارسی، جیب 305 فارسی، عطف چسب بر 305 چاپ. 
oامانت بخش به ارسال و (جیب چسب بر و عطف چسب بر چسباندن) انگلیسی و فارسی کتاب جلد1181 سازی آماده. 
oدانها برگه در آنها فایل و انگلیسی مادر برگه عدد 399 و فارسی مادر برگه عدد 1220 ،(بندی رده شماره اساس بر برگها سازی مرتب) آرایی برگه. 
oبرگه کارت 1619 مادر های برگه پشت شده آماده منابع ،(نسخه و جلد ثبت، شماره نوشتن) موجودی کردن وارد. 
oامانت بخش به آنها ارسال و آمده صحافی از های کتاب و شده یابی نسخه های کتاب سازی آماده. 
oسازی آماده بخش توسط پژوهشی خبرنامه به مربوط های گزارش و کاری های گزارش اداری، های نامه پرینت و تایپ.   
oکتابخانه افزار نرم اطالعاتی بانک در التین نشریه عنوان 5 و فارسی نشریه عنوان 5 آرشیو اطالعات ورود. 
oحساب تسویه مورد 25 و (دکتری و ارشد) مورد 40 غدیر، طرح در عضو پذیرش. 
o(نشریات و مرجع بخش) دکتری و ارشد مقاطع دانشجویان به "2 سهام" عنوان با غدیر طرح نام ثبت جدید مرحله آموزش. 
oکتابخانه افزار نرم اطالعاتی بانک در ها نامه پایان اطالعات ورود شروع. 
oها نامه پایان بخش در نامه پایان جلد 155 و عنوان 155 فایل. 
o8581 است برگشته امانت از کتاب جلد 9054 و است شده داده امانت به کتاب جلد. 
o(دانشجو و کارمند علمی، هئیت اعضاء) حساب تسویه مورد 190 و (دانشجو و کارمند علمی، هئیت اعضاء) عضویت پذیرش مورد 134 تعداد. 
oالتین و فارسی درسی کتاب جلد 170 صحافی. 





 .سرویس سامانه های سرمایشی اتاق سرور
 .برقراری شیفت آماده باش ایام نوروزی جهت حفظ دسترسی کامل و پرهیز از قطعی احتمالی در سرویس های اینترنتی

 .تعویض تجهیزات پیشین/جایگزین تا زمان تعمیر UPSپیگیری تعمیر و وارد مدار شدن تجهیزات 
 .ارتقای سیستم برق رسانی اتاق سرور با نصب پست برق جدید و اتصال به ژنراتور اصلی دانشگاه

 .مطالعه و رایزنی جهت تجهیز و ارتقای امنیت فیزیکی اتاق سرور
 .بازدید، تبادل نظر و تجربیات با مسووالن مرتبط در دانشگاه سمنان جهت هماهنگی بهتر میان فناوری اطالعات و حراست دانشگاه

 .نت ها شرکت در جلسه پلیس فتا در استانداری سمنان با موضوع ساماندهی کافی
 .برگزاری چندین جلسه جهت برنامه ریزی و هماهنگی اجرای طرح ارتقای شبکه دانشگاه

 .سازی بستر مناسب جهت ارتقای شبکه دانشگاه اجرای عملیات گسترش فیبر نوری دانشگاه و آماده
 .اجرای عملیات ارتقای شبکه دانشگاه به الیه جدید

 .درخواست 200پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری بالغ بر 
عملیات انتقال و تجمیع برخی از سرویس های باقی مانده به سرورهای جدید با استفاده از فناوری مجازی سازی و صرفه جویی محسوس در خرید 

 .تجهیزات اختصاصی برای دانشگاه
 .…نظیر پژوهشی، دانشجویی و  ERPهای جدید سامانه  پیگیری راه اندازی ماژول

 .پشتیبانی خدمات شبکه و اینترنت در کلیه خوابگاه های دانشگاه
 .های محاسباتی همکاران محترم هیات علمی پشتیبانی به رایانه

 .جلسات هماهنگی جهت راه اندازی سامانه جدید مجالت و کنفرانس دانشگاه
 .پیگیری مدوام تثبیت کیفیت خدمات اینترنتی خریداری شده از مخابرات

 .  2013بروز رسانی و ارتقای سامانه نرم افزار ویروس کش دانشگاه به نسخه 

 .میراه اندازی سامانه دانلود آفالین دانشگاه با هدف ارتقا و بروز بودن خدمات نرم افزاری و آموزشی به دانشجویان و اعضای محترم هیات عل
 .EndNoteنصب و راه اندازی سرویس شبکه بی سیم در سالن کنفرانس دانشگاه جهت برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار 

 .تهیه و تدوین تفاهم نامه ارایه خدمات سروری به حوزه های مختلف دانشگاه دامغان





 پیگیری پروژه تحلیلگر جامع رمز-

 دریافت چند پیشنهاد پروژه از ودجا و پیگیری آن-

 پیگیری سرفصل فاوا-

معرفی آقای محمدمهدی نوروزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد شیمی، جهت انجام طرح پژوهشیی بیه   -
 راهنمایی آقای دکتر نبوی به اداره راه و ترابری استان سمنان

سرکار خانم سمیرا جورقاسمی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد شیمی، جهت انجام طرح پژوهشی  معرفی-
 به راهنمایی آقای دکتر نبوی به اداره راه و ترابری استان سمنان
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فیزیک دانشکده  
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 از استفاده با مارنی لیتولوژی های واحد دهی رسوب و فرسايش بر  موثر عوامل بررسی مصدق، .ح هاشمی، .ا .ع پیروان، .ر.ح چرخابی، .ا طالبی، .آ4.
 .1391  خاك، و آب علوم طبیعی، منابع و کشاورزی فنون و علوم مجله ،(سمنان استان رود حبله حوزه های مارن موردی مطالعه) ساز باران
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