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انجمن علمی متام تالش خود را خواهد کرد تا با برگزاری جلسات آموزشی 

و دوره های تخصصی، فضای آموزشی و علمی ایده آل تری را برای 

دانشجویان مهندسی صنایع دانشگاه دامغان فراهم سازد.

اخبار گروه آموزشی و انجمن علمی مهندسی صنایع در کانال »مهندسی صنایع دامغان« 

قرار خواهد گرفت. 

برای ورود به کانال بارکد زیر را با تلفن همراه هوشمند خود اسکن کنید.

دفرت انجمن علمی در طبقه دوم ساختامن جدید ابوریحان واقع شده است.

5. یکــی از راه هــای بــاال بــردن معــدل دروســی عمومــی هســت. دروس 

عمومــی را بــا توجــه بــه نکاتــی کــه در چــارت مطرح شــده انتخــاب کنیــد و 

ــد.  ــتفاده الزم را بربی ــن دروس اس ــت ای ــت ظرفی ــد از نهای ــعی کنی س

6. بــاور کنیــد دانشــگاه دبیرســتان نیســت! حجــم دروس به قــدری بــاال اســت 

و به قــدری گســرتدگی ســؤاالت و مطالــب هــر تــرم زیــاد اســت کــه انباشــته 

کــردن دروس بــرای شــب امتحــان اصــالً عواقــب خوبــی نــدارد. بــرای مطالعــه 

دروس در طول تــرم برنامه ریــزی مناســب داشــته باشــید. بــه پشــیامنی شــب 

امتحــان منــی ارزد!

ــن  ــد. ای ــب کنی ــره را کس ــر من ــرم حداک ــات میان ت ــد در امتحان ــعی کنی 7. س

منــرات تــا حــد زیــادی می توانــد در منــره پایانــی شــام مؤثــر باشــد و بــه شــام 

بــرای گرفــن منــره ای ایدئــال کمــک کنــد. 

8. ســعی کنیــد بــا دانشــجویان تــرم باالیــی خــود ارتبــاط خوبــی برقــرار کنیــد. 

تجربیــات آن هــا می توانــد باعــث شــود کــه انتخابــات بهــرتی در مــورد اســاتید 

و دروس مختلــف داشــته باشــید. نظــرات آن هــا را همیشــه قبــول نکنیــد! ولــی 

تجربیــات آنــان را در نظــر بگیریــد.

9. دانشــگاه قــرار نیســت یــک محیــط تک بعــدی تحصیلــی باشــد. دانشــگاه 

ــه هــر هســتید  ــد ب ــا کانون هــا و تشــکل های مختلفــی دارد. اگــر عالقه من م

کانون هــای فرهنگــی هــری می توانــد پاتــوق خوبــی بــرای شــام باشــد. کانــون 

ــت  ــی، و جمعی ــون ایران شناس ــیقی،کانون تئاتر،کان ــون موس ــعر و ادب،کان ش

ــه کانون هــای فعــال دانشــگاه  ــوآوری ازجمل ــوع مهر،کانــون خالقیــت و ن طل

می باشــند.

بســیج  و  اصالح طلبانــه  گرایش هــای  بــا  دانشــجویان  اســالمی  انجمــن 

دانشــجویی بــا مواضــع مشــخص خــود نیــز فضــای خوبــی بــرای دانشــجویان 

عالقه منــد ایجــاد کــرده اســت.

کانون هــای مذهبــی نیــز در کنــار ســایر تشــکل ها فعالیت هــای خــاص خــود 

را بــرای عالقه منــدان خواهنــد داشــت.

ــواره در  ــد هم ــعی کنی ــت. س ــار شامس ــواره در کن ــی هم ــن علم 10. انجم

جلســات انجمــن علمــی حضــور پیــدا کنیــد و بروشــورها و نرشیــات را 

به خوبــی مطالعــه کنید.تلگــرام و دفــرت انجمــن علمــی همــواره آمــاده 

پاســخگویی بــه پرســش های شــام در دانشــگاه هســت. 

ــا  ــد ب ــرای دانشــجویانی کــه از شــهرهای دیگــری می آین ــدن ب 11. درس خوان

ــا  ــد.  ام ــکل باش ــخت و مش ــیار س ــد بس ــل می توان ــی عوام ــه برخ ــه ب توج

همــواره در نظــر داشــته باشــید کــه این همــه ســختی درنهایــت بــه  پوچــی 

نرســد و ارزشــش را داشــته باشــد.
56



در این 4 سال قرار است 
چه بگذرد؟

در ایــن 4 ســال قــرار بــر ایــن اســت کــه شــام بــا گذرانــدن 142 واحــد درســی 

ــدرک کارشناســی مهندســی  ــا م ــده و ب ــل ش ــان فارغ التحصی ــگاه دامغ از دانش

صنایــع بــه ســمت رسنوشــتتان رهســپار شــوید!

در ایــن 4 ســال ) 8 تــرم ( بــا دروس و اســاتید مختلفــی آشــنا خواهیــد شــد کــه 

هرکــدام رشایــط و قلــق خــاص خودشــان را دارنــد! 

8 ترم در پلک زدنی می گذرد، باور کنید!

قوانین ساده است. 

1. طبــق قوانیــن آموزشــی منــره قبولــی در هــر درس 10 هســت. هــر طــور کــه 

شــده اســت ســعی کنیــد دروس را بــا منــره بــاال بگذرانید.گرفــن منــره بــاال در 

هــر درس بــا توجــه بــه رشایــط خــاص هــر اســتاد متفــاوت اســت . ســعی کنیــد 

ــر  ــن را از ه ــره ممک ــن من ــید و باالتری ــی بشناس ــتاد را به خوب ــر اس ــط ه رشای

اســتادی بگیریــد!

ــات  ــد 16/3 جلس ــام می توانی ــوید. ش ــارض ش ــامً ح ــای درس حت 2. در کالس ه

هــر درس غیبــت داشــته باشــید.البته نظــر اســتاد در ایــن مــورد رشط مهمــی 

هســت.ولی عــدم حضــور شــام در کالس باعــث می شــود خیلــی راحــت از یــک 

مبحــث مهــم عقــب بیافتیــد کــه جــربان آن اصــالً کار راحتــی نیســت.همچنین 

حضــور مســتمر در کالس همیشــه باعــث منــره یــا امتیــاز مثبتــی از طــرف اســتاد 

خواهــد شــد. شــک نکنیــد!

3. معــدل شــام اثــر بســیار تأثیرگــذاری در آینــده کاری و تحصیلــی شــام خواهــد 

داشــت. توجــه کنیــد معــدل بــاالی 17 ) معــدل الــف ( بــه شــام اجــازه انتخــاب 

24 واحــد درتــرم بعــد را می دهــد و اگــر خدایــی نکــرده معــدل شــام درترمــی 

زیــر 12 شــد شــام »مــرشوط « خواهیــد شــد.در ایــن رشایــط درتــرم بعــد شــام 

تنهــا قــادر خواهیــد بــود 14 واحــد اخــذ کنیــد و از آن مهم تــر اینکــه ایــن لکــه 

ننــگ تــا ابــد در کارنامــه شــام ثبــت خواهــد شــد! در صــورت اینکــه شــام در 

ــار مــرشوط شــوید از دانشــگاه اخــراج  ــرای ســومین ب ــل خــود ب دوران تحصی

می شــوید!

4. به پیــش نیازهــا توجــه ویــژه ای داشــته باشــید. درتــرم هــای ابتدایــی پــاس 

ــارت  ــت!  چ ــر اس ــز واجب ت ــب نی ــان ش ــی 2   از ن ــی 1 و ریاض ــردن ریاض ک

مهندســی صنایــع قــرار اســت  در طــول 8 تــرم بــه شــام کمــک کنــد و به متامــی 

ســؤاالت شــام پاســخ دهــد. ســعی کنیــد چــارت را بــا دقــت مطالعــه کنیــد  و 

آن را جــدی بگیریــد.

صنایع غذایی؟ دفاعی؟!
مهندسی گالبی!

ازاین پس وقتی از شام می پرسند در چه رشته ای مشغول به تحصیل هستید 

و شام در پاسخ می گویید : » مهندسی صنایع « طبق تجربه از هر 10 نفر 9 

نفر از شام خواهند پرسید : » صنایع چی؟! صنایع غذائی؟ «

آن هایی هم که می شناسند به احتامل خیلی زیادی معتقدند که رشته شام 

از آسان ترین رشته های مهندسی است و حتی ممکن است به شام بگویند 

گالبی! ) و یا حتی لفظ هایی بدتر از آن! ( درست است که مهندسی صنایع 

با سایر رشته های فنی تفاوت های زیادی دارد، ولی همین تفاوت ها باعث 

خلق دنیای جدیدی شده است که صنایع را به یکی از شیرین ترین رشته های 

مهندسی تبدیل کرده است. تفاوت هایی که در طول 4 سال شامرا هیچ گاه از 

رشته تان خسته نخواهد کرد.

مهندسی صنایع اقیانوسی است به عمق یک وجب!

در ســادهرتین تعاریــف، مهندســی صنایــع بــه طراحــی، پیادهســازی و 

انســان، مــواد، اطالعــات، تجهیــزات  از  بهبــود سیســتمهای یکپارچــه ای 

ــش  ــذف و کاه ــال ح ــه دنب ــع ب ــی صنای ــوزه مهندس ــردازد. ح ــرژی میپ و ان

منابــع تلفشــده، از قبیــل زمــان، پــول، مــواد اولیــه و انــرژی اســت.  بهطــور 

خالصــه مــا در مهندســی صنایــع اقتصــاد و آمــار و مهندســی و مدیریــت و 

ریاضیــات و فیزیــک و ... میخوانیــم تــا درنهایــت بتوانیــم یــک ایــده  را در 

بهرتیــن حالــت ممکــن اجــرا کنیــم و یــا رونــد اجــرای یــک پــروژه صنعتــی 

ــم! ــازی کنی ــیم و آن را بهینه س ــود بخش ــادی را بهب ــا اقتص ی

حتی اگر این پروژه مربوط به یک واحد صنایع غذایی باشد!

به همین سادگی!

ــی  ــع اســتان ســمنان م ــان یکــی از دانشــگاه هــای جام دانشــگاه 27 ســاله دامغ

ــی و  ــت علم ــو هیئ ــد عض ــش از ص ــکده، بی ــگاه دارای 7 دانش ــن دانش ــد. ای باش

ــت. ــجو اس ــه 4000 دانش ــک ب نزدی

5 دانشــکده ریاضــی و علــوم کامپیوتــر، شــیمی، فیزیــک، زمیــن شناســی و زیســت 

شناســی کــه ســال هــا در دانشــگاه علــوم پایــه دامغــان فعالیــت مــی کردنــد ایــن 

دانشــگاه را بــه یکــی از بهرتیــن دانشــگاه هــای علــوم پایــه کشــور تبدیــل کــرده 

بودنــد.

امــا ســال 85 بــا تصمیــم دولــت وقــت، دو دانشــکده فنــی مهندســی و هــر نیــز 

بــه جمــع دانشــکده هــای ایــن دانشــگاه اضافــه شــدند تــا در نهایــت در ســال 89 

دانشــگاه علــوم پایــه دامغــان بــه دانشــگاه جامــع دامغــان تغییــر پیــدا کنــد.

بــا ورود دانشــجویان رشــته هــای مهندســی صنایــع و مهندســی نــرم افــزار 

ــا  ــال 92 ب ــرد و در س ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــام فعالی ــی رس ــی مهندس ــکده فن دانش

اضافــه شــدن گــروه هــای مهندســی عمــران، بــرق و مکانیــک تعــداد دانشــجویان 

ــش داد. ــود را افزای خ

محیــط دانشــگاه دامغــان بــا توجــه بــه اســاتید جــوان و توامننــد دانشــکده فنــی 

مهندســی مــی توانــد زمینــه ســاز پیرشفــت و ترقــی دانشــجویان رشــته مهندســی 

ــن دانشــگاه باشــد. ــع در ای صنای

ــا کنــون  رشــته مــا از معــدود رشــته هــای دانشــکده فنــی مهندســی اســت کــه ت

ــور کارشناســی  ــاز در کنک ــه هــای ممت ــا رتب ــل داشــته و توانســته ب ــارغ التحصی ف

ــه ســال ارتقــا بخشــد. ــی را ســال ب ــار دانشــکده فن ارشــد اعتب

اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده فنــی مهندســی در گــروه مهندســی صنایــع دکــرت 

جمشــیدی، دکــرت صاحــب جمــع نیــا و مهنــدس معــادی هســتند کــه اکــر دروس 

تخصصــی مهندســی صنایــع در ایــن دانشــگاه توســط ایــن اســاتید ارائــه مــی گــردد.

مهندسی صنایع! 
دانشگاه دامغان...
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