
مختلف آزمایشگاه فناورى راهبردى با معاونت علمى 
ریاست جمهورى همکارى خواهد کرد. این همکارى
 ها در بخش هاى فناورى زیستى، فیزیک هسته اى، 
نانو، بیوتکنولوژى کشاورزى و پزشکى است. کمک به 
اقتصاد جامعه و دانشگاه، حمایت معاونت علمى 
فناورى ریاست جمهورى از دانشگاه در خرید 
تجهیزات و تبادل آخرین اطالعات و ارائه خدمات 
آزمایشگاهى به بخش دولتى و خصوصى از مزایاى آزمایشگاهى به بخش دولتى و خصوصى از مزایاى 
این عضویت مى باشد. دانشگاه دامغان 5 آزمایشگاه 

در علوم مختلف دارد. 



در سال جارى بورس تحصیلى در دو 
مرحله برگزار گردید که برندگان بورس به 

شرح ذیل معرفى شدند: 
محمد راستى  رشته زیست شناسى/ زهرا محمد راستى  رشته زیست شناسى/ زهرا 
صادقى  رشته ادبیات نمایشى/ جاوید 
قدیمى  رشته تلویزیون و هنرهاى 
نمایشى/ على رضاحسینى رشته مهندسى 
صنایع/ آرزو بخشى نژاد گرایش تحقیق در 
عملیات/فاطمه قربانى گرایش شیمى آلى 
/ محسن طزرى گرایش شیمى آلى 

شانزدهمین جشنواره ورزشى درون دانشگاهى 
برگزار شد 

در این جشنواره دانشجویان در سه بخش فعالیت هاى ویژه 
خوابگاهى، فعالیت هاى درون دانشگاهى و فعالیت هاى 
برون دانشگاهى در رشته هاى دو همگانى، طناب کشى، 
آمادگى جسمانى، بدمینتون، پاورلیفتینگ و شطرنج به 
رقابت پرداختند. این جشنواره در آذرماه امسال برگزار گردید. 





معرفى دانشجویان نمونه دانشگاه 
در جشن انقالب 

در جشن انقالب که به همت برخى از کانون در جشن انقالب که به همت برخى از کانون 
هاى فرهنگى و هنرى تحت نظر معاونت 
فرهنگى و اجتماعى برگزار گردید از دانشجویان 
نمونه دانشگاه مطابق آیین نامه دانشجویان 
نمونه تقدیر بعمل آمد. با توجه به آیین نامه 
انتخاب دانشجوي نمونه دانشگاه دامغان که 
توسط معاونت دانشجویى و بر اساس آیین نامه 
وزارت تدوین شده است، 5 نفر از دانشجویان  نفر از دانشجویان 
دوره دکترى و 1 نفر از دانشجویان دوره 
کارشناسى بیشترین امتیاز را کسب نمودند.  

کنار سایر مراکز علمى و پژوهشى با ارائه 
دستاوردهاى پژوهشى خود حضور پر رنگى داشت. 


