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هــر مهــر مــاه، آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد، فرصتــی را بــرای یــادآوری اهمیــت نهــاد دانشــگاه و بــه ویــژه بیــان انتظــارات 
ــا   دانشــگاهیان و انتظــارات از دانشــگاهیان، فراهــم می ســازد. شــاید بتــوان ایــن دو دســته از انتظــارات را از یــک ســو ب

کــرد. ــا »مســئولیت اجتماعــی« صورت بنــدی  »رعایــت منزلــت« و از ســوی دیگــر، ب

دانشــگاه یــک نهــاد فرهنگــی اســت و بــا وجــود الیه هــا و عناصــر فرهنگــی خــاص خــود، بــا فرهنــگ جامعــه وســیع تر نیــز 
مناســباتی آشــکار و پنهــان دارد. رســالت دانشــگاه از یک ســو، انتقــال داشــته ها و دســتاوردهای فرهنگــی بــه نســل های 
گســترش چشــم اندازهای جدیــد در جامعــه اســت. ایــن رســالت دانشــگاه بــه وســیله  ــوآوری و  ــازه و از ســوی دیگــر، ن ت
کارکــرد هــم دانشــگاه را بــا جامعــه پیونــد می دهــد و هــم امــکان پیشــگامی  آمــوزش و پژوهــش تحقــق می یابــد و ایــن دو 

ــازد. ــم می س ــون را فراه گ گونا ــای  آن در عرصه ه
از ســوی دیگــر، دانشــگاه هــم تکنوبوروکــرات تربیــت می کنــد و هــم اندیشــمند و روشــنفکر. هــم نهادهــای اداری و 
کار و شــغل را تغذیــه می کنــد و هــم بــا عرضــه اندیشــمندان و منتقدیــن دارای  مؤسســات اقتصــادی و سیســتم های 
تنهــا  دانشــگاه  می ســازد.  فراهــم  را  دورتــر  چشــم اندازهای  دیــدن  ظرفیت هــای  انتقــادی،  مشــی  و  علمــی  بینــش 
کنــار بیایــد، می توانــد بــه محلــی بــرای تولیــد دانــش تبدیــل شــود. داشــتن روحیــه دانشــگاهی،  کــه بــا تنــوع  هنگامــی 
ــد  گفتمــان و فرهنــگ مدنــی دانشــگاه اســت. در جامعــه دانایــی محــور، دانشــگاه بای ــه معنــای درک و درونی ســازی  ب
گــون فکری، جریان هــای ارتباطی  گونا گــون دانــش را بازتــاب دهــد و بیــن عناصر  گونا تنــوع، چندگانگــی و تکثــر دنیاهــای 
کنــد و اندیشــه های مســتعد جــدا افتادگــی را در تضــارب و نزدیکــی بــا یکدیگــر قــرار دهــد. آشــنایی افــراد بــا مقولــه  برقــرار 
گســترده تر فرهنــگ و ایجــاد ارتبــاط و تعامــل بیــن اندیشــه های مختلــف، یکــی از نقش هــای اساســی دانشــگاه را تشــکیل 
کــه هــر نــوع تــاش بــرای فــرو بســتگی در فرهنــگ دانشــگاه را بــه یــک پارادوکــس تبدیــل  می دهــد و همیــن نقــش اســت 

می کنــد.
کارکردهــای متنــوع دانشــگاه، از وجــود مشــکل و مســأله خبــر  گسســتگی، شــکاف و انتخــاب نادرســت، بیــن  وجــود 
گســترش عقانیــت اجتماعــی- فرهنگــی عمــل می کنــد. از دانشــگاه نمی تــوان انتظــار  می دهــد و بــه عنــوان مانعــی بــر ســر 
کارکردهــای ذاتــی خــود را نادیــده بگیــرد و بــه الزامــات آن توجــه نکنــد و یــا خــود را تنهــا در خدمــت یکــی از آنهــا  کــه  داشــت 
گاه بــه حساســیت ها و ظرافت هــای  قــرار دهــد و بــرای مثــال فقــط نیــاز روزمــره سیســتم ها را تــدارک ببینــد. متأســفانه 
کــه بــا سرشــت آن ناســازگار اســت. از دانشــگاه  کار بــا دانشــگاه چنــدان توجــه نمی شــود و از دانشــگاه انتظاراتــی مــی رود 
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گل هــای بــاغ دانــش مــی شــکفد و شــمیم مهــر  کــه   فصــل خــوش رنــگ پاییــز، نویــد بخــش بهــار دانــش اســت، بهــاری 
ــو،  ــه ای ن ــا اندیش ــی ب ــم در راه. فرزندان ــازه عل ــدگان ت ــت و جوین ــار اس ــاط در انتظ ــور و نش ــرد. ش گی ــی  ــرا م ــا را ف ــه ج هم
عزمــی اســتوار و نگاهــی امیــدوار بــه جمــع خانــواده بــزرگ دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی مــا مــی 

پیوندنــد.
کتــاب زندگــی آغاز می شــود و بــا پیــا م آزادی و آزادی  کربــا و تصویــر آزادگــی بــر  امســال، مهــر بــا تفســیر آیــه هــای عاشــقی در 
خواهــی عاشــوراییان همــراه اســت و چــون همیشــه، اســتقامت و ایثــار را  در طلیعــه خــود بــه عنــوان درســی مانــدگار از 

کاس هشــت ســال دفــاع مقــدس بــه مــا یــادآور مــی شــود.
گرانقدر به  اینجانــب، آغــاز ســال تحصیلــی97ـ  98  را بــه اعضــای محتــرم هیــات علمــی، همــکاران ارجمنــد و دانشــجویان 
گویــم و از خدای ســبحان  کــه امســال بــه جمــع مــا پیوســتند ، صمیمانــه  تبریــک و تهنیت می  ویــژه دانشــجویان عزیــزی 
گیــری دانــش و مهــارت، اســتادان را در دانــش افزایــی و همــکاران را در خدمــات رســانی  مــی خواهــم، فرزنــدان مــا را درفرا

بــه دانــش پژوهــان موفــق و پیــروز نماید.
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گونــه ای ابــزاری، در خدمــت نــگاه یک ســویه، بــرای تحقــق ایــن  کــه تعــادل خــود را بــر هــم بزنــد و بــه  خواســته می شــود 
ــاروری آن را از بیــن  گسســت دانشــگاه از محیــط فرهنگــی پیرامــون، خودب ــه  ک گیــرد. همــان طــوری  ــرار  ــا آن هــدف ق ی
می بــرد، اســتحاله دانشــگاه در نــگاه یک ســویه نیــز آن را از هســتی خــاق خــود دور می کنــد. امــروزه بخــش زیــادی از 
گسســت و اســتحاله، هــر دو، بــرای سرنوشــت دانشــگاه  کــه بداننــد  دانشــگاهیان بــه آن درجــه از عقانیــت رســیده اند 
کوتــاه مــدت، تشــفی خــود و یــا  مشــکل آفرین اســت و افتــادن در دام هــر یــک از ایــن ســوء انتخاب هــا، هــر چنــد بــه طــور 
رضایــت خاطــری را موجــب شــود؛ ولــی در بلنــد مــدت، دانشــگاه را از نقــش خــود نــه تنهــا بــرای پیشــبرد مرزهــای دانــش، 

بلکــه بــرای مشــارکت در ســاختن جامعــه ای متعــادل و ســالم، بــاز مــی دارد.
کــه هــم خــود دانشــگاهیان بایــد بــه آنهــا بیاندیشــند و هــم  کار دانشــگاه اســت  تعــادل، ثبــات و امنیــت از ضروریــات 
ــی و  ــای فرهنگ ــازد. امــروزه فض ــم س ــا فراه ــه آنه ــتیابی ب ــرای دس ــد زمینــه ای مناســب را ب ــی دانشــگاه بای محیــط بیرون
ــانه ها  ــن نش ــاید مهم تری ــاند؟ ش ــاری می رس ــود ی ــالت خ ــق رس ــیر تحق ــگاه را در مس ــد دانش ــه ح ــا چ ــه ت ــی جامع سیاس
بــرای ســنجش فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی را نــه در تعــداد دانش آموختــگان یــا تعــداد مقــاالت علمــی، بلکــه در 
کلــی فرهنگــی و سیاســی جامعــه بــا فعالیت هــای  کــرد. همدلــی  الیه هــای عمیق تــر حیــات دانشــگاهی بایــد جســت و جو 
علمــی، رمــز سرشــاری زندگــی دانشــگاهی اســت. ایــن زندگــی تــا چــه حــد از شــادابی و ســرزندگی برخــوردار اســت؟ چقــدر 
کار دانشــجویی و اســتادی نیــز در حــال تبدیــل  امنیــت فکــری و روانــی و، ســاده تر از آن، شــغلی احســاس می شــود؟ آیــا 
بــه یــک مشــغله دارای ریســک بــاال اســت؟ در ایــن شــرایط چقــدر امــکان دارد هوشــمندترین افــراد جــذب مشــاغل 
علمــی شــوند؟ آیــا ایــن دافعه هــا، ســرمایه های فکــری را بــه هــدر نخواهنــد داد و یــا آنــان را بــه ســودای مهاجــرت نخواهــد 

انداخــت؟
کادمیــک و اســتقال علمــی دانشــگاه و دانشــگاهیان در چارچــوب مســؤلیت مدنــی ضــرورت دارد  رعایــت آزادی آ
ــه کار  ــاق، آن را ناب ــگر خ ــمند و پژوهش ــرورش اندیش ــا پ ــی اش ب ــدم همخوان ــل ع ــه دلی ــگاه، ب ــردن دانش ک ــزه  و بوروکراتی
کنــد و نــه حتــی بوروکــرات توانمنــد. بــا  نــگاه  می ســازد. دانشــگاه بوروکراتیــک و سیاســت زده، نــه می توانــد متفکــر تربیــت 
کار و شــغل ســاخت. در ایــن  ابــزاری بــه دانشــگاه، تنهــا می تــوان انبــوه دانش آموختــگان بی کیفیــت را روانــه نظام هــای 
کانونــی بــرای نظریه پــردازی در مــورد الزامــات تأمیــن توســعه همــه جانبــه، تنهــا  صــورت، بــه جــای دانشــگاه، بــه عنــوان 
کــه حتــی قــادر بــه دیــدن جلــوی پایشــان نیز  ســاختمانی بــا آدمیــان فاقــد خاقیــت و بــدون روحیــه علمــی باقــی می مانــد 
نخواهنــد بــود. هــر چــه مشــکات سیاســی بیشــتر در حــوزه عمومــی و عرصه هــای قانونــی حــل شــود، دانشــگاه بیشــتر بــه 
کــه بــا ایجــاد محدودیــت  تعــادل خــود نزدیــک می شــود. نــگاه سیاســت زده و غیــر راهبــردی بــه دانشــگاه، باعــث می شــود 
کشــور  بــرای فضاهــای فکــری و بــه حاشــیه رانــدن اندیشــمندان و تحلیل گــران دانشــگاهی، ذخیــره دانــش عمومــی 
ــتی  کاس ــار  ــی دچ ــش عموم ــت در بخ ــای درس ــرای تصمیم گیری ه ــف ب ــای مختل گزینه ه ــبد  ــی س ــده و حت ــف ش تضعی

شــود.
وارد شــدن در فراینــد تعامــل و دیالــوگ بــا جامعــه، رســالت مهــم دانشــگاه اســت. مســئولیت اجتماعــی و وجــدان 
کــه بــه عنــوان ذهــن جامعــه خــود،  حرفــه ای اهــل دانــش، بــه طــور خــاص در رشــته های علــوم اجتماعــی، اقتضــاء دارد 
کنونــی بیاندیشــند و بــا رعایــت خیــر جمعــی، از ظرفیت هــای دانشــی خــود بــرای شــناخت  بــه چالش هــا و نیازهــای 
گــر ایــن اتفــاق بیافتــد، چشــم اندازهای جدیــدی  کننــد. ا موقعیت هــای مســأله ای و ارائــه بهتریــن راه حل هــا اســتفاده 
کــه در فضــای دانشــگاه، حرمــت دانــش، اســتاد و دانشــجو  گشــوده می شــوند و در ایــن صــورت، می تــوان امیــد بســت 

گفتــه نشــود. کــه شایســته ایــن نهــاد فرهنگــی آینده ســاز اســت، بــا آن ســخن  محفــوظ بمانــد و جــز بــا زبانــی 

برشی از یادداشت مرحوم دکتر قانعی راد
رئیس سابق انجمن جامعه شناسی ایران است.

معرفی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین
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دانشگاه علوم پزشکی قزوین
ســنگ بنــای دانشــگاه در ســال1363 از طریــق مشــارکت مردمــی و هیئــت امنــای منتخــب بــه عنــوان دانشــگاه علــوم 
پزشــکی پــی ریــزی شــد. ایــن دانشــگاه در ســال1364 اولیــن قــدم آموزشــی خــود را بــا پذیــرش75 نفــر دانشــجو در رشــته 
ــوم  ــه دانشــگاه عل ــه تصمیمــات اتخــاذ شــده ب ــا توجــه ب پزشــکی از طریــق آزمــون سراســری برداشــت. در ســال1370 ب

پزشــکی و خدمــات درمانــی اســتان ارتقــاء یافــت. رؤســای دانشــگاه بــه ترتیــب ســال هــای تصــّدی بدیــن قرارنــد:
دکتر مجید سررشته داری، متخصص بیماری های داخلی از سال1364 لغایت اردیبهشت1368

دکتر علی عالمی دامغانی، متخصص ارتوپدی از اردیبهشت 1368 لغایت خرداد 1370
دکتر خسرو ایازی، متخصص جراحی عمومی از خرداد 1370لغایت دی ماه1375

دکتر حمیدرضا جوادی، متخصص بیماری های قلب و عروق از دی ماه 1375 لغایت تیرماه 1385
کودکان از تیرماه 1385 لغایت مرداد1393 کبر زینالو، فوق تخصص قلب  دکتر علی ا

کــودکان، عضــو هیئــت علمی)اســتاد( دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن، از  دکتــر منوچهــر مهــرام، دکتــری تخصصی)بــورد( 
کنــون. مــرداد 1393 تا

دانشکده پزشکی شهیدبابایی

دانشکده دندان پزشکی

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده بهداشت

دانشکده پیراپزشکی
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کارکنــان و دانشــجویان متعهــد و  معاونــت آموزشــی دانشــگاه مصــم اســت؛ بــا اتــکاء بــه اســاتید، 
نــوآور، در محیطــی شــاداب و پویــا و بــا بهــره منــدی از فــن آوری هــای نویــن، ضمــن توســعه مرزهــای 
دانــش، تحقــق آمــوزش پاســخگو وعدالــت محــور و نهادینــه ســازی اخــاق حرفــه ای، افــرادی دانــا، 
کــه توانایــی رهبــری بــرای حفــظ و ارتقــاء ســامت  گیــر مادام العمــر و متخلــق بــه اخــاق  توانمنــد، فرا
ــر ارزش هــای  کیــد ب ــا تا ــت آموزشــی در ایــن راســتا ب ــد. معاون جامعــه را داشته باشــند، تربیــت نمای
کرامــت انســانی، رعایــت عدالــت اجتماعــی، تعالــی آموزشــی،  اســامی وانســانی از جملــه حفــظ 
گروهــی و همــکاری هــای بیــن رشــته ای، در راســتای ایجــاد  کار  تامیــن فرصت هــای برابــر آموزشــی، 

گام بــر مــی دارد. کیفــی آمــوزش در حــوزه ی ســامت،  کمــی و  بســتر هــای الزم بــرای ارتقــاء 

از اهداف کالن این معاونت:
کیفی و کمی آموزش 1.توسعه هدفمند 

کشــور و طرح  2. ارتقــاء جایــگاه ملــی و بیــن المللــی آموزشــی دانشــگاه مبتنــی بــر نقشــه جامع علمی 
تحــول و نــوآوری درآمــوزش علوم پزشــکی

3.گسترش فعالیت های آموزشی درسطح بین المللی

معاونت آموزشی 
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اسامی مدیریت های زیرمجموعه معاونت آموزشی

مدیریت امور  آموزشی و تحصیات تکمیلی   |   مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
مدیریت ستاد شاهد و ایثارگر  |  دبیر آموزش مداوم جامعه پزشکی

دانشکده ها
دانشکده پزشکی شهید بابایی   |   دانشکده دندانپزشکی   |  دانشکده پرستاری و مامایی   |  دانشکده بهداشت

دانشکده پیراپزشکی 

مدیر کل امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی
کل آمــوزش مســئولیت انجــام بررســی هــای الزم در زمینــه تغییــر یــا توســعه برنامــه هــای آموزشــی دانشــگاه در جهــت  اداره 
پیشــبرداهداف آموزشــی پزشــکی مطالعه و اتخاذ تصمیم در مســائل آموزشــی دانشــجویان از لحاظ پیشــرفت های علمی 
کلــی برنامــه هــای دانشــگاهی و نظــارت بــر اجــرای آنهــا پــس از تصویــب را بــه عهــده  فرهنگــی آنــان و تهیــه و تنظیــم اصــول 

کننــد.  دارد. بــه منظــور تحقــق ایــن مســئولیت مدیریــت امــور آموزشــی وتحصیــات تکمیلــی فعالیــت مــی 

مدیریت  دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
کل امــور دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر در دانشــگاه هــا و مؤسســات آمــوزش عالــی  براســاس آییــن نامــه اجرایــی ادارات 
ــه  ــاوری ب ــوم، تحقیقــات و فن ــات بعــدی وزارت عل کشــور و مصوب ــی انقــاب فرهنگــی  مصــوب جلســه247 شــورای عال
منظــور ارائــه خدمــات شایســته در زمینــه هــای آموزشــی، مشــاوره فرهنگــی و فــوق برنامــه بــرای إرتقــا ســطح علمــی 
کل امــور  دانشــجویان عزیــز شــاهد و ایثارگــر بــا بهــره منــدی از امکانــات و اعتبــارات مربــوط؛ واحــدی تحــت عنــوان اداره 
ــور  ــتاد ام ــس س ــه ریی ک ــگاه  ــت دانش ــر ریاس ــت نظ ــای آن تح ــت ه ــه فعالی ک ــا  ــگاه ه ــر دانش ــاهد و ایثارگ ــجویان ش دانش
کــه دبیــر این ســتاد نیــز مدیر امور دانشــجویان  گردیــده  دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه هــم خواهنــد بــود؛ تشــکیل 

شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه مــی باشــد.

معاونت فرهنگی 
دانشجویی

کار خــود را بــه عنــوان یــک معاونــت مســتقل  معاونــت فرهنگــی دانشــجویی دانشــگاه از ســال 75 
کــرد . آغــاز 

کــه از اهــداف اصلــی  ایــن معاونــت در جهــت آمــوزش و شــکوفایی اســتعدادهای دانشــجویان 
کوشــد بــا تهیــه طــرح و برنامــه و در نهایــت اجــرای آن بــه منظــور تأمیــن  دانشــگاه اســت؛ مــی 
نیازهــای فرهنگــی، رفاهــی و نشــاط دانشــجویان بــه عنــوان پــل اصلــی ارتبــاط دانشــجو بــا دانشــگاه 

ــد . ــش نمای ــای نق ایف
ســلف  و  خوابگاه هــا  در  دانشــجویان  رفــاه  ارتقــای  و  ایجــاد  معاونــت  ایــن  اهــداف  مهمتریــن 
کشــف اســتعدادها و تقویــت بنیــه فرهنگــی دانشــجویان، ایجــاد نشــاط و بــاال بــردن  دانشــجویی، 
روحیــه جوانــان دانشــجو از طریــق اجــرای برنامه هــای فرهنگــی و ورزشــی و در نهایــت بهــره  گیــری از 

فکــر و خاقیــت دانشــجویان در طراحــی و اجــرای برنامــه  هاســت .
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مدیریت تعالی فرهنگی
مدیریــت تعالــی فرهنگــی شــامل ســه اداره امــور فرهنگــی، فــوق برنامــه و قــرآن در راســتای حفــظ 
و اشــاعه ارزش هــای اســامی ملــی فعالیــت هــای متنوعــی را برنامــه ریــزی و اجــرا مــی نمایــد. 
فعالیــت هــای دانشــجویی و رابطیــن فرهنگــی در محیــط هــای خوابگاهــی، بیمارســتانی و 
مجتمــع پردیــس ســاماندهی مــی شــود. ایــن فعالیــت هــا شــامل اردوهــا، نشــریات دانشــجویی، 
کارگاه هــای مذهبــی فرهنگــی و فــوق برنامــه همایــش هــا، نمایشــگاه هــا، وفضاســازی  کاس هــا و 
انجــام  اندیشــی،  آزاد  هــای  کرســی  هنــری،  فرهنگــی  هــای  جشــنواره  محیطی،مســابقات، 

پژوهش هــای فرهنگــی، فعالیــت هــای ســایبری و... را شــامل مــی شــود.

اداره قرآن و عترت
کــه  ــا رویکــرد قرآنــی اســت  واحــد امــور قــرآن و عتــرت دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن، واحــدی ب
آمــوزش و پژوهــش، تبلیــغ و ترویــج و پــرورش از ارکان اصلــی آن محســوب مــی شــوند، ایــن اداره بــا 
کــردن تــاوت و دانــا شــدن بــه مفاهیــم قــرآن در ســطح دانشــگاه  هــدف حرکــت در مســیر نهادینــه 
کمیــت قــرآن برتمــام اندیشــه هــا، مواضــع، سیاســت هــا و فعالیــت  گام برداشــته و آرمــان آن حا
هــای دانشــگاه در تمامــی ســطوح مــی باشــد. ایــن واحــد در ســطح اعضــای هیئــت علمــی، 
ــه برنامــه ریــزی، ســازماندهی، هماهنگــی، هدایــت و نظــارت فعالیــت  کارکنــان و دانشــجویان ب

هــای قــرآن و عتــرت مــی پــردازد.

مدیریت دانشجویی
تأمیــن خوابــگاه، تعمیــر، تجهیــز و بهینه ســازی آنهــا جهــت اســکان دانشــجویان غیــر بومــی-
کیفیــت آن-تأمین ســرویس رفت و آمــد- اعطای  فراهــم نمــودن غــذای دانشــجویان و نظــارت بــر 
کــه زیــر نظــر معاونــت فرهنگــی دانشــجویی  وام هــای دانشــجویی از جملــه فعالیت هایــی اســت 
ــه  ــجویان ارائ ــه دانش ــلف ب ــه وس ــد تغذی ــور رفاهی-واح ــگاه ها-ام ــای امورخواب ــط واحده و توس

می شــود.

اداره خوابگاه ها
این اداره مســئولیت تأمین محل ســکونت و امکانات اولیه رفاهی در محل اســکان دانشــجویان 
را در حــد امکانــات برعهــده دارد. دانشــجویان روزانــه غیربومــی دانشــگاه براســاس مقــررات و 
شــرایط مربــوط مــی تواننــد از خوابــگاه اســتفاده نماینــد. خوابــگاه هــای شــماره یــک، دو، ســه و 
گلســتان انقــاب مختــص دختــران و خوابگاههــای شــماره پنــج، شــش و خلیــج فــارس مختــص 
گرفتــه شــده اســت. مراحــل  پســران و خوابــگاه شــماره هفــت جهــت دانشــجویان متأهــل در نظــر 

درخواســت و دریافــت معرفــی نامــه خوابــگاه بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
کامــل در محــل ثبــت نــام یــا اداره امــور خوابــگاه هــا  1.تکمیــل فــرم درخواســت و ثبــت مشــخصات 

واقــع در معاونــت فرهنگــی دانشــجویی دانشــگاه.
2.تحویل فرم تکمیل شده به مسئول مربوطه

3.بررسی درخواست دانشجو براساس امکانات و ظرفیت های موجود خوابگاهی
4.تعیین خوابگاه و ارائه معرفی نامه به دانشجو

از خوابــگاه اســتفاده مــی نماینــد؛  کــه  رفــاه، دانشــجویانی  براســاس مقــررات صنــدوق  تبصــره: 
غ التحصیلــی  می بایســتی اجــاره بهــای ســکونت خــود را در خوابــگاه بــه صــورت نقــدی یــا پــس از فــار

ــه صــورت اقســاط پرداخــت نماینــد. ب
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اداره مشاوره
گردیــد و زیــر نظــر  اداره راهنمایــی و مشــاوره دانشــجویی از ســال 1376 بــه طــور رســمی تأســیس 
معاونــت فرهنگــی دانشــجویی، فرهنگــی دانشــگاه فعالیــت هــای یاورانــه خــود را آغــاز نمــوده 
کامــًا نادرســت در ســطح فرهنــگ عمومــی در خصــوص مشــاوره  گــر چــه برداشــت هایــی  اســت. ا
ــا و رویــاروی بیــن مراجــع و مشــاور  کــه مشــاوره فرآینــدی فعــال، پوی گفــت  وجــود دارد، امــا بایــد 
کمــک مــی شــود تــا شــناخت بهتــری از توانایــی و قابلیت هــای  کــه در طــی آن بــه مراجــع  اســت 
خویــش و نیــز امکانــات و فرصــت هــای محیطــی بــه دســت آورده و در نهایــت بــه ســازگاری 

بیشــتری در زندگــی دســت یابــد.
اهــداف اصلــی اداره مشــاوره عبارتنــد از: ارتقــاء ســامت روانــی دانشــجویان و فراهــم نمــودن 
امــکان شــناخت بیشــتر از قابلیــت هــا و توانایــی هــای خــود و تــاش در جهــت خودشــکوفایی و 

ــرای مراجعــان بــه منظــور حصــول بــه اهــداف فــوق  توســعه هرچــه بیشــتر فــردی ب
اداره مشاوره در سه سطح پیشگیری به دانشجویان عزیز خدمات یاورانه ارائه می نماید.

اداره تغذیه
ــع در ســال1376 در محــل پردیــس دانشــگاه  ــا زیربنــای 1800مترمرب ســلف ســرویس دانشــگاه ب
گردیــد و دارای آشــپزخانه، ســالن غذاخــوری خواهــران، ســالن غذاخــوری بــرادران، ســالن  افتتــاح 
غذاخــوری اســاتید و بوفــه دانشــجویی مــی باشــد. ظرفیــت هــر یــک از ســالن هــای غذاخــوری 

دانشــجویی در حــال حاضــر 170نفــر مــی باشــد.
اداره تغذیــه تأمیــن غــذای ســالم و بهداشــتی و مطابــق بــا نیازهــای تغذیــه ای دانشــجویان را 
برعهــده دارد. در ایــن راســتا طبــخ و توزیــع ناهــار در ســلف ســرویس دانشــگاه و توزیــع شــام و 
گیــرد. صبحانه)بــه همــراه شــام( در خوابــگاه هــای دانشــجویی بــا نظــارت ایــن اداره انجــام مــی 

مهمترین وظایف اداره تغذیه 
کیفیــت مــواد اولیــه و غــذای طبــخ شــده از ابتــدای ورود مــواد اولیــه تــا خاتمــه  کمیــت و  نظــارت بــر 
گــروه هــای مختلــف مــواد غذایــی،  کالــری مــورد نیــاز و  توزیــع تنظیــم برنامــه غذایــی بــر اســاس 
ــر امــور بهداشــتی  گرفتــن ذائقــه دانشــجویان نظــارت ب تنــوع غذایــی، غذاهــای بومــی و در نظــر 
انبارهــا، ســرخانه هــا، آشــپزخانه، ســالن هــای غذاخــوری انجــام خدمــات مربــوط بــه رزومــه غــذا، 
کارت هــای تغذیــه، فــروش ژتــون آزاد و... نظــارت بــر  کنتــرل اعتبــار  کارت تغذیــه،  شــامل صــدور 
بوفــه دانشــجویی برنامــه ریــزی و انجــام امــور مربــوط بــه توزیع جیره خشــک دانشــجویان متأهل 

ایرانــی و خارجــی از وظایــف اداره تغذیــه مــی باشــد.

اداره رفاه
ایــن واحــد جهــت تأمیــن بخشــی از هزینــه هــا و رفــع برخــی مشــکات رفاهــی دانشــجویان شــاغل 
بــه تحصیــل در چهارچــوب آییــن نامــه صنــدوق رفــاه وزارت بهداشــت و درمــان و بودجــه هــای 

ــد. ــور فعالیــت مــی نمای تخصیــص داده شــده از طــرف صنــدوق مذک
کــه بــه هــر طریــق در دانشــگاه پذیرفتــه مــی  کلیــه دانشــجویانی  بــه ایــن منظــور در هنــگام ثبــت نــام 
ــرم هــای  ــه تکمیــل ف ــی و جابجایــی از ســایر دانشــگاه ها(موظــف ب شــوند)کنکور سراســری، انتقال
ثبــت مشــخصات و امــور مربــوط بــه اخــذ تعهــد محضــری و ارائــه بــه اداره رفــاه در موعــد مقــرر مــی 
ع وقــت نســبت بــه معرفــی دانشــجو جهــت اخــذ تســهیات خوابگاهــی و تغذیــه  باشــند تــا در اســر
کمــک هزینــه تحصیلــی)در صــورت تمایــل دانشــجو(  و نیــز معرفــی بــه صنــدوق رفــاه جهــت اخــذ 

اقــدام شــود.
همچنیــن در صــورت اعــام آمادگــی صنــدوق رفاه در هر نیمســال تحصیلی از دانشــجویان متقاضی 
انــواع وام هــا ثبــت نــام و پــس از انجــام امــور مربوطــه، لیســت متقاضیــان جهــت پرداخــت وام بــه 

گــردد. صنــدوق رفــاه ارائــه مــی 
پیگیــری امــور مربــوط بــه بیمــه خدمــات درمانــی و بیمــه حــوادث دانشــجویان و نیــز اعطــای 
کاالهــای پزشــکی موردنیــاز دانشــجویان در صــورت اعــام صنــدوق  تســهیات مربــوط بــه دریافــت 

ــد. ــی باش ــن اداره م ــف ای ــر وظای ــاه، ازدیگ رف
کنسولی و رفاهی دانشجویان غیر ایرانی نیز برعهده این واحد می باشد انجام امور 

اداره تربیت بدنی
از  برخــورداری  باعــث  آنهــا  پیونــد  کــه  گاهــی  آ و  دانــش  نشــاط،  کار،  یعنــی  دانشــگاه  در  ورزش 
کلیــه فعالیــت هــا  گــردد. اداره تربیــت بدنــی دانشــگاه  جامعــه ای خــاق، پویــا، ســالم و اســتوار مــی 
و برنامــه هــای خویــش را بــا اعتقــاد بــه اینکــه ورزش و تربیــت بدنــی مــی توانــد بــه عنــوان وســیله ای 
کمیــت اخــاق و نشــاط بــر  در جهــت نیــل بــه ارزش هــای معنــوی و حفــظ ارزش هــای اســامی و حا
کارو  روابــط دانشــجویان وکارکنــان و ایجــاد تعــادل و تــوازن بیــن فعالیت هــای ورزشــی و تحصیلــی و 

گــذارد. تــاش ایشــان باشــد بــه مرحلــه ی اجــرا مــی 
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کانون هاي  کلي فعالیت  با عنایت به ماده واحده مصوب جلسه 640 مورخ 87/11/29 شورایعالي انقاب فرهنگي و ضوابط 
کــز  فرهنگــي دانشــجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مصوبه جلسه 165 شــوراي اســامي شــدن دانشـگاههــا و مرا
آموزشــي و بــا هــدف زمینـهســازي رشــد خاقیتهاي فرهنگي دانشجویان، ساماندهي خواسته ها و تاشهاي خودانگیخته 
گروه از فعالیتها در جهت نیل به ارزشهاي متعالي اسامي  فرهنگي، هنري و اجتمـاعي دانشـجویي و حمایـت و هـدایت این 
کیـد بـر هویـت ملـي و  کانونهـا بـه منظـور تأ کانونهـاي فرهنگـي دانشـجویان در دانشـگاهها تشــکیل مــي شــوند، ایــن  و ایرانـي 
اسامي، ارتقاي سطح همکاري جمعي و بسط و تعمیـق فرهنـگ مشـارکت در دانشـگاهها، تأسـیس و تقویت نهادهاي مدني 
کـانونهــاي فرهنگــي دانشــجویان  و قانونمندي حوزه فعالیتهاي فرهنگي دانشجویان براساس ضوابط مندرج در آیین نامه 

کنند. فعالیـت مي 
 در حال حاضر کانون های ذیل در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در حال فعالیت می باشند.

مقام معظم رهبری: 
کـه فراتـر از مسـأله به قدرت سیاسـی رسـیدن و حکومت  تشـکل هاى دانشـجویی بـراى رسـیدن بـه آرمانهـا بـه وجـود مـی  آینـد 
کـه بـر روى طـاق بلنـد جنبـش  گرفتـن اسـت. هدفهـاى اصلـی تشـکل هاى دانشـجویی همـان چیزهایـی اسـت  را بـه دسـت  
کمک به پیشرفت علم، حضور  کمک به اتحاد ملی،  کشور،  کمک به پیشرفت  دانشجویی نوشته شده؛ ضدیت با استکبار، 
و شـرکت در مبارزه و پیکار همگانی ملت ایران براى غالب  آمدن بر توطئه  ها و بر دشـمنی  ها. این ها هدف اصلی اسـت، این 

را بایـد فراموش نکنند.
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ــا زیربنــای تقریبــی  ــا پذیــرش 70 دانشــجو در یــک ســاختمان اســتیجاری ب دانشــکده پزشــکی قزویــن از ســال 1364 ب
کــرد و در طــی ایــن ســالها متناســب بــا نیــاز اســتان ازنظــر فضاهــای فیزیکــی و پذیــرش تعــداد  کار  500 مترمربــع شــروع بــه 
دانشــجو رشــد و توســعه نمــوده اســت. مضافــا اینکــه پذیــرش دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی افزایــش قابــل ماحظــه 

کــه در اختیــار ایــن دانشــکده قــرار دارد  6666 متــر مربــع اســت.  داشــته اســت و فضاهــای فیزیکــی 

دانشکده 
پزشکی
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دانشکده 
دندانپزشکی

گــروه  دانشــکده دندانپزشــکی در ســال1370 تأســیس شــد.  ایــن دانشــکده مجموعــًا دارای 15 
ــروه آموزشــی اطفــال  گ ــدان،  ــروه آموزشــی تشــخیص بیمــاری هــای دهــان و دن گ آموزشــی اســت. 
گروه آموزشــی پریودتولوژی  گروه آموزشــی پروتزدندانــی،  گــروه آموزشــی اطفــال تخصصی،  عمومــی، 
گــروه  گــروه آموزشــی اندودنتیکــس عمومــی،  گــروه آموزشــی پریودتولــوژی تخصصــی،  عمومــی، 
گــروه آموزشــی جراحــی فــک و  گــروه آموزشــی آســیب شناســی،  آموزشــی اندودنتیکــس تخصصــی، 
گــروه آموزشــی ترمیمــی و مــواد دندانــی  گــروه آموزشــی ترمیمــی و مــواد دندانــی عمومــی،  صــورت، 
گــروه آموزشــی  گــروه آموزشــی ارتودنســی تخصصــی،  گــروه آموزشــی ارتودنســی عمومــی،  تخصصــی، 

ــدان. ــوژی دهــان و دن رادیول
دانشــکده دندانپزشــکی قزویــن بــه منظــور ارتقــاء رتبــه دانشــکده، توانمندســازی و ارتقــا اســاتید، 
کارکنــان، افزایــش رضایتمنــدی اربــاب رجــوع، افزایــش و حمایــت از طــرح هــای  دانشــجویان و 
ــی دانشــجویان در آزمون هــای  گســترش روحیــه دانــش پژوهــی، ارتقــا آمادگ پژوهــش در آمــوزش، 
گســترش تحصیــات تکمیلــی، بــا تکیــه بــر  جامــع، اصــاح چــارت ســازمانی اعضــای هیئــت علمــی و 
مشــارکت ذینفعــان، حفــظ ارزش هــای انســانی و عدالــت بــا همــت و تاشــی مضاعــف در راســتای 

گام بــردارد. حفــظ و ارتقــاء ســطح ســامت جامعــه 
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کارشناســی پرســتاری و 51 دانشــجوی  دانشــکده در مهــر مــاه ســال 1366 بــا پذیــرش 107 نفــر دانشــجوی دختــر در رشــته 
کاردانــی مامایــی فعالیــت آموزشــی خــود را آغازکــرد. بنــای فعلــی دانشــکده در ســال 1372 بــا زیــر بنای حــدود 6000  رشــته 

مترمربع ســاخته شــد.
ــت  ــه فعالی ــته ب ــر رش ــجو دره ــرش 30 دانش ــا پذی ــز ب ــل نی ــاق عم ــی ات کاردان ــبری و  ــی هوش کاردان ــته  ــال 1368 رش در س

ــد. گردی ــه  ــه اضاف مجموع
کنــار ایــن مجموعــه فعالیــت خــود را آغــاز  کاردانــی مامایــی در ســال 1385کارشناســی مامایــی هــم در  جهــت ارتقــاء رشــته 

گردیــد. کارشناســی ارشــد پرســتاری هــم بــه مجموعــه ایــن فعالیــت هــا اضافــه  کــرد و در ســال 1389 رشــته 
کنــار مجموعــه شــروع بــه فعالیــت نمــوده و در ســال 1378رشــته پرســتاری مقطــع  در ســال 1371دانشــکده شــبانه نیــز در 
کارشناســی ناپیوســته بــا پذیــرش 20دانشــجو در مجموعــه دانشــکده قرارگرفــت، درســال 1374 رشــته هــای هوشــبری و 

گردیــده و در آموزشــکده پیراپزشــکی فعالیــت خــود را ادامــه دادنــد. اتــاق عمــل از ایــن دانشــکده جــدا 

دانشکده 
پرستاری و مامایی



2929 2828

دانشکده پیراپزشکیدانشکده بهداشت
آموزشــکده بهداشــت و پیراپزشــکی بــه موجــب مجــوز 
بهداشــت  وزارت  مــورخ 74/9/13  شــماره 2/6322/آ 
 1375 مــاه  فروردیــن  در  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  و 
ــا تعــداد 350 دانشــجو در  فعالیتهــای آموزشــی خــود را ب

دو مقطــع روزانــه و شــبانه در 5 رشــته تحصیلــی در 
ســاختمان دانشــکده پرســتاری و مامائــی آغــاز 

ــت. ــوده اس نم
در تاریــخ 79/9/30 آموزشــکده بهداشــت 
کارشناســی مدیریــت  بــا تأســیس رشــته 
خدمــات بهداشــتی درمانــی و پذیــرش 
23 نفــر دانشــجو بــه دانشــکده بهداشــت 

ــوان داده اســت. ــر عن تغیی
کارشناسی  از سال 1385 تأسیس مقاطع 
پیوســته و ناپیوسته رشــته های بهداشت 
ــت  ــط و بهداش ــت محی ــه ای، بهداش حرف
عمومــی و از ســال 1386 پذیــرش دانشــجو 
در دوره mph و همچنیــن تأســیس مقطــع 
کارشناســی ارشــد در رشــته هــای مدیریــت 
)1385(، علــوم بهداشــت درتغذیــه )1390(، 
غذایــی)1390(،  مــواد  بهداشــت  و  ایمنــی 
بهداشــت محیــط) 1392 ( و بهداشــت حرفه 
 )1395( بهداشــت  آمــوزش   ،)1393 ای) 

گرفــت. صــورت 

عنــوان  بــا  ابتــدا  پیراپزشــکی  و  بهداشــت  دانشــکده 
در  غیررســمی  بصــورت  را  خــود  فعالیــت  آموزشــکده 
کاردانــی  ســال 1368 بــا پذیــرش 30 دانشــجو در مقطــع 
کاردانــی علــوم  هوشــبری و اتــاق عمــل و بعــد از چنــد 
پرســتاری  دانشــکده  در  آزمایشــگاهی 
رشــته   1374 ســال  در  نمــود.  آغــاز 
هــای فــوق از ایــن دانشــکده جــدا 
آموزشــکده  عنــوان  تحــت  و 
رســمی  فعالیــت  پیراپزشــکی 
خــود را آغــاز و در ســال 1387 از 
آموزشــکده بــه دانشــکده ارتقــا 

یافــت.
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ــترش  و  گس ــرای   ــزی   ب ــه ری ــت و برنام ــام مدیری ــز انج ــا و نی ــکده ه ــب در دانش ــی مناس ــای فرهنگ ــاد فض ــور ایج ــه منظ ب
تعمیــق  اندیشــه  و فرهنــگ  در میــان  دانشــجویان  و بــا عنایــت  بــه  ارزش  هــای اســامی  و پشــتوانه های  اصیــل  فرهنگــی، 
کــه بــا مشــارکت  واقعــی  دانشــجویان ، بــرای بــه ثمــر رســیدن  گردیــده اســت؛  معاونــت فرهنگــی در هــر دانشــکده تشــکیل 
ــر فعالیــت هــای  برنامــه هــای فرهنگــی تــا ش مــی نمایــد. ایــن معاونــت در هــر دانشــکده وظیفــه حمایــت و نظــارت ب

کارکنــان همــان دانشــکده را در بــر عهــده دارد. فرهنگــی دانشــجویان و اســاتید و 

معاونت های 
فرهنگی دانشکده ها

معاونت فرهنگی دانشکده دندانپزشکی

معاونت فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی

معاونــت فرهنگی دانشــکده پزشــکی

    معاونت فرهنگی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

 33353061 -63 تماس:
211 داخلی 

33336001 تماس: 
3534 داخلی: 

33336001 تماس: 
3102  شــماره داخلی 

33336001 تماس: 
3725 داخلی: 



3333 3232

امامزاده حسین؟ع؟
ــای 201 هـــ . ق  ــا؟ع؟ - متوف ــام رض ــل ام ــد بافص ــین فرزن ــاهزاده حس بقعــه متبــرك ش
کنــون آرامــگاه  - از قــرن ســوم بــه بعــد همــواره زیارتــگاه مــردم بــوده و از همــان روزگار تا
گــزارش عبــد الجلیــل قزوینی  بســیاری از دانشــمندان، ســخنوران و بــزرگان شــهر اســت. 
کــه اهالــی شــهر بــه ایــن آرامــگاه  گویــای احتــرام فــوق العــاده ای اســت  در قــرن ششــم 
داشــته انــد : ” اهــل قزویــن -شــیعه و ســنی - بــه تقــرب بــه زیــارت ابوعبــدا… الحســین 

بــن رضــا مــی رونــد …” 
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بقعه پیغمبریه
خانه و حسینیه امینی ها

که در قزوین قرار دارد. پیغمبریه، بقعه ای)با چهار نبی( 

کــه توســط حــاج محمــد رضــا امینــی از اعیــان تجــار  خانــه و حســینیه امینی هــا، از خانه هــای زیبــا و اعیانــی قزویــن اســت. 
کــه بعدهــا در زمــان پهلــوی اول رودخانــه پــر شــده و خیابــات مولــوی بــه  ج ســاخته شــد  قزویــن در مغــرب رودخانــه دز

گردیــد. جــای آن احــداث 
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مسجد جامع
)مسجد کبیر، مسجد عتیق(

کهن تریــن مســجدجامع ایــران اســت. بنــای نخســت آن بر روی آتشــکدهای  از بزرگ تریــن مســاجد ایــران و 
از دوران ساســانیان ســاخته شده اســت. آتشــکده دربخــش ایــوان جنوبــی بــوده  اســت. ایــن مســجد بــه 
ســبک چهــار ایوانــی اســت و در شــهر قزویــن قــرار دارد. ایــن بنــا بــه فرمــان هارون الرشــید و بــه ســال 192 
کــه مهم تریــن مســجد شــهر بــوده،  هجــری ســاخته شده اســت. در یــورش مغــوالن بــه قزویــن و از آن جــا 

گردیده اســت. گشــته ولــی در دوره هــای پســین ترمیــم  بخشــی از آن )از جملــه ایــوان جنوبــی( تخریــب 
آثــار معمــاری چنــد دوره در ایــن بنــا مشــاهده می گــردد و قدیمی تریــن بخــش آن متعلــق بــه ســده ی دوم 

اســامی اســت. 
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مسجدالنبی )مسجد سلطانی(

خیابان سپه 

موزه مردم شناسی 
حمام قجر

گســتردگی صحــن و  ــع مســاحت از نظــر  ــا 14000 متــر مرب ــه ب ک ــران اســت  ــا شــکوه تریــن مســاجد ای یکــی از بزرگتریــن و ب
کتیبــه هــا  شبســتان هــا، شــیوه معمــاری و اســتواری بنــا در قزویــن و ایــران منحصــر بــه فــرد بــه شــمار مــی رود. براســاس 
و منابــع معتبــر، بنیــان مســجد را بایــد بــه وســیله فتحعلــی شــاه قاجــار بدانیــم؛ هــر چنــد بعضــی صفــوی بــودن اســاس 
کاشــی هــای  کــه بــا  کــرده انــد. ســه در ورودی شــمالی، غربــی و شــرقی بــا ســردرهای رفیــع و شــکوهمند  مســجد را مطــرح 
کــه بــه شــکل مربع مســتطیل  الجــوردی و خطــوط ممتــاز نســتعلیق و ثلــث آراســته انــد بــه حیــاط وســیعی بــاز مــی شــوند 
ــا  ــی را ب ــوان هــای بلنــد شــمالی و جنوب ــه آن، ای ــی در میان گســترده اســت و حــوض ســنگی بزرگ ــه جنــوب  و از شــمال ب

آســمان مینایــی انعــکاس مــی دهــد. 

گذاشــته انــد،  کــه امــروزه نــام شــهدا را بــر آن  ایــن خیابــان 
کــه در  نخســتین خیابــان طراحــی شــده ایــران اســت؛ 

دوره صفــوی در زمــان پایتختــی قزویــن احــداث شــد. 

ایــن حمــام در زمــان حکومــت صفویــان، بــه دســتور شــاه 
کــه از ایــل قاجــار بــود؛  عبــاس، توســط یکــی از ســردارانش 
ــام همیــن ســردار بــه حمــام قجــر معــروف  ــه ن احــداث و ب
شــد. ایــن حمــام بــه مــدت 350 ســال مــورد اســتفاده بــود؛ 

کــه پــس از مرمــت بــه مــوزه مــردم شناســی تبدیــل شــد.
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کاخ موزه چهل ستون
)موزه خوشنویسی، عمارت کاله فرنگی(

کاخ هــای ســلطنتی  کوشــک باقی مانــده از مجموعــه  کاه فرنگــی تنهــا  عمــارت چهــل ســتون قزویــن معــروف بــه عمــارت 
روزگار شــاه تهماســب اســت، در مرکــز شــهر قزویــن و در میــدان آزادی )ســبزه میــدان( قــرار دارد و در دوره صفویــه و زمانــی 

کاه فرنگــی مشــهور بــود. کــه قزویــن پایتخــت بــود بــه 
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کاروانسرای سعدالسلطنه

سر در عالی قاپو

بازار سعدالسلطنه

کــم وقــت قاجاریــه قزویــن ســاخته شــد. ارزشــمندترین قســمت ایــن بنــا، چهــار ســوق آن  بــه دســتور سعدالســلطنه حا
کاشــیکاری شــده ای قــرار دارد. گنبــد بــزرگ  کــه از تقاطــع قائــم دو راســته ایجــاد شــده و بــر فــراز آن  اســت 

که فضا را بزرگتر نشان می دهند. گرفته اند  گنبد را، چهار نیم گنبد با رسمی بندی و نورگیر فرا چهار طرف 

کــه در ابتــدای خیابــان ســپه - نخســتین  گردشــگری در شــهر قزویــن اســت  ســردر عالــی قاپــو یکــی از آثــار تاریخــی و 
خیابــان ســاخته شــده در ایــران - قــرار دارد. ایــن بنــا ســردر یکــی از هفــت در ورودی بــه ارگ ســلطنتی صفویــان بــوده 
کــه  ــاز می شــده و تنهــا در از ایــن مجموعــه اســت  ــان و میــدان شــاه ب ــه خیاب ــه ب ک اســت؛ و در اصلــی جنوبــی اســت 

کنــون بــه یــادگار مانــده اســت. ا

مجموعــه بــازار قزویــن بــا معمــاری جالــب و قدیمیــش، 
یکــی از مــکان هــای دیدنی شــهر قزوین می باشــد. ســابقه 
گذشــت  بــازار در قزویــن بــه یــک هــزار ســال مــی رســد و بــا 
کــرده و در ایــن دوره  زمــان ایــن بــازار تــا دوره صفــوی رشــد 
بــا انتخــاب قزویــن بــه عنــوان پایتخــت ایــران و بعــد از آن بــا 
احــداث طــرح هــای قابــل توجهــی در دوره قاجــار ماننــد 
ــازار بــه علــت قــرار  ســرای سعدالســلطنه  در هــم جــواری ب
گرفتــن شــهر قزویــن  در محــور ارتباطــی پایتخــت بــه غــرب 

کنــد. کســب مــی  و شــمال ایــران ارزش فــوق العــاده ای 
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آب انبار سردار بزرگ
کــه در ســال 1191 هجری شمســی )1227  گنبــدی در ایــران و جهــان اســت  بزرگتریــن آب انبــار تــک 

هجــری قمــری - 1812 میــادی( در محلــه راه ری شــهر قزوین ســاخته شــد.

موزه

دروازه درب کوشک

گــروه تقســیم می شــوند. برخــی از  مــوزه قزویــن در شــرق دولتخانــه صفــوی قزویــن قــرار دارد. اشــیای ایــن مــوزه بــه چنــد 
کــه بیشــتر ظــروف ســفالی و اشــیای مفرغــی اســت، بــه هزاره هــای ســوم و اول پیــش از میــاد تعلــق دارنــد.  ایــن اشــیاء 
ســایر اشــیای ایــن مــوزه مربــوط بــه دوران اســامی از قــرون اولیــه تــا عهــد معاصــر اســت. یکــی از جذابیت هــای ایــن مــوزه 

بــه دلیــل داشــتن مهره هــای آن اســت.

کوشــک و شــکارگاه های شــمال قزویــن بــاز  کــه بــه ســوی المــوت، رودبــار و  کهن تریــن دروازه هــای قزویــن اســت  کــی از 
کلیــل و نیــم دایــره اســت. در هــر طــرف راهــرو دو طــاق نمــا ســاخته شــده  می شــده اســت و دارای یــک ورودی بــا قــوس و 
گشــوده را تداعــی می کنــد. ایــن دروازه تنهــا یــک نمــا بــه ســوی  کــه بــا نرمــی بــه ســوی بیــرون پیــش آمــده و حالــت آغــوش 
کاشــی کاری و رســمی بندی برخــوردار اســت و بدنــه رو بــه داخــل آن، آجری ســاده اســت.  کــه از تزئینــات  ج شــهر دارد  خــار

روستای زرشک )بام قزوین(
روســتای زرشــک، یکــی ازدیدنــی تریــن و خــوش آب و هواتریــن روســتاهای قزوین، مردمانی خونگرم و بســیار زحمتکش 
کــه در چنــد ســال اخیــر، بخاطــر ویاهــا ســازی  دارد. شــغل اصلــی مــردم ایــن روســتا باغــداری و دامــداری مــی باشــد؛  
گردشــگری تبدیــل شــده  ــا حــدودی از رونــق افتــاده و ایــن روســتا بــه یــک منطقــه توریســتی  هــای فــراوان دامــداری ت
کابیــن، تلــه ســتیژ، مزرعــه محمــد زرشــکی)مکان تفریحــی کدخدای  اســت. ازجملــه مــکان هــای دیدنــی ایــن روســتا تلــه 
گــدوک، و دوامامــزاده درهمجوار  کافــر میدان،  کوه  زرشــک(، دو دریاچــه معــروف بــه بالیــن دریــا و عندلیــن دریا)دریابــک( 

روســتا را نــام بــرد. 
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آرامگاه حمدهللا مستوفی
مقبــره حمــد ا… مســتوفی نویســنده و تاریــخ نــگار معــروف ســده هشــتم ) تولــد 680- وفــات حــدود 750( و مؤلــف تاریــخ 
کــه بــر  گزیــده ، نزهــه القلــوب و ظفــر نامــه از آثــار دوره ایلخانــی اســت. مــزاردر محلــه ملــك آبــاد قزویــن، درســردابی واقــع شــده 
کاری  گنبــد بــه هشــت ضلعــی مبــدل شــده و دور تــا دور آن مقرنــس  کــه پیــش از  روی آن بنایــی بــه شــکل مربــع ســاخته انــد 
کــه بــه خــط ثلــث بــه معرفــی پدران و آثار مســتوفی اشــاره شــده این بقعه  کتیبــه ای  گنبــد فیــروزه ای مخروطــی آن و  اســت. 

کــرده اســت . را از ســایر آثــار تاریخــی شــهر ممتــاز 

دهکده حیات طبیعت
ــز  ــه 10 هکتــار در مرک ــاز اول در مســاحتی نزدیــک ب ــی در ف گردشــگری، آموزشــی و تحقیقات ــا اهــداف  دهکــده طبیعــت ب

ــده اســت.. گردی ــدازی  ــار باراجیــن در شــمال شــهر قزویــن احــداث و راه ان بوســتان 1400 هکت
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کــه در حلقــه 4 روســتای اوان، وربــن،  دریاچــه زیبــای اوان 
زواردشــت و زرآبــاد و 1800 متــر ارتفــاع از ســطح دریــا قــرار 
دارد همچــون نگینــی زمّردیــن مــی درخشــد و بــا چشــم 
ــی  ــی و خارج ــگران داخل گردش ــده اش  کنن ــحور  ــداز مس ان

کنــد. دریاچه اوان بســیاری را در چهارفصــل ســال بــه خــود جــذب مــی 
کــه بیــش از 70000 متــر مربــع مســاحت دارد از  ایــن دریاچــه 
ج خــود آبــی را بــه طــور مســتقیم دریافت نمی  محیــط خــار
ــه  ــف دریاچ ک ــود در  ــای موج ــمه ه ــا از آب چش ــد و تنه کن

کــه عمیــق  تغذیــه مــی شــود و بــه شــکل حفــره ای اســت 
تریــن بخــش آن بــه عمــق 7/5 متــر در جنــوب شــرقی واقع 

شــده اســت. 
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یادمان شهدای گمنام 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین


