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تاریخچه دانشگاه فردوسی مشهد
پیشــنهاد اولیــه راه انــدازی دانشــگاه مشــهد در ســال 1313ه.ش ثبــت و
تأســیس آن در ســال 1318ه.ش بــه وزارت معــارف ابــاغ رســمی شــد .ســپس
دانشــکده ادبیــات در ســال 1344ه.ش تأســیس و پــس از آن بــه ترتیــب
دانشــکده علــوم معقــول و منقــول (ســال1337ه.ش) ،دانشــکده علــوم پایــه
(ســال1340ه.ش) ،دانشــکده دندانپزشــکی (ســال1344ه.ش) ،دانشــکده
علــوم دارویــی و تغذیــه (ســال1350ه.ش) ،دانشــکده علــوم تربیتــی و روان
شناســی (ســال1352ه.ش) ،دانشــکده کشــاورزی (ســال1352ه.ش) و دانشــکده
مهندســی (ســال1353ه.ش) بــه ترتیــب بــه مجموعــه دانشــگاه مشــهد افــزوده
شــدند .در ســال 1353ه.ش دانشــگاه مشــهد بــه عنــوان دانشــگاه فردوســی
تغییــر نــام یافــت .از آن پــس بــا ضــرورت دانشــگاه مشــهد بــه عنــوان
گســترش آمــوزش بــه خصــوص در ســال ســومین دانشــگاه کشــور در
هــای پــس از انقــاب اســامی دانشــکده هــای ســال 1328ه.ش بــا تبدیــل
علــوم اداری و اقتصــادی (ســال 1366ه.ش) ،آموزشــگاه عالــی بهــداری
دامپزشــکی (ســال 1370ه.ش) ،تربیــت بدنــی و بــه دانشــکده پزشــکی
افتتــاح رســمی شــد.
علــوم ورزشــی (ســال 1372ه.ش) ،علــوم

در راســتای شــکل گیــری ایــن دانشــگاه پروفســور ابرلیــن فرانســوی نقــش بســزایی
داشــت .او نخســتین رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی دانشــگاه تهــران و مســئول
راه انــدازی آموزشــگاه عالــی بهــداری در مشــهد بــود .پــس از افتتــاح رســمی
دانشــکده پزشــکی در ســال 1328ه.ش و دانشــکده ادبیــات در ســال 1334ه.ش
وزارت فرهنــگ وقــت ،موجودیــت ســومین دانشــگاه ایــران را در ســال 1335ه.ش،
بــا نــام دانشــگاه رضــوی و بــه ریاســت آقــای دکتــر ســامی راد اعــام نمــود و
دانشــگاه فعالیــت خــود را بــا  368دانشــجو آغــاز کــرد.
بــر اســاس ســالنامه آمــاری ســال  ،1392دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا 19910
دانشــجو  753 ،عضــو هیئــت علمــی و  12دانشــکده تــا بــه امــروز بــه فعالیــت
خــود ادامــه داده اســت.

ریاضــی (ســال 1375ه.ش) ،منابــع طبیعــی و محیط زیســت (ســال 1383ه.ش)
و معمــاری و شهرســازی (ســال 1384ه.ش) یکــی پــس از دیگــری بــه دانشــگاه
فردوســی مشــهد اضافه شــدند.

پزشــکی
دانشــکده
دانشــگاه فردوســی مشــهد
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تاریخچه کالبدی دانشگاه فردوسی مشهد
پــس از پیــروزی انقــاب
اســامی دانشــگاه مشــهد
بــه دو موسســه مســتقل
بــه نــام دانشــکده علــوم
پزشــکی و دانشــگاه
فردوســی مشــهد شــناخته
شــد.

در ابتــدای دهــه  ،40ســاختمان دانشــکده ادبیــات کــه
از اولیــن دانشــکده هــای زیرمجموعــه دانشــگاه بــود،
در محــل ســه راه ادبیــات (خیابــان شــاهرخ) ســاخته
شــد .در ســال 1341ه.ش دانشــکده علــوم در مجــاورت
دانشــکده ادبیــات تأســیس شــد و شــروع بــه فعالیــت
نمــود .در ســال 1347ه.ش هیــأت امنــای دانشــگاه بــا
پیشــنهاد تهیــه طــرح جامــع دانشــگاه موافقــت نمــود و
ســاخت و ســازهای داخــل پردیــس شــروع شــد .اولیــن بنــای ســاخته شــده در پردیس
دانشــگاه مشــهد متعلــق بــه آقــای دکتــر بــرادران بــا کاربــری منــزل مســکونی ایشــان
بــوده کــه پــس از ســال هــا تغییــر و تحــول هــم اکنــون بــه عنــوان مهــد کــودک
پردیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد مــورد اســتفاده قــرار دارد .ســاختمان خوابــگاه
 5طبقــه در ســال 1347 -1352ه.ش بــه عنــوان اولیــن بنــای ســاخته شــده بــرای
دانشــگاه مشــهد بــه بهــره بــرداری رســید و پــس از آن کاربــری هایــی چــون زمیــن
ورزشــی  22بهمــن (کنونــی) ،اســتخر ،کتابخانــه و مرکــز تحلیــل و ترویــج کشــاورزی تــا
ســال 1353ه.ش بنــا گردیدنــد.

خوابــگاه  5طبقــه (پردیــس )1
اولیــن ســاختمان احداثــی پردیــس دانشــگاه
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اهداف کالن 10ساله دانشگاه فرودسی مشهد
 •1افزايــش جــذب دانشــجويان نخبــه و مســتعد ،دســتيابي بــه جايــگاه ممتــاز آموزشــي
بــه ويــژه در تحصيــات تكميلــي ،توســعه محيــط يادگيــري خــاق و جــذاب ،ارتقــا
اثربخشــي آمــوزش ،ايجــاد رشــتهها و حوزههــاي بيــن رشــتهاي جديــد ،تربيــت
متخصصــان ،پژوهشــگران و كارآفرينــان توانمنــد و متعهــد متناســب بــا نيازهــاي جامعه؛
 •2افزايــش توليــدات علمــي ،گســترش مراكــز و ايفــاي نقــش مؤثــر در
نهادهــاي پژوهشــي و دســتيابي بــه جايــگاه پژوهشــي حفــظ و بهبــود محيــط
زيســت و تحقــق دانشــگاه
ممتــاز در ســطح ملــي و فراملــي؛
 •3توليــد و توســعه دانــش فنــي ،بهرهگيــري از فناوریهــاي ســبز
پيشــرفته ،كاربــردي نمــودن يافتههــاي علمــي در
جامعــه و تجاريســازي دســتاوردهاي پژوهشــي و افزايــش
ثبــت اختراعــات؛
 •4ترويــج و نهادينهســازي فرهنــگ اســامي -ايرانــي،
فضائــل اخالقــي ،روحيــه ايثــار و آزادگــي و تقويــت
مشــاركت گروهــي و انضبــاط اجتماعــي و ايجــاد
محيطــي شــاداب و پويــا در انجــام فعاليتهــاي علمــي؛
 •5برخــورداري از نظــام مديريــت اثربخــش و بهبــود مســتمر
آن؛
 •6برخــورداري از منابــع انســاني كارآمــد و شايســته ،ملتــزم
بــه ارزشهــاي اســامي و اخــاق حرفــهاي و داراي
ســاختار بهينــه؛

•7
•8
•9
•10
•11

مديريــت مؤثــر منابــع ،جــذب منابــع مالــي متنــوع و پايــدار و
گســترش زمينههــاي اســتقالل مالــي؛
گســترش و تعميــق تعامــات ســازنده و همافــزا بــا مراكــز
علمــي ،فرهنگــي ،اجتماعــي و اقتصــادي در ســطح ملــي و
بيــن المللــي؛
ارتقا خدمات دانشجويي متناسب با استانداردهاي ملي؛
ايجاد و توسعه فضاي كالبدي استاندارد؛
ایفای نقش موثر در حفظ و بهبود محیط زیست؛
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شناخت کالبدی -فضایی
بــر طبــق آمــار ســال  1392مســاحت ســاختمانهای دانشــگاه 361543.34
مترمربــع مــی باشــد کــه  ٪ 43ایــن مســاحت را فضاهــای آموزشــی ٪7 ،را
فضاهــای کمــک آموزشــی ٪4 ،ســالن هــای غذاخــوری ٪3.5 ،را فضاهــای
پژوهشــی ٪5 ،را فضاهــای اداری ٪5.5 ،را فضاهــای خدماتــی ٪3 ،را فضاهــای
فرهنگــی ٪4 ،را کتابخانــه هــا ٪4 ،را ســالن هــای ورزشــی سرپوشــیده و  ٪21را
خوابــگاه هــای دانشــجویی بــه خــود اختصــاص داده انــد.

نسبت فضاهای باز به عرصه پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
7.75%

21.99%

44.13%

0.84%
12.24%

7.14%
3.30%

2.39%

0.22%

فضای سبز

سطح اشغال ساختمانها

مکانهای ورزشی روباز

پارکینگها

معابر

مسیل**

زمینهای زراعی آموزشی
فضاهای پشتیبانیهای روباز *

نمودار  -1نسبت فضاهای باز پردیس دانشگاه فردوسی مشهد به عرصه آن
منبع :دفتر تدوین طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
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اصول و مبانی چشم انداز پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
در ســال هــای اخیــر اصــول چشــم اندازهــای دانشــگاه هــای کشــورهای اســامی
توجــه بــه آداب و ســنن اســامی بــا اســتفاده از طراحــی معاصــر و نــگاه بــه
آینــده اســت .برمبنــای بررســی هــای صــورت گرفتــه و تلفیقــی از نیازهــای
کالبــدی بــا دیــدگاه هــای ارزش محــور ،چشــم انــداز کالبــدی دانشــگاه فردوســی
مشــهد بدیــن شــکل تعریــف گردیــده اســت:

چشــم انــداز کالبــدی پردیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد؛
گســترش و بهبــود نیازهــای فضایــی دانشــگاه همــراه بــا حفــظ
و توســعه پایــدار الگوهــای معمــاری ایرانــی -اســامی اســت.

مهمتریــن اهــداف طــرح جامــع پردیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد شــامل
مــوارد زیــر اســت:
• ایجاد حس قوی از مکان و افزایش احساس تعلق؛
• توسعه محیطی علمی ،پویا ،سالم و خالق؛
• ایجاد محیط های جمعی و تعاملی دلپذیر؛
• توجه به معیارهای طراحی معماری ،شهری و زیست محیطی؛
• ارتباط محیط های یادگیری داخل پردیس با اجتماع بیرونی؛
• توسعه خوانایی محیط؛
• ارتبــاط آمــوزش ،پژوهــش و تجربــه از طریــق ایجــاد محیــط هــا
پاســخگو و پردیــس پایــدار بــه عنــوان یــک نمــاد شــهری -منطقــه ای.

تعریــف و ایجــاد فضاهــای جمعــی در حاشــیه مســیل
دانشــجویی
تعامــات
عرصههــای
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9
احیای مسیل اکولوژیک در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

9

استراتژی ها و راهبردهای طراحی طرح جامع
اســتراتژی هــا و راهبردهــای طراحــی در طــرح جامــع پردیــس شــامل
موضوعــات زیــر اســت:
• ارتباط با شهر و محیط اطراف؛
• توجه به الگوهای معماری اسالمی -ایرانی در گذشته توأم با استفاده از طراحی
معاصر؛
• طراحی سبز؛
• توسعه پیاده مداری در پردیس؛
• ایجاد ساختمان های به هم پیوسته؛
• استفاده بهینه از فضا و زمین های موجود؛
• معماری سازگار با محیط زیست؛
• توجه به استانداردهای فضایی روزآمد و معماری دانشگاه های آینده؛
• ایجاد مراکز اجتماعی یادگیری در حوزه های  9گانه فضایی پردیس؛
• ایجاد یک استخوان بندی و پیکره بندی فضایی اصلی خوانا در پردیس؛
• استفاده بهینه از پتانسیل های اکولوژیک در سایت دانشگاه و احیا مسیل ها به
عنوان محورهای اکولوژیک و عرصه های تعامل دانشجویان؛
• ایجاد خوانایی در مرزهای فضایی دانشکده های  12گانه؛
• تجمیع کاربری های مشابه و پرهیز از پراکندگی کاربری ها در محدوده پردیس؛
• ایجاد محیط هایی دلپذیر و مفرح برای دانشجویان و دیگر کاربران فضا؛
• ایجاد حمل و نقل سبک سبز در محور اصلی و استخوان بندی دانشگاه؛
• محدوده ورودی خوانا برای دانشگاه؛
• تقویت قلب اجتماعی -کالبدی دانشگاه (مرکز محله پردیس)؛
• افزایش قابلیت دسترسی آسان به فضاهای مختلف پردیس؛
• استفاده بهینه از کالبدهای موجود و بازسازی آن ها؛
• حداقل تخریب و حداکثر انعطاف پذیری در طرح های توسعه آتی؛
• احترام به تاریخچه کالبدی -فضایی پردیس و تالش در راستای احیا خاطرات گذشته
و حفظ ارزش های ماندگار آن؛
• رسیدن به سرانه عمومی  90متر مربع و سرانه فضای کالبدی  27متر مربع برای
هر دانشجو؛

10
10

11
اســتفاده از الگوهــای معمــاری ایرانــی -اســامی :بــاغ
یادگیــری دانشــکده معمــاری و شهرســازی

11

ایده ها طراحی
•
•
•

•
•
•

•
•
•

احتــرام بــه تاریخچــه کالبــدی -فضایــی پردیــس و تــاش در راســتای احیــا
خاطــرات گذشــته و حفــظ ارزش هــای مانــدگار آن؛
پارک خطی مطبق در لبه شمالی (حاشیه بولوار وکیل آباد)؛
اختصــاص بولــوار پردیــس شــمالی بــه شــهر -ایجــاد پیــاده راه و کوچــه باغــی
شــامل فضاهــای عمومــی و غرفــه هــای متنــوع شــامل فروشــگاه کتــاب و  ...بــرای
پاســخگویی بــه نیازهــای شــهر و دانشــجویان؛
تبدیــل ســاختمان ســازمان مرکــزی فعلــی بــه مــوزه و انتشــارات دانشــگاه کــه در
ارتبــاط بــا شــهر باشــد؛
احداث ساختمان های شاخص ،در ورودی های شرقی،غربی و مرکز دانشگاه؛
احــداث ایســتگاه هــای دانشــجویی بــرای نشــانه شناســی و خوانایــی پردیــس در
محــور شــمالی -جنوبی؛کاربــری ایــن ایســتگاه هــا (عــاوه بــر ایســتگاه حمــل و
نقــل ســبز) ارائــه خدمــات دانشــجویی ماننــد بوفــه ،تکثیــر و  ...مــی باشــد؛
پل های عبوری از مسیل در هر ناحیه .نمادی از کاربری های مجاور؛
مسیرهای حرکتی پیاده در ارتفاع؛
طراحــی چهاربــاغ هــای چهارگانــه در محورهــای اصلــی ورودی پردیــس الهــام
گرفتــه از الگوهــای بــاغ ایرانــی؛

تولیــد و اســتفاده از انــرژی هــای پــاک
ســلول هــای فتوولتائیــک،آب هــای
خاکســتری ،توربیــن هــای بــادی
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ایجاد فضاهای جمعی -شکل گرفتن پردیس در خاطره جمعی
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پردیس پایدار
رعایــت اصــول معمــاری ســبز در ســاختمان هــا و طراحــی پردیــس بــر مبنــای
اســتفاده بهینــه از منابــع و صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی از موضوعات بســیار
مهــم در طراحــی آتــی پردیــس مــی باشــد:
• گسترش حمل و نقل سبک و سبز؛
• توسعه دوچرخهسواری در پردیس؛
• گسترش پیادهمداری؛
• تفکیک زباله در کاربریها؛
• استفاده از تصفیه خانه جهت استفاده از آبهای خاکستری؛
(بازیافت آب)
• مصالح سالم؛
• بکارگیری سبکهای معماری سازگار با محیط زیست؛
• استفاده از بام؛
• استفاده از نور طبیعی؛
• حفظ و توسعه گونههای جانوری و گیاهی؛
• تولید و استفاده از انرژی های پاک؛

معماری سازگار با محیط زیست
ساختمان های متکی به خود
بومی گرایی نوین
استفاد از بام
استفاده از نور طبیعی
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ایجاد حمل و نقل سبز ،مسیر دوچرخه19

20
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21
احیای مسیل اکولوژیک -محیطهای
مسیردلپذیر21
تعریف مسیر -کیفیت بخشی به

22
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23
حاشیه مسیل ،فضاهای نمایشگاهی و آمفیتئاترها23

ترافیک در طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
حمل و نقل سبز در پردیس
در پردیــس دانشــگاه ،توســعه حمــل و نقــل ســبز جهــت کاهــش آلودگــی هــوا؛
در نظــر اســت .ایجــاد محــور ســبز حمــل و نقــل شــمالی -جنوبــی در اســتخوان
بنــدی پردیــس در ســه مرحلــه محقــق مــی گــردد.
دیگر اهداف مهم در موضوع حمل و نقل شامل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

کاهش انتشار  CO2تا ٪40؛
توسعه پیاده مداری؛
معرفــی  4درجــه شــریانی بــا توجــه بــه اســتانداردهای جهانــی بــه
عنــوان سلســله مراتــب راههــا؛
تقویت محصوریت معابر؛
اختالط ایمن راههای سواره و پیاده؛
در نظــر گرفتــن راهکارهایــی جهــت کاهــش  ٪20گازهــای گلخانــه ای
در افــق  1414ه.ش؛
ورودی های خوشامدگو برای پیاده و سواره؛
ایجــاد امــکان دسترســی ســواره ،پیــاده ،دوچرخــه و حمــل و نقــل
عمومــی داخلــی بــه همــه نقــاط در پردیــس؛
خوانایی پردیس هم برای کاربران و هم برای تازه واردها؛
ایجــاد محــور شــرقی -غربــی در حاشــیه مســیل و در اولویــت دوم
محــور شــمالی -جنوبــی بــا ایجــاد سیســتم حمــل و نقلــی ســبز؛

مقطع عرضی توسعه آتی پردیس دانشگاه فردوسی
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حمل و نقل سبز در پردیس
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مرکز فناوری و نوآوری دانشگاه فردوسی نمونه ساختمان های آتی پردیس
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حوزه مرکزی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
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طرح جامع پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
چشم انداز 1414
 .1حوزه  :1هنر

5

 .2حوزه  :2مهندسی
 .3حوزه  :3مرکز دانشگاه
 .4حوزه  :4علوم پایه
 .5حوزه  :5تربیت بدنی
.6حوزه  :6کشاورزی
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 .7حوزه  :7علوم انسانی
 .8حوزه  :8اقامتی
 .9حوزه  :9اقامتی-تجارتی
 .10حوزه ی پژوهشی
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مشهد ،میدان آزادی ،پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده معماری و شهرسازی و هنر اسالمی
کد پستی9177948944 :
صندوق پستی91775-1683 :
تلفن38806814-16 :
نمابر38780707 :
نشانی الکترونیکfucmp@ferdowsi.um.ac.ir :

