خرد باید و دانش و راستی

هفتادمین سال تأسیس
دانشگاه فردوسی مشهد

بزرگترین قطب علمی پهنه خاوری ایران زمین
دومین دانشگاه جامع کشور بر اساس نظام رتبه بندی الیدن 2019
سومین دانشگاه کشور بر اساس نظام رتبه بندی وبومتریک در سال 2018
دومین دانشگاه سبز کشور بر اساس نظام رتبه بندی دانشگاه های سبز جهان در سال 2018
چهارمین دانشگاه کشور بر اساس رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در سال 1394
دبیرخانه شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری دانشگاه های منطقه  9کشور
دبیرخانه شبكه آزمايشگاه هاي علمي ايران (شاعا) در شرق کشور
دبیرخانه کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری استان
دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه های استان
مرکز منطقه ای بررسی ثبت اختراع در شرق کشور
دبیرخانه دائمی هفته پژوهش و فناوری استان
دکتر محمد کافی در سال  1392به عنوان هفدهمین رئیس دانشگاه
فردوسی مشهد منصوب گردید .دکتر کافی ،تحصیالت خود را در مقطع
کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته زراعت و اصالح نباتات در
دانشگاه فردوسی مشهد به پایان رساند و مدرک دکترای خود را در رشته
فیزیولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه نیوکاسل انگلستان دریافت نمود.
تداوم حرکت در مسیر سند راهبردی دانشگاه ،عمق و وسعت بخشیدن
به پژوهش ،آموزش ،فناوری و تبدیل دانشگاه به یک دانشگاه بین المللی
دانشجو محور ،از جمله اولویت های وی در مدیریت دانشگاه فردوسی
مشهد می باشد .دکتر محمد کافی به عنوان یک دانشمند بین المللی در
زمینه فیزیولوژی تنش های گیاهی شناخته شده و آثار ایشان شامل کتابها
و مقاالت گوناگون در زمینه گیاهان بومی ایران مانند زعفران ،زیره و
زرشک به چاپ رسیده اند .ایشان عضو شوراهای آموزشی و برنامه
ریزی متعدد ملی و منطقه ای بوده و در سال  1391به عنوان یکی از 20
دانشمند برتر جهان اسالم در حوزه کشاورزی انتخاب گردیده است.
مدیریت نظارت و ارزیابی آموزشی ( ،)1369 -1371معاونت دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه ( )1381- 1376و همچنین رایزن علمی ایران در هند
و شبه قاره ( )1382 -1385از جمله سوابق مدیریتی مهم ایشان می باشد.

دبیرخانه هیات جذب دانشگاه های استان

نگاه کلی به دانشگاه فردوسی مشهد
با تبدیل آموزشگاه عالی بهداری در سال  1328به دانشكده پزشكی ،نخستین گام در راه
تاسیس سومین دانشگاه ایران در شهر مقدس مشهد برداشته شد.
در سال  1334با صدور مجوز دیگری دانشكده ادبیات و پس از آن دانشكده معقول
و منقول (الهیات) و دیگر دانشکده ها تحت عنوان دانشگاه مشهد ،تاسیس شدند .این
دانشگاه ازسال  1353به دانشگاه فردوسی تغییر نام داد.
دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سومین دانشگاه كشور از نظر قدمت پس از دانشگاه
های تهران و تبریز در حال حاضر هفتمین دهه فعالیتش را سپری می كند.
این دانشگاه به عنوان بزرگترین دانشگاه شرق کشور از وجود  810عضو هیأت علمی
متخصص و پرتالش برخوردار است .در حال حاضر تعداد بیش از  30000دانشجو مقاطع
کارشناسی ،کارشناسی ارشد ودکتری مشغول به تحصیل می باشند که از این تعداد بیش
از  1700دانشجو بین المللی را شامل می شود .این دانشگاه از پردیسی بسیار وسیع ،زیبا
و سرسبز برخوردار است و بیش از یک دهه است که به عنوان دانشگاه سبز در جهت
حفظ محیط زیست تالش می کند.

هف
ت دهه

افتخار ،سربلندی  ،انم آوری

علی شریعتی َمزینانی
مشهور به دکتر علی شریعتی
زاده ۲آذر  ۱۳۱۲در روستای کاهک ،سبزوار
درگذشته  ۲۹خرداد  ۱۳۵۶در ساوتهمپتون ،انگلیس
نویسنده و جامعهشناس ،پژوهشگر دینی اهل
ایران ،از مبارزان و فعاالن مذهبی و سیاسی و از
نظریهپردازان انقالب اسالمی ایران و استاد دانشگاه
فردوسی مشهد.

حسین سامیراد
زاده  ،۱۲۸۴بجنورد
درگذشته ۱۳۶۵ش ،مشهد
پایه گذار آموزشگاه عالی
بهداری و اولین رئیس دانشگاه

محمد واعظ زاده
زاده  ۱304ش ،مشهد
درگذشت  ۱۳95ش ،مشهد
استاد فقه و اصول ،تاريخ فقه
حديث و تفسير قرآن و استاد دانشگاه
فردوسیمشهد

سید جاللالدین آشتیانی
زاده  ۱304ش ،مشهد
درگذشت  ۱۳8۴ش ،مشهد
استاد فلسفه و عرفان اسالمی و
استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه بلندآوازه و ديرينه سال فردوسي
مشهد همواره به وجود ستارگاني پرفروغ،
در آسمان علم و ادب مفتخر بوده است كه
اين امر باعث گرديده تا دانشگاه فردوسي
مشهد واحدی را تحت عنوان «مركز آثار
مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد» در
سال  1383تاسيس نمايد.
این مرکز بر آن است تا تمامی اسناد و
مدارک شامل عکسها ،تصاویر ،فیلم ها،
خاطرات ،مصاحبه ها و هر آنچه تاریخ پر
برگ و بار دانشگاه و فعالیت های اعضای
برجسته آن را در بر دارد ،گردآوری کند و به
عنوان سندی افتخارآمیز برای نسلهای آینده
نگهداری نماید.

مرکز آثار مفاخر واسناد دانشگاه
کاظم مدیر شانهچی
زاده  ۱306ش ،مشهد
درگذشت  ۱۳81ش ،مشهد
استادحدیث و روایت
از پژوهشگران و اندیشمندان و
استاد دانشگاه  ،بنیانگذار
دانشکده الهیات دانشگاه
فردوسی مشهد.

سید محمد تقی فاطمی
زاده  ۱۲۸۳ش ،اصفهان
درگذشت  ۱۳۷۴ش ،مشهد
ریاضیدان ایرانی (پدر علم ریاضی ایران)
و استاد دانشگاه فردوسی مشهد

غالمحسین یوسفی
زاده ۲بهمن  ،۱۳۰۶مشهد
درگذشته  ۱۴آذر  ،۱۳۶۹تهران
ادیب ،نویسنده ،مترجم،
مصحح متون
ادبیات فارسی استاد برجسته
دانشگاه فردوسی مشهد.
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دکتر علی اکبر فیاض
زاده ،1277مشهد
درگذشته ، 1350مشهد
ادیب ،نویسنده ،محقق
و مصحح تاريخ بیهقی
استاد برجسته وبنیانگذار
دانشکده ادبیات دانشگاه
فردوسی مشهد.
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مساجد دانشگاه:
در دانشگاه فردوسی مشهد عالوه بر فضاهای
مناسب نمازخانه ای در هر یک از دانشکده ها ،دو
مسجد دیگر نیز در دانشگاه احداث گردیده است.
مسجد حضرت زهرا (س):
این مسجد در فضایی معادل  6500متر مربع و
با معماری مدرن اسالمی طراحی گردیده است
و از بخش های مختلفی شامل فضای مسجد،
قسمت اداری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
و همچنین دفاتر تشکل های دانشجویی دانشگاه
تشکیل گردیده است.
مسجد امام رضا (ع):
در این مسجد عالوه بر اقامه نماز ،فعالیت های
فرهنگی نیز جریان داشته و هیئت دانشجویی سید
الشهداء (ع) و همچنین یک کتابخانه فرهنگی در آن
مسجد مستقر می باشند.
یادمان شهدا:
در سال  1390طی مراسمی فضای دانشگاه
فردوسی مشهد به عطر معنوی دو شهید گمنام
دفاع مقدس عطرآگین شد .جهت قدردانی و ارج
نهادن به مقام این شهدا مکانی به همین منظور
در مجاورت مسجد حضرت زهراء (س) در نظر
گرفته شد و با الهام از معماری اسالمی ،ایرانی
جایگاه زیبا و ویژه ای بنا گردید.
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کتابخانه های دانشگاه
مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی این
کتابخانه با مساحتی بیش از  8870متر مربع
در سه طبقه با پیشینه قوی علمی و فنی دارای
بخش های متعدد مخزن کتاب ،نشریات،
پایان نامه ها ،مرجع ،اطالع رسانی ،دیداری
شنیداری ،مشاوره ،سفارشات و فنی است .از
جمله اقدامات مهم این مرکز در سال های اخیر،
طراحی و راه اندازی سیستم جامع کتابخانه با
همکاری مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات
دانشگاه ،دیجیتال سازی و راه اندازی بخش
خدمات الکترونیکی پایان نامه های دانشگاه،
ایجاد بخش مشاوره اطالع رسانی حضوری و
الکترونیکی ،کارگاه آموزشی و همچنین بخش
علم سنجی است.
کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
این کتابخانه که از قدیمی ترین کتابخانه های
دانشگاه فردوسی مشهد محسوب می شود.
مجموعه غنی نسخ خطی این دانشکده بالغ بر
 500نسخه می باشد.
کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسالمی:
این کتابخانه با سابقه دیرینه ،از حیث منابع
منحصر به فرد و متون خطی کهن با بیش
از 2100عنوان نسخه خطی کمیاب و نایاب
یکی از غنی ترین کتابخانه های کشور به شمار
می آید.
کتابخانه دانشکده علوم تربیتی:
این کتابخانه که به عنوان یک کتابخانه تخصصی
دانشکده ای به شمار می آید که مجموعه ای از
کتاب های فارسی و التین در حوزه های علوم
تربیتی ،روان شناسی و علم اطالعات و دانش
شناسی را نگهداری می کند.
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مدیریت همکاری های علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی:
این مدیریت به منظور تسهیل و تسریع همکاری
های علمی میان دانشگاه فردوسی مشهد با سایر
دانشگاه های جهان و شناسایی و ایجاد زمینه
همکاری میان دانشگاهیان ایرانی و غیرایرانی
خارج از کشور با دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد
گردیده است .از جمله فعالیت های این مرکز
همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته
ایرانی خارج از کشور و دعوت از آنان برای
حضور در دانشگاه فردوسی مشهد ،عقد تفاهم
نامه های بین المللی در زمینه های آموزشی
و پژوهشی میان دانشگاه فردوسی مشهد و

دانشگاهها و موسسات خاج از کشور ،ایجاد
تسهیالت برای حضور اساتید و دانشجویان
دانشگاه فردوسی مشهد در مجامع و مراکز علمی
بین المللی و هنچنین انجام تشریفات مربوط به
مهمانان خارجی دانشگاه می باشد.
اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی
مشهد در شهریورماه سال  1393آغاز به کار نمود.
هم اکنون در دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یک
دانشگاه فراملی بیش از  1700دانشجوی خارجی
مشغول تحصیل می باشند.

اداره امور دانشجویان بین المللی :مرکز آموزش زبان فارسی به
هدف از راه اندازی این مرکز ،تسهیل فرآیند
برقراری ارتباط مؤثر بین دانشجوی بین المللی
و مسئوالن پذیرش دانشگاه می باشد .در همین
راستا سایت امور دانشجویان بین المللی به سه
زبان فارسی ،عربی و انگلیسی راه اندازی گردید
که به صورت آنالین پاسخگوی داوطلبان می
باشد.
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غیرفارسی زبانان:

این مرکز در پی اهداف فراملی دانشگاه فردوسی مشهد
و جذب دانشجویان خارجی در سال  1392آغاز به
کار نمود .این مرکز دارای  25کالس مجهز به انواع
تجهیزات شنیداری و دیداری ،تاالر گردهمایی ،سالن
مطالعه و کتابخانه تخصصی و بخش اداری است.
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دانشکده ها:

 -1دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 -2دانشکده الهیات و معارف اسالمی
 -3دانشکده دامپزشکی
 -4دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 -5دانشکده علوم
 -6دانشکده علوم اداری و اقتصادی
 -7دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 -8دانشکده علوم ریاضی
 -9دانشکده علوم ورزشی
 -10دانشکده کشاورزی
 -11دانشکده معماری و شهرسازی
 -12دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
 -13دانشکده مهندسی

پژوهشکده ها:

پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی
پژوهشکده علوم گیاهی
پژوهشکده هواخورشید
پژوهشکده فناوری زیستی
پژوهشکده زیارت و گردشگری
پژوهشکده نفت و گاز
پژوهشکده فناوری هوایی
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پـژوهشکده ها
پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم
انسانی:
اهم فعالیت هایاین پژوهشکده برگزاری
نشست های هم اندیشی ،اجرای طرح های
پژوهشی و تالیف و انتشار کتاب در حوزه
های علوم انسانی و اسالمی می باشد.

پژوهشکده علوم گیاهی:

پژوهشکده علوم گیاهی با سه گروه پژوهشی
گیاه شناسی ،بقوالت و گیاهان تزئینی به
مشغول فعالیت می باشد .از جمله امکانات
این پژوهشکده چهار آزمایشگاه گیاه شناسی،
فیزیولوژی تنش ها ،کشت بافت گیاهی و
بیوتکنولوژی و همچنین دارای بانک بذر،
مزرعه تحقیقاتی و گلخانه تحقیقاتی می باشد.

پژوهشکده هواخورشید:

واحدهای پـژوهش و فناوری دانشگاه

ماموریت پژوهشکده هواخورشید پژوهش،
فناوری ،طراحی و تجاری سازی در حوزه
انرژی های نو و تجدیدپذیر در دو بخش
انرژی بادی و انرژی خورشیدی از جمله
مولدهای بادی و نیروگاه های خورشیدی می
باشد.

پژوهشکده فناوری زیستی:

رسالت اصلی پژوهشکدة فناوري زيستی
(بیوتکنولوژی) دانشگاه فردوسي مشهد ایفای
نقش در توسعه دانش بنیان حوزه فناوری
زیستی کشور است.
پژوهشکده زیارت و گردشگری:
این واحد پژوهشی به صورت مشارکتی از
طریق انعقاد تفاهم نامه یا قرارداد همکاری
میان دانشگاه فردوسی مشهد و سازمانهای
متقاضی در کشور در قالب چهار گروه
پژوهشکده نفت و گاز
پژوهشکده فناوری هوایی
پژوهشی به شرح زیر فعالیت می کند :
این پژوهشکده با هدف مطالعه و توسعه این پژوهشکده با بهرمندی از آزمایشگاه
* مطالعات اجتماعی زیارت و گردشگری
* مطالعات فضایی و کالبدی زیارت و فناوری های هوایی ،آیرودینامیک ،هدایت ،های پیشرفته به انجام پروژه های مطالعاتی
کنترل و شبیه سازی ایجاد و با سازمانهای در خصوص نفت ،گاز ،انرژی و فرآورده
گردشگری
* مطالعات مدیریت و اقتصاد زیارت و مرتبط با این صنعت همکاری های علمی و های وابسته به آن پرداخته و با شرکت ها و
سازمانهای مرتبط همکاری می نماید.
تحقیقاتی می نماید.
گردشگری
* مطالعات دینی زیارت و گردشگری
15
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مراکـز و هسته هـای پژوهـشی

حوزه علوم انسانی:

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی
مشهد به منظور تاکید بر فعالیت ها و شرکت
های حوزه علوم انسانی مرکز رشد فناور
علوم انسانی را نیز به طور جداگانه دایر
نموده است .هم اکنون  32شرکت علوم
انسانی در مرکز رشد واحدهای فناور علوم
انسانی دانشگاه در حال فعالیت می باشند.
هسته پژوهش های فرهنگی و اجتماعی
آسیای مرکزی ،هسته پژوهشی مطالعات
اجتماعی در خراسان رضوی ،هسته
پژوهشی مطالعات جغرافیایی روستایی،
هسته پژوهشی مطالعات جغرافیایی شهری
و منطقه ای شمال شرق کشور ،هسته
پژوهشی ترجمه کاربردی ،هسته پژوهشی
روان شناسی سازمانی ،هسته پژوهشی
روان شناسی بالینی و توسعه مهارت های
زندگی ،هسته پژوهشی مطالعات منطقه ای
جوانان خراسان رضوی ،هسته پژوهشی
علوم شناختی ،هسته پژوهشی اقتصاد شرق
ایران و کشورهای همسایه ،هسته پژوهشی
مطالعات مدیریتی و بازار ،هسته پژوهشی
تحقیقات توانبخشی حرکتی.

حوزه علوم پایه:

مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی،
گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق
ایران ،هسته پژوهشی شیمی محیط زیست،
هسته پژوهشی تحقیقات آبهای زیرزمینی،
هسته پژوهشی و فناوری بیومولکول ها،
هسته پژوهشی علوم و فناوری نانو ،هسته
پژوهشی نوروفیدبک علوم اعصاب و رفتار،
هسته پژوهشی مدل سازی و بهینه سازی
مدلها ،هسته پژوهش های آماری ،هسته
پژوهشی کاربرد موجک ها در سیستم های
خطی و غیرخطی ،هسته پژوهشی شیوه های
آموزش ریاضی.

مرکز رشد واحدهای فناوری
اين مركز با ارائه خدمات حمايتي ،از ايجاد و
توسعه حرفه هاي جديد توسط كار آفرينان
در قالب واحد هاي نو پاي صاحب ايده در
زمينه هاي مختلف كه منتهي به فناوري دانش
بنيان گردد ،پشتيباني مي كند .اين واحد ها
براي حضور موثر و مستقل در صحنه توسعه
اقتصادي فناورانه در سطوح ملي و فرا ملي
آماده مي گردند.
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی
مشهد با فضایی بالغ بر  3400متر مربع در
 6ساختمان 83 ،شرکت را در خود جای
داده است و تا کنون محصوالت بسیاری از
دستاوردهای این شرکت ها در بخش صتعت
تجاری سازی شده و اختراعات بسیاری به
ثبت رسیده است.

حوزه کشاورزی و دامپزشکی:

هسته پژوهشی بسته بندی مواد غذایی،
هسته پژوهشی کشاورزی اکولوژیک پایدار،
هسته پژوهشی فراوری صیفی جات،
هسته پژوهشی روش های نوین فراوری و
نگهداری مواد غذایی ،هسته پژوهشی ماشین
های کشاورزی ،هسته پژوهشی آفات و
بیماری های گیاهان باغی و زینتی
هسته پژوهشی کشاورزی ارگانیک ،هسته
پژوهشی خشکسالی و پدیده های زیان
بخش جوی

حوزه فنی و مهندسی:

مرکز پژوهشی مطالعات فنی و اقتصادی
ایمنی جاده ای ،هسته پژوهشی بیو
الکترونیک ،هسته پژوهشی حمل و نقل
ریلی  ،هسته پژوهشی حمل و نقل هوشمند.
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آزمایشگاه ها
آزمایشگاه مرکزی پیشرفته:

این آزمایشگاه به عنوان یک آزمایشگاه مرجع در سطح
منطقه به شمار می آید که با بهره مندی از کارشناسان مجرب
و متخصص و همچنین تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی
نیازهای پژوهشگران داخل و خارج دانشگاه و همچنین
سازمان های مختلف را در پژوهش های آزمایشگاهی
مرتفع می سازد .از جمله تجهیزات پیشرفته این آزمایشگاه
عبارت است از :
میکروسکوپ الکترونی عبوری ()TEM
میکروسکوپ الکترونی رویشی ()SEM
میکروسکوپ نیروی اتمی ()AFM
میکروسکوپ رویشی تونلی ()STM
پردازش اشعه ایکس ()XRD
دستگاه پالسمای جفت شده القائی ()ICP
و دستگاه اندازه گیری پتانسیل ()ZETA

آزمایشگاه های جامع مرکزی:

این آزمایشگاه ها که به منظور ارائه خدمات تخصصی
در رشته ها و علوم مختلف ایجاد گردیده اند عبارتند از:
آزمایشگاه جامع مرکزی کشاورزی
آزمایشگاه جامع مرکزی دامپزشکی
آزمایشگاه جامع مرکزی علوم
آزمایشگاه مرکزتوسعه فناوری های پیشرفته.

19
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انـتشـاراتعلـمـی:
انتشارات بازتاب فعالیتهای علمی دانشگاه به شمار
می آید.

کتابها:

سابقه نشر کتاب در دانشگاه فردوسی مشهد به سال
 1338بازمیگردد .تا کنون بیش از  630عنوان کتاب
در رشته های مختلف علمی و تخصصی توسط
انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد منتشر گردیده
است.

نشریات:

تعداد نشریات علمی درحال انتشار در دانشگاه
فردوسی مشهد  51عنوان به زبان های فارسی و
انگلیسی بوده که از این عناوین  4عنوان در حوزه
فنی و مهندسی 12 ،عنوان در حوزه کشاورزی و
دامپزشکی 7 ،عنوان در حوزه علوم پایه و  28عنوان
در حوزه علوم انسانی می باشند.
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مجموعه های ورزشی

سالن ورزشی تختی
مجموعه ورزشی کوثر
مجموعه ورزشی  22بهمن
سالن ورزشی امام رضا (ع)
مجموعه ورزشی امام علی (ع)

زمین پینت بال
مانژ سوارکاری
زمین های چمن فوتبال
استادیوم ورزشی  22بهمن
ایستگاه و مسیرهای دوچرخه سواری

مسابقاتورزشی

مسابقات دانشجویی:

مسابقات خوابگاه های دانشجویی
جشنواره ها و مسابقات درون دانشگاهی
المپیادهای دانشجویی
مسابقات کارکنان و اعضاء هیئت علمی:

مسابقات جام رمضان
مسابقات دهه فجر انقالب اسالمی
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گروه آموزش های آزاد (کالج دانشگاه):

در همین راستا گروه آموزش های آزاد دانشگاه فردوسی
ِكاربردي جامعه
مشهد به منظور تأمين نيازهاي آموزشي
ِ
كه متناسب با پيشرفتهاي به روز علم و فناوري است،
اقدام به استقرار مجموعهاي نظاممند تحت عنوان گروه
آموزش های آزاد (كالج دانشگاه) اولين كالج دانشگاهي
كشور نموده است كه متولی اصلی برگزاری آموزش
های عالی آزاد در دانشگاه فردوسی می باشد.

گروه آموزش های الکترونیکی:

با هدف عالی تحصیل برای همه و حذف محدودیت
های جغرافیایی گروه آموزش های الکترونیکی دانشگاه
فردوسی مشهد با پیشرفته ترین امکانات فناوری
اطالعات و با بهره مندی از بهترین اساتید دانشگاه
اقدام به ارائه دوره های کارشناسی ،کارشناسی ارشد و
دکتری به صورت کامال غیرحضوری و نیمه حضوری
نموده است.

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات:

این مرکز وظیفه نظارت ،مشاوره ،طراحي ،مديريت،
اجرا و پشتيباني پروژه هاي مرتبط با فناوري اطالعات
و ارتباطات در سطح دانشگاه را برعهده دارد.
مرکز محاسبات سنگین ،آزمایشگاه فناوری وب و
آزمایشگاه تخصصی آپا در زمینه امنیت اطالعات از
جمله قسمت های تخصصی زیرمجموعه این مرکز به
شمار می آیند.

رصد خانه دانشکده علوم
25
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مهد کودک دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

مجموعه مزارع و گلخانه های دانشکده کشاورزی
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واحدهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
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کانون های فرهنگی و هنری

انجمن های علمی

کانون های فرهنگی و هنری به منظور
پاسخ گويي به نياز هاي متنوع و رشد
خالقيت هاي فرهنگي دانشجويان،
سامان بخشيدن به خواسته ها و تالش
هاي خود جوش فرهنگي ،هنري و
اجتماعي آن ها و ارتقای سطح همکاري
جمعي و گسترش فرهنگ مشارکت
تأسیس شده اند .این کانونها شامل کانون
های عقیدتی و مذهبی ،کانون های
ادبی و هنری ،و کانون های فرهنگی
و اجتماعی می باشند .در حال حاضر
 21کانون فرهنگی و هنری در دانشگاه
فردوسی مشهد فعالیت می نمایند .از
جمله امکانات کانون های فرهنگی و
هنری دانشگاه فردوسی مشهد سالن
اجتماعات  450نفری و کارگاه ها و
کالس های آموزشی هنری می باشند.

انجمن های علمی دانشجویی با هدف
ایجاد نشاط علمی در دانشجویان در
دانشگاه فردوسی سابقه دیرینه دارد
ولی به شکل نوین آن و در قالب آیین
نامه وزارتی از سال  1378در این
دانشگاه شکل گرفته است .هم اکنون
 47انجمن علمی در دانشگاه درحال
فعالیت می باشند.

حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان

این حوزه با هدف پرورش عناصر
مستعد و عالقمند به علوم اسالمی از
میان دانشجویان و فارغ التحصیالن و
حتی اعضاء هیئت علمی دانشگاه های
استان تاسیس گردید و در راه تحقق
وحدت عملی حوزه و دانشگاه فعالیت
می نماید.
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امکانات و خدمات رفاهی دانشجویی
تامین امکانات رفاهی برای دانشجویان از جمله وظایف
دانشگاه ها به شمار می آید و بدون شک سطح کیفیت
زندگی در پردیس دانشگاه تاثیر مستقیم بر کیفیت
آموزش وپژوهش دانشجویان دارد.
* خوابگاه های پسران
* خوابگاه های دختران
* خوابگاه متاهلین بقاء
* غذاخوری ها
* مرکز بهداشت و درمان
* مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان
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مراکز رفاهی دانشگاه
مرکز رفاهی شماره  1و2
این مرکز دارای دو سالن مجزا و مجهز جهت برگزاري
مراسم و مجالس ،فضاي سنتي آالچيق با ارائه غذاهاي سنتي
و فست فود ،پذیرایی از اعضاء هیات علمی وکارکنان در
داخل و خارج از پردیس دانشگاه
مجتمع آموزشی -رفاهی بهشهر:
دارای  50واحد اقامتی و با بهترین امکانات رفاهی از قبیل
رستوران ،سالن اجتماعات و نمازخانه در حاشیه دریای خزر
ویژه خانواده بزرگ دانشگاه
مهمانسرا:
اسکان و پذیرایی از مهمانان دانشگاه در داخل پردیس دانشگاه
استادسرا:
استادسرای دانشگاه به منظور رفاه اعضاء هیئت علمی و با
کلیه امکانات و تجهیزات رفاهی و بهداشتی در داخل پردیس
دانشگاه
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دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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دانشکده الهیات و معارف اسالمی
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دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشکده دامپزشکی
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دانشکده علوم ریاضی
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دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
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دانشکده علوم
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دانشکده معماری و شهرسازی

دانشکده علوم ورزشی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
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دانشکده کشاورزی
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دانشکده مهندسی
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آشنایی با دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد -میدان آزادی -پردیس دانشگاه فردوسی مشهد سازمان مرکزی

زیر نظر :دکترعادل سپهر -مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد

تهیه وتنظیم :علیرضا سعادت

نمابر :

05138836031

کد پستی:

طراح وصفحه آرا :محسن الهی نژاد
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